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Dantų smegenų liga ir 
kaip jos išvengti; 
Tautos fondo metinis 
narių susirinkimas. 

2psl. 

Kuo mums reikšmingi 
Mindaugo sukakties 
metai; rūpesčiai, 
planuojant Lietuvos 
ateities kelią. 

3psl. 

Pasilikti Kristaus 
meilėje; ilgas kunigo 
kelias nuo Aukštaitijos 
kaimo iki Čikagos. 

4 psl. 

Prof. Juozas Skirius 
vėl darbuojasi 
Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centre; Švč. 
M. Marijos Gimimo 
parapijoje paminėta 
Motinos diena; 
kompozitoriaus dukra 
archyvuose ieško 
tėvo kūrinių; a f a Vida 
Kriaučeliūnaitė-
Jonušienė. 

6 psl. 

Sportas 
* L ie tuvos bėg ikė , 22 m e 

tų š i au l i e t ė Rasa D r a z d a u s -
kaitė iškovojo I vietą moterų 
1500 m bėgimo rungtyje tarp
taut inėse lengvosios atletikos 
varžybose Vokietijoje. 

* Europos jaun ių (iki 18 
metų) kiokušin karatė čem
pionate Kauno sporto halėje 
penktadienį Lietuvos atstovai 
iškovojo penkis aukso medalius 
iš dvylikos galimų. Europos 
j aun ių čempionų t i tu lus iš 
Lietuvos sportininkų iškovojo 
Andrius Žižiūnas (Panevėžio 
klubas „Argus", iki 55 kg), Ar
tū r a s Sladkevičius (Šiaulių 
„Tori", iki 70 kg), Tadas Pet
rauskas („Tori", per 75 kg), Si
gita Bajorinaitytė (Tauragės 
„Taurus", iki 60 kg) ir Laura 
Liekytė (Kauno „Fortitudo", iki 
65 kg). 

* L ie tuvos septynkov i -
n inkė Austrą Skujytė Aust
rijoje vykusiose tradicinėse 
daugiakovininkų varžybose už
ėmė II vietą, nuo nugalėtojos, 
Europos čempionės švedės 
Carolina Kluft atsilikusi 389 
taškais. 

* Ši s ezoną g e r i a u s i a 
Lietuvoje pripažintą Kauno 
A. Sabonio krepšinio mokyklą 
baigė 28 šeštosios laidos absol
ventai. Šia proga Arvydas Sa
bonis pasakė: „Stengsiuosi, kad 
ši mokykla būtų geriausia ne 
tik Lietuvoje, bet ir Europoje. 
Tačiau tai turėtų būti ne tik 
mano rūpestis. Aš daviau idėją, 
dabar norėčiau, kad prisidėtų 
daugiau rėmėjų. Čia mūsų vai
kai sportuoja ir turi galimybę 
pradėti krepšininko karjerą". 

vienas geriausių Lietuvos 
krepšininkų didžiuojasi, kad jo 
pasekėjai — ne tik šios mokyk
los auklėtiniai, bet ir trys sū
nūs, gyvenantys Ispanijoje, Ma
lagoje. „Vaikai paaugo ir gerai 
supranta, kas yra jų tėtis. Vy
r iaus ias sūnus Žygimantas 
bando man įgelti: 'Tu buvai ge
ras žaidėjas, bet aš būsiu dar 
geresnis ' . Toks nus i te ik imas 
mane džiugina. Vaikai tur i 
lenkti savo tėvus, o mokiniai — 
mokytojus", sakė A Sabonis 

Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžiui — 15 metų 
V i l n i u s , gegužės 31 d. 

(BNS-Elta) — Penkiolika metų 
— per mažas a ts tumas , kad bū
tų galima iki pat gelmių suvokti 
Lietuvos Pers i tvarkymo sąjū
džio esmę, jo reikšmę visos tau
tos ir kiekvieno žmogaus gyve
nime. Panašias mintis šiomis 
dienomis dėsto buvę aktyviausi 
sąjūdiečiai — likę politikoje iki 
šiol arba tyliai iš jos pasi traukę, 

džiaugdamiesi Nepriklausomy
bės suteiktomis galimybėmis 
dirbti, kurt i , tyrinėti. Pasigirsta 
ir nusivylimų. Tačiau vargu ar 
kam pavyktų sumenkinti Sąjū
džio vaidmenį atkuriant Lietu
vos nepriklausomybę. 

Tais nepamirštamais milži
niškų mitingų laikais, kai, ro
dos, visa Lietuva buvo tapusi 
vienu kūnu, į Lietuvą perimti 

Sąjūdžio pamokų slapčiomis 
vykdavo patriotai iš įvairių bu
vusių sovietinių respublikų, o 
ne vienas buvęs kokio Rusijos 
rajono funkcionierius, su t ikęs 
svečią iš Lietuvos, baugiai ap
sidairęs, su nenusakoma veido 
išraiška tyliai pak lausdavo : 
„Negi iš tikrųjų Sąjūdis išves 
Lietuvą iš Sovietų Sąjungos?". 
Išvedė. 

Didžiulė Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio įkūrimo 15 metų 
minėjimo programa prasidėjo 
šeštadienį, Vilniaus kongresų 
rūmuose surengtu Lietuvos Są
jūdžio VIII suvažiavimu. 

Seime pirmadienį surengto
je spaudos konferencijoje Tėvy
nės sąjungos (TS) partijos pir
mininkas Andrius Kubilius tei
gė, kad, „įgyvendinus Sąjūdžio 

programą, šaliai reikia naujos 
vystymosi programos". „Kodėl 
Sąjūdis buvo stiprus? Todėl, kad 
istorinio lūžio metu suformula
vo ir efektyviai gynė svarbiau
sią tautos interesą — iškovoti 
laisvę, išsivaduoti iš okupacijos. 
Žmonės vienijosi aplink tokį 
nacionalinį interesą, aplink to
kią taut inę ambiciją", sakė A. 
Kubilius. Nukelta į 5 psl. 

Pirmasis po nepriklausomybės at
kūrimo Lietuvos vadovas Aukš
čiausiosios Tarybos - Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kalba Sąjūdžio suva
žiavime. 

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Lietuvoje —jau 37 politinės partijos 
Vi ln ius , gegužės 31 d. 

(BNS) — Šeštadienį į vieną po
litinę jėgą susijungė Lietuvos 
liberalų sąjunga (LLS), Lietu
vos centro sąjunga (LCS) ir Mo
derniųjų krikščionių demokra
tų sąjunga (MKDS). 

Naujoji partija vadinsis Li
beralų ir centro sąjunga, ja i va
dovaus buvęs Vilniaus meras li
beralas Artūras Zuokas. 

LLS, LCS ir MKDS pir
mininkai — Eugenijus Gentvi
las, Kęstutis Glaveckas ir Vy
tautas Bogušis — pasirašė dek
laraciją dėl Liberalų ir centro 
sąjungos steigimo. Joje teigia
ma, kad naujoji partija perima 
visas LCS, LLS ir MKDS teises 
ir prievoles. 

Naujos partijos įkūrimą su
važiavime pasveikino buvęs 
prezidentas Valdas Adamkus, 
išreikšdamas viltį, kad Libera
lų ir centro sąjunga bus „veržli 
bei drąsi politinė partija", kuri 
atkakliu bei sąžiningu darbu 
kar tu su kitomis dešiniosiomis 
partijomis ves Lietuvą „į geres
nį gyvenimą". 

Suvažiavime priimtas nau
josios partijos s ta tutas , patvirt
inta partijos programa, kurios 
pagrindinė idėja — „valstybė 
žmogui, o ne žmogus valstybei". 

Taip pat patvir t inta rezo
liucija dėl valdžios atsakomy
bės už Lietuvą Europos Sąjun
goje. Joje teigiama, kad naujoji 
part i ja „imasi a tsakomybės 
siekti , kad Lietuvos žmonės 
galėtų aktyviai dalyvauti ku
riant ateities Lietuvą sau, savo 
vaikams ir savo tėvams". 

Planuojama, kad naujoji 
partija turės daugiau nei 8,000 
narių bei skyr ius visoje 
Lietuvoje. 

Centristai įkūrė naują 
partiją 

Lietuvos centro sąjungos 
(LCS) susijungimui su libera
lais ir moderniaisiais krikščio
nimis demokratais prieštaravę 

Vyriausybė galvoja apie pinigus 
žemdirbiams, o žemdirbiai — 

apie protestus 
Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 

—Vyriausybė žada priimti ga
lutinį sprendimą, pagal kurį 
pieno gamintojams nuo birželio 
1-osios iki gruodžio 31 dienos už 
litrą pieno bus mokama ne ma
žiau, nei pernai tuo pat metu už 
tokios pat rūšies pieną. 

Tai po susitikimo su žem
dirbių atstovais pirmadienį pra
nešė žemės ūkio ministras Jero
nimas Kraujelis. 

Tam bus skirta papildomai 
56 mln. litų — pinigai bus išda
linti žemės ūkio perdirbėjams, 
atsižvelgiant į jų eksportuoja

mos produkcijos kiekį. 
2003 metų biudžeto pataisų 

projekte žemės ūkiui numatyta 
papildomai skirti apie 103 mln. 
litų, įskaitant ir lėšas, reikalin
gas išlaikyti jautienos augintojų 
praėjusių metų pajamas. 

Po susitikimo su prezidentu 
Rolandu Paksu ir Seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku prem
jeras Algirdas Brazauskas sakė, 
kad 103 mln. litų surast i , suma
žinus skolos aptarnavimo ir 
kelių fondo išlaidas bei investi
cijas. 

Nukel ta į 5 psl. 

Iš kairės — Lietuvos centro sąjungos vadovas Kęstutis Glaveckas, buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas. Lietu
vos liberalų sąjungos vadovas Eugenijus Gentvilas ir Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos vadovas 
Vytautą* Bogušis „sumušė rankomis", pritardami naujos partijos steigimui. Sauliaus Venckaus (Eltai nuotr. 
centr is tai sekmadienį įkūrė 
Nacionaline centro partiją 
>NCP). 

Sekmadienį Vilniuje vyku
siame pirmajame suvažiavime 
dalyvavo 116 delegatų, o iš viso 
Centro partija turės daugiau 
kaip 1,000 narių. 

NCP pirmininku išrinktas 
buvęs ilgametis LCS vadovas 
Romualdas Ozolas, vadovavęs 
LCS nuo 1993 iki 2000 metų. Iš 
šios partijos pirmininko parei
gų R. Ozolas atsistatydino po 

centristams nesėkmingų Seimo 
rinkimų. 

Svarbiausiais partijos užda
viniais R. Ozolas įvardijo stiprų 
valstybinį ūkį bei švietimą ir 
tautinės savimonės kūrimą. 

Planuojama, kad N C P daly
vaus 2004 metų rudenį vyksian
čiuose Seimo rinkimuose. Cent-
ristai norėtų stiprias asmeny-

bes iškelti vienmandatėse rinki
mų apylinkėse, mažiau pabrėž
dami partinj sąrašą. 

Įsteigus Lietuvos liberalų ir 
centro sąjungą bei Nacionalinę 
centro partiją, taip pat paskel
bus apie politinės partijos „Lie
tuvos kelias" įsteigimą valsty
bėje iš viso bus 37 oficialiai įre-
gistruotos politinės jėgos. 

Pavasar i s išjudino 
gyvenamojo būsto r inką 

Napoleono kariai amžinojo 
poilsio atgulė Antakalnio kapinėse 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 
— Vilniuje sekmadienį pagerbti 
maždaug 3,000 Prancūzijos im
peratoriaus Napoleono karių, 
kurie per 1812 metų karo kam
paniją mirė Vilniuje nuo bado, 
ligų ir speigo. 

Sostinės Antakalnio kapi
nėse sekmadienį atidengtas ir 
pašventintas Napoleono kariuo
menės karių kapavietės pa

minklas. 
Trijų tūkstančių karių pa

laikai, aptikti 2001 metų rudenį 
per statybas Vilniuje, buvo per
laidoti praėjusį savaitgalį. 

Kaip sakė už karių perlai
dojimą atsakingas krašto ap
saugos viceministras Jonas Ge
čas, perlaidojimas vyko be iš
kilmių. 

Nukelta į 5 psl. 

tijos steigėjų, buvęs Centro sąjun
gos vadovas Romualdas Ozolas. 

Algirdo Sabaliausko ELTA! nuotr. 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 
— Lietuvos gyvenamojo būsto 
rinka pavasarį tradiciškai suak
tyvėjo — išaugo susidomėjimas 
butais, namais ir žemės skly
pais. 

Didėjantį susidomėjimą ne
kilnojamuoju tu r tu lemia geros 
kreditavimo sąlygos bankuose 
ir lizingo įmonėse bei didėjanti 
naujos statybos būstų pasiūla, 
teigia Baltijos valstybių nekil
nojamojo tur to agen tūra „Ober 
Haus". 

..Ober Haus" parengtoje 
Baltijos valstybių nekilnojamo

jo tur to rinkos apžvalgoje tei
giama, jog per kelerius pasta
ruosius metus susidomėjimas 
naujos statybos butais tik auga. 
Tuo tarpu senos statybos butai 
miegamuosiuose rajonuose yra 
mažiau paklausūs. 

Naujos statybos butų kaina 
Vilniuje labiausiai pr iklauso 
nuo rajono bei buto ploto, vieno 
kvadratinio metro kaina svy
ruoja nuo 1,600 iki 4,000 litų. 
Pigiausi yra naujos statybos bu
tai miegamuosiuose rajonuose, 
brangiausi — centre. 

Nukel ta į 5 psl . 

Prancūzijos didžiosios kariuomenės pulkai, vedami imperatoriaus Napo
leono I, teatralizuota eisena į Vilnių įžengė pro Aušros vartus. 

Sauliaus Venckaus t ELTA I nuotr 

Pasaulio naujienos 
(Rerraarstis AFP, Betvers. AP. Intertax. !TAR-TASS 

Bnitt agentūrų pranešinate} 
BNS 

EUROPA 
Vatikanas. JAV valstybės 

sekretorius Colin Powell pirma
dienį susitiko su popiežiumi 
Jonu Pauliumi II. su kuriuo ap
tarė padėtį pasaulyje pasibai
gus karui Irake bei Artimųjų 
Rytų taikos problemas. Tai bu
vo pirmasis aukšto JAV atstovo 
ir- popiežiaus susitikimas, kai 
baigėsi Vatikano smerkiamas 
karas Irake. Jonas Paulius II 
pareiškė, kad Irako atstatymą 
turi palaikyti ta rptaut inė bend
ruomenė, o tuo metu reikia 
gerbti visas žmogaus teises, 
t a rp jų ir tikėjimo laisvę. 

Evian , Prancūz i ja . Di
džiojo aštuoneto (G-8) pasaulio 
valstybės pirmadienį pr iėmė 
bendrą pareiškimą, kur iame 
paragino Šiaurės Korėją ir Ira
ną nu t rauk t i jų vykdomas 
branduolines programas , ke
liančias grėsmę viso pasaulio 

saugumui. Susitikime priimta
me bendrame pareiškime sako
ma, kad, kovodama su masinio 
naikinimo ginklų keliama grės
me, tarptautinė bendruomenė 
privalo vykdyti ginkluotės pa
tikrinimus, kontroliuoti ekspor
tą ir, „esant būtinybei, imtis ki
tų priemonių". 

Evian . JAV prezidentas 
George W. Bush pirmadienį 
Prancūzijos Evian kurorte susi
tiko su Prancūzijos prezidentu 
Jacąues Chirac — tai pirmasis 
abiejų vadovų susitikimas akis 
į akį nuo to laiko, kai kilo vals
tybių nesutarimai dėl Irako ka
ro. Vašingtonas buvo labai ne
patenkintas tuo. kad Prancū
zija vadovavo karo priešininku 
stovyklai Jungtinėse Tautose 
(JT). Parodydamas pagarba 
Prancūzijos prezidentui, G. VV. 
Bush sake paprašysiąs J. Chi
rac patarimo del Artimųjų Rytų 
taikos proceso 

R o m a . JAV valstybės sek
retorius Colin Powell pirmadie
nį dar kartą pareiškė esąs tvir
tai įsitikinęs, kad I rakas turėjo 
masinio naikinimo ginklų ir iki 
pat JAV vadovaujamo ka ro 
vykdė draudžiamų ginklų prog
ramas . „I rake buvo masinio 
naikinimo ginklų. Tai nebuvo 
kieno nors vaizduotės vaisius", 
sakė jis. JAV ir jų sąjungininkė 
Didžioji Britanija pastarosio
mis dienomis buvo apkalt intos, 
kad ieškodamos preteksto pra
dėti karą su Bagdado režimu, 
jos sutirštino spalvas, perduo
damos žvalgybos tarnybų pa
teiktus pranešimus apie Sad-
dam Hussein režimo vykdomą 
ginklų programą. 

