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Jei Baltijos valstybės liks
99pilkojoje zonoje", iškils kliūčių
visam NATO plėtimui
Ryga, birželio 4 d. (BNS) —
Pasmerkus Lietuvą ir kitas
Baltijos valstybes likti „pilko
j e zonoje", JAV įstatymų leidė
jai gali persigalvoti dėl visos
NATO plėtimosi strategijos,
šią savaitę rašo JAV dienraš
čiai.
Po NATO plėtimosi pirmojo
rato Lietuva, Latvija ir Estija
neišvengiamai liks vadinamo
joje „pilkoje zonoje", pirmadie
nio vedamajame rašo ,,Washington Post".
„New York Times" antrina,
kad po-tokio Baltijos valstybių
atstūmimo JAV Senatas gali
suabejoti visa NATO plėtros
programa.
Priešingai Boris Jelcin ti
kinimams Helsinkio aukščiau
siojo lygio susitikime, kad Ru
sija nekelia grėsmės Baltijos
valstybėms, Maskva sistemin
gai bando kenkti jų saugumui,
pirmadienį vedamajame rašo
„Washington Post".
Pasak laikraščio, pakanka
pastebėti, kad Rusija iki šiol
nepripažino taikos sutarčių,
kurias Sovietų Sąjunga ir Bal
tijos valstybės pasirašė 1920
metais ir kurios yra jų neprik
lausomybės kertinis akmuo.
Be to, Rusija kaltina Estiją
ir Latviją jose gyvenančių ru
sų mažumų žmogaus teisių
pažeidimais, puikiai žinoda
ma, kad daug tarptautinių or
ganizacijų savo tyrimuose jo
kių pažeidimų neišaiškino.
Naudojantis šiais kaltinimais,
delsiama pasirašyti
naujai
pasiektą sienų susitarimą su
Estija,
rašo
„Washington
Post".
Laikraštis pažymi, kad Ru
sijos prezidentas iki šiol neat
siprašė Baltijos valstybių va
dovų už žiaurią jų valstybių
okupaciją, kurią Sovietų Są
junga įvykdė 1940 metais.
„New York Times" pritaria,
kad NATO bent jau pirma

Straipsnyje cituojamas Lat
vijos ambasadorius JAV Ojaras Kalninis sako, kad di
džiausią susirūpinimą kelia
ne pats NATO atstūmimas,
bet reakcija į jį. „Mes ne tiek
bijome Rusijos įsiveržimo, jei
gu būsime palikti už NATO
saugumo 'skėčio' ribų. Didesnį
susirūpinimą kelia psichologi
nis poveikis, kurį atstūmimas
padarys mūsų žmonėms, ir
mūsų tolesnis pasišventimas
provakarietiškoms reformoms
bei demokratizavimui", sakė
ambasadorius.

Latvijos gamtosaugininkai:
Lietuva aplinkosaugos
problemas užkrauna
kaimynams
Ryga, birželio 4 d. (BNS) —
Latvijos ir Lietuvos mokslinininkai turi drauge įvertinti
galimos ekologinės katastrofos
Būtingės terminale padari
nius.
Su tokiu Latvijos moksli
ninkų siūlymu seminare „Ry
tų Europos naftos terminalai
— aplinkos problemos" sutiko
ir Lietuvos mokslininkai, an
tradienį spaudos konferenci
joje sakė Latvijos universiteto
Hidroekologijos instituto di
rektorius Andris Andrušaitis.
Lietuvos mokslininkai ža
dėjo netrukus pateikti atsa
kymą dėl pasirengimo ben
dram įvertinimui.
Lietuvos atstovai seminare
papasakojo, kad jie jau kartą
įvertino galimos katastrofos
padarinius. Tačiau įvertini
mas pateiktas dėl teritorijos į
pietus nuo Būtingės. Taigi, ig
noruojama tai. kad pagrin
dinės srovės šiame rajone teka
į šiaurę — Latvijos link. teigė
A. Andriušaitis.
Jeigu, ištikus nelaimei, naf
ta sklistų vienodai į pietus ir į
šiaurę, tuomet į Latvijos teri
torinius vandenis patektu pu>ė naftos dėmės.
Latvijos aplinkosaugos val

Pasą ulio n a ujien os
Remiantis DPA. Reuter. BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN, RIA zimu
agentūrų pranešimais.

J e r u z a l ė . Izraeliui minint 30-ąsias Rytų Jeruzalės užėmimo
metines, ministras pirmininkas Benjamin Netanyahu trečia
dienį pateikė taikos planus, kuriais žadama Jeruzalę „am
žiams" išlaikyti Izraelio valdžioje. Tuo pačiu jis paskelbė, kad
Arabiškoje Rytų Jeruzalėje saugumą užtikrins padidintos poli
cijos pajėgos. Kalbėdamas apie 1967 m. Vidurio Rytų karą. B.
Netanyahu sake. kad „didžiausia šios pergalės reikšme bus ta,
kad Jeruzalė amžiams liks suvienyta ir nedaloma Izraelio da
lis". Tokį Izraelio premjero planą iš karto pasmerkė Palestinos
išlaisvinimo organizacija, puoselėjanti viltį Rytų Jeruzalėje
įkurti būsimos Palestinos valstybės sostinę.

jame etape ketina ..mandagiai
atstumti" Raitijos valstybes.
„Jau vien tai Senatui yra
priežastis abejoti visu NATO
urujektu". teigiama straips
nyje „Baltijos kryptis".
Anot rašinio, Vašingtonas
niekada nepripažino Baltijos
valstybių aneksijos, tačiau ..š»
kartą, vos keleri metai po ne
priklausomybes atgavimo, jas
atstumia Jungtines Valstijos
ir jų K u ropos sąjungininkes".
Laikraštis pastebi, kad tai
nėra vien diplomatinis ar isto
rinis, bet ir .Amerikos sąžines
klausimas.
„Senato diskusijose neabe
jotinai bus svarstomi šie ir su
siję klausimai. Kažkuriuo me
tu diskusija turėtų pakrypti į
Baltijos valstybes ir Amerikos
pareigą joms. Vienas didžios
valstybės m a t ų yra, kaip ji el
giasi su silpnomis. NATO plė
timasis parblokš tris labiau
siai pažeidžiamas Europos
valstybes", sakoma straipsny
je.
Anot jo, Lietuva, Latvija ir
Estija laikomos nepasiruošu
siomis NATO narystei taria
mai todėl, kad jų kariuomenės
nepakankamai parengtos. Ta
čiau tikroji priežastis yra Ru
sijos nenoras, kad NATO pri
artėtų prie jos sienų.

stybės ministras Indulis Emsis papasakojo, kad Latvija
mėgino apsisaugoti nuo tokio
nelaimingo atsitikimo sutarti
mi su Lietuva dėl civilinės at
sakomybės. Jeigu tokia sutar
tis būtų pasirašyta, tai, iš
tikus nelaimei, Lietuva su
mokėtų Latvijai kompensa
ciją. Tačiau Lietuva nesutiko
sudaryti sutarties, nes tuomet
būtina sudaryti tokią sutartį
ir su Rusija.
Lietuvoje buvo daug gin
čijamasi, kur turi būti pa
statytas naftos terminalas, ir
ši vieta pasirinkta, atsižvel
giant į ..žaliųjų" protestą, sakė
I. Emsis. Iš pradžių buvo ke
tinama statyti terminalą Klai
pėdoje, bet tam paprieštaravo
neformalūs „žaliųjų" judėji
mai, nes jei išsilietų nafta,
būtų sunaikintas didžiausias
Lietuvos kurortas — Palanga.
Nuo to laiko naftos termina
lo statybos vieta vis „slinko
toliau į šiaurę, kol priartėjo
prie pat Latvijos", sakė vienas
Latvijos žaliųjų partijos pirmi
ninkų Askoldas Klavinis. „To
kiu būdu Lietuva nori savo
valstybes ekologijos problemas
išspręsti kitos valstybės są
skaita", sakė I. Emsis.
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J o n o Tamulaičio onotr Lapkričio 27-30 d. Čikagoje, Jaunimo centre {vyksiančio X Mok.-io ir kūrybos simpo
ziumo organi7.-Kimi bMnitPtas (sėdi iš kairės) Tarybos pirui. Albertas Kerelis, Birutė Jasaitienė, komiteto pirm.
Bronius Juodelis, mokslinės programos pirm. dr. Vytautas Narutis ir Tarybos narys dr. Kazys Ambrozaitis; (stovi
iš kairės) Juozas Končius, viešnia Aldona Šmulkštienė, Julius Lintakas, Matilda Marcinkienė, Juozas Zygas,
Violeta Drupaitė. Rita Penčylienė, Dalia Dundzilienė, Irena Kerelienė ir Antanas Pauzuolis.