Londonas . Saddam Hus
sein dukterys ket ina prašyt i 
prieglobsčio Didžiojoje Britani
joje, sekmadienį Londone arabų 
kalba leidžiamam laikraščiui 
„ai Sharq ai Awsat" sakė Lon
done gyvenantis nuverstojo Ira
ko prezidento giminaitis Izzi-
Din Mohammed Hassan ai Ma 
jid. J is teigo. kad rengia prie 
globsčio p rašymus 35 metų 

Raghad ir 33 metų Ranai, šiuo 
metu gyvenančioms Bagdade. 
Jei Britanija atmes jų prašy
mus. Saddam Hussein dukte
rys bandys apsigyventi Egipte, 
Qatar 'e ar Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose. Pasak H ai Ma-
jid, abi moterys kartu su savo 
devyniais vaikais gyvena dvie
juose šeimai priklausančio na
mo kambariuose ir yra privers
tos pačios skalbti savo rūbus 
bei gamintis valgį. H. ai Majid 
teigė, kad nei jis pats, nei Sad
dam Hussein dukterys nežino, 
kur dabar galėtų būti Irako 
diktatorius ir jo sūnūs LTday bei 
Qusay. 

čius", sakė buvęs puskarinin
kis. Daugelis protestuojančiųjų 
sakė, kad nebepajėgia išlaikyti 
savo šeimų. 

B a g d a d a s . JAV vadovau
jama koalicija Irake sekmadie
nį pradėjo savanoriškai atiduo
damų ginklų surinkimą. Už 
dviejų savaičių valstybėje įsiga
lios draudimas laikyti s tam
biuosius ginklus, kuris buvo 
paskelbtas siekiant pažaboti po 
karo įsivyravusį smurtą. Ta
čiau iki vidurdienio nė viename 
iš ginklus surenkančiame poste 
dar nepasirodė nė vienas ginklą 
atiduodantis irakietis. 

mos artimesnės, negu atrodo iš 
tikrųjų. Mūsų nereikia įtiki
nėti, kad masinio naikinimo 
ginklai neturi būti platinami ir 
pasklisti po planetą. Tai pasa
kytina ne tik apie Iraną, bet ir 
kitus pasaulio regionus. Tarp 
mūsų su prezidentu Bush šiuo 
klausimu vyrauja visiškas sup
ratimas", sakė V. Putin. ..Aš 
vertinu Putin supratimą ir jo 
pasiryžimą dirbti su manimi ir 
kitais, sprendžiant busimą 
problemą", sake G. W. Bush. 

BALTARUSIJA 

IRAKAS 
RUSIJA 

Bagdadas . Daugiau kaip 
3,000 į atsargą išleistų Irako 
karių pirmadienį surengė pro
testo renginį Bagdade, grasin
dami rengti savižudiškus iš
puolius prieš JAV kareivius, jei 
jiems nebus išmokėta kompen
sacija ..Mes visi tapsime kovo
tojais mirtininkais. Aš paversiu 
visas savo šešias dukteris bom
bomis, kurios žudvs amerikie-

Sankt Peterburgas. Rusi
jos ir JAV vadovai sekmadienį 
Sankt Peterburge vykusių de
rybų metu patvirtino, jog stra
teginis bendradarbiavimo kur
sas yra nekintamas Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin pa
reiškė, kad Maskvos ir Vašing
tono požiūriai į Irano problemą 
sutampa labiau, negu atrodo iš 
pirmo žvilgsnio ..Rusijos ir 
JAV nuostatos del šios proble 

Minskas. JAV neigiamai 
vertina Baltarusijos valdžios 
veiksmus, dėl kurių buvo su
stabdyta opozicinio laikraščio 
„Belorusskaja delovaja gaze-
ta" leidyba, pirmadienį pareiš
kė JAV diplomatines misijos 
Baltarusijoje vadovas Michael 
Kozik ..Baltarusijos valdžia 
sake siekianti gerinti santykius 
su Vakaru valstybėmis ir tarp
tautinėmis organizacįoHUS, bet 
imasi veiksmų, kurie rodo. kad 
yra priešingai", pažymėjo diplo-
matas 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

DANTTJ SMEGENŲ LIGA 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Vyrui, sulaukus 40 metų, 
jo burnos didžiausiu priešu 
tampa jo dantų smegenų liga 
— periodantozė. Tai dant is 
palaikančių smegenų uždegi
mas, kai bakterijos užsilaiko 
jų kiaurymėse (cavities) ir 
dantų apkretimuose (plaąues). 

Laimė, kad daugiausia tos 
ligos galima išvengti ir ją gali
ma sutvarkyti , pris i laikant 
geros burnos higienos: dantų 
šepetėliu valymu po kiekvieno 
valgio be jokių priedų — pas
tų, o tik su vandeniu, išplau
nant burmą sūriu vandeniu ir 
nededant burnon lipnaus — 
saldaus maisto. Dantų gydyto
jai patar ia dar tarpdančių 
išbrūžinimą specialiu siūlu 
(flossing). Kartą taip „išflosi-
nus", prašalinamas dantų pri-
skretimas — ant jų plokštelių, 
prilipimas. 

Ypač svarbu dantis išva
lyti ir siūlu išbrūžyti vakarais, 
einant gulti, kai bakterijas 
šalinančių seilių esti mažiau
siai. 

Cigaretė — burnos priešas 

Rūkymas ar t ina dantų 
smegenų ligą, kuri t ada ne tik 
sunkėja, bet ir plinta. Rūko
riai netenka dantų, net juose 
skylių neturėdami — juos iš
rauna jų dantų smegenų liga. 

Rūkoriams tabakas ta ip 
pakeičia dantų smegenis, kad, 
reguliariai bepdraujant su 
pilstuku, atsiranda idealiau
sios sąlygos vėžiui įrėpiioti 
burnon pavidale sąuamous 
carcinoma, kuri negražiai nu
marina, pirm jiems netenkant 
pusės dantų smegenų ar bur
nos ant operacinio stalo. 

Kofeinas nemirksi vėžiui, 
bet jis nudažo dantis. Nesą
moningas miegant dantų su
kandimas ar jais griežimas 
stipriai įskaudina žandikaulio 
sąnarį. Dar tokį skausmą arti
na stiprus dantų smegenų 
čiulpimas, nagų kramtymas, 
pypkės burnoje laikymas ir 
miegant nejuntamai žandi
kaulio malimas į šonus. Į tam
pos metų dantų griežimas gali 
prišaukti negerumus. 

Gaila, bet taip yra 

Dantų gydytojai tiesą kal
ba, kad 40 metų sulaukusieji 
turi šiokią tokią dantų sme
genų negerovę. Mes visi gyve
name su ja. Priskretimas an t 
tų smegenų ribos ar kiek že
miau jos teikia geriausią bu
veinę bakterijoms, kurios dau
giau išjudina dantų smegenis 
ir paliečia minkštąją danties 
dalį, kurią paprastai saugo 
dantų smegenys. 

Tikrai didelis vargas pra

sideda, kai ta dantų smegenų 
liga pasiekia danties šaknies 
viršūnę. Tada ir seilės prideda 
savo trigrašį: jose esantys 
mineralai suardo — sukalkina 
dantų šaknis per 24 valandas. 

Ar gali dantis išgelbėti? 

Žinoma, gali, jei turi svei
ką prigimtį — normalius ge
nus, kurie užlaiko sveikais 
dantis ir didina jų smegenų 
atsparumą ligai. Žmogaus 
nedaug tai gali pakeisti. 

Bet nereikia rankų nu
leisti. Yra galimybė apginti 
dantis nuo per ankstyvo suny
kimo. Pirmas dantų apgynėjas 
yra nerūkymas ir prirūkyto 
oro neįkvėpimas. Toliau ginki
me dantis, valydami juos vidu
tiniai šiukščiu šepetėliu (laiku 
jį pakeiskime — ne visam am
žiui tą patį turėkime). Valy
kime juos po kiekvieno valgio 
ir tik su vandeniu, be jokių 
priedų — pastų. Dar sūriu 
vandeniu burną išskalaukime, 
ypač prieš einant gulti; dar ir 
liežuvį su šepetėliu nuglos-
tykime. Valykime dantis rei
kiamai, pusiau stačiu kampu 
dantų smegenis lieskime valy
dami, 4į šalis ir aukštyn žemyn 
juos brūžinkime. Dantų gydy
tojai reikalauja dar ir brūžinti 
(flossing) su specialiu siūlu — 
ne visiems tas įmanoma. 

Apsilankykime pas dantų 
gydytoją bent kartą metuose. 
Tada mūsų dantų smegenys 
bus sustiprinti ir dantys kaip 
perlai švytės, ir akmenys nuo 
dantų bus nuristi. 

Inteligentiškas mūsiškis 
gali pats su specialiu metali
niu krapštuku daug tų akme
nų nuo dantų nuridinti. 

Išvada. Dvejopos jėgos įta
koje žmogaus gyvenimą. 
Vienos jų yra prigimtos — jos 
keičia žmogų nežiūrint kaip 
jis elgiasi. Antros, nepaisant, 
kad žmogus sensta ir keičiasi, 
tas dar neverčia jį būti 
sumenkusiu. Už tai reikia 
pačiam žmogui pabėgti nuo 
savęs: žinoma, tik nuo sau 
kenkiančio savęs, nuo nesu
tvarkančio su savo nesveikais 
įpročiais, nuo tinginystės, 
pasisavinti visus sveikus pa
tarimus, nuo tolimesnio viso
kių prietarų už gėrybes laiky
mo. 

Toks į nesveikai gyvenan
tį, liguistai besielgiantį save 
persodinimas t ikrai sau ir 
artimui nekenkiančiojo su
teiks mūsų likusiam amžiui 
džiaugsmo, laimės ir užlaikys 
mūsų jėgas, padedant darbui 
ir tinkamam kąsniui. 

Šaltinis: Peter Dorsen, M.D. 
„Handbook for Men over 40". 

Tautos fondo tarybos ir valdybos nariai. Pirmoje eilėje iš kairės: Saul ius Sirusas, tarybos pirm. Jurg i s Valaitis, 
Loreta Stukas , Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, Pranas Povilaitis; stovi: Aleksandras Daunys, J o n a s Pabedinskas, 
Evaldas Remėza, Jonas Vilgalys, valdybos pirm. Algis Vedeckas, Tautos fondo garbes narys Juozas Giedraitis. 

R. Vedeckienes nuotr. 

„O, KAIP MES NORĖTUME PARAMĄ PADIDINTI..." 
Metinis Tautos fondo narių susirinkimas 

T F metiniame narių sus i r ink ime kalba LR ambasador ius prie Jungt in ių 
Tautų dr Gediminas Šerkšnys 

29-asis metinis, visuotinis 
Tautos fondo narių susirinki
mas įvyko šeštadienį, gegužės 
10 d., Apreiškimo parapijos, 
Brooklyn, NY, žemutinėje sa
lėje. 

Į susirinkimą atvykstan
čių narių registracija prasidėjo 
9:30 vai. r. Ją rūpestingai 
atliko dr. Jadvyga Vytuvienė 
ir Gražina Sirusienė. 

Susirinkimą su ilgesne 
įžanga atidaręs, Tautos fondo 
(toliau TF) tarybos pir
mininkas Jurgis Valaitis, su
sirinkusius pasveikinęs, pa
kvietė visus sustoti ir, tyliai 
susikaupus, pagerbti j a u į 
Anapilį iškeliavusius TF na
rius bei geradarius. 

Su maldos žodžiu į Aukš
čiausiąjį kreipėsi kun. Vytau
tas Volertas: „Viešpatie, žmo
nijos Kūrėjau ir Valdove, mes 
esame tautos dalelė, šio pa
saulio akyse neužsitarnaujan
ti galiūnų dėmesio. Tačiau ti
kime, kad Tu, kuris išpuošei 
šią žemę ne tik protu, šir
dimis, bet ir tautų įvairumu, 
esame Tau svarbūs (...) Todėl 
šiandieną, mes čia susirinkę, 

•savo žvilgsnį viltingai keliame 
į Tave ir prašome: laimink šį 
TFo susirinkimą, apšviesk 
mūsų protus, duok jėgų, kad 
Tavo įkvėpimo vedami ties-
tume Gėrio kelią savo bro
liams bei sesėms ir kad visi 
kartu žengtume Tavo meilės 
kupini". 

Žodžiu susirinkimą sveiki
no: LR ambasadorius Jungti
nėse Tautose dr. Gediminas 
Šerkšnys ir LR generalinis 
konsulas New Yorke Mindau
gas Butkus. 

Raštu sveikino (perskaitė 
TF reikalų vedėja Vida 
Penikienė: LR Švietimo minis
tras Algirdas Monkevičius, LR 
ambasadorius Washington, 
DC, Vygaudas Ušačkas, Ame
rikos Lietuvių tarybos pirmi
ninkas Saulius Kuprys, Lie
tuvių fondo pirmininkas An
tanas Razma ir „Valstiečių 
laikraščio" redaktorius Jonas 
Švoba. 

Mandatų komisija (Irena 
Vilgalienė, Onutė Adams ir 
Monika Paulavičiūtė) pranešė, 
kad susirinkime dalyvauja 36 
nariai su 9,195 balsais (kartu 
su įgaliojimais). 

Kad susirinkimas galėtų 
būti tęsiamas, reikėjo turėti 
pusę iš viso turimų 24,100 
balsų — 12,040. Tiek nebuvo. 
Pagal įstatus, reikėjo padaryti 
vienos valandos pertrauką. 
Tam laiko tarpui užpildyti 
buvo pakviestas dr. Gedimi
nas Šerkšnys pasakyti kalbą. 
Kalbos tema: „Kas y ra Euro
pos Sąjunga?" Rūpestingai 
paruoštoje kalboje buvo išgirs
ta apie ES šiandien, jos tiks
lus, principus, ypatumus, is
toriją, piliečių teises, biudžeto 
sudarymą ir jo paskirstymą, 
ES reikšmę ir naudą Lietuvai į 
.ją įstojus. 

Dabar jau legaliai susirin
kimą tęsiant toliau, praėjusio 
TF metinio narių susirinkimo 
protokolą perskaitė dr. 
Bražėnaitė-Paronetto. Kadan
gi į tą protokolą buvo įtrauk
tas ir po susirinkimo įvykusio 
tarybos narių posėdžio pro
tokolas, Algis Vedeckas paste
bėjo, kad tai esą du skirtingi 
dalykai ir juos reikėtų atskirti. 

Pranešimą pradėjęs, TF 
tarybos pirmininkas Jurgis 
Valaitis, kuriam labiausiai 
rūpi švietimas, pastebėjęs, jog 
dar tebegaliojančios iš 1995 
metais TF paskelbtos gairės, 
kur kalbama: „Per mokyklas 
veda tikriausias kelias į demo
kratizaciją Lietuvoje ir tauti
nės sąmonės palaikymą, ypa
tingai srityse, kuriose tautinė 
sąmonė yra silpna". Pasidžiaugė 
„Valstiečių laikraščio" priedu 
„Tėviškės šviesa". Praėjusiais 
metais to priedo išėję 12 laidų. 
Per jį yra vykdoma TF 
demokratijos įtvirtinimo veik
la. Kitas TF remiamas, tos 
pačios paskirties „XXI amžius" 
dienraščio priedas — „Atodan
gos". Jo praėjusiais metais 
išėjusios keturios laidos. 

Paramos iš TF susilaukė 
Rytų Lietuvos mokyklos, abi
turientų konkursas, jaunimo 
vasaros stovyklos, tikybos va
dovėlių leidimas, spauda: „Vo
ruta", „Bitutė", „Tremtinys", 
„Mažosios Lietuvos enciklope
dija". Buvo sėkmingai tęsiama 
mokyklų įdukrinimo progra
ma. 

Apgailestavo, jog, dėl su
mažėjusių finansinių išteklių, 
šiais metais TF buvo privers
tas nuolatinėms svarbioms 
programoms paramą mažinti. 
Rimtai buvo svarstoma mintis 
paramos pobūdį keisti. „O kaip 
mes norėtume mūsų paramą 
padidinti taip, kad galėtume 
ją suteikti visiems jos pra
šantiems, " — pranešimą baig
damas, kalbėjo J. Valaitis. 

Lietuvos mokyklų įdukri
nimo komisijos pranešimą pa
darė pirmininkė dr. N. Bražė
naitė-Paronetto. Lietuvoje jau 
įdukrinta 151 mokykla. Iš 
2002 metais 43-jų įdukrintų 
mokyklų, buvo paremta 15. 
Praėjusiais metais Rytų Lie
tuvoje buvo įdukrinta 10 mo
kyklų. 

Iš Labdaros komisijos pir
mininkės dr. Rožės Šomkaitės 
pranešimo buvo išgirsta, kad 
praėjusiais metais spalio 14 — 
lapkričio 18 d. ir šių metų 
balandžio 12 d. į Lietuvą buvo 
išsiųsti trys talpintuvai. Juose 
tilpusiose 3,647 dėžėse buvo 
supakuota kompiuteriai, siu
vimo mašinos, medžiagos, dvi
račiai, knygos ir kita. Visa tai 
su persiuntimu kainavę tik 
8,053.79 doleriai. Tokia maža 
suma buvusi dėl to, kad visi 
tie daiktai buvę padovanoti, o 
patalpos, talpintuvai ir darbo 
jėga irgi veltui! 

TF valdybos pirmininkas 
Algis Vedeckas, pateikęs itin 

platų pranešimą, informavo 
apie TF raštinės persikėlimą į 
kitas patalpas, TF knygos 
pristatymą, Vasario 16-os 
minėjimą, „Aukoti ir pasinau
doti" programą, vajus, TF 
atstovybės veiklą Vilniuje, 
reklamos reikalus, pagrin-
dinius-nuolatinius TF įsi
pareigojimus, valdybos posė
džius, papildomą informaciją. 
Prie to pranešimo buvo pri
jungta ir TF metinė apyskaita. 
Joje parodyta, kad TF valdo 
(visose sąskaitose) 2,635,553 
dol. 

Kontrolės komisijos (Lai
ma Lileika, Vida Jankaus
kienė, Malvina Klivečkienė) 
aktą perskaitė M. Klivečkienė. 
Į aktą įrašytą nežymų paste
bėjimą paaiškino TF reikalų 
vedėja Vida Penikienė. 

Diskusijų metu, padisku
tavus vieną kitą klausimėlį, 
ilgiau buvo sustota ir išsikal
bėta apie lėšų panaudojimą. 

TF garbės narys Juozas 
Giedraitis pageidavo, kad 
skirstant aukas, pašalpas ir 
stipendijas, pagrindinis kapi
talas nebūtų liečiamas, nes 
taip elgiantis, per keletą metų 
TF liks tuščias. Susirinkimas 
su tuo siūlymu nesutiko ir 
pasiliko prie praėjusių metų 
TF metiniame susirinkime 
padaryto nutarimo: iš pagrin
dinio kapitalo, ne daugiau 
kaip 10 proc. panaudoti gali
ma. 

Buvo siūlymas metinius 
TF susirinkimus rengti ir 
kitur, ne vien tik New Yorke. 
Tą pasiūlymą nutarta svars
tyti TF valdybos posėdžiuose. 

Keturių tarybos narių ter
minui užsibaigus, reikėjo 
išrinkti naujus. Buvo išstatyti 
6 kandidatai: Loreta Stukas — 
8,710 (skaičius prie pavardes 
— gauti balsai), Pranas Po
vilaitis — 8,169, Evaldas Re
mėza — 8,113, Jonas Pabe
dinskas — 5,442, dr. Giedrė 
Kumpikaitė — 3,231 ir Irena 
Veitienė — 3,231. Tokiu būdu, 
pagal balsų skaičių, pirmieji 
keturi išrinkti į tarybą, o liku
sieji du — lieka kandidatais. 

Nutarimų komisijos (Pra
nas Povilaitis, Aleksas Dau
nys, Jonas Pabedinskas) pa
ruoštus nutarimus perskaitė 
J. Pabedinskas. Pateiktus 
nutarimus gerokai „pakede
nus", susirinkimas patvirtino. 
(Nutarimai spausdinami at
skirai.) 

Be triukšmo (o jo, ypač 
prieš kelis metus, apsčiai bū
davo), rimtoje atmosferoje 
susirinkimas, kuriam paeiliui 
pirmininkavo J. Valaitis, Sau
lius Sirusas ir P. Povilaitis, o 
sekretoriavo N. Bražėnaitė-
Paronetto, užsitęsęs per 6 vai. 
(su viena valanda, skirta pietų 
pertraukai), buvo uždarytas, 
visiems kartu giedant Lietu
vos himną. 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTLj GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akiu ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
5918W.ArcherAve.Sfc. 5 rS 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KAT1UUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vMfw,c8rtMfcxHigvyan(i3nB0tMdh£oiTi 

Tautos fondo metiniame susirinkime nutarimus paruošė (iš kairės): 
Aleksandras Daunys, Pranas Povilaitis ir Jonas Pabedinskas. 

R. Vedeckienes nuotrauka 
Tautos fondo visuotinio metinio nariu susirinkimo, 

įvykusio 2003.05.10 d., Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyn, NY 

NUTARIMAI 

P. Palys 

Tautos fondo nariai savo 
29-ame visuotiniame metini
ame narių susirinkime Ap
reiškimo parapijos salėje, 
Brooklyn, NY, 2003.05.10 d., 
Lietuvos jungimosi į Vakarų 
Europos Sąjungą išvakarėse, 
pabrėždami pagrindinį Tautos 
fondo tikslą, prisidėti prie 
demokratijos įtvirtinimo ir 
tautinio sąmoningumo ugdy
mo Lietuvoje, nutarė: 

įpareigoti Tautos fondo 
tarybą: 

1. Remti Amerikos Lietu
vių tarybą; 

2. Plėsti sėkmingą mokyk
lų įduknnimą; 

3. Tęsti paramą „Tėviškės 
šviesai"; 

4. Tęsti paramą a todan
goms"; 

5. Atkreipti dėmesį para
mai Visuomeninių diskusijų 
sambūriams; 

6. Tęsti pagalbą Lietuvos 
paribių ir užribių vietovėms, 
pagal esamas TF išgales; 

7. Išsamiau visuomenę in
formuoti apie Tautos fondo 
darbus. 

Tautos fondo visuotinis 
metinis susirinkimas: 

• taria padėką ir geriau
sius linkėjimus ambasadoriui 
Anicetui Simučiui; 

• dėkoja susirinkimą 
sveikinusiems žodžiu ir raštu; 

• dėkoja visiems Tautos 
fondo veiklą parėmusiems ar 
dalyvavusiems jo veikloje. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://5918W.ArcherAve.Sfc


PLANUOJANT LIETUVOS 
ATEITIES KELIĄ 

JUOZAS KOJELIS 

Sakoma, kad- visi skun
džiasi blogu oru, bet niekas 
nieko nedaro jo pak 
Nieko nedaro, nes orą pakeisti 
dar ne žmogaus valioje. Lie
tuvoje daug nusiskundimų 
blogu gyvenimu. Ar nu
siskundimai teisingi? Ai 
venimą galima pagerinti ir ar 
kas daroma jam pagerinti? 
Kodėl įvairios statistikos tvir
t i na ir tarptautiniai ekspertai 
pripažįsta, kad gyvenimas 
Lietuvoje (kalbant apie eko
nomiką) nuolat gerėja, o tuo 
tarpu skundai stiprėja. Iki 
antrosios balsavimu \ Europos 
Sąjungą dienos buvo abejoja
ma dėl teigiamų baisa. 
rezultatų, nors unisonu bal
suoti ragino visi - - pro
tas , vyriausybė, partijos, 
Bažnyčios vadai, intelektu
alai, suorganizuoti mok . 
mokiniai, ir visokį kitoki bal
sai. Prezidentas Paksas pa
žadėjo viešai atsiskaityti už 
kiekvieną iš ES gauta litą. 
Tauta parodė pasitikėjimą 
kandidatu į prezidentus, 
suabejota išrinktu prezid? 

Priėmus dėmesin, kad įvai
riose apklausose mažiausiai 
pasitikima Seimu, kyla klau
simas, ar iš tikro taut;; ma
žiausiai pasitiki savo pačios 
tiesiogiai rinktais atstovais'.' 

Kalbant apie prezi 
dažniausiai jam dar< 
priekaištas, kad rinkimam jis 
gavęs didelę suma iš nep 
mo šaltinio. Daroma prie;. 
kad jis ateityje kaip nors 
neskaidriai ir atsilygini 
Prielaidos kartais pasitvirti
na, bet kartais ir ne. Iš d;-
cijos stebint per keturis mėne
sius padarytus naujojo v; 
bės vadovo sprendimus, ne
matyti pagrindo, kad juo reik
tų nepasitikėti. Priešina 
aštrieji kritikai nėra > 

prasilenkimu su prezidentine 
priesaika ir konstituciniais 
nuostatais. Antra vertus, iš 
kritikų pusės nepasigirsta 
tokios pat stiprios kritikos 
kitiems buvusiems kandida
tams į prezidentus, su dė
kingumu priėmusiems šimta
tūkstantines sumas iš išsi-
tyškinusių oligarchinių šaltinių. 

Iš šių neatsakytų klausi
mų ir keleto faktų darytina 
išvada, kad demokratinės for
mos Lietuvoje jau prigijusios, 
tik giluminių šaknų dar neįlei-
dusios. Ūkio sektoriuje vyksta 
pažanga, kurią mato tarptau
tiniai ekspertai. Tik jie 
nepastebi, kad didžioji dalis 
pažangos vaisių korupcijos ka
nalais nuplaukia į privilegi
juotų oligarchų aruodus, iš ku
rių riebiais kyšiais apdovano
jami įtakingi politikai. 

Dar nykesnis vaizdas, pa
sižvalgius dorovinių vertybių 
iauke. Jų netyrinėja nei savi, 
nei tarptautiniai ekspertai. Tų 
\ ertybių trūkumą viešajame 
gyvenime liudija baisūs, ypač 
jaunimo, daromi nusikaltimai: 

žudybės, žudymai, abor
tai, seksualiniai prievartavi
mai. Sudarinėjamos tokių 
nusikaitimų statistikos, bet 
neieškoma gilesnių tų blogy
bių priežasčių ir būdų iš jų 
vaduotis. Rašomi straipsniai. 
galbūt ir kviečiamos moks
lines konferencijos tų temų 
svarstymui, bet dažnai pasi
tenkinama ekspertų intelek
tualiniu plepėjimu, nedarant 
praktiškų išvadų. Juo labiau. 

i u nepervedant į akciją. 
Cia prisimintinas prof. Juozo 
Brazaičio įspėjimas, kad „pa
dėties analizė visada prašosi 
konstruktyvios išvados"'. 

Dabartinėje Lietuvoje 
pastebima tendencija perver
tinti istorikų vaidmenį, kai 
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XII MKS Politinių mokslų sesija. Iš 
Julius Šmulkštys, Bronius Nainys. 

kalbama apie artimą praeitį, 
nesiskaitant su gyvųjų liudi
ninkų parodymais, ir toks pat 
vaidmuo skiriamas vadina
miems intelektualams, spren
džiant svarbias gyvenimo 
problemas. Bet čia vėl reiktų 
prisiminti Brazaičio mintį: 
„Didžiosios tiesos dažniausiai 
yra paprastos. Jos tokios 
paprastos, kad net minios 
nuostabos nekelia". Doro
vinės vertybės — tiesa, laisvė, 
meilė, tikėjimas, patriotiz
mas, moralė, solidarumas 
darbštumas ir t.t. — pačios 
savyje be žmogaus neegzis
tuoja. Jų buvimas ar nebuvi
mas matomas žmogiškuose 
veiksmuose. Pvz., pagalba 
artimui liudija dorovinių ver
tybių gyvybę, o skriauda, 
reketų, šmeižtų ar kita forma, 
liudija vertybių sunykimą. 
Visi šiandien pripažįsta, kad 
komunizmas dorovinių verty
bių naikinime Lietuvoje pa
siekė nemažų laimėjimų. Ma
terialinės vertybės viešajame 
gyvenime ir šiandien turi pir
menybę prieš dvasines: poli
tikai retai užsimena apie 
reikalą ugdyti dorovines ver
tybes, nedorais būdais pra
lobę turtuoliai valstybinėse 
šventėse sėdi pačių garbin
giausių tarpe arba stovi 
pagrindinių kalbėtojų tribū
nose, o iš žemesniojo sluoks
nio dažnai pasigirsta balsų, 
kad prie rusų buvę geriau 
gyventi. 

kairės: Raimundas Lopata, Ramūnas Vilipišauskas, Leonas Sabaliūnas, 
Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Savižudybių skaičiais Lie
tuva pirmauja Europoje. Tur
būt yra padarytos ir kitų 
nusikaltimų statistikos bei 
palyginamosios suvestinės. 
Jos irgi turėtų būti gąsdi
nančios. Lietuva garsėja pa
saulyje, ypač Europoje, spor
tininkais, dainininkais ir įvai
riais ansambliais, moksli
ninkais. Bet garsėja ir sun
kiais nusikaltimais. Bandoma 
priežasčių ieškoti sunkiose 
gyvenimo sąlygose, bet, jei 
sakysi, kad prieš II pasaulinį 
karą gyvenimo sąlygos irgi 
nebuvo lengvos, o tokie nu
sikaltimai buvo labai reti, daž
niausiai būsi apkaltintas se
natvės liga. Jei palyginsi II 
karo pabėgėlius į Vakarus su 
dabar pasaulyje pasklidusiais 
lietuviais, irgi pamatysi di
džiulį skirtumą: tarp to meto 
pabėgėlių, bent Amerikoje, žu
diko ar žiauraus plėšiko iš vis 
nepasitaikė. Net kalbant apie 
Amerikos tautines bendruo
menes, žiniasklaida metai iš 
metų linksniuodavo italų ma
fiją, rusų, vietnamiečių, loty
nų, net izraeliečių nusikal
tėlius, bet niekad nepaminėjo 
lietuvių ar iš vis baltų. O juk 
ne tik komunistai tuo laiku 
pumpuote pumpavo, kad į 
Ameriką „nuo liaudies keršto'' 
subėgo lietuviai kare nusi
kaltėliai ir holokausto vykdy
tojai. 

Iškeliant šiuos faktus, jo
kiu būdu nenorima pilti drus
kos į atvirą žaizdą, bet bando
ma paieškoti vaistų žaizdai 
gydyti. Rašančiojo įsitikinimu, 
ypatingai teigiamą rolę prieš
kario Lietuvoje suvaidino kil
nūs Lietuvos kaimo papročiai, 
jaunimo organizacijos mieste 
ir kaime, ir katalikiškos mo
kyklos miestuose. Dabar irgi 
yra galimybė patikrinti, ar tie 
veiksniai ir dabartinėje Lie

tuvoje turi tokį pat poveikį į 
dorinių vertybių ugdymą. 

Pirmiausia tektų surinkti 
bent 1-2 metų statistinius 
duomenis apie jaunimo riki 25 
metų), priklausančio ideologi
nėms organizacijoms (ateiti
ninkams, skautams, kudirkai-
čiams, maironiečiams, jaunie
siems šauliams ir kt.), padary
tus sunkius nusikaltimus, ir 
palyginti su ideologinėms 
organizacijoms nepriklausan
čio jaunimo nusikaltimais. To
kį pat tyrimą padaryti religi
nių bendruomenių išlaikomo
se mokyklose ir palyginti su 
maždaug tokiose pat sąlygose 
veikiančiomis kitomis mokyk
lomis. Gal tektų apsiriboti 
pačiais sunkiausiais nusikal
timais: savižudybėmis, nužu
dymais, seksualiniu prievar
tavimu, žiauriais plėšimais. 

Dabartinė švietimo sis
tema ideologinių organizacijų 
vidurinėse mokyklose atžvil
giu nėra draugiškai nusi
teikusi, o valdžia religinių 
bendruomenių išlaikomas mo
kyklas remia tik minimaliai. 
Ir pati visuomenė, pusę šimt
mečio komunistų partijos prie
vartauta jaunimą laikyti spa-
liukų-komjaunimo organizaci
jose, ideologinių organizacijų 
ir religinių bendruomenių 
išlaikomų mokyklų palaimos 
dar nespėjo gerai suprasti. 
Turint moksliškai atliktus 
tokius tyrimus, visuomenės ir 
valdžios nusistatymas reli
ginių bendruomenių išlai
komų mokyklų ir ideologinių 
organizacijų atžvilgiu galėtų 
pasikeisti. 

Rašantysis mano, kad ty
rinėjimo darbą galėtų atlikti 
sociologijos mokslus baigiąs 
studentas, ar jų grupė, ir pa
žada tyrimo išlaidoms padeng
ti suorganizuoti paramą. 

Dalis klausytoji; XI i ' ir kūrybos simpoziumo Psichologijos sesijoje, vykusioje Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje gegužes _4 I Indrės TįOnėlienės nuotr. 

• Vilnius. Balandžio 10 d. 
Vilniaus Šv. Kazimiero baž
nyčioje buvo meldžiamasi už 
nuo karo nukentėjusius ir te
bekenčiančius žmones. Mal
dos metu buvo rodomi 8 siuže
tai, pasakojantys atskiras 
žmonių gyvenimo istorijas, 
atspindinčias kraupius karo 

pėdsakus. Žmonių kančia bu
vo gretinama su Kristaus 
kančia. Vilniaus arkivyskupi
jos Jaunimo centras dėkingas 
Raudonajam kryžiui, mielai 
pasidalijusiam medžiaga apie 
kare nukentėjusiuosius, ir 
visiems, kurie padėjo surengti 
šią maldos akciją. 

Mindaugo sukakties 
metai 

Su Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės atkūrimu 
1990 m. mūsų tėvynėje pradė
ta švęsti labai prasminga ir 
svarbi Mindaugo vainikavimo 
Lietuvos valdovu diena (Lie
pos 6-oji). Šiemet ji itin svarbi, 
nes minima to įvykio 750 m. 
sukaktis. 

Pagal istorijos šaltinius. 
Mindaugas buvo pirmasis ir 
vienintelis vainikuotas Lietu
vos valdovas. Popiežius Ino
centas IV jam ne tik suteikė 
karūną, bet ir teisę savo sūnų 
vainikuoti Lietuvos karaliu
mi, ir patvirtinimą valdyti jo 
žiniose esančias rusiškas žemes. 