Europos valstybės pripažįsta
Lietuvos indėlį kuriant nr.ujają
Europą
V i l n i u s , birželio 4 d. (BNS)
— Lietuvos prezidento Algirdo
Brazausko dalyvavimas antra
dienį septynių Europos valsty
bių susitikime su popiežiumi
J o n u Pauliumi II rodo, kad
Lietuva pripažįstama, kaip
aktyvi ir autoritetinga šiuo
laikinio dvasinio Europos ben
d r u m o idėjų įgyvendintoja.
Tai yra nuoseklios Lietuvos
užsienio politikos laimėjimas,
pažymima trečiadienį išpla
t i n t a m e prezidento atstovo
spaudai Jono Rekešiaus pa
reiškime.
Lenkijos, Čekijos. Lietuvos,
Slovakijos, Vengrijos. Vokieti
jos ir Ukrainos prezidentų su
sitikimo metu buvo pabrėžtas
prezidento A. Brazausko vaid
muo, gerinant santykius su

kaimynais, ypač su Lenkija,
kurie gali būti pavyzdžiu ki
toms Europos valstvbėms įvei

Seminaro dalyviai parengė
nutarimą, adresuota Baltijos
valstybių, Rusijos ir Lenkijos
parlamentams bei vyriausy
bėms. Nutarime Baltijos val
stybės raginamos
sudaryti
tarpvyriausybine konsultacinę
struktūrą naftos ir naftos pro
duktu transportavimo jūra
problemoms spręsti.

V a š i n g t o n a s . JAV Senatas gal tik po metų balsuos dėl
NATO plėtimosi, tačiau jo šalininkai jau dabar telkia jėgas dis
kusijoms šiuo itin svarbiu politiniu klausimu. Pernai S e n a t a s
81 prieš 16 balsų pasisakė už NATO plėtimą, tačiau informavi
mo priemonės jį vis labiau kritikuoja. Todėl prezidentas Bill
Clinton neketina pasikliauti sėkme, kad gautų Kongreso prita
rimą. Pavasarį Clinton administracija atidarė NATO plėtimosi
patvirtinimo skyrių, kurio tikslas yra propaguoti Rytų Europos
valstybių priėmimą į šią sąjungą.

O t a w a . Kanados ministro pirmininko J e a n Chretien valdan
tieji liberalai visiškai nedidele persvara pirmadienį vėl laimėjo
federalinius rinkimus, per kuriuos dar kartą išryškėjo skirtu
mai tarp Kanados regionų bei Quebek siekiai atsiskirti. Re
formų partijos vadovas Preston Manning pareiškė, kad s u m a 
žėjusi parama vyriausybei yra perspėjimas, į kurį kabinetas
privalo atsižvelgti.
Galimas
kandidatas
į
pre
Vilnius, birželio 4 d. (BNS)
zidentus
teigia,
kad
diskusijos
— Prezidento posto pasiryžęs
Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin pagrasino palei
siekti buvęs Lietuvos genera dėl šio įstatymo priėmimo siąs komunistų valdomą parlamentą, jeigu iki atostogų nebus
linio prokuroro pavaduotojas „nužengė pavojinga linkme" — patvirtintas mokesčių reformos projektas ir biudžeto deficito
Artūras Paulauskas prisijun šimtai tūkstančių žmonių gali mažinimo priemonės. Jelcin sako, jog gyvybiškai svarbu patvir
gė prie raginančiųjų nepriimti prarasti pastogę ir Konstituci tinti naują mokesčiu kodeksą, nes valstybė surinktų daugiau
Piliečių nuosavybės teisių į jos garantuotas teises.
mokesčių.
„Kaip teisininkas ir kaip
išlikusį nekilnojamąjį
turtą
M i n s k a s . Baltarusijos vyriausybė priėmė sprendimą šiais
žmogus manau, kad negalima
atkūrimo įstatymo.
metais skirti 18.5 mlrd. Baltarusijos rublių (27,500 Baltarusi
„Jeigu toks sprendimas būtų vienos neteisybės pakeisti ki jos rublių — 1 JAV doleris) valstybės sienai su Lietuva paženk
priimtas, siūlyčiau preziden ta. Nuosavybė yra neliečia linti ir įrengti, antradienį pranešė Baltarusijos pasienio kariuo
tui šio įstatymo nepasirašyti", ma. Tačiau ji gali būti atstato menės spaudos tarnyba.
pažymi A. Paulauskas trečia ma tik tada. kai bus išspręstos
J e r u z a l ė . Buvęs Izraelio kariuomenės generalinio štabo va
dienį išplatintame pareiškime. grąžintinuose namuose gyve
das
Ehud Barak, kuris antradienį išrinktas svarbiausios opozi
nančių šeimų problemos", tei
cinės Darbo partijos vadovu, yra pirmasis naujas žmogus šia
gia A. Paulauskas.
Net kelios Seimo frakcijos me poste per 23 metus. 55 metų E. Barak 35 metus tarnavo ka
žada po galutinio įstatymo riuomenėje, yra atlikęs svarbų vaidmenį dramatiškose slaptose
priėmimo jį apskųsti Konstitu operacijose ir turi daugiausiai karinių apdovanojimų Izraelyje.
ciniam teismui bei žada ragin Manoma, kad savo saugumu besirūpinančioje valstybėje jis
kai kurie Vilnių e gyvenantys ti prezidentą įstatymo nepasi gali pakeisti dabartinį premjerą Benjamin Netanyahu.
užsienio valstybių diplomatai, rašyti.
Kalisz. Lenkijoje viešintis popiežius Jonas Paulius II trečia
nežinantys, kur s gi pokylių
dienį kritikavo abortus, apibūdindamas juos kaip barbariš
Filosofas A r v y d a s
yra „tikrasis" — ar liepos 4 d.
kumą. „Pasaulis tapo mūšio už gyvybę arena", sakė popiežius
J u o z a i t i s d a r b u o j a s i A.
rengiamas prez: iento. ar lie
100,000 žmonių miniai per lauko mišias Kalisz mieste, ku
Paulausko rinkimų
pos 5 d. — premj ro.
riame viešėjo penktąją savo viešnagės dieną. Jis ragino katali
kampanijoje
A. B r a z a u s k e svečius va
kus įsijungti į kovą tarp „gyvybės civilizacijos ir mirties civili
karieniauti pakvies iš karto po
zacijos". Abortų klausimas Lenkijoje yra tarsi skiriamoji linija,
Vieną stipriausių galimų kuri vaidins didelį vaidmenį rugsėjo mėnesį vyksiančiuose rin
valstybinės filh "monijos su
rengtų iškilmių Vilniaus uni kandidatų kovoje dėl Lietuvos kimuose. Popiežiaus kalba buvo palanki dešiniosioms prokataversiteto Šv. Jonų bažnyčios prezidento posto Artūrą Pau likiškoms partijoms, kurios siekia pašalinti iš valdžios buvu
kieme, kur Gustav Mahler lauską aktyviai remti ėmė sius komunistus.
Arvydas
VIII simfonija ; Tiks Baltijos populiarus filosofas
V a š i n g t o n a s . Tik septynios sekundės skyrė JAV prezidento
valstybių, Vokie: jos bei Aus Juozaitis.
Bill
Clinton lėktuvą ..Boeing 747" nuo katastrofos. Praėjusią
..Lietuvos rytas" pranešė,
trijos muzikantą . diriguojami
savaitę
JAV prezidento lakūnai turėjo imtis papildomų veiks
garsaus
austrJ
dirigento kad vienas Sąjūdžio (kūrėjų A.
mų,
kad
lėktuvas išvengtų susidūrimo su krovininiu lėktuvu,
Juozaitis
tapo
dešiniąja
A.
Ernst Maerzend "fer.
antradienį
pranešė CBS televizijos stotis. Karinių oro pajėgų
Paulausko
ranka
rinkimų
G. Vagnoriau- priėmimui
lėktuvas
Nr.
1 gegužės 26 d. skrido į NATO ir Rusijos vadovų
kampanijoje
ir
jau
aplankė
ke
programą suga h >jo kultūros
susitikima
Paryžiuje
ir buvo virš Airijos krantų, kai lėktuvo
lis
Lietuvos
rajonus.
M
Statkutė.
viceministre Nij<
lokatorius
parodė
artėjantį
objektą, sakoma pranešime. Kitas
Ant valstybės s nboliais pa
..Jau dabar sklinda konser
puošto kalno su- rinkę prem- vatorių pergalės trimitai. Jei lėktuvas buvo „United Parcel Service" bendrovei priklausantis
jero svečiai m.' ys teatrali- gu nieko nedarysime, situaci krovininis „Boeing 747" ir skrido iš Vokietijos į JAV, cituoda
zuotą programa, skanaus se- ja, kuri šiandien yra juokinga, ma oro pajėgų šaltinius, pranešė CBS žinių agentūra. Abu lėk
nolių midų bei a 4 ir kitokias rytoj gali tapti grėsminga", tuvai buvo taip arti vienas kito. kad ..iki nelaimės trūko septy
nių sekundžių".
vaišes.
sakė A. Juozaitis, kalbėdamas
Lietuvos spau la jau kriti apie apsisprendimą remti A.
kavo Kultūros m isterijos už - Paulauską.
KALENDORIUS
Sovietų agresijos prieš Lie stybę.
mojus šiemet • ganizuojant
Birželis 5 d.: Šv Bonifacas
Filosofas pasiryžęs paneigti
Mindaugo karūn • imo — Val- tuvos nepriklausomybę metu
'Vinfridas),
vysk., k a n k i n y s
mitą.
stybės dienos
šveutinius buvusį generalinį prokurorą, o Litv "'e sklandantį
'680-754
m.);
Marcija. Daugą,
renginius, kurie is skiriama vėliau — generalinio prokuro neva prezidentą būtinai turi
Kontautas.
per pusė milijom 'itų. Jubilie- ro pavaduotoją, valstybės kal remti politines partijos. Jis
Birželio 6 d.: Šv Norbertas
jinės — 745-osio- — vieninte tintoją keliose visą Lietuvą įsitikinęs, kad pavyks įrodyti,
lio Lietuvos karą aus karūna sukrėtusiose bylose A. Juozai jog tautos prezidentu gali tap vysk (1082-11341; Klaudijus.
vimo metinės bu švenčiamos tis rems. pripažindamas jo di ti jokioms partijoms nepri Kandida. Paulina. Mėta. Tau
ras.
delius nuooelnus kuriant vai- klausantis žmogus.
tik kitąmet.