Daug metų Mindaugas, 
atrodo, buvo mūsų tautos „už
mirštasis žmogus". Jo kilmės 
ir jaunystės šaltinių nedaug, 
istorijos puslapiai net nėra tik
ri dėl jo gimimo metų — teži
noma, kad gimė XII a. gale. 
Lietuvos mokyklos visuomet 
daug didesnį dėmesį kreipė į 
Vytautą, Gediminą. Kęstutį, 
Algirdą ir net Jogailą. Tad 
truputį praskleiskime už
maršties maršką. 

Mindaugas istorikų mini
mas, kaip vienas galingiausių 
iš dvidešimties senosios Lie
tuvos kunigaikščių. Jis įpras
tai laikomas Lietuvos valsty
bės vienytoju ir jos įkūrėju, 
nors jo tėvas Rimgaudas, pa
sak istorikų, ,jau buvęs tiek 
galingas, kad neturėjęs sau 
lygaus", buvo tituluojamas 
Lietuvos didžiuoju kunigaikš
čiu. O ir Mindaugo laikais Be
tonai buvę tiek narsūs, jog 
„rusai bėgdavę ir nuo mažo 
lietuvių būrio, kaip kiškiai, 
pamatę medžiotoją!" Dar prieš 
Mindaugo viešpatavimą žino
mieji Lietuvos centrai buvo 
Trakų ir Vilniaus sritys, o pa
ties Mindaugo minima Voru
tos pilis — tvirtovė. Istorikai 
spėlioja, kad Mindaugo sosti
nė galėjusi būti Kernavė, ta
čiau jis nuolat keliaudavo po 
visą kraštą ir pastovios sos
tinės galėjęs neturėti. 

Mindaugas, norėdamas 
apsiginti nuo besiveržiančių 
priešų, nutarė apsikrikštyti ir 
suvienyti Lietuvą į stiprią val
stybę. Viena svarbiausių prie
žasčių buvo išvengti prūsus 
ištikusio likimo. Priimdamas 
krikščionybę. Mindaugas tikė
josi sustabdyti kalavijuočių ir 
kryžiuočių ..ugnimi bei kalavi
ju" pagonims lietuviams ne
šamą „tikrą ir teisingą tikė
jimą". Tačiau tai iš esmės ne
pavyko, nes ir daug vėliau 
kryžiuočiai tiesė savo nagus 
krikščioniškos Lietuvos iink. 

Mindaugas apsikrikštijo 

1250 <ar 1251) m. su savo 
žmona, dviem sūnumis, dva
riškiais ir būriu pasekėjų. 
Vyriausias sūnus Vaišvilkas 
tuo pačiu laiku priėmė stačia
tikių tikėjimą ir valdė Nau
garduką. Mindaugas buvo ka
raliumi vainikuotas 1253 me
tais. 

Mindaugas atliko reikš
mingą vaidmenį, sust.abdyda-
mas totorių slinkimą prie Bal
tijos jūros. Jis buvo pirmasis 
valdovas, pradėjęs vesti dvi
gubą politiką: valstybės vi
daus vienijimą, sustiprinimą, 
ir jos išplėtimą į rytines slavų 
sritis. (Šia politika naudojosi 
ir vėlesnieji Lietuvos didieji 
kunigaikščiai.) Mindaugas 
pirmasis nurodė Lietuvai ke
lią į Vakarų Europą, jos kul
tūrą ir krikščionybę. Šios Min
daugo pastangos paliko gaires 
ir ateičiai: Lietuvos vienijimas 
buvo pradėtas iš Aukštaitijos, 
iš kurios kildintina ir Gedi
mino dinastija. 

Mindaugas turėjo aršų, 
jam neapykanta verdantį, var
žovą — žemaičių kunigaikštį 
Treniotą, kuris ryžosi Min
daugą pašalinti ir pats paimti 
Lietuvos valdžią. Jis rado są
jungininką — Nalšėnų kuni
gaikštį Daumantą. Mindaugo 
svainį. Pastarasis siekė atker
šyti asmenine skriaudą: Mor
tai mirus. Mindaugas prašęs 
Daumanto žmoną atvykti į 
savo pilį ir apraudoti mirusią 
seserį. Kadangi Daumantienė 
buvo bevai'e. Mindaugas jos 
iš pilies neišleido, pasilikda
mas auginti jo sūnų. 

Susimokėlių staiga užpul
ta i . Mindaugas buvo nužudy
t a s drauge-su dviem sūnumis: 
Rukliu ir Rupeikiu. kurių vie
nas turėjo užimti Mindaugo 
sostą ir gauti jo karūną. Tuo 
baigėsi Mindaugo viešpatavi
mas Lietuvoje, iš viso trukęs 
26 metus (nuo 1237 iki 1263 
m.: 10 metų esant karaliumi). 
Nors pats Mindaugas žuvo, 
tačiau jo valstybė nežlugo. 
Lietuva ne tik atgavo savo 
reikšme ir galybę, bet vėliau, 
Gedimino atnaujinta, dar la
biau sutvirtėjo. 

Nuo XLX a., ypač aušri
ninkų laikais, į Mindaugą 
buvo žiūrima, kaip į žymų, 
gabų valstybininką, sumanų 
Lietuvos valstybės kūrėją. 
Tad švęsti Lietuvos valstybin
gumo dieną. Liepos 6-ąją yra 
labai prasminga Ypač šiemet, 
minint 75U metų Lietuvos val
stybės įkūrimo ir įtvirtinimo. 
Mindaugo vainikavimo suvie
nytos valstybės \aldovu, su
kaktį. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J . M. DUNDURAS 

Nr.24 Daro vienintele 
kliūtim sausuma iš Alaskos 
pasiekti Pietų Amerikos galą. 
Yra gandų, kad lengvesniu 
motociklu sausajame metų lai
kotarpyje, siaurais tankių 
džiunglių takais, motociklą 
pertraukiant ar perplukdant 
per pasitaikiusias upes, upe
lius ir pelkes, yra įmanoma 
Darien Gap pervažiuoti, jei 
pasiseka išvengti džiunglės 
banditų ir kokaino karavanų. 
Bet ne su sunkiu ir dideliu 
Ducatti. Vienintelis būdas Da
rien Gap aplenkti, yra Barran-
ąuilla uoste, Kolumbijoje, mo
tociklą pakrauti į laivą ir iš
krauti Panamoje. Be abejo. 
Danas, ruošdamasis kelionei, 
visas galimas kelionės proble
mas ir maršrutą yra gerai ap
galvojęs. Bet aš negalėjau at
sikratyti įspūdžio, jog jis buvo 

labai paviršutiniškas. Palin
kėjau jam visokeriopos laimės, 
ko jam gali labai reikėti. 

Bolivija dar tebelaiko pasau
lio rekordą revoliucijoms. Nuo 
nepriklausomybės pradžios iki 
šiol, Bolivija turėjo apie 280 
„coup d'etat" arba revoliucijų. 
Niekada Lotynų Amerikoje 
nesu matęs tiek daug ir taip 
dažnų protesto, nusiskundi
mų, reikalavimų ir prašymų 
demonstracijų bei eisenų, kaip 
čia, įvairiuose Bolivijos mies
tuose. Demonstruoja profeso
riai, studentai, mokytojai, 
įvairios darbininkų ar tarnau
tojų unijos ir visi, ko nors no
ri, kad jų norai būtų kuo 
greičiausiai patenkinti — ko 
jie vargiai kada sulauks. Žy
giuoja gatvėse plačiom kolo

nom, ramiai, tvarkingai, ne
daužydami langų, neapversda-
'mi ir nedegindami automo
bilių, nesmaugdami policinin
kų, nepadoriai negestikuliuo
dami į juos žiūrintiems praei
viams, tik nešdami reikala
vimų plakatus, savo kolonom 
laikinai sustabdydami susisie
kimą ir tuo užsitraukdami 
taksistų bei automobilistų ne
malonę. Norėjau nukakti į pa
saulyje aukščiausią miestą, 
keturių kilometrų aukštumoje 
gulintį, UNESCO globojamą, 
Potosi, bet negalėjau. De
monstruojantys provincijos 
mokytojai pusiaukelyje užblo
kavo kelią ir kelionę reikėjo 
atidėti kitai dienai. 

Vietoje Potosi, žvalgiausi 
universiteto rajone. Universi-
dad Mayor, Real y Pontificia 
de San Francisco Xavier, įkur
to 1624 metais, studentai bu
vo neramūs. Keliolika stu
denčių, pasikloję ir užsikloję 
antklodėm, eilėje gulėjo šali
gatvyje, bado streiko įkarš
tyje. Kiek ilgai badas truks — 
neskelbė bet, vadovaujantis 

moterų bado streikų istorija 
(paremta konservatyviųjų an-
tifeministų duomenimis), ba
davimas netruks tiek ilgai, 
kad jo pasekmės pakenktų 
grožiui. Streiko priežastim 
buvo, berods, kursų prailgini
mas. Pasikeitėm pasisveikini
mais, pasiteiravimais iš kur 
aš esu ir iš kur jos yra, pasi
teiravau, ar yra labai alkanos. 
Sakė, kad taip ir kad čia guli 
nuo vakar vakaro. Jom pas
tebėjau, kad kiek jų esybių iš 
po antklodžių apdangos maty
ti, atrodo „stulbinančiai" ge
rai. Palinkėjau jom gero atei
ties apetito ir nesunkiai įpra
šiau priimti keletą plytų Cad-
bury šokolado, paspartinti jų 
grįžimą į studentiško gyveni
mo cirkuliaciją, šiai kūniško 
apsimarinimo sesijai pasibai
gus. Paklausiau, ar Juan Rim
šos pavardė joms yra žinoma? 
Savo ruoštu jos manęs pa
klausė, kas jis yra. Man nuei
nant, keletas galvų dingo po 
antklodėm ir lyg tai girdėjau 
šokolado įpakavimo draskymo 
garsus. 

Kelionėse niekada negaliu 
„nusėdėti vietoje". Kažkas ver
čia eiti ir eiti, žvalgytis, žiū
rėti, ieškoti ko nors įdomaus. 
Mane persekioja baimė, kad, 
kur nors sėdėdamas ar ilsėda
masis viešbutyje, ko nors ne
paprasto nepamatysiu, pra
žiopsosiu tai, kas gyvenime 
niekada nebepasikartos. Vieš
butį naudoju beveik vien tik 
miegui ir jei lauke pila ura
ganinis lietus. Bet anksčiau ar 
vėliau kur nors prisėsti yra 
būtina. 

Prisėdau vienoje universite
to aplinkos restoranų-kavi-
nių, gyvuojančių neįmant
rioms studentų gastronomi-
nėms užgaidoms patenkinti, 
užsisakiau kavos, torto, nu
kreipiau neįkyrų dėmesį į kai
myninį staliuką su trim jau
nais studentais ir viena stu
dente, ir laukiau, kada jie 
savo dėmesį atkreips į mane ir 
užkalbins. Mano patyrimas 
garantavo, jog kiekvienas 
jiems aiškus svetimšalis, dau
geliu atvejų, greitai taps jų 
smalsumo objektu ir bus už

kalbintas. Bet jų dėmesio ob
jektu, gaila, tapau ne aš. ant 
kėdės kabanti mano skrybėlė 
su jos šone įsiūta siaura, 
trumpa, geltona-žalia-raudo-
na trispalve juostele. Bolivija 
ir Etiopija su Lietuva dalinasi 
tokiomis pačiomis spalvomis 
savo vėliavose, tik skirtingoje 

horizontalioje eilėje. įsivaizda
vau zvimbiančius ratukus ma
no kaimynų galvose, jiems 
metant žvilgsnius į mano ke
purę ir šnibždantis. Tų trijų, 
jiems artimų spalvų, eilė, ma
tomai, intrigavo. 

Bus daug iau 

Senjora Josefina Reynolds 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

VIENO KUNIGO KELIAS 
„Nuo M u r m ų i k i Č i k a g o s " 

Kai užmerkiu akis ir ban 
dau prisiminti kun . dr . Vik
torą Rimšelį jaunystėje , p r ieš 
akis iškyla apskri taveidis , be
sišypsantis jaunuol is , n iekuo
m e t nepyks tan t i s , v i s u o m e t 
linksmas, atrodo, gyvenime ne
turėjęs sunkumų. Todėl ir da
b a r jo veide n ė r a r a u k š 
lių. Lieknas, aukš tesn is negu 
vidutinio ūgio, gražiai Dievo 
nul ipdytas , sport iškas, gre i tų 
žingsnių, t iesus. Jo supra t in 
ga išvaizda atkreipdavo nepa 
žįstamų, o ypač mergaičių dė
mesį. 

Kun. Viktoro dvasinis port
re tas da r ryškesnis. J i s - a tv i 
r a s aukšta i t i s , Vi lniaus k r a š t o 
s ū n u s iš Švenčionių k r a š t o , 
augin tas nepapras ta i gražios 
ežerų ir miškų g a m t o s . J o 
Kal tanėnų apylinkė kažk ieno 
buvo pavadinta Lietuvos Švei
carija. Apie kun . Viktoro a t 
virumą bei romant išką p a p 
ras tumą jo knygoje byloja ap 
rašy t i vaikystės įvykiai. 

Kun . Viktoras v i s u o m e t 
pasiruošęs padėti r e ika l ingam 
pagalbos visose srityse: moks 
le, skurde, negalioje, gyveni
mo lemties sprendimuose. Man 
yra padėjęs a r ne t lėmęs m a n o 
pašauk imo sp rend imuose , o 
t a ip pa t ir dėl pas i t r auk imo į 
Vokietiją. Jo pa s t abumą mes 
ta ip pa t matome knygoje: ka ip 
j i s sugeba p r i s t a ty t i , pako 
men tuo t i ir įver t in t i savo 
jaunys tės įvykius. J o p a s t a b u 
mas ryškus ir įvair iuose jo 
straipsniuose spaudoje. 

Principingumas yra v ienas 
iš kun. Viktoro Rimšelio pa
grindinių charakter io bruožų. 
Pas i t raukęs į Vokietiją ir pa 
kliuvęs tarp nacių, j is nebijojo 
persižegnoti a rba , a t s i d ū r ę s 
kitose nepalankiose gyvenimo 
aplinkybėse, pris ipažint i esąs 
ka ta l ikas . 

Jo draugiškumą tuč tuojau 
pastebėjau, kai pirmą k a r t ą 
susitikome Marijampolės Ma
rijonų gimnazijos 5-oje k la 
sėje, mokslo metų pradžioje. 
Mes. ne tik išsėdėję ke tver ius 
m e t u s vienoje klasėje , b e t 
dauguma iš mūsų ir ke tve r ius 
metus bendrabutyje, š t a i gau
name naują bendraklasį . Mo
kytojas pirmą pamoką ska i to 
pavardes . Išgirs tame „Vikto
r a s Rimšelis". S u ž i ū r a m e į 
atsiliepiantį: „Esu". Sėdėjo j i s 
pr iešpaskut iniame suole, pr ie 
kyje manęs, nauju g imnazis to 
kost iumu, lieknas, l inksmo ir 
gero veido, n e i š s i g a n d ę s , 
draugiškai nusi teikęs ir žva
lus. Per per t rauką suž inome, 
kad Viktoras yra iš Švenčionių 
gimnazijos, lenkų okupuotos 
sri t ies, perbėgęs per s t ropia i 
saugomą sieną ir j a u me ta i 
ka ip yra įstojęs į Mar i jonų 
vienuolyną, atl ikęs noviciatą. 

Nuo čia pras ideda mūsų 
a r t imas bendradarb iavimas , o 
ne t rukus - ir a r t ima d raugys 
tė . Klasėje pastebėjome, kad 
Viktoras labai geras mokinys , 
d a u g žinantis, beveik ir per 
daug . Jo rašomieji ir a t s a 
komieji iš vokiečių, p rancūzų , 
lotynų a r net graikų ka lbų -
penke ta i , nors p a s t a r o s i o s 
kalbos Švenčionių gimnazijoje 
j is nesimokė. Taigi per viene
r ius metus , b ū d a m a s p a s ma
rijonus ir privačiai mokyda
masis graikų kalbos, j a u buvo 
mus prisivijęs (Marijonų gim
nazijoje gra ikų ka lba buvo 
dėstoma nuo trečios klasės) . 
Be to, jis laisvai kalbėjo lenkų 
kalba. Mėgo sportą, labai ge
rai žaidė krepšinį. Spor tą mė
gau ir aš, o krepšinis t a i s me
tais Lietuvoje ėmė vis labiau 
populiarėti, ir gimnazijų moks
leiviai krepš in io k a m u o l i u i 

skyrė daug laiko. Spor tas mus 
su Viktoru ir suar t ino . Pasi
rodė, kad j is esąs ir geras bė
gikas, todėl pakl iuvo į gimnaz
ijos bėgikų pirmąjį trejetuką, 
k u r i s g imnazi jų varžybose 
turėdavo a t s tovaut i Marijonų 
gimnazi ja i . Ža id imuose nie
k u o m e t neparnešdavo pu
siausvyros, nieko neužgauda-
vo, nors buvo labai veržlus ir 
sviedinys j a m pak lusdavo . 
Kaip ger iausias žaidėjas, Vik
toras tapo m ū s ų gimnazijos 
krepšinio rinktinės kapitonu. 
Šiomis savo charakter io savy
bėmis ir sugebėjimais j i s įgijo 
autor i te tą klasėje, o ta ip pat 
a tkreipė ir mokytojų dėmesį, 
be t visa t a i j a m išeidavo 
na tū ra l i a i , be jok ių jo pas
tangų atkreipt i į save aplink
inių akis . Tad, palyginus per 
t rumpą laiką klasėje j is tapo 
vienu iš mūsų. J i s buvo atvi
ras m u m s vis iems, o mes -
j a m . Viktoras a tnešė į mūsų 
k lasę kažką nauja , kažkokį 
gerumą, sugyvenimo dvasią, 
kur i neišnyko per skaudžius 
ke tver ius gimnazijos metus , 
bet dar sustiprėjo. Jo atėjimas 
buvo a t r a d i m a s ne tik mūsų 
klasei, bet ir gimnazijai . 