A. Paulauskas ragina nepriimti
turto grąžinimo įstatymo

Lietuvos valstybingumą
patvirtins net du iškilmingi
pokyliai
V i l n i u s , birželio 4 d. 'BNS)
— Šiemet Valstybės dienos
proga Lietuvoje organizuojami
net du pokyliai — į vieną gar
binguosius svečius tradiciškai
kvies prezidentas, o kitą su
m a n ė surengti premjeras.
Prezidento Algirdo Bra
zausko vakarienės jo reziden
cijoje kaina kol kas dar neaps
kaičiuota — pernai liepos 6osios pokyliui buvo išleista per
4.000 litų. Ant Kalnų parke
esančio Stalo kalno svečius
pakviesiantis premjeras Gedi
minas Vagnorius tam išleis
apie 90,000 litų.
Prezidentūros tarnautojai
y r a nustebę dėl tokio vyriau
sybės prašmatnumo, be to val
stybės šventę paminėti visai
pakanka ir prezidento kasmet
tradiciškai rengiamos vaka
rienės.
Prezidento raštinės tarnau
tojai sakė. kad yra sumišę ir

kiant istorinius stereotipus ir
prietarus.
Prezidento atstovas spaudai
pažymėjo, kad „išmintinga ir
nuosekli Lietuvos
užsienio
politika ir ateityje įneš savo
indėlį į bendrųjų
Europos
namų architektūrą".

V a r š u v a . „Jokios valstybės, netgi pačios vargingiausios, ne
valia palikti už dabar atsirandančių bendrijų ribų" — šie Len
kijos istorinėje sostinėje Gniezno antradienį ištarti popiežiaus
Jono Pauliaus II žodžiai trečiadieni tapo pagrindiniu laikraščių
straipsnių motyvu. Socialdemokratų laikraštis „Trybuna" rašo,
kad popiežiaus žodžiai susišaukia su pastarųjų metų Lenkijos
užsienio politika. Anot laikraščio, Lenkijos atstovai Vakarų Eu
ropoje siekė NATO garantijų Ukrainai, susitiko Taline su Bal
tijos valstybių vadovais, teigiamai atsiliepė į lietuvių pasiūly
mą dėl abejų valstybių suartėjimo. „Zycie Vv'arszavvy" teigimu,
popiežiaus ir 7 prezidentų susitikimas Gniezno demonstruoja,
kaip greitai Europoje nyksta tradiciniai politiniai pasidaliji
mai, o Lenkijos regione aktyviai kuriama žemyno ateitis.
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V* metų 3men.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(U5.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik Šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuva.:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pairu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

Šių metų kovo 8 d. įvyko ir įvykdė dainuojančią revoliu
Lietuvių Bendruomenei ir ciją, paskelbdami 1990 m.
Unitarian Universalists Con- kovo 11-tąją Lietuvos nepri
gregation of Atlanta kartu klausomybės atkūrimą. Ir čia
sponsoruojant Antano Smols- lietuvių tauta prie TV bokšto,
kaus, Eduardo Gabnio ir Ge Parlamento, puolant sovietų
nadijaus Savkovo koncertas.
tankams, paaukojo gyvybių.
Prieš koncertą buvo Vasario Laisvė ir nepriklausomybė tik
16-tosios ir Kovo 11-tosios gyvybėmis ir krauju atkovoja
minėjimas. Lietuviškai pras ma. Tai lietuvių tauta atliko
minga kalbą pasakė Algis garbingai ir pasauliui įrodė,
Kličius:
kad ji verta laisvės ir nepri
„Šiandien minime Lietuvos klausomybės.
Nepriklausomybės paskelbimo
Per daugelį metų išeivijos
Vasario šešioliktosios 79-tą- lietuviai, kur begyvendami,
sias metines ir septynerių me savo aukomis, darbu ir meile
tų Lietuvos nepriklausomybės Lietuvai daug prisidėjo prie
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
atkūrimo sukaktį 1990 me Lietuvos
nepriklausomybės
Administratorius - Valentinas Krumplis
tais.
atkūrimo.
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje, Southfield, Michigan, 8. m. balandžio 20 d. Pirmąja Komuniją priėmę vai
Lietuva amžių bėgyje buvo
Garbė tautos didiesiems, kučiai — T a d a s Anužis, Liana Butkūnaitė, Dainius G:i5ka, Kristina Juškaitė, Linas Kasputis, Aleksa Lukasie• Administracija dirba kasdien nuo 8JO iki 430, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4 00, šeštadieniais nedirba.
šimtmečius pavergta kaimy tėvynės meilės žadintojams ir wicz, Marius Miliūnas, Kristė Nemanytė, Karina Pu;koriūte ir Laila Zomboraitė. S u vaikučiais — šv. Mišias
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
nines Rusijos. Tik Pirmojo pa visiems, kurie amžių są koncelebravę vysk. Paulius Baltakis ir parapijos klebonas kun. Viktoras KriSčiOnevičius.
gavus prašymą ką nors skelbti
saulinio karo metu rusams ir vartoje, okupacijų metais iš
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
Nuotr. R. R a d a u s k i e n ė s
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
vokiečiams karą pralaimint, saugojo, išugdė tautoje meilę
Lietuvos didieji patriotai su savajai tėvynei.
D E T R O I T , MI
tarnauti JAV kariuomenėje. D A Y T O N A B E A C H , F L
sibūrė į' Lietuvos Tarybą ir
Tad ši šventė tebūnie mūsų
Linkime dr. Gyčiui ir Gillian
Šio nepasikartojančio gimta
• Viena seniausių žmonijos
1918 m. vasario 16-tąją pas meilės įrodymas tėvynei ir pa
daug saulėtų dienų ir ilgiau
dienio proga, gegužės 16 d. dvasinės kultūros apraiškų yra
GEORGE PERLES
kelbė visam pasauliui Lietu garbiai prisiminkime tylos mi
JONO V1LUČIO
sių metų.
sūnus Andrius ir draugai iš senoji lietuvių pagoniška mito
GOLFO
TURNYRAS
vos valstybės nepriklausomy nute, susikaupimu, visus Lie
DEVYNIASDEŠIMTASIS
Pokylį pravedė Polikaitis.
Kanados Mašalai jo namuose logija, religija ir apeigos.
bę, besitvarkančią demokra tuvos didvyrius, kurie paauko
GIMTADIENIS
surengė Jonui gražų pager Pažymėtina, kad įvairių vėles
Pagalba Lietuvai komiteto
tiniais pagrindais.
jo savo gyvybę, gindami, siek
bimą. Dėdės pasveikinti iš nių epochų religiniai vaizdiniai
LIETUVOS
Tada dar vyko kovos tarp dami Lietuvai laisvės ir ne rengiamas George Perles golfo
Prieš keliolika metų, iš šal Australijos, Adelaidės, atskri darniai susipynė tarpusavyje
STIKLININKAI
turnyras vyks penktadienį,
rusų ir vokiečių. Nepriklauso priklausomybės".
tokos Čikagos į gražų Floridos do ir brolio sūnus Ričardas neprieštaraudami vieni kitiems.
DETROITE
birželio 13 d., Fox Hills Counmybė buvo pavojuje, tad Lie
kampelį Daytona Beach nuo Vilutis.
Atlanta yra miestas giliai try Club, Plymouth Michigan.
tuvos sūnūs ir dukros, sava JAV pietuose, kur jau kovo
Apsuptas pačių artimiausių
Birželio pradžioje Detroite latiniam gyvenimui persikėlė
noriais išėjo ginklu ginti mėnesį buvo pražydę geltoni Garbės pirmininkai yra kardi
Jonas ir Eglė Vilučiai. Įsikūrė draugų, jubiliatas, kiek jau
UNAS SIDRYS, M.D.
lankėsi
Panevėžio
stiklo
fabri
Akių ligos / Chirugija
Lietuvos nepriklausomybe. Ir narcizai ir medžiai, įvairiom nolas Adam J. Maida, guber ko bendrovės atstovai Renatas netoli amžiną dainą dainuo dindamasis džiaugėsi, kad ne
9830 S.Ridgeland Ave.
apgynė. Po to dvidešimt dve spalvom puošdami miestą. At natorius John Engler, Michi- Šulnius, Daiva Paberalytė ir jančio Atlanto vandenyno. buvo užmirštas. Prieš vaišes
Chicago Ridge, IL 60415
jus metus Lietuva tvarkėsi lanta yra miestas, kuris drau gano JAV senatorius Stencer dr. Rasa Ragažinskienė. De Vilučius lietuviai išeivijoje ir linkėjimų ir Aukščiausiojo pa
Tai. 708-638-6622
savarankiškai, padarė didelę giškai priėmė pasaulio olim Abraham ir Kongreso atstovas legaciją lydėjo Algis Lapšys. Lietuvoje pažįsta. Jonas Vilu laimos prašančią maldą su
4149 W. 63rd. St.
Joe
Knollenberg.
Garbės
ko
pažangą mokslo, meno, kultū piados dalyvius. Olimpiadoje
Svečiai aplankė Lincoln auto tis — alaus gamybos specialis kalbėjo Valytė Skridulienė, o
Tel. 773-736-7709
miteto
nariai
—
buvęs
Michi
ros, ekonomikos srityje. O ne dalyvavusių lietuvių nepa
baigęs Vyt. vaišių metu jubiliato artimas
mobilių montavimo įmonę, tas, Lietuvoje
ARASZUOBA.M.D.
priklausomybės sargyboje sto miršo ir Lietuvių Bendruo gan State universiteto sporto Wixom, Michigan ir Fordo Didž. Universitete chemiją, bičiulis Mašalas pasveikino
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
vėjo šauni Lietuvos kariuo menės gyventojai Atlantoje. skyriaus vedėjas ir futbolo ko stiklo fabriką.
alaus
gamybą
studijavo
Pra
sukaktuvininką, linkėdamas
mandos vyriausias treneris
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
menė.
Jie didžiuojasi, kad galėjo George Perles, Michigano pro
l.m. hos ir Pilzeno technikumuose. švęsti šimtąjį gimtadienį tokia
1020 E Ogden Ave., Suile 310
Bet artėjo Antrasis pasauli priimti dalyvius, kitiems net
Nepriklausomoje
Lietuvoje pat sveikata ir nuotaika.
NaperviUe. IL 60563
kuroras Frank Kelley ir buvęs
nis karas. Vokiečiai atplėšė išrūpinti nakvynes savo na Detroito futbolo komandos OMAHA, NE
dirbo „Gubernijos" alaus fab
Tel.
(630)527-0090
Labai __įdomų, literatūrinį
3825 HigMand Ava..
nuo Lietuvos Klaipėdos kraš muose. Ramunės ir Ričardo treneris Wayane Fontes. Golfo
rike, kaip chemikas, alaus ga sveikinimą ir Jono vardo pras
Tow«f I.SuHe J[g£SZSl
tą. Sovietai įvedė savąją ka Badauskų vaišinguose namuo žaidimo dalyvavimo auka 200
mybos specialistas. Atgaivino mę ryškino rašytoja ir aktorė
Ootman Grovt. IL 60615
SUSD3URIAM
riuomenę. Ribbentropas ir Mo se buvo suruoštas L.R. prezi dol. asmeniui. Norintiems da
Tel. (630)4360120
KIEKVIENOS ŠVENTĖS „Ragutį" Kaune, buvo Lietu Birutė Pūkelevičiūtė, į jį įpinlotovas — tų valstybių atsto dentui Algirdui Brazauskui lyvauti bankete ir šokiuose —
vos
bravorų
inspektorius.
dama ir jubiliato gyvenimo
PROGA
UkLp&fRĖJklŠ
vai, pasirašė Lietuvos pasida priėmimas.
1948 m. atvyko Amerikon ir, ryškesnius bruožus. Sveikini
auka 50 dol. Registruotis pas
DANTŲ GYDYTOJA
linimo sutartį. Netrukus so-. LB Atlantoje negali girtis Bob Boris, tel. 810-682-0098
Retėja mūsų skautijos gre kaip specialistas, dirbo „White mai ir linkėjimai palydėti 9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
vietai 1940 m. okupavo Lie gausumu, bet aiškiai matyti arba Daivą Rugieniūtę, tel.
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave
šampano tostu.
tos, kurios ir taip jau retos. Bear" bravore.
tuvą.
Taigi,
vyresnioji
lietuvių
TeL (706)696-4065
kaip gražiai sugyvena nuo 810-642-7049.
Susijaudinęs
sukaktuvinin
Omahos skautija gražiai atsis
Valandos pagal susitarimą
1941 m. birželio mėn. sovie 1895 metų atvykusių senelių
karta,
dar
gyvendama
Lietu
kas
Jonas
Vilutis
nuoširdžiai
veikino su skautu vyčiu Liudu
NAUJA ŠEIMA
tai įvykdė lietuvių tautos pir palikuonys ir dabar atvykusie
Totila. Vaišes suruošė vs Ire voje, ragavo Jono Vilučio ga padėkojo visiems savo drau
DETROITE
mąjį naikinimą — šimtus ir ji tėvynainiai iš Lietuvos. Jų
DR JOVITA KERELIS
na Lileikienė. Susirinkus ne mybos skanaus alučio, o taip gams, Mašalams, sūnėnui, ra
tūkstančius Lietuvos sūnų ir tarpe ant abiejų rankų pirštų
pat
ir
Čikagoje
vaišinomės
DANTŲ GYDYTOJA
šytojai
Pūkelevičiūtei,
sūnui
dideliam būriui skautų, bro
Gegužės 31 d. kun. Antanas