Klasėje vos n e visi buvome 
a t e i t i n inka i , o pasku t in i a i s 
meta is gimnazijoje ir pasku
tinieji t rys bendraklas ia i tapo 
a te i t in inka i s . Veikėme slap
ta i , nes t uome t inė Lietuvos 
valdžia moksleivių atei t ininkų 
organizaciją buvo uždariusi . 
Slaptas ve ik imas reikalavo iš 
moksleivių d idesnės d r aus 
mės, apda i rumo ir principin
gumo savo idėjai „visa a tnau
j in t i Kristuje", k a s lavino ir 
grūdino mus , ypač dvasinėje ir 
moral inėje sferoje. Viktoras 
tapo ir neeil iniu atei t ininku. 
J i s parašydavo gerų referatų, 
pe r ska i tomų s lap tuose susi
r inkimuose, o po to diskutuo
jamų. T u r b ū t n iekas taip ne 
suar t ina besimokančio jaun i 
mo, kaip gimnazija. Čia y r a 
daug r imties pamokų metu, 
bet nu t inka ir juokingų, kas 
dienybę paįvair inančių daly
kų. Viktoras rašydavo gerus ra
š in ius , k a i l ie tuvių kalbos 
mokytojas r a šy to jas Vincas 
R a m a n a u s k a s - R a m o n a s už 
duodavo parašy t i rašinį lais
vai pas i r ink ta t ema . Viktoro 
rašinys buvo pas iųs tas į gim
nazijų raš inių varžybas, ku 
riose jo raš inys laimėjo pirmą 
vietą. Vieną kar tą , bene 6-oje 
klasėje, mokyto jas Vincas 
R a m a n a u s k a s per l ietuvių 
kalbos pamoką mums nelauk
tai ima diktuot i diktantą. Po 
kelių d ienų, kitoje l ietuvių 
kalbos pamokoje, gauname iš
ta isytus d ik t an tus . Viktoro ra
šinyje r a n d a m e raudonu ra
šalu storai pe rb rauk tas dvi li
nijas. Diktuota buvo i š t rauka 
iš Brolių Gr imų pasakų: kada 
da r Dievas vaikščiojo t a r p 
žmonių ir s u t e m u s užėjo pa
kelėje pas tur t ingą gyventoją, 
bet šis jo nepr iėmė. Tuomet 
Dievas užėjo pas neturt ingą ir 
pap ra šė n a k v y n ė s . Cituoju: 
„Žmona ir s a k a n t i savo vyrui: 
'Eik tu , senuk , į š iaudus, o 
mudu su svečiu gulsim į lovą'". 
Tai šiems dviems sakiniams 
mokytojas nepagailėjo raudo
no rašalo, o klasėje niekaip ne
nur imo g a r s u s juokas . Vik
toras re tkarč ia is išdrįsdavo ir 
ginčytis su mokytoju, je igu 
buvo įsi t ikinęs, kad mokytojas 
be reikalo j a m užskai tė klaidą. 
Ypač iš prancūzų kalbos. Mat , 
jis ne tik parengdavo pamo
kas , bet. m ė g d a m a s prancūzų 
kalbą, ska i t ydavo nemaža i 
prancūzų l i tera tūros . 

Viktoras mėgdavo vaidy-
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bą. J i s ne tik vaidindavo, bet ir 
pabūdavo režisieriumi, dirb
damas su jaunimu, su pava
sar ininkais . Turėdamas pui
kią atmintį , jis greit išmokda
vo i lgas roles, s u k u r d a m a s 
įdomius charakterius su balso 
pakeit imais. Vaidybos menui 
j is turėjo nepaprastą talentą ir 
tobulą klausą. Tuo teko įsiti
k in t i j a u s tudentavimo ir 
vėlesniais laikais. Jis galėjo pa
mėgdžioti mūsų žymių žmonių 
kalbą. Tiesiog tobulai kalbėda
vo vysk. dr. P. Bučio, vysk. dr. 
V. Brizgio, kun. Borevičiaus 
balsu. 

Kartą Tuebingene, Vokie
tijoje, Viktoro draugai susirin
kome į jo kambarį ir klausė
mės transl iuojamos Hitlerio 
kalbos. J am pabaigus, Vikto
ras , kažkokio įkvėpimo pagau
t a s , ora tor iškai t ęsė kalbą 
Hitlerio šauksmu. Prie atvirų 
langų gatvėje sustojo vokiečiai 
klausytis Hitlerio kalbos. Stai
ga įbėgo į kambarį Viktoro šei
mininkė ir sušuko: „Halten 
Sie, um Gottes Willen, die Po-
lizei wird bald sich forstellen". 
Jo balsas ir moduliacija buvo 
lygiai tokia kaip Reicho vado. 

Turėdamas tobulą klausą, 
jis mėgo ir dainuoti, o daina 
tai j a u ir manoji silpnybė. Di
džiausias mano ir mano bend
raklasių dainos ištvermės iš
bandymas vyko kun. Viktoro 
primicijų metu. Tai buvo labai 
graži šventė, buvome bebaigia 
mokslus studentai, tad links
mos nuotaikos ne t rūko . I š 
Kauno ilgai važiavome t rau
kiniu, o po to vežimu smėlėtu 
keliu į Kirdeikius, kur vyko 
primicijos, o po to - šaunus 
pokylis. 

Į savo bendraklasių vestu
ves a r primicijas mielai suva-
žiuodavom, ypač vadinamasis 
„geležinis devynetukas". Tai 
buvo mūsų buvusių bendrak
lasių branduolys, kurį sudarė 
du kunigai, trys inžinieriai ir 
ketur i daktarai . Įpusėjus pri
micijų vaišėms, p r adedame 
dainuoti , o daina mūsų stu
dentiškas dienas lydėjo visur, 
l iudydama mūsų j aunys t ę . 
Tučtuojau prie kito stalo pasi
girdo kita daina, kuri skam
bėjo ta ip pa t gerai . Aha! 
Prasidėjo lenktynės: po mūsų 
dainos — jų daina, po jų dai
nos - ir vėl mūsų. Na, ir tęsėsi 
ta ip bent dvi valandas, o dai
nos buvo vis naujos ir ne dau
giau kaip vienas ar du posmai. 
Be galo privargome, juk kai 
kada išdainuodavome ir ketu
rias valandas, ir niekada ne
buvome nugalėti. Vos ištęsė-
me, bet mūsų varžovai sustojo 
pirmieji. 

Studijuodamas Kaune me
diciną, turėjau kambarį name 
greta Marijonų vienuolyno na
mo Laisvės alėjoje, greta Šari-
čių bažnyčios. Vienuolyno na
me gyveno marijonai studen
tai teologai. Vakarais ka r t s 
nuo karto užsukdavau į vie
nuolyną pasikalbėti su Vikto
ru. Je i būdavo labai vėlu, du
rys jau užrakintos, tai aš į 
Viktoro kambarį patekdavau 
pro langą. Viktoras man su
rasdavo ką nors užkąsti, nes 
studentai apetitą nešiodavosi 

visą dieną, o v i enuo lynas n e 
badavo. Vieną vėlyvą v a k a r ą 
buvau t ikrai sočiai pava i š in 
t a s sūriu, sviestu i r d e š r a , n e s 
Viktoras v a l g o m a j a m e r a d o 
kažkam paruoštą valgį . M a n 
pas iva iš inus , l aba i v ė l a i iš 
kelionės grįžo v ienas mar i jonų 
kunigas. Pasirodo, t a i j a m bu
vo paruoštas valgis . L a i m i n g a i 
išsprukau pro langą. 

Jau minėjau, k a d V i k t o r a s 
buvo geras bėgikas . Vis bėgo 
jis ir gyvenime. I š Lenki jos 
okupuoto Vi lniaus k r a š t o j i s 
pabėgo per saugomą s ieną į 
Lietuvą. Pi rmą sovie tų Rus i 
jos okupaciją j i s , persekioja
mas įvairiausių pavojų , lai
mingai pabėgo į h i t l e r i nę Vo
kietiją. Pas iba igus A n t r a j a m 
pasauliniam ka ru i , iš Vokiet i 
jos per Austriją pabėgo į I t a 
liją ir Romoje p a r u o š ė teologi
jos doktoratą. P a g a l i a u 1947 
m. iš Italijos emigravo į Ameriką. 

Gimė j is M u r m ų k a i m e , 
Švenčionių apskr i ty je . Mokėsi 
Švenčionių „Ry to" l i e tuv ių 
gimnazijoje. Baigęs 5-ias kla
ses, 1932 m. pabėgo į Lietuvą, 
tapo Marijonų kongregaci jos 
nariu ir nuo 1933 m. iki 1937 
m. tęsė mokslą Mar i j ampolės 
Marijonų g imnazi jo je , buvo 
vienas iš g e r i a u s i ų k l a s ė s 
moksleivių. 1939 m. filosofijos 
licenciato l a ip sn i s Romoje , 
Angelicum un ive r s i t e t e . Teolo
giją studijavo K a u n o semina 
rijoje ir Tuebingeno univers i 
tete Vokietijoje. K u n i g u įšven
t intas 1943 m. Teologijos li
cenciatas 1944 m. V D U Kau
ne. Teologijos d a k t a r o la ipsnis 
1946 m. Romoje, Angel icum 
universitete. Visi mokslo laips
niai įgyti aukšč iaus ia i s įvert i
nimais. Jo ir gimnazi jos baigi
mo pažymėjimas buvo v ienų 
penketų. 

Kun. dr . Vik toro gyveni
mas buvo labai s u d ė t i n g a s . Di
džiąją dalį metų t eko pra le i s t i 
svet imuose k r a š t u o s e , bes i 
mokant, a t l i ekant įva i r ias pa
reigas aukštosiose mokyklose , 
dės t an t ir a d m i n i s t r u o j a n t . 
Kun. Viktoras s t ud i j uodamas , 
dėstydamas, s u s i r a š i n ė d a m a s , 
sakydamas pamoks lu s be lie
tuvių kalbos laisvai va r todavo 
dar aš tuonias k a l b a s . Devin
toji — graikų ka lba , kur ią yra 
mokęsis gimnazijoje, o vėl iau 
universitete, buvo va r to j ama 
mokslo re ika lams . 

Marijono kun . P r a n o Bra
zio konsekracijos į v y s k u p u s 
Romoje proga iš Čikagos vy
kome ketur i a r t imi bičiuliai iš 
Marijonų g imnaz i jo s l a ikų : 
kun. dr . V. Rimšel is , k u n . P . 
Garšva, dr. J . M a k š t u t i s ir dr . 
P. Kisielius. Po ape igų buvome 
pakviesti į l aba i i šk i lmingą 
puotą, kurioje da lyvavo d a u g 
vyskupų, kunigų, ke le tas kar
dinolų, daug a u k š t o s l ietuvių 
ir italų v i suomenės . I šk lau
sėme daug sve ik in imų italų ir 
lietuvių kalbomis, be t nea t ro 
dė, kad bus s u t e i k t a proga 
tar t i žodį iš Č ikagos . T a d a 
kun. Viktoras a ts is tojo užs ta
lėje ir pabė rė d a u g g raž ių 
sveikinimo ir l inkėj imo žodžių 
lotynų kalba m ū s ų v a r d u — be 
jokių užrašų, n u s t e b i n d a m a s 
aukštuosius h i e r a r c h u s . 

Vokietijoje kun . Vik toras , 
ge ra i m o k ė d a m a s vokiečių 
kalbą, buvo pa sk i r t a s Euer -
bach mies te l io k lebonu . J i s 
pa t a rnavo daugel iu i l ietuvių 
pabėgėlių, s u r a s d a m a s j i ems 
k a m b a r i u s vokiečių šeimose. 
Labai gera i sekėsi k u n . Vik
torui d a r b a s su j a u n i m u . J a u 
n imas jį mėgo dėl jo l inksmos 
nuota ikos , opt imizmo, pamė
gimo spor tuot i d rauge su ja i s . 
Iš jo j ie išgirsdavo juok ingų 
istorijų. J i s d a u g metų buvo 
Moksleivių a te i t in inkų sąjun
gos dvasios vadas , pr ik lauso 
a te i t in inkų korporacijai „Ša t 
rija", y r a na rys Lietuvių k a t a 
likų mokslo akademijos . 

Kun. Viktorui jo gyvenime 
teko d a u g admin is t rac in ių pa
reigų. J i s šešer ius m e t u s Ro
moje buvo Marijonų kongrega
cijos v icegenero las ir n a m o 
v i rš in inkas , 18 metų Ameri
kos l ietuvių marijonų provin
cijolas, d a u g menų — Mari
jonų n a m o vyresnysis , a š tuo
ner ius m e t u s — Marijonų ku
nigų seminari jos profesorius, 
v iener ius m e t u s - seminari jos 
rek tor ius . Profesoriavo Kauno 
kunigų seminarijoje. B ū d a m a s 
provincijolu, j i s m a r i j o n a m s 
p a d a r ė d a u g pager inimų: Ma-
rianapoiyje, sudegus gimnazi
jos p a s t a t a m s , o t a ip p a t ir 
koplyčiai, pa s t a t ė naują, mo
dernią mokyklą ir pr ie mokyk
los — bažnyčią. Čikagoje prie 
naujų Mar i jonų n a m ų ir 
„Draugo" pas t a tų didelis že
mės sklypas buvo vir tęs vaikų 
ža id imo a ik š t e , o n a k t į — 
šunų ir kačių apsistojimo vie
ta . Kun. Viktoras suorganiza
vo kiemo apsodinimą šviesios 
spalvos eglai tėmis bei k i ta i s 
medeliais, sklypą aptvėrė tvora. 

T u r b ū t daugiaus ia energi
jos gyven ime kun . Vik to ras 
Rimšel is y r a paskyręs dien
rašč iu i „ D r a u g a s " . J i s tapo 
vyr iausiuoju „Draugo" redak
tor iumi ir modera tor iumi 1960 
m. Po trejų metų buvo išrink
t a s Amer ikos lietuvių marijo
nų provincijolu, tad vyr. re
d a k t o r i a u s pa re igas p e r ė m ė 
k u n . P. Garšva , o moderato
rius k u n . Viktoras t ebė ra iki 
šių dienų. Gulan t ir ke l ian t jo 
pagr ind in i s rūpes t i s buvo ir 
t ebėra „Draugas" . J i s pavada
vo redak to r ius , admin i s t ra to 
r i u s , rūp inos i „ D r a u g o " fi
n a n s i n i a i s r e ika la i s , n u o l a t 
ta rdavos i su direktor ia is . Ma
t y d a m a s , kokia svarbi dien
raščiui mate r ia l inė bazė, buvo 
pagr ind in i s ir Draugo fondo 
steigėjas. Fondas ypač svar
bus t apo pas tara is ia i s meta i s . 

J a u gimnazijoje buvo pa
s t ebė tas Viktoro l i te ra tūr in is 
t a l e n t a s . J i s n iekuomet nesi
skyrė su spauda , jo daugybė 
s t r a i p s n i ų y r a a t s p a u s d i n t a 
ne t ik „Drauge", bet ir dauge
lyje ki tų l ietuviškų laikraščių. 

Čia t ik keli pavyzdž ia i , 
koks įdomus ir p r a s m i n g a s 
yra k u n . dr. Viktoro Rimšelio 
gyvenimas , o daugiau ras i t e jo 
knygoje. 

Parengta pagal dr. Petro KimnhmM 
kalbą Jaunimo centre, Čikagoje, 
vykusiame kun V. Rimšelio knygos 
,,Niio Murmų iki Čikagos" pri
statyme. 

Pr ieš kančią P a s k u t i n ė s 
vakar ienės kambary je J ė z u s 
pasakė j au t r ius žodžius apie 
savo meilę m o k i n i a m s i r 
pakvietė pasil ikti jo meilėje. 
J i s kalbėjo. „Kaip m a n e Tėvas 
mylėjo, taip ir a š j u s myliu. 
Pasi l iki te mano meilėje! Je i 
laikysitės mano į sakymų, pa
s i l iks i te mano mei lė je . Aš 
j u m s ta i įsakau: v i enam kitą 
mylėti!" 

Je igu reikėtų t r u m p a i api
būdint i , ko labiausia i t r ūks t a 
šiandienėje Lietuvoje, neabe
jodamas pasakyčiau — meilės. 
Tiesa, apie meilę d a u g kalba
ma bet daugelis ne sup ran t a , 
kad tikroji meilė y r a savęs 
dovanoj imas k i t i e m s a r b a , 
kaip sakė Kris tus , „gyvybės už 
d r a u g u s a t idav imas" . N ė r a 
meilės ten, k u r v iešpa tau ja 
pr imityvus kūn i škumas ir kal
b a m a tik apie pasimylėj imus. 
Ačiū Dievui, t u r i m e žmonių 
mokančių mylėti ir dary t i ge
ra, t ik apmaudu , k a d savi
meilė ir egoizmas savo t a m s a 
užgožia meilės da rbus . 

Prie Kauno ka t ed ros pa
laidotas Kauno arkivyskupijos 
valdytojas Stanis lovas Jokū-
bauskis , kuris per ka rą padėjo 
išgelbėti daug žydų vaikų. Pa
našiai pasielgė nemaža i dva
s in inkų r i z i kuodami savo 
gyvybėmis, kad gelbėtų tuos, 
kur ie buvo persekiojami. Tik 
tokia meilė ku r i a pasaulį , ir 
jos ne t ekus žmonių v isuo
menę apgaubia mir t ies sute
mos. 

J a u baigia išblėsti sėkmin
go referendumo dž iaugsmas ir 
ga l ima r amia i pažve lg t i iš 
šalies, kokie buvome ir galbūt 
l ikome. Pr ieš r e f e r endumą 
nuola t skambėjo k l a u s i m a s : 
kokią naudą gaus ime iš Eu
ropos Sąjungos? J šį k laus imą 
d a u g u m a žmonių sudėdavo 
vieną ir tą pačią re ikšmę: a r 
bus algos ir pensijos, a r t ik ra i 
a te is didelės investicijos, a r 
a t s ive r s p a r a m ą da l i j an tys 
fondai ir t. t. Pasigirsdavo ir 
nevi l t ies kup inų balsų: esu 
s e n a s ir n ieko nes i t i k iu iš 
Europos Sąjungos, todėl į refe
rendumą neisiu. Š iame a t sa
kyme Kris taus Evangelijos nė 
lašo, t ik j u o d a s egoizmas . 
Pail iustruosiu pavyzdžiu. Po
ka r io meta i i šb laškė gražią 
šeimą — tėvai su vaikais buvo 
iš t remti , pa teko į lagerį. Po 
kur io laiko sugrįžo į Lietuvą 
tėvai , atsivėrė ir lagerio var
ta i . P raūžus gyvenimo aud
roms tėvų n a m u o s e įvyko 
dž i augsmingas s u s i t i k i m a s . 
Tačiau ar ga lė tumėte įsivaiz
duot i , kad i lgus m e t u s tė
v iškės ir savųjų n e m a t ę s , 
laisvę atgavęs vyras bū tų pa

klausęs: „O kok ia man bus 
nauda k a i sugrįš iu?" Mes, lie
tuviai, Europos t a u t ų šeimos 
nariais buvome d a u g amžių. 
Juk minime Mindaugo krikšto 
750 met ines . Tač i au XX amži
uje pr ievar ta buvome atskirti 
nuo Europos še imos , įkalinti 
po geležine uždanga , ir tik ste
buklo d ė k a subyrėjo grandinės 
ir pranyko spygliuotos vielos. 
Ir po viso to ne v ienas klausė: 
kokia b u s n a u d a ? Kaip labai 
serga žmonių sielos! 

O k a i p pasveikt i? Pasku
tinės v a k a r i e n ė s kambaryje, 
ats isveikindamas su savo mo
kiniais ir k v i e s d a m a s juos 
„pasilikti Dievo meilėje ir 
mylėti vieni k i t u s " , Kristus 
turėjo omenyje ir mus. Jo kvie
timas pas i l ik t i meilėje yra 
atsakymas į nūdienos didžiau
sią klausimą, k ą daryti, kad 
keltumės nau jam gyvenimui. 
Belieka t ik išsiaiškinti , o ką gi 
mylint reikia daryt i? Mylėti 
— tai v isų p i r m a matyti šalia 
savęs va rgs tanč ius , kenčian
čius ir viltį p r a r adus iu s žmo
nes. T ik ra krikščioniška meilė 
verčia išlįsti iš savo egoizmo 
kiauto, verčia gręžt is į kitus 
žmones, kurie t u r i tas pačias 
teises į gyvenimą ir laimę. 
Tikra meilė v isuomet verčia 
daryti gera k i t i ems . Meilė yra 
kelias žmogaus ir paties Dievo 
link, todėl a p a š t a l a s Jonas 
sako: „Kiekvienas, kuris myli, 
yra gimęs iš Dievo ir pažįsta 
Dievą. Kas nemyl i , tas nepaži
no Dievo, nes Dievas yra mei
lė". 

Šiuo metu krikščioniška 
meilė tu rė tų paska t in t i kiek
vieną lietuvį, k iekvieną tikintį 
žmogų ne l ik t i nuošalyje ir 
neklausinėti, kokia man bus 
nauda, jei ba l s avau už Lie
tuvos stojimą į Europos Sąjun
gą. M e s t u r ė t u m e aktyviai 
prisidėti prie Lietuvos ateities 
kūrimo, kad a u g t ų ne tik 
mūsų gerovė, be t ir dvasia, 
kad p r i imtume iš Europos tik 
tai, k a s ge r i aus i a , ir nesi
dairytume, k a i p pateisinti pa
čių kur iamą blogį. Įvykusį re
ferendumą re ik ia priimti kaip 
Dievo dovaną i r kaip atsira
dusią didesnę galimybę daryti 
gera. 

Meilė turi ska t in t i kasdien 
klausti save: k ą gero padariau 
šiandien ir ką padarysiu rytoj. 
Tikras europiet is yra ne tas, 
kuris moka užsienio kalbą ir 
svajoja i švažiuot i ten, ku r 
daugiau p in igų ir tvarkos. 
Tikras europiet is stengiasi su
kurti tėvynėje ta i , ką Europa 
per t ūks t an tmeč ius geriausia 
yra sukūrus i i r palikusi mūsų 
dienų žmonėms. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA PASLAUGOS i 

\Voodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - $645; 2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami 6 kambariai 
I aukšte Brighton Parke. 

Šalia mokykla ir bažnyčia. 
Tel. 773-843-0104. 
Skambinti po 6 v.v. 

Lenkiškai tel. 773-586-4658. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Išnuomojamas 2 mieg. 5 kambarių 
butas su pilnai įrengta virtuve ir 
indų plovimo mašina. Kama $800. 

Westhester raj.. prie 31 St. ir VVolf Rd 
Tel. darbo 708-352-8822, ext 25; 

namų 708-531-8069, palikti žinutę 

STATE F A R M INSURANCE 
ALTOMCBUa NAMU, SVFJKATOS 

R GYVYBĖS DRAUDMAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654773-581-8654 
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Pavasar is išjudino gyvenamojo būsto rinką 
Atkelta iš 1 psl . 

„Ober Haus" teigimu, nau
jos statybos butų pirkėjai vis 
dažniau renkasi geresnį rajoną 
ir didesnio ploto butą, nors tiek 
vieno, tiek trijų ar keturių kam
barių naujų butų paklausa pa
naši. Tuo tarpu iš senos staty
bos populiariausi yra 1-2 kam
barių butai. 

Anot „Ober Haus" , didėjan
ti konkurencija naujos statybos 
būsto rinkoje verčia statybos 
bendroves ieškoti naujų būdų, 
kaip pri traukti pirkėjų. „Ran
gos IV" grupės įmonės šių metų 
pabaigoje pasiūlys naują pro
duktą Lietuvos nekilnojamojo 
turto rinkoje — butus 20 aukštų 
gyvenamajame pas ta t e Anta
kalnyje. 

2004 metų pradžiai „Ranga 
IV" turėtų pasiūlyti dar įspū
dingesnius vaizdus iš 26 aukštų 
dangoraižio, numatomo statyti 
Konstitucijos prospekte virš bū
simo prekybos centro „Europa". 
15 aukštų pastatą savo daugia
bučių namų pastatyne Žirmū
nuose stato bendrovė „Progre
syvios investicijos", o įmonė 
„Statybų mastas" pradėjo net 

dviejų 16-os aukštų daugiabu
čių namų statybas Baltupiuose. 

Tradiciškai patraukli vieta 
investicijoms į būstą išlieka Vil
niaus senamiestis, patrauklus 
dėl galimybės tur imą butą nuo
moti ir gauti pajamų. Didelį su
sidomėjimą senamiesčiu galima 
sieti ir su Lietuvos stojimu į Eu
ropos Sąjungą (ES), nes dauge
lis investuotojų tikisi, kad į Lie
tuvą dirbti atvažiuos daug spe
cialistų iš užsienio ir jiems rei
kės būsto. 

Šiuo metu senamiestyje bu
tų, nepriekaištingai tinkančių 
nuomai, kainos, palyginti su 
2002 metais, yra padidėjusios 
maždaug 10 procentų. Tokių bu
tų senamiesčio pagrindinėse 
gatvėse nėra daug, todėl už juos 
gali būti mokama net daugiau 
kaip 4,000 litų už kv. metrą. 

Butų, kurie nė ra idealiai 
pritaikyti nuomai arba yra ato
kesnėse senamiesčio gatvėse, 
kaina būna 3,000 litų už kv. 
metrą ir mažiau. 

Vilniaus centre bei nauja
miestyje butų kainos šiemet, 
palyginti su 2002 metais, su
mažėjo apie 10 procentų. „Ober 

Haus" teigimu, šiuose rajonuose 
butų kainos sumažėjo, nes butai 
nėra patrauklūs nuomai, o padi
dėjo pasiūla naujų butų, kurių 
statytojai pasiūlė rinkai mažes
nes pardavimo kainas nei jau 
esamų namų savininkai. 

Kaune šiuo metu vis dar iš
lieka nemaža vieno, dviejų bei 
trijų kambarių butų paklausa, 
iš jų populiariausi butai, esan
tys tarpiniuose aukštuose. Rin
koje gyvenamojo būsto paklausa 
vis dar didesnė už pasiūlą, todėl 
kainos taip pa t išlieka kiek di
desnės nei pernai. 

Individualių ir blokuotų na
mų rinka Kaune išlieka pastovi 
— šiuo metu labiausiai perkami 
naujesnės statybos arba rekon
struoti maždaug 150-200 kvad
ratinių metrų bendro ploto na
mai su 3-10 arų žemės sklypu. 

Klaipėdoje gyvenamojo būs
to rinka kovo mėnesį taip pat 
suaktyvėjo. Aktyviau domimasi 
senos statybos 1-3 kambarių bu
tais, kurių vidutinė rinkos kai
na yra nuo 40,000 iki 70,000 li
tų, iš jų geriau įrengti nuperka
mi labai greitai. 

Napoleono kariai amžinojo poilsio atgulė Antakalnio kapinėse 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
„Prancūzijos, kuri rengė ir 

finansavo perlaidojimo projek
tą, pageidavimu, palaikai buvo 
palaidoti anksčiau, ne karstuo
se, o maišuose, be karinių iš
kilmių. Visos iškilmės vyko 
šiandien", sakė viceministras. 

„Šie vyrai iš 20-ties tautų 
kariuomenės mirė ir liko bevar
džiais beveik 200 metų", iškil
mingoje paminklo atidengimo ir 
pašventinimo ceremonijoje sek
madienį sakė Prancūzijos am
basadorius Lietuvoje Jean Ber-
nard Harth. Ambasadorius pa
dėkojo už Lietuvos skirtą dė
mesį perkeliant Napoleono ka
reivių palaikus į amžino poilsio 
vietą. 

Ceremonijoje dalyvavęs Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas pabrėžė, jog imperato
riaus Napoleono kariuomenė iš
siskyrė iš kitų, kurios „kareiviš
kais batais mindė Lietuvą iš Va
karų į Rytus ir atvirkščiai". Pa
sak A. Paulausko, Lietuva lau
kė Napoleono, nes bajorams jis 
buvo viltis atkurt i Lenkijos ir 
Lietuvos valstybę, o valst ie
čiams — išsivaduoti iš baudžia
vos. 

Ceremonijoje taip pat daly
vavo Lietuvos politikai, Pran
cūzijos, Lenkijos, Italijos ir kitų 
valstybių diplomatai, karo isto
rijos klubai iš įvairių valstybių. 

Paminklo statybą finansavo 
Prancūzijos vyriausybė, t am 
skyrusi 55,000 eurų (192,500 
litų). Ambasadorius J. B. Har th 

sakė, jog po kelių savaičių iš 
Prancūzijos ke t inama atvežti 
atminimo lentelę, kurios už
rašas primins Lietuvos žemėje 
mirusius karius. 

Istorikų teigimu, daugia
tautės Prancūzijos kariuomenės 
kariai — prancūzai , belgai, 
olandai, vokiečiai, šveicarai, 
portugalai, ispanai, italai, len
kai, kroatai ir lietuviai — Vil
niuje mirė 1812 metų gruodį, 
traukdamiesi nuo Rusijos impe
ratoriaus Aleksandro kariuo
menės. Jie buvo išsekinti šalčio, 
bado ir ligų. 

Pasak istoriko Virgilijaus 
Pugačiausko, Vilniuje atrasta 
masinė kapavietė unikali, nes 
yra viena iš didžiausių ištirtų 
Napoleono karių kapaviečių vi
soje Europoje. Anot istoriko, 100 
kilometrų spinduliu aplink Vil
nių, Rusijon vedusių kelių pa
kraščiuose iš viso gali būti pa
laidota apie 40,000 Napoleono 
karių. 

Sekmadienį buvo surengtas 
teatralizuotas Napoleono ka
riuomenės įžygiavimas į Vilnių 
pro Aušros var tus , o Rotušės 
aikštėje vyksiančioje šventėje 
atkurti tikri prancūzmečio įvy
kiai. Ant Rotušės laiptų Vil
niaus miesto burmistras Napo
leonui įteikė miesto raktus , 
pasakė originalią 1812 metais 
sakytą kalbą. Rotušės aikštėje 
taip pat vyko karo istorijos klu
bų paradas, cirko artistų pasiro
dymas, Senamiesčio teatro 
aktorių vaidinimas, žaidimai. 

Šeštadienį Neries krantinė
je ties Baltuoju tiltu 19 amžiaus 
pradžios karinėmis uniformo
mis pasipuošę karo istorijos en
tuziastai surengė Rusijos ir 
Prancūzijos kariuomenių mūšio 
inscenizaciją. Kautynėse daly
vavo apie 200 Baltarusijos, Lat
vijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrai
nos, Prancūzijos ir Lietuvos ka
ro istorijos klubų narių. 

Istorikai teigia, jog Napo
leonas planavo netoli Vilniaus 
surengti lemiamas kau tynes 
tarp Prancūzijos ir Rusijos ka
rių, tačiau nei Vilniuje, nei Vil
niaus apylinkėse toks mūšis nė
ra vykęs. 

Prancūzijos impera tor ius 
Napoleonas su savo kariuomene 
per Lietuvą žygiavo 1812 me
tais, puldamas Rusiją, ir, Rusi
jos pajėgų sutriuškintas, trauk
damasis. Kampanijos metu Vil
niuje buvo apsistojęs ir pats im
peratorius. 

Carinės Rusijos okupuota 
Lietuva mėgino pasinaudoti Na
poleono žygiu prieš Rusiją ir at
kurti nepriklausomybę. Kaip ži
noma, po 18-ojo amžiaus pabai
goje įvykusių trijų bendros Len
kijos ir Lietuvos valstybės pada
linimų Lietuva atiteko Rusijos 
imperijai. 

Napoleonui užėmus Vilnių, 
buvo įkurta Lietuvos laikinoji 
vyriausybės komisija ir imta 
formuoti Lietuvos kariuomenė 
— sukurtas pėstininkų pulkas, 
pradėta formuoti Tautinė gvar
dija. 

AfA 
MARIJA ARČISAUSKIENĖ 

— KRAUCUNAITĖ 
Gyveno O r l a n d P a r k e , IL 
Gimė Lietuvoje. 
Nul iūdę liko: d u k t ė Elena su vyru Allan Krasner ir 

a n ū k ė s E l i s abe th ir Emily; sesuo Zofija Vinčinskienė 
Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a Juozo ir sesuo A.a. Elenos 
ir a.a. An tano . 

Velionė p a š a r v o t a pirmadienį , birželio 2 d. nuo 2 v 
p.p. iki 9 v.v. P e t k u s Lemont laidojimo namuose , 12401 
S. Archer Ave, Lemont , IL. 60439. 

Laidotuvės įvyks antradienį , birželio 3 d. Iš laidoji
mo n a m ų 10:30 vai . ryto velionė bus a t lydėta į Palai
mintojo J u r g i o Matula ič io bažnyčią, kurioje 11 vai. ry
to bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velio
nė bus pa la ido ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse . 