dukrų, visuomenės veikėjus, galima suskaičiuoti, kiek dar
„Baltosios
meškos"
alumi.
Andriui
ir
Laimai
Mašalienei.
9626
3.79*1
Ave., Htckory HMs, L
liui Liudui buvo įteikta ps.
patriotus gyvuliniuose vago kalba lietuviškai, o širdžių Saulaitis, SJ, Dievo Apvaizdos
Jonas Vilutis gimė 1907 m. — Sakykite, mielas Sukak
Viktoro Aro medžio drožinio
Tel. (706) 596-8101
bažnyčioje, suteikė Moterystės
nuose trėmė į Sibirą, neat plaka per šimtas.
kukli dovanėlė. Liudas, pa gegužės 16 d., Rygoje. Savo tuvininke, kokios gyvenimo
Valandos
pagal susitarimą
sižvelgdami nei į mažutėlių
Įdomus koncertas, kuris, sakramentą Gillian Findlay ir aukštintas darbo pareigose, gyvenimo gražiausius metus, sąlygos lėmė Jums ilgą amžių,
klyksmą, nei į senelių nega nors buvo jiems pirmas duetas Gyčiui Udriui. Jaunųjų palydą
yra keliamas į North Caroli- studijoms, darbui atidavė tė — pakalbinu Joną.
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
lias. Tai buvo pirmoji genocido muzikų iš Lietuvos, sutiktas sudarė: vyriausia pamergė
— Gyvenau normalų žmo 4647 VV. 103 S t , Osk Lmvn, IL
na. Jis yra baigęs inžineriją vynei Lietuvai.
pradžia. Bet 1941 m. kilo An labai šiltai. Artistai puikiai Moira Yuhas ir Linas Udrys.
Jo žmona Eglė mums pažįs gaus gyvenimą. Šioje žemelės
Nebraskos universitete. SkauPirmas apyl. su Northwestem un-to
trasis pasaulinis karas. Lietu pasirodė su papildoma progra Pamergės — Dana Rugietama
iš tremties dienų. Karui kelionėje teko sutikti daug diplomu, Hetuviams sutvarkys dantis
tauti pradėjo Omahoje. Liu
vių tauta sukilo prieš okupan ma, pridėdami Pietų Ameri niūtė, Stacy Kelly, Carin Couž prieinamą kainą. Pacientai
das, būdamas tylaus būdo, pasibaigus, Jonas ir Eglė Vi sunkių dienų, metų, bet nieka
tus.
kos kompozitorių dainų, nes lella ir Kristina Radvilaitė. buvo tikrai pavyzdys skautų lučiai gyveno Hanau karo pa da nepraradau vilties švieses priimami absoliučiai punktualiai
Bet vokiečiai užgniaužė lie tik dieną prieš koncertą buvo Pabroliai — Ian Findlay, KariSusitarimui (kalbėti angliškai)
tarpe. Jis taip pat priklausė bėgėlių stovykloje, kur Eglė nei ateičiai. Dievulis apdova
TeL708-422-6260
tuvių tautos ryžtą nepriklau atskridę iš Rio de Janeiro. Po gaila Petrulis, Viktoras Me
įsijungė
į
susiorganizavusį
nojo ir gera sveikata. Niekada
chorui „Rambynas". Omahos
somai gyventi. Vokiečiams ka koncerto buvo pabendravimas menąs, Vitas Rugienius ir My
skautija ir choras linki jam „Atžalyno" teatrą ir vaidino nebuvau pas daktarus, nevar EDMUNDAS VOJNAS, M.D.,5!C~"
rą pralaimint. Lietuvos jauni su lietuvaičiais. Rytojaus die kolas Abarius. Mišių metu gie
sėkmės visuose gyvenimo ke įvariuose veikaluose ten ir tojau jokių vitaminų, vaistų, Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
mas su ginklu rankose išėjo į ną pabendravome Kličių na dojo Audrius Polikaitis, Ma
Kalbame lietuviškai
visą gyvenimą judėjau. Tai gal
liuose, kad jis ir toliau būtų paskui Amerikoje.
miškus partizaniniam karui muose, kur įvyko trumpas rius Polikaitis, Marius Tijū
Jono
ir
Eglės
Vilučių
gyveni
6187
S.
Archer Ave. (prie Austin)
ir
bus
ši
paslaptis,
—
sakė
Jo
pavyzdingas Lietuvos sūnus.
prieš grįžtantį okupantą — so koncertas. Pirmadienį visi nėlis ir Rima Polikaitytė. Var
mas,
po
daugelio
metų
rūpes
Tel.
773-566-7755
nas.
Nors jėgos nedidelės, atlie
gonavo Vidas Neverauskas. Po
vietų armiją. Okupantas an išskridome į savo namus.
čių
ir
džiaugsmų
aprimo
begy
Valandos pagal susitarimą
kami dideli ir kilnūs darbai.
Kiek susimąstęs, atvėrė šir
trą kartą sugrįžęs, vykdė bai
Programai vadovavusi Pra Mišių giminės, draugai ir Omahos skautija jau daug venant Daytona Beach. Eglutė dį ir išsakė nuostabius savo
DR. ALGIS PAUUUS
siausius trėmimus: ištrėmė nė Šlutienė iš Čikagos nepra svečiai rinkosi į Dievo Apvaiz
metų rengia Motinos dienos skundžiasi negaliomis, tad į jaunystės dienų prisiminimus,
ORTOPEDINĖS LIGOS
trečdalį lietuvių tautos žmo leido progos supažindinti daly dos Kultūros centrą, kuris
aktyvų
visuomeninį
gyvenimą
minėjimus. Šiais metais buvo
nepamiršo ir pirmosios meilės,
CHIRURGIJA
nių. Partizanai garbingai gynė vius su Lithuanian Mercy Lift buvo labai meniškai pa
negrįžta.
tikrai gražiai surengtas. Mi
kuri
jam
paliko
gražius
prisi
1185
Dundee
Ave., Elgm, IL 60120
tėvynę, bet prieš milžiniškas veikla. Buvo paruoštas stalas puoštas, taip, kad dalyviai ne
Tuo tarpu Jonas, š.m. ge minimus. Prisiminė daug,
nėjimą pradėjo vs. Irena Li
Tel.
(706)742-0255
sovietų pajėgas po dešimt su informacine medžiaga apie sijautė, kad tai Detroito lietu
leikienė, padėkodama taip gužės 16 d. atšventęs savo am daug mielų draugų. Tik jų gre
Valandos pagal susitarimą
mečio kovos nustojo kariavę. įvairias programas, kuriomis vių telkinio priemiesčio salė,
gausiai atsilankiusiems. Po to žiaus devyniasdešimtąjį gim tos dabar išretėję.
Partizanų kare žuvo kelias rūpinasi LML. Daug kas ne bet prabangi kurorto menė.
pakvietė ps. Danguolę Anta- tadienį, laikosi nuostabiai ge
CavrJsc OtegnoeJe, LTD.
Jonas Vilutis — reto būdo
dešimt tūkstančių didvyrių.
Jaunuolius tradiciškai su nėlytę-Hanson šios šventės rai. Dar labai judrus, pėsčias asmenybė. Visada malonus,
buvo girdėję apie LML. Po
6132 S. Kedzie Ave.
Ir tik po penkiasdešimties koncerto priėjo daug žmonių, duona, druska ir vynu pasvei
Chicago, IL 60629
paskaitai. Po trumpos pert nužygiuoja į artimesnes krau tolerantas, gerbiantis kitus.
metų Sovietų Sąjungai pra kurie klausinėjo apie LML ir kino tėveliai Gerlinde ir RoTel.
773-438-7700
tuves,
keliauja
autobusais,
pa
raukos visi laukė pačių jau
Vaišių metu jo žmonelė (po
dėjus byrėti, vėl Lietuvos sū pasisiūlė su įvairiais darbais. bert Lindy, Ian Findlai, Jani
RIMGAUDAS
NEkKCKAS, M.D.
siekdamas
prekybos
centrus.
niausių „Aušros" šokėjų, kurie
operacijos) dar buvo ligoni
nūs ir dukros iš pogrindžių ir
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
na ir Narimantas Udriai. Vai pasipuošę gražiais tautiniais Nuostabios atminties, malo nėje.
Pranė Šlutienė šes palaimino kun. Antanas
širdies ir kraujagyslių ligos
visų kraštų susijungė į Sąjūdį
drabužiais išėjo į klasės vi naus būdo, lanko lietuviškus
Tad visi svečiai ir sukaktu
Valandos pagal susitarimą
Saulaitis, SJ. Vyriausias pa durį, (juos rikiavo ir lygiavo jų renginius, prenumeruoja ir vininkas Jonas telefonu pas
brolys pakėlė tostą, kurį mokytoja Marytė Starkevičiū- skaito daug lietuviškos spau veikinome Eglutę, palinkė
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
lydėjo „Ilgiausių metų" daina. tė-Leggett). Jie pašoko du šo dos, ją remia aukomis.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
jome ir jai stiprybės.
Po to — tėvelių sveikinimo kius: suktinį ir du gaideliai.
7722 S. Kezie Ave.
Po šaunių vaišių skambėjo
žodžiai.
Chicago, IL 60652
Po to padainavo „Pučia vėjas". dė, kad jie Lietuvos vaikai, o gražiabalsių Danutės KurausGytis Udrys, savo ir žmonos Vienas šių šokėjų, Algirdas senelių žemė Lietuva. Tokios kienės, Valytės Skridulienės,
Kab tel. 773-471-3300
vardu padėkojo tėveliams už Antanėlis, padeklamavo „Ba šventės palieka gražią atmintį baritono Mašalo ir paties su
vestuvinę puotą ir svečiams, ravykas". Paskutinę progra vaikučiams. Jų programoje kaktuvininko gražios dainos.
DR. AB. GLEVECKAS
kurių buvo atvykusių iš Če mos dalį vaikučiai atliko su pasitaikančios klaidos daug
Maloni popietė su jubiliatu GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kijos, Kanados, Californijos, lietuviškomis
vėliavėlėmis. džiaugsmo ir juoko sukelia vy Jonu Vilučių baigėsi.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Illinois, Ohio ir kitų vietovių. Jiems kanklėmis pritarė ir resniesiems. Širdinga padėka
Tau, mielas Sukaktuvinin 3000 VV.96 St. Tel. 706422-0101
Omahos skautininkėms už ke, linkime pačių gražiausių
Jaunasis prieš keletą savai
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v.pp -7v.v. antr 12 30-3v p p
čių sėkmingai užbaigė odon dainuoti padėjo muzikė Laima gražų šventės pravedimą, o ateities metų.
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
tologijos kursus, su žmona Šarkaitė-Starcic. Jie dainavo LB valdybai — už vaišes.
\.%:- Klicius ir Ramune Badauskienė. Atlanta, GA, Lietuvių Bendruopenktad ir sestad 9 v r • 12 v.p.p.
išvyksta į Denver Colorado, iš visos širdies ir tikrai paroAJL
Jurgis Janulaitis
::;cne»i renginyje