Nuoširdžia i kvieč iame gimines, d r augus ir pažįsta
m u s da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i šeima 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600; www.petkusfuneralhomes.com 

DRAUGAS. 2003 m. biržel io 3 d., an t rad ie 

Gyvenimas namolei 
mus veda įvairiausiais takais. 
Tavo,— staigiai kirto kampą. 

Mes dar keliaujame, tu jau sugrįžai... 
Clementis 

AtA 
ROMUI BURNEIKIUI 

mirus , r e i šk iame gilią užuojautą žmonai GRAŽINAI, 
seser iai ZITAI, v a i k a m s ir ar t imiesiems. 

Gražina ir Clemente Dedela, Čikaga 
Rimgaudas Ungurys, Kaunas 

Lietuvos Pers i tvarkymo sąjūdžiui — 15 metų 
A t k e l t a i š 1 p s l . 

Pasak A. Kubil iaus, Lietuva 
jau pasiekė Sąjūdžio iškeltus 
ketur is pag r ind in ius t iks lus , 
kurie buvo nepr ik lausomybė, 
demokratija, rinkos ekonomika 
ir integracija į Vakarus . Todėl, 
jo nuomone, „pras ideda visai 
naujas e tapas Lietuvos gyveni
me", kurio simbolinė s tar to lini
ja bus kitų metų gegužės 1-oji, 
kai Lietuva taps pilnateise ES 

nare. 
Pasak jo, tokią politinę pro

gramą jau yra parengusi Tėvy
nės sąjunga: sukurti stiprią vi
suomenę, „besiremiančią krikš
čioniškomis bendruomenės ir 
šeimos vertybėmis", sukurti 
„stiprią moderniai valdomą val
stybę bei st iprią ekonomiką, 
besiremiančią žiniomis ir su
koncentruota ne vien Vilniuje". 

Vyriausybė galvoja apie pinigus žemdirbiams, 
o žemdirbiai — apie protestus 

A t k e l t a i š 1 psl . 
A. Brazauskas pažymėjo, 

kad vyriausybė negali skolintis, 
nes kitąmet teks ir šiaip daug 
skolintis Lietuvai įstojus į ES ir 
finansuojant žemės ūkį pagal 
„Europos Sąjungos žaidimo tai
sykles". 

Anot Prez identūros išpla
t into p raneš imo spauda i , R. 
Paksas susitikime su premjeru 
ir Seimo pirmininku dar kartą 
pakartojo savo nuostatą , kad 
svarbiausia ga ran tuo t i , jog 
žemdirbių pajamos nebūtų ma
žesnės nei praėjusiais metais . 

Žemės ūkio rūmų pirminin
kas Jonas Ramonas pirmadienį 
nekomentavo vyriausybės paža
dų, teigdamas, jog tai „tik žodi
nis sprendimas". 

Anot J. Ramono, bus lau
kiama raštiško sprendimo, o kol 
jis bus priimtas, bus tariamasi 
su žemdirbiais, ką daryti toliau. 

Žemdirbiams surengus mi
tingus bei kelių užtvaras, vy
riausybė pažadėjo suskaičiuoti, 
ar už aukščiausios rūšies pieno 
litrą žemdirbiams galima būtų 
mokėti 60 centų. 

Čikagoje sulaikytas bendradarbio nužudymu įtariamas lietuvis 
Vilnius, gegužės 31 d. (LR-

Elta) — Čikagos detektyvai su
laikė nuo praėjusių metų rug
sėjo pabaigos JAV ieškota 21 
metų šiaulietį Einorą Strel-
kauską. 

Connersville (Indianos vals
tija) miestelio prekybos centre 
uždarbiavusį tauragiškį muzi
kantą 26 metų Gediminą Rad
vilą žiauriai nužudęs ir apiplė
šęs E. Strelkauskas įkliuvo da
rydamas naują nusikaltimą -
pareigūnai jį sučiupo įsibrovusį 
į svetimą automobilį. 

Pusmetį slapstęsis žudikas 
turėjo Lietuvoje likusio draugo 
Mariaus Činskio pasą. Tris kar
tus Lietuvoje dėl plėšimų, va
gystės bei tyčinio sunkaus kūno 
sužalojimo te i s tas E. Strel
kauskas neturėjo teisės išvykti j 
.Ameriką. Plėšimu apkal t intas 
šiaulietis, kuriam Šiaulių tar
dytojas buvo paskyręs namų 
areštą, nebelaukė ketvirtojo 
teismo ir spruko į užsienį. 

E. St re lkausko dingimas 
2001 metų spalį atskleidė sun
kiai suvokiamą dalyką - paaiš
kėjo, kad teismo laukiantys as
menys, nors jiems iki teismo ir 

skirta kardomoji priemonė, gali 
be kliūčių išvykti iš valstybės. 
Dokumentus t ikrinantys pasie
niečiai tik pasidomi, ar išvyks-
tantysis nėra ieškomas Lietu
vos pareigūnų ar Interpolo. Kol 
paskelbiama paieška, nusikalti
mą padariusiam asmeniui, nors 
jis ir laukia teismo, siena yra 
atvira. 

Žiauriai nužudytą savo vy
riausiąjį sūnų palaidojęs 56 me
tų tauragiškis Petras Radvilas 
nustebo sužinojęs, jog Lietuvoje 
klesti tokia netvarka: „Ne kartą 
Lietuvoje nusikaltusiam asme
niui neturėjo būti suteikta gali
mybių pasprukti nuo teisingu
mo". Pasidomėjęs, kaip jo sū
naus žudikas sugebėjo paspruk
ti iš Lietuvos, kur jo laukė teis
mas už plėšimą, P. Radvilas nu
stebo. 

Paaiškėjo, kad 2001 metų 
spalio 20-ąją E Strelkauskas, 
pateikęs savo pasą, kirto mik
roautobusu „Ford Transit" Laz
dijų pasienio postą. E. Strel
kausko baudžiamoji byla teis
mui buvo perduota po poros die
nų, spalio 22-ąją. o šiauliečio 
pasigesta tik jam nepasirodžius 

teismo salėje tų pačių metų lap
kričio 13-ąją. 

Net tr iskart teisto E. Strel
kausko paieška paskelbta tik 
metų pabaigoje, kai jis jau buvo 
spėjęs pasislėpti pas JAV keleri 
metai gyvenančius tėvus. 

Nuo teismo pasislėpęs šiau
lietis 2002 metų rugsėjo 16-ąją 
įsidarbino Connersville preky
bos centre, kur nuo vasaros pra
džios jau dirbo Lietuvos muzi
kos akademiją baigęs G. Radvi
las. I JAV ir Vokietijos universi
tetus bandęs įstoti pučiamųjų 
instrumentų orkestro narys G. 
Radvilas iki tol dirbo ir gyveno 
su tauragiškiu draugu, tačiau 
šis buvo atleistas, o vietoj jo pri
imtas E. Strelkauskas. 

Sužinojęs apie naujo bend
radarbio kriminalinę praeitį, G. 
Radvilas parašė laišką jaunes
niajam broliui Kęstučiui, kuris 
taip pat pagal studentų progra
mą uždarbiavo JAV. 

Nuogąstavimai nebuvo be 
pagrindo - 2002 metų rugsėjo 
27-ąją kiti bendradarbiai pasi
gedo G. Radvilo. J darbuotojo 
namus po poros dienų atvažia
vęs darbdavys rado jį žiauriai 

nužudytą. G. Radvilas buvo pla
navęs namo grįžti lapkričio 3-
iąją, jo jaunesnis brolis iš JAV 
išvyko anksčiau. Vilniaus oro 
uoste 22 metų jaunėlį pasitikę 
tėvai jam pranešė kraupią ži
nią. 

S ū n a u s ne tek t i s sugriovė 
visos šeimos gyvenimą — pašlijo 
„Lietuvos draudimo" bendrovėje 
dirbusių tėvų sveikata. Po G. 
Radvilo laidotuvių jo tėvą me
dikai pripažino ant ros grupės 
invalidu, todėl 20 metų drau
diku dirbęs vyriškis buvo pri
verstas palikti darbovietę. 

Plėšikui iš Lietuvos pabėgti 
leidusių pareigūnų abejingumu 
iki šiol negalintis atsistebėti P. 
Radvilas mano, kad j iems reikė
tų pasimokyti iš kolegų JAV: „Iš 
Lietuvos pareigūnų, išskyrus 
užuojautą, nesulaukiau jokios 
pagalbos, iki šiol nesu gavęs 
oficialaus p r aneš imo apie 
Gedimino žūtį". 

Po žmogžudystės laišką 
elektroniniu paštu Connersville 
detektyvų įstaigos vadovui pa
rašęs P. Radvilas tą pačią dieną 
sulaukė pare igūno a t sakymo, 
kur buvo nurodyta ieškomo žu

diko pavardė, kitos smulkme
nos. Tas pats Amerikos pareigū
nas iškart informavo Tauragės 
gyventoją, kad Čikagoje sulai
kytas sūnaus žudikas. 

Tauragiškių Radvilų šeima 
išleido visas santaupas, kad 
pars igabentų sūnaus palaikų 
pelenus į gimtinę. 

Iš teisininkų sužinojęs, jog 
šeimai nepriklauso kompensa
cija iš Lietuvos arba JAV. P. 
Radvilas mėgino kreiptis į Fi
nansų ministeriją, kad anks
čiau būtų sugrąžinti rubliniai 
indėliai. Užuojautą pareiškę 
pareigūnai atsake, kad įstaty
mas šeimos nario žūties atveju 
nenumato galimybės atkurti in
dėlį. ..Pasirodo, ištikus stichinei 
nelaimei, šeima atgautų nuver
tėjusi indėlį, o nužudžius šei
mos narį - ne", teisinį akibrokš
tą prisiminė P Radvilas. 

Sunų, sveikatą ir darbą pra
radęs vyriškis sakė būtinai vyk
siąs į E Strelkausko teismą. 

Neseniai laišką atsiuntęs 
Connersville detektyvas kapi
tonas David Spencer žadėjo, jog 
P Radvilui bus sumokėta už ke
lionę ir pragyvenimą. 

AtA 
VIDA MARIJA 
JONUŠIENĖ 

Mirė 2003 m. birželio 1 d. 12:18 vai. ryto, sulaukusi 
4 9 metų. 

Gyveno Lemonte, IL, anksčiau Palos Pa rk , IL. 
Nuliūdę liko: vyras Algis, duktė Kris t ina , sūnus 

Jus t inas , mot ina I rena , sesuo Jolita su vyru Bill ir kiti 
giminės Amerikoje. 

Velionė bus pašarvota antradienį, birželio 3 d., nuo 
5 vai. p.p. iki 9 v.v. Pe tkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Atsisveikinimas 7 
va i . vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 4 d. Iš laidoji
m o namų 9:30 ryto velionė bus a t lydėta į Pal . Jurgio 
Matulaičio bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaido
t a Šv. Kazimiero kapinėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d r augus ir pažįs
t a m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti Al terna t ive Cancer 
Therapy Research. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidot. direkt.Donald M. Petkus 
Tel. 800-994-7600; wwwpietkusfuneralhomes.com 

AtA 
VALERIJA ŠILBAJORAITĖ 

— AVIŽONIENĖ 
Mirė 2003 Palm Bay, FL gegužės 15 d. 
Gimė 1906 m. gruodžio 15 d., Rygoje. 
Nuliūdę liko: s ū n u s Pet ras Avižonis su žmona Liu

d a , jų vaikai Vilija su vyru Gregg ir jų dukros Rima ir 
Kyra, Daina, Pe t ras ir jo žmona Audra; d u k r a Giedrė 
Šnipienė, jos vaikai Birutė su dukra Elena , Sigita su 
vyru Kevin ir Kovu; Gintaras ir Gražina. Ta ip pa t liūdi 
j o s vyro sesuo Birutė Blaževičius, brolvaikiai Algirdas 
i r Rimvydas Šilbajoriai su šeimomis bei kiti giminės. 

Atsisveikinimo ceremonijos įvyko Beach Funeral 
Home, Indian River Beach, FL. Palaikai bus pervežti. į 
Lietuvą ir palaidoti šal ia jos vyro a.a. Vytau to Avižo
nio, Petraš iūnų kapinėse , Kaune. Nuoširdžiai dėkoja
m e visiems už užuojautas ir gražius žodžius bei auko
jus iems J o s vardu, pagelbėti Sibiro va ikams . 

L i ū d i n t i š e i m a 

AtA 
JONAS KIRVAITIS 

mirė birželio 1 d., su laukęs 84 metų. 
Gyveno Matteson, IL, anksčiau Čikagoje. 
Gimė Kybartuose. 
Gimė Joliet, IL. 
Nuliūdę liko: duktė Daina su vyru Rob Jeh l ing su vai
ka i s Kerri ir Allen; sesuo Anele bei kiti giminės, arti
mieji Amerikoje ir Lietuvoje. 
Mišios už velionio sielą bus aukojamos trečiadienį, bir-
žeslio 4 d., 9:30 vai. ryto. 
Laidotuvių apeigos vyks Šv. Kazimiero kapinėse 11 vai. 
ryto. 
Vietoje gėlių a ts iminki te a.a. Joną šv. Mišiose Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 

N u l i ū d u s i š e ima 

Laidot.direkt. Donald Petkus. 
Tel. 800-994-7600; www.petkusfuneralhomes.com 

PADĖKA 
AtA 

ILONAI A. DAPKUS 
mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams 
pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinime su velio
ne . 
Dėkojame gerb. kun . Rimvydui Adomavičiui už atsisvei
kinimo apeigas koplyčioje, a t laikytas šv. Mišias ir pa
lydėjimą į kapines. 
Dėkojame Rūtai Paškus už giedojimą šv. Mišių metu 
i r Jūratei Grabliauskienei už vargonavimą. 
Esame dėkingi už a ts iųs tas gėles, aukas šv. Mišioms ir 
aukas labdarai . Dėkojame už pare ikš tas užuojautas 
žodžiu ir raš tu . 
Dėkojame Pe tkaus laidojimo namų personalui už 
nuoširdų patarnavimą. 
Tegul gailest ingas Dievas suteikia Amžiną Ramybę 
a.a. Ilonai A. Dapkus . 

L i ū d i n t i še ims 

1 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://wwwpietkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2002 m. birželio 3 d., antradienis MOTINOS DIENA 

Af A Vida Kriaučeliūnaitė 
—Jonušienė mirė 2003 m. 
birželio 1 d. Laidojama trečia
dienį. Daugiau informacijos 
randama 5-ame „Draugo" 
puslapyje. 

Birželio mėnuo skirtas 
Viešpaties Jėzaus garbei. Bir
želinės pamaldos su Švč. Eu
charistijos adoracija ir Jė
zaus Širdies litanija vyks 
kiekvieną antradienį ir ket
virtadienį, 6 vai. vak., Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokykla baigė mokslo 
metus. Ją lanko ir nemažai 
nujųjų imigrantų iš Lietuvos 
vaikų. Tarp mokyklą bai
gusiųjų randame lietuviukų: 
Gretą Kalvinskaitę, Tomą 
Kurą, Liną Račkauskaitę ir 
Julių Sidabrą. Sveikiname su 
mokyklos baigimu! 

Visi ateitininkai — kvie
čiami į Ateitininkų šeimos 
šventę birželio 8 d., sekmadie
nį. Mišios bus 9 vai. r. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, iškilmin
gas posėdis — 10:30 vai. r. Pa
saulio lietuvių centre. Ren
kamės uniformuoti. Po posė
džio moksleiviai ateitininkai 
atliks vaidinimą „Juozas". 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos 
susirinkimas bus šeštadienį, 
birželio 7 d.. Šv. Kazimiero se
selių motiniškame name, 
2601 W, Marquette Rd. Vyčiai 
renkasi 9 vai. r. šv. Mišiom, 
kurios bus 9:30 vai. r. Šv. 
Kazimiero seselių koplyčioje. 
Po Mišių bus kavutė ir su
sirinkimas, vėliau — pietūs. 
Pietums vietas užsisakyti, 
skambinant Anelei Pocienei 
708-636-6837. Susirinkimą 
globoja Lietuvos Vyčių 112 
kuopa. Kviečiami dalyvauti 
visi vyčių kuopų nariai. 

Ateitininkų namų gegu
žinė bus sekmadienį, birželio 
8 d. Ateitininkų namų ąžuo
lyne. Pradžia 12 vai. Bus ska
nūs pietūs, muzika, gera nuo
taika. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama praleisti malonią 
popietę gražioje gamtoje. 

Birželio 15 d., sekmadie
n į po lietuviškų Mišių (10:30 
vai. r.),- prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažny
čios pastatyto lietuviško kry
žiaus (Brighton Parke) bus 
paminėti birželio 14 d. trėmi
mai. Visi kviečiami susirinkti 
ir pagerbti lietuvių tautos kančią. 

Moterų sąjungos #20 
kuopa birželio 8 d., sekmadie
nį, po 10:30 vai. ryto Mišių. 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke, ruošia cepe
linų pietus. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atvykti ir pasivaišinti. 