NATO — KODĖL?

Danutė

LIUDA AVIŽON1ENĖ
Beveik kiekvieną dieną skai
tome spaudoje apie NATO.
Yra pristatomi argumentai už
ir prieš. Kartais tie argumen
tai atrodo labai logiški ir yra
sunku tarp jų laviruoti. Čia
paminėsiu tris pagrindinius:
1. NATO atgyveno savo reika
lingumą ir jos plėtimasis suar
dys pasaulio taiką. 2. NATO
labai reikalinga ir, tik besip
lečiant, užtikrins pasaulio tai
ką. 3. Baltijos kraštai yra rei
kalingi ir teisėti NATO nariai,
vos tik jie pasieks NATO rei
kalavimus narystei.
Balandžio 21 dienos „The
Orange County Register", ži
nomas Kalifornijos laikraštis,
savo vedamajame pristatė
klausimą: ar reikia didinti
NATO, o gal NATO jau atgy
veno ir laikas jai baigti gyve
nimą.
NATO buvo įkurta 1949 me
tais sustabdyti sovietų agresi
jai. Dabar, sako CATO institu
to Barba Conry, šaltasis karas
baigėsi ir NATO yra tik senie
na. Ji teigia, kad Amerikos ir
Vakarų Europos gynybos in
teresai skiriasi. Kai NATO
kūrėsi, buvo tikra grėsmė Eu
ropai. Dabar Vakarų Europa
turi daugiau žmonių ir didesnį
6 D P (gross domestic product)
negu Amerika. Todėl, Europa
jau turėtų pati rūpintis savo
gynyba. Amerika išleidžia gy
nybai 3.2% savo GDP, Anglija
3%, Prancūzija 2.4%, Italija
2%, Vokietija 1.8%, o kiti
kraštai dar mažiau. Jei Euro
pai nerūpi jos pačios saugu
mas, nes jos kraštai išleidžia
daug mažesnį savo pajamų
kiekį gynybai, tai kodėl Ame
rika turi būti atsakinga už vi
sus? Barbara Conry daro išva
dą, kad su Amerikos milži
niška skola ($5.3 trilijonai)
laikas nebesiųsti savo karių į
svetimus kraštus ir gerai per
galvoti, ar yra priežasčių bei
tikslų Amerikai iš viso likti
dalimi NATO.
Mums, A' »erikos lietuviams,
rūpi ne tik Amerikos, bet ir
Lietuvos bei visos Europos ge
rovė ir todėl, prašydami AmeTfkūB Valdžios pritarimo ir pa
galbos Lietuvai įstotį į NATO,
privalome ne tik atsakyti to
kiai kritikai, bet įrodyti Ame
rikos valdžios pareigūnams
kodėl pati NATO, Amerikos
dalyvavimas joje ir plėtimasis
yra labai reikalingi pačiai
Amerikai.
Kaip tik ta tema kalbėjo
Baltijos Laisvės Lygos sureng
tame seminare Jamesz Bugajski, Director, East European Studies, Center for Strategic and International Stud
ies balandžio mėnesio pradžio
je, Los Angeles. Jis aiškino,
kad bus daugelio kraštų parla
mentų ir Amerikos kongrese
diskusijų ar pratęsti NATO
susitarimą ir ar praplėsti
NATO narių skaičių. Kai ku

rie kraštai siūlys priimti Len
kiją, Vengriją ir Čekiją, kiti
norės, kad tame skaičiuje bū
tų ir Rumunija, Slovėnija bei
Baltijos trys valstybės. Bus
pasiūlymų, jei dabar kurių
šalių ir nepriims, užtikrinti,
kad kai tos valstybės bus pasi
ruošusios pagal NATO na
rystės reikalavimus, kad ir jos
bus tikrai priimtos. Aišku, tuo
pačiu metu Maskva jau sten
giasi įtikinti pasaulį, kad toks
elgesys nepriimtinas Rusijai ir
kad tokie veiksmai tik sunai
kins Europos saugumą.
Po Sovietų Sąjungos nenu
matytai greito sužlugimo, Eu
ropos saugumo padėtis keičia
si ir Europa pati neturi jokios
organizacijos, kuri būtų susi
dariusi iš daugelio tautų ir
galėtų garantuoti saugumą.
Europa pasidarė tuo pačiu
metu ir saugesnė, ir daug ne
ramesnė. Šaltojo karo metu,
demarkacijos linijos buvo aiš
kios ir Europa ruošėsi gintis
bendromis jėgomis, turėjo
branduolinius ginklus bei
neįveikiamai stiprią karinę
jėgą prieš užpuolikus.
Pasibaigus šaltajam karui,
Amerika nekeitė kai kurių pa
grindinių savo interesų užsie
nio politikoje. 1. Amerikai liko
svarbu, kad ne tik viena dalis,
bet visas Europos žemynas,
būtų laisvas nuo karingos ir
besiplečiančios jėgos. 2. Labai
svarbu, kad Europoje neįsi
vyrautų griaunančios jėgos,
kaip tautiniai (ethnic) karai
tarp valstybių, kurie menkina
Amerikos išteklius. 3. Svarbu
turėti visoje Europoje vienybę
ir vientisumą. 4. Svarbu turėti
pastovumą, kiekviename beatsistatančio krašto viduje vys
tant demokratizaciją ir verslo
rinką. 5. Amerikai naudinga
turėti augančią Europos rinką
savam investavimuvir preky
bai. 6. Svarbu turėti Europoje
saugumo koloną, kuri koope
ruotų su Vašingtonu dauge
lyje pasaulinio masto klau
simų ir sprendimų.
Taip galvojant yra aišku,
kad Amerikai ne tik naudin
ga, bet ir reikalinga likti
NATO nare, palaikyti vienin
telę pasaulyje jau išbandytą
saugumo organizaciją, kuri ne
tik diplomatiškais žodžiais,
bet ir karine jėga gali apginti
savo nares. Tik NATO jau turi
savo būstines, karius, įrangą,
infrastruktūrą, vadus, oro ir
kitą transportą palaikyti tai
kai (Peacekeeping). Be visos
NATO sudėties, kažin ar būtų
buvę pasiekti rezultatai Daytone. Ko gera visi ir šiandien
dar sėdėtų ir diplomatiškai
kalbėtųsi.
Yra pasiūlymų sukurti nau
ją Europos saugumo struktū
rą, kuri būtų šalia ar net virš
NATO. Deja, praktiškai žiū
rint, Europa šiuo metu neturi
jokios saugumo politikos. Kaip
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Eidama per
sodžių galvojau ant to akmens atsisėdusi vieną sal
dainį suvalgyti, iš sidabrinio popierėlio pasidaryti
žiedą, o jeigu geras galas liks, tai ir apyrankę, ir nueiti
pas karves geriau pasipuošusi už urėdo Tamarą, bet
tie tušti kelučiai taip širdį suspaudė, kad apie saldainį
nė galvoti nebenorėjau. Net matyte mačiau kaip
žandarai tėvą pasivijo, apkalė grandinėmis, išvarė į
katorgą, ten prirakins prie vienračio ir teatrakins tik
kai numirs. Ašaros taip užplūdo akis, kad nebemačiau
kur koją statau
Kol į galulaukę nuėjau, ašaros išseko. Kiek
galėdama ašaras apšluosčiau, net padurkais veidą nu
sibraukiau, kad nematytų mane rėkusią, susiradau
tėvuką ir ištiesiau jam abu saldainius.
Tėvukas pažiūrėjo į saldainius, į mane, vėl į sal
dainius, vėl į mane. Kai dabar galvoju, jis tuoj pamatė
mano užrėktas akis, bet paklausė:
— Tai kas čia?
— Saldainiai. Lauktuvių, — atsakiau ir tariausi,

Bindokienė

Prancūzija vėl
„karštame
vandenyje"

Lietuviai kariai Pennsy! va rujoje atlikę bt-iuiras pr;tt >-:J:.~ --.: JAV daliniais

„antroji kolona" Europos Są
jungos Maastricht Treaty. the
Common Foreign and Secunty Policy (CFSP) tik dabar yra
kuriama. Daugumas šios sri
ties žinovų teigia, kad galio
janti CFSP, remiama vei
kiančios karinės organizacijos,
nebūtų įmanoma įgyvendint
dar bent 10 metų. Tokiai orga
nizacijai besikuriant, Rusija
gali kariškai atsigauti ir net
pradėti ^ i n t i savo tautiečių ir
tautos interesus". Europa to
kiu atveju nepajėgtų apsiginti
nuo Rusijos agresijos be Ame
rikos pagalbos. OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, šiuo laiku
turi tik minimalų štabą, bet
užsitarnauja dėmesio savo pa
jėgumu ginti demokratijos ir
žmogaus teises per diploma
tiją. Deja, didelis narių skai
čius (55) ir dar užuomazginė
struktūra neleis jai daryti ar
įvykdyti saugumo sprendimų.
Be to, Vašingtonas ir Europos
nariai nelabai nori tai organi
zacijai suteikti per daug auto
riteto, nes tas duotų Rusijai
veto galią visų narių saugumo
sprendimuose. Ši organizacija
dar ilgai nebus pajėgi daryti
greitų sprendimų ar veiksmų,
jei jų saugumui grėstų koks
pavojus.
Pasvėrus ir pergalvojus kitų
organizacijų pajėgumą Euro
pos saugumui užtikrinti, tik
NATO lieka su realia gali
mybe tai padaryti. Atsargus
NATO plėtimasis, priimant
pasiruošusias valstybes ir sus
tiprinimas PfP (Partnership
for Peace) NATO kandida
tėms, galėtų būti paremtas
OSCE, kuri diplomatiniais ke
liais sustabdytų bręstančius
konfliktus ir EU (European
Union arba Europos Sąjunga),
kuris stiprintų Europos ekono
minį ir politinį pastovumą, ga
lėtų būti stiprūs pagrindai
viso Europos žemyno pastovu
mui.
Priėmimas naujų narių iš
Rytų Europos į NATO užtik
rintų pastovumą platesnei
žemyno daliai. Naujų narių
priėmimas yra privalomas ir
labai vertingas, kol beatsista-