„Čiurlionio" galerijoje, 
Jaunimo centre, birželio 6 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vakaro, 
atidaroma dailininko vitra-
žisto Mindaugo Vitkausko 
personalinė paroda „Kažkur 
Aukštai — kažkur kitur". Pa
rodoje bus eksponuojami nau
jausi autoriaus vitražo, tapy
bos ir stiklo skulptūros kū
riniai. Pianistas Ričardas Šo
kas atliks muzikinę dalį. Pa
roda veiks iki birželio 20 d. 
Maloniai visi kviečiami daly
vauti parodos atidaryme ir 
vėliau ją aplankyti. 

„Seklyčioje" birželio 4 d., 
2 vai. p.p.. trečiadienio popie
tes programoje kalbės rašyto
ja poete Nijolė Jankutė-Užu-

balienė. Daug keliavusi, aplan
kiusi ir tolimus kraštus, savo 
keliones aprašiusi knygoje 
, Atvirukai", šį kartą klausy
tojus supažindins su tolimąja 
Australija. Turėsime progą 
pamatyti ir vaizdajuostę. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite, linksmai pra
leiskite trečiadienio popietę! 

Prieš kelionę į Dainų ir 
šokių šventę Lietuvoje, tauti
nis ansamblis „Grandis" ruo
šia koncertą, kuriame paro
dys šokius iš artėjančios šven
tės. Kviečiami visi — jauni ir 
seni — atvykti į koncertą 
birželio 14 d„ šeštadienį, 6:30 
vai. vak., Pasaulio lietuvių 
centre — Lietuvių fondo 
(sporto) salėje. Vietas užsisa
kyti, skambinant Loretai 
Jucienei te. 708-478-8063 iki 
antradienio, birželio 10 d. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišių auka Sekminių išva
karėse, šeštadienį, birželio 7 
d., 4 vai. p.p., t. jėzuitų kop
lyčioje, prie Jaunimo centro, 
Čikagoje. Prašysime, kad Švie
sos, Įkvėpimo ir Meilės Dva
sia atnaujintų mus pačius, kurie 
susirinksime, taip pat Lietu
vą, Bažnyčią ir visą pasaulį. 
Visi nuoširdžiai kviečiami. 

Kun. Antanas Žvinklys 
buvo nuolatinis „Draugo" 
skaitytojas. J is pasirūpino, 
testametu užrašyti „Draugui" 
dalį savo palikimo. Šiomis 
dienomis iš kun. a^a A. Žvin-
klio palikimo gauta 2,289.20 
dol. Tai graži dovana, kurią 
skaitytojas ištiesė savo dien
raščiui ir iš Anapus žvaigž
dynų. Administracija prime
na, kad advokatas Vytenis 
Lietuvninkas testamentą pa
darys nemokamai, jeigu tame 
testamente „Draugui" bus už
rašyta bent 1,000 dol. palikimas. 

Marmiette Park BALFo 5 
skyrius primena, kad sekma
dienį, birželio 8 d„ po 10:30 
vai. r. Mišių, parapijos salėje 
visus kviečia pasivaišinti ce
pelinų pietumis. 

Antrasis gegužės mėnesio 
sekmadienis Švč. Mergelės Gi
mimo parapijos mamoms tapo 
nuostabia švente. Visas ma
mas, tą dieną atėjusios pasi
melsti į bažnyčią, o vėliau ap
silankiusios parapijos salėje, 
buvo prisimintos, pamatytos 
ir gražįai pagerbtos. 

Gyva parapija viską pra
deda malda. Motinos diena tik 
patvirtino šią taisyklę. Žmo
nių prigužėjusi bažnyčia jun
gėsi į užtarimo maldą už gy
vas ir mirusias mamas. Ka
dangi norėjosi, kad maldos dar 
lengviau kiltų į Dangų, tai į 
talką imtasi giesmės. Prie pa
rapijos choro prisijungė ir re
liginius kūrinius atliko solistė 
Nida Grigalavičiūtė. Mišių pa
baigoje Komunija sutelkė vi
sus iki vieno į nedalomą ben
druomenę Kristaus Bažnyčioje, 
o kunigo R. Adomavičiaus pa
laiminimas paskatino išsineš
ti ir išdalinti gautas dvasines 
dovanas su tomis mamomis, 
kurios negalėjo dalyvauti dėl 
ligos ar neatidėliojamo darbo. 

Kaip jau įprasta, sulaukė
me tęsinio parapijos salėje. 
Laisvų vietų tikrai neliko, o 
pasak dalyvių: „Miela ir malo
nu akims bei širdžiai, kai vi
sos trys kartos viename būry
je". Muzikinę Motinos progra
mą vedė Algimanto Barniškio 
ansamblis. Pačioje renginio 
pradžioje „slaptu" talentu su
sirinkusiuosius, o ypač mamas 
nustebino diakonas Gedimi
nas Jankūnas, akordeonu pa-

SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DLAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys s*1 

Lietuva bei visu pasauliu! 

grojęs ir padainavęs keletą 
dainų, kurias mėgsta jo tėve
liai, gyvenantys Lietuvoje. Vė
liau kunigas Rimvydas Ado
mavičius su Algimantu Bar-
niškiu padainavo keletą dai
nų. Sekėsi labai gerai, nors tai 
jie darė pirmą kartą. Dainos 
labiausiai išjudino pačius jau
niausius dalyvius, kurie be 
baimės šoko ir šėliojo, smagiai 
jungdamiesi į užduotis ir žai
dimus. Močiutės ir mamos ne-
atsipirko vaikučių siuntimu į 
„kovą". Jas pačias netrukus 
kun. Rimvydas pakvietė iš
bandyti jėgas užrištomis aki
mis nuskusti bulves, rinkti 
pupeles, žirniukus ir dar ne
aišku kokios kilmės į maistą 
dedamus produktus. Rungtyse 
mamos įrodė, kad yra vertos 
pagarbos ir .gali net tamsiau
sią naktį, be elektros šviesos, 
pagaminti valgį ne iš vinių ar 
sagų, bet iš tikrų valgomų pro
duktų. Na, o tai ką mamos ga
li turėti gražiausio — vaikai, 
kiekvienai mamai įteikė po 
raudoną rožę. Nė viena mamy
tė neliko pamiršta ir džiau
gėsi skirtu dėmesiu, nes ne 
gėlių gausoje glūdi dovanos 
prasmė, bet širdies šilumoje, 
kuri tą gėlę atneša. 

Dievas mato kiekvieną žmo
gaus gerą darbą. Neabejoju, 
kad jis gausiomis malonėmis 
atlygins tiems, kurie organiza
vimu ir savo aktyvia veikla 
prisidėjo prie Motinos dienos 
paminėjimo. 

Tadas Astrauskas 

Darbščioji Brighton Park LR apylinkes pirmininko Salomėja Dauliene 
(kairėje) ir akt. Apolonija Steponavičiene vieno? lietuvių tautinės šventės 
metu. E. Šulaitio nuotr . 

Jaunimo centre susitikę (iš kairės): Petras Petrutis, Edvardas Šulaitis, Ina Bertulytė-Bray ir Algimantas Kezys. 

DUKRA RŪPINASI SAVO TĖVO 
KURINIŲ IŠLEIDIMU 

Neringos stovykla Vermonte 
ieško angliškai ir 

lietuviškai kalbančio asmens 
dirbti vyriausiu virėju 2003 m. 

stovyklų metu. 
Vyriausias virėjas turi sugebėti 
apskaičiuoti ir užsakyti maistą 

angliškai, o vadovauti gaminimui 
lietuviškai. Kai kuriose stovyklose 

bus virš 100 stovyklautojų ir 
vadovų, tad ieškome tikrai 

pareigingo ir organizuoto asmens. 
Besidomintieji su leidimu dirbti 

JAV kreipkitės i Vida Strazdiene. 
stovvklos vedėją vida@nerinaa.org 

Tel. 978-582-5592. 

Seatlle mieste, Washing-
ton valstijoje, gyvenanti visuo
menės veikėja Ina Bertulytė-
Bray gegužės mėnesio vidury
je 8 dienas praleido Čikagoje. 
Beveik viską laiką ji praleido 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro Žilevičiaus — Kreivėno 
muzikologijos archyve, kata
loguodama savo tėvo, žinomo 
muziko-kompozitoriaus, pe
dagogo, choro dirigento Juozo 
Bertulio muzikinį palikimą. 

Viešnia iš JAV vakarinių 
pakrančių džiaugėsi, kad jai 
pavyko užtikti visai naujos 
medžiagos. Šiame archyve ji 
rado 6 dėžes su tėvo medžia
ga, kuri dar nebuvo matyta, 
juo labiau — nesuskirstyta. 
Čia rastos ne vien tik gaidos, 
bet ir kompozitoriaus užrašai, 
straipsniai, atsiminimai, nuo
traukos ir kt. 

I. Bertulytė-Bray visai 
nesitikėjo, jog jos tėvas tiek 

daug yra sukūręs ir tiek daug 
palikęs vertingų dalykų. Ji čia 
padarė apie 1,000 kopijų, 
kurias netrukus veš į Lietuvą. 
Ten specialistai padarys 
atranką ir svarbiausieji daly
kai bus išleidžiami. 

Ji nustebo, kad jos tėvas 
sukūrė nemažai bažnytinės 
muzikos (yra net kelerios mi
šios). O taip pat daug tokios 
kūrybos, kuri galėtų dominti 
mūsų tautiečius Lietuvoje. 

Reikia pasakyti, kad maža 
dalelė komp. J. Bertulio kūry
bos Lietuvoje jau buvo išleista 
2003 m. pradžioje. Tai kūri
niai fortepijonui, kuriuos 250 
egz. tiražu išleido J. Petronio 
leidykla Kaune. „Kūriniai 
fortepijonui" leidinį sudarė ir 
redagavo Aušra Ručinskienė, 
natografas — Darius Kučins
kas. 

Kuomet birželio 19 d. nu

vyks į Lietuvą, I. Berulytė vėl 
kreipsis į šiuos žmones dėl ki
tų savo tėvo kūrinių išspaus
dinimo. Lietuvoje ši veikli 
mūsų tautietė žada išbūti iki 
liepos 17 d. ir per tą laiką ti
kisi suskubti išspręsti leidy
bos reikalus. 

Šio didelio ir svarbaus 
darbo finansavimą atliks ji 
pati, nes tokių kūrinių leidi
mas nėra pelningas, kadangi 
paklausa yra labai maža. Ta
čiau dukra galvoja, jog tėvo 
kūryba yra verta platesnio 
susidomėjimo. Todėl ji nesi
gaili nei laiko, nei lėšų, kad ' 
komp. J. Bertulio kūriniai bū
tų išsaugoti šiai ir atei
nančioms kartoms. 

Tai yra tikrai gražus ir 
sektinas pavyzdys kitiems 
tautiečiams! 

E. Šulaitis 

PROF. JUOZAS SKIRIUS LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRE 

Atminimo diena (Memonal Day), gegužes 2J 
lietuvių kapinėse buvo iškilmingai paminėtas 
mėtis Indrės Tijūnelienes nuotraukoje išk 

d., Čikagos Šv. Kazimiero 
šių kapiniu įsteigimo šimt-
Imių akimirka kapinėse 

Iš Vilniaus pedagoginio 
universiteto Istorijos fakulte
to Visuotinės katedros atvyko 
prof. Juozas Skirius į Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
trą, kur, naudodamasis centro 
archyvais, ruoš monografiją 
apie Julių Bielskį (1891— 
1976). 

Išeivijos istorijoje gausu 
iškilių asmenybių, kurių dau
gumos veikla dar neįvertinta 
ir dar nesulaukė savo tyrinė
tojų. Viena tokių — tai gydy
tojas, teisininkas ir diplo
matas Julius J. Bielskis, kuris 
visą savo gyvenimą siejo su 
tėvyne Lietuva, dirbdamas jai 
ne tik tiesiogiai, bet ir gausio
se JAV lietuvių organizacijo
se. 

Studijos apie lietuvių tau
tai nusipelniusį žmogų paren
gimas būtų ne tik Juliaus J. 
Bielskio prisiminimas ir pa
gerbimas, bet ir tyrimų apie 
JAV lietuvių veiklą, jų indėlį 
atkuriant ir stiprinant Lie
tuvos valstybę ekonominėje, 
kultūros, švietimo, diplomati
jos, finansų, propagandos ir 
kitose srityse plėtimas. 

Prof. dr. Juozas Skirius 
jau yra išleidęs mokslinę ana
litinę monografiją apie garsų 
diplomatą, visuomenininką, 
nenuilstamą lietuvybės puose
lėtoją B. K. Balutj (1880— 
1967). Išleido „Vagos" leidykla 
Vilniuje. Knygos autorius, 
naudodamas autentišką ar
chyvinę medžiagą, surinktą 
Lietuvoje, Londone. Washing-
ton, DC, lankantis lituanisti
kos tyrimo ir studijų centre 
Čikagoje pateikia kruopščią 
šio iškilaus veikėjo gyvenimo, 
darbų analizę bei plačiai ap
rašomo laikotarpio panoramą. 

Prof. dr. Juozas Skirius 
apie diplomatą B. K. Balutį 
skaitė paskaitą XII Mokslo ir 

Kultūros simpoziume. Jis at
skleidė, kad tyrinėjant valdi
ninkijos elgesį nepakanka ap
siriboti tokiais kriterijais 
kaip pareigingumas, sąžinin
gumas ar profesionalumas, 
bet būtina vertinti konkretaus 
žmogaus vidines nuostatas, 
požiūrį į valstybę ir tautą. 
Valstybės pastovumui, jos pi
liečių tikėjimui gera ateitimi 
svarios įtakos turi visuomenės 
veikėjų, jų bendražygių veiks
mai, elgesys, aiškios pozicijos 
turėjimas sprendžiant valsty
bės vidaus ir užsienio proble
mas. Patriotizmas — tai pilie
čio ar'valdininko atsidavimas 
savo tautai ir tėvynei. Vienas 
patriotizmo sąvokos sugrąži
nimo į visuomenę būdų — 
auklėti visuomenę ryškiais 
praeities pavyzdžiais. Tokią 
asmenybę — diplomatą B. K. 
Balutį — pristatė Juozas 
Skirius paskaitoje Mokslo ir 
kūrybos simpoziume. 

Prof. dr. Juozas Skirius 
gimęs 1957 m. Šiaulių rajo
ne. Gruzdžių km. Baigė Kur
šėnų I vidurinę mokyklą. Isto
riko specialybę įgijo Vilniaus 
pedagoginiame institute. 
Mokslų akademijos Istorijos 
institute baigė apsirantūrą. 
Humanitarinių mokslų dak
taras (1988 m), Vilniaus pe
dagoginio universiteto ir Tei
sės universiteto profesorius. 
Tyrinėjimų sritis: Lietuvos 
užsienio politikos problemos, 
tarptautiniai santykiai, lietu
vių išeivijos politinė veikla. 
Dešimties knygų autorius, 
bendraautorius ir sudarytojas; 
paskelbė daugiau kaip 100 
mokslinių ir publicistinių 
straipsnių. 

Juozas Skirius Čikagoje 
ne naujokas, su Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centru ir 
prof. JcRačkausku bendradar-

Prof. Juozas Skirius su Lituanistikos tyrimų ir studijų centro archyvų dir. 
Skirmante Migliniene. 

biauja jau seniai. 1998 m., 
lankydamasis LTSC. rinko 
medžiagą moksliniams dar
bams: ALTo, Lietuvos kon
sulato Čikagoje, P. ir J. 
Daužvardžių, J . Bielskio, 
Amerikos lietuvių 1914—1920 
m. ir kituose fonduose bei 
LTSC PLA bibliotekose, dirbo 
su periodiniais leidiniais ir 
retomis knygomis. Kartu su 
prof. J. Račkausku parengė ir 
išleido „Amerikos Lietuvių 
Tarybos kūrimosi 1939—1941 
metais atspindžiai dokumen
tuose ir spaudoje". Be to, 
spausdino dalį savo disertaci
jos anglų kalba — ,,The 
Policy of Lithuania's Admi-
nistrations Regarding the US 
1920—1922". O 2000 m. para
šė ir išleido studiją ..Ameri
kos Lietuvių Tarybos veikla 
1945—1948 metais: išeivijos 
pastangos dėl ..Displaced 
Persons Act" priėmimo. Tai 

pirmas tokio pobūdžio tyri
nėjimas Lietuvos istoriografi
joje. 

Trečią kartą svečiuodama
sis LTSC, mokslininkas iš 
Lietuvos vis nenustoja ste
bėtis, kiek daug vertingos 
istorinės medžiagos pavyksta 
rasti, susipažinti su čia, 
Amerikoje, gyvenančiais žino
mais visuomenės ir kultūros 
darbuotojais. Kiekvienas atvy
kimas į Čikagą, duoda vis 
naujų idėjų tolesniems moks
liniams darbams boi studi
joms. 

Skirmantė Migliniene 
Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro archyvų 

direktorė 

Tai - Jūsų laikraštis 

mailto:vida@nerinaa.org