tantys kraštai įgyvendins de
mokratišką valdžią ir sutvir
tins savo karines pajėgas.
Pažangiausi kraštai turėtų
būti priimami į NATO, nes tas
sustiprintų demokratiją ir rin
kos reformą. Tai padėtų visos
Europos prekybai, investavi
mams ir tikram bendradarbia
vimui.
Jei NATO bus atsakinga už
kandidačių saugumą, tai EU
galės greičiau ir geriau tvar
kytis, statydama ir stiprinda
ma ekonomines struktūras.
Naujai įstojantis narys privalo
laikytis NATO karinių stan
dartų ir turi duoti užtektiną
dalį iš savo biudžeto gynybos
bei apsaugos reikalams. Plėti
masis nenusilpnins NATO ka
rinio pajėgumo. Karinė integ
racija yra labai komplikuota,
trunka daug laiko ir, jei tai
būtų vienintelis narystės kri
terijus, kai kurie dabartiniai
nariai negalėtų priklausyti
NATO. Yra būtina visiems
nariams turėti tarpusavyje
atitinkančias komunikacijas,
vadovybę, kontrolę, ginklus ir
logistiką, bet tie dalykai galė
tų būti suderinti, kraštams
jau esant nariais.
Rusija labai prieštarauja
NATO plėtimui. Ji agituoja vi
same pasaulyje, kad tai yra
prieš Rusiją, grasina, bet fak
tas yra, kad dabar Rusija nu
silpus ne tik kariškai, bet ir
ekonomiškai bei politiškai ir
šie ateinantys metai gali būti
labai palankūs NATO plėtimuisi, nes neaišku, kada Rusi
ja vėl pradės plėsti savo impe
riją. Rusijos politika yra labai
nepastovi ir gali visai nelauk
tai pasikeist:. Per 50 metų
NATO įrodė, kad ji pajėgia
sustabdyti Rusijos agresiją.
NATO plėtimasis negrasins
Rusijos saugumui, tik aiškiai
grasins Rusijos galimybei vėl
plėsti savo sienas, puolant
kaimynus. NATO išsiplėtimas
kaip tik nustatytų Rusijos va
karinę sieną. NATO garan
tuos visų savo narių draugiš
ką elgesį su Rusija. Atvirkš
čiai būtų su Rusija, jei NATO
nesiplėstų, nes NATO plėti
masis nedalins Europos, o ją

kad labai linksmai Šypsausi.
— Lauktuvių? Tai kam?
— Tamstai.
Kiti vaikai ėmė rinktis aplink. Mačiau, kad visų
akys net spragsi į saldainius įsižiūrėjusios, o tėvukąsavo įpročiu pakėlė dešinę ranką, pastūmė kepurę ;
šoną ir ėmė kasyti galvą.
— Kad va galvoju net galvą niešti ir negaliu sugal
voti, kodėl man ir kodėl tik šiandien?
— Kad visą dieną bandą už mane ganei. Imk
Mama sakė, kad tuoj pareitume namo, — nusukau
kalbą į kitą pusę, nes jutau, kad ilgiau besierzindama
nesulaikysiu ašarų.
Tėvukas, matyti, irgi suprato, kad namie kas nors
nebe taip, paėmė saldainius, man padavė botagą, dar
pasakė, kad vargu užteks jam tų saldainių ligi namu
ir nuėjo.
Pajutau, kad akys vėl pradeda tvinti, pliaukš
telėjau kelis kartus su papliauška ir nubėgau už akių
Bložės Balnugarei, kuri rengėsi eiti per ežią į Budieči*
pievą. Ją suplakusi atsisėdau ant ežios ir sėdėjau koi
akys nurimo. Tada vėl sugrįžau prie visų, klau
sinėjama pasakojau ką mačiau bažnyčioje, kokiu
daiktų buvo prikrauta ant škaplieraikų stalų, nors :
juos tebuvau akį metusi tik praeidama. Nebuvo kada

suvienys. Jeigu NATO nesiplės, tas gali padrąsinti Ru
siją ir ji tada galėtų vėl pas
kelbti „įtakos zoną" Rytų
Europoje. NATO išplėtimas
gali panaikinti neaiškumus,
kurie leidžia puolikams kles
tėti.
Priežastys, dėl kurių Balti
jos valstybės turi teisę būti
priimtos į NATO:
1. Visos trys valstybės jau
beveik atitinka daugumai rei
kalavimų ir yra nedaug blogesniame pasiruošimo stovyje,
negu Višegrado kraštai. Balti
jos kraštai eina pirmyn de
mokratijos įgyvendinime, tau
tiniame pastovume ir sienų
sutartimis su savo vakarie
tiškais kaimynais. Graži koo
peracija tarp trijų Baltijos
kraštų rodo jų nusiteikimą už
taiką ir saugumą.
2. Baltijos kraštai niekada
nebuvo Amerikos valdžios pri
pažinti kaip Sovietų Sąjungos
dalis. Pažeidžiant visas tarp
tautines taisykles, jie buvo
jėga prijungti prie Sovietų
Sąjungos. Jų atstūmimas nuo
NATO vien dėlto, kad jie yra
buvę sovietų kraštai Rusijos
įtakoje, prieštarauja teisybei
ir tik pateisina Stalino per
galę. Kraštai, kurie neprisi
dėjo prie CIS, turi turėti teisę
patys nuspręsti savo tarptau
tinę politiką, o neturi būti pas
merkti likti Rusijos įtakos zo
noje.
3. Dabar daugelis Šiaurės
Rytų Europos kraštų yra trak
tuojami kaip kažkokia pilkoji
zona. Baltijos kraštai sugebėjo
anksčiau, sugebės ir vėl savo
ekonomiką atstatyti. Tada jie
patys užsimokės savo narystės
išlaidas.
4. Nepriėmimas Baltijos
kraštų į NATO duos Maskvai
signalą, kad NATO lyg ir lei
džia Rusijai tęsti savo impe
rialistinių siekių įgyvendini
mą.

• 1993 m. rugpjūčio 31 d.
paskutiniai sovietų kariuome
nės likučiai išvežti iš Lietuvos
po netoli 50 metų okupacijos.

Šiandienine pasaulio politi
ka yra kaip kortų namelis:
ištrauk vieną ir susiūbuos ar
ba net subirs visas statinys.
Tokią vientisą struktūrą jau
penkiasdešimt metų mėgina
pastatyti Europa, o jos vyriau
sias architektas — JAV — ir
stebi, ir pataria, ir papila dole
rių krūvą, jeigu atrodo, kad
darbas per lėtai vystosi.
Jungtinės Europos kūrimą
gerokai iš vėžių išmetė So
vietų Sąjungos subyrėjimas ir
naujai įsirikiavusių į demo
kratinę santvarką valstybių
padaugėjimas. Prieš 1991 me
tus pagrindinis Vakarų Euro
pos tikslas buvo apsisaugoti
nuo galimos sovietų agresijos.
Šiam pavojui bent iš dalies
išnykus, dabar didysis rūpes
tis, kaip įjungti beatsikuriančias demokratines valstybes į
veiksmingą europinę struktū
rą, neužrūstinant Maskvos.
Vis dėlto pamažu slenkama
į glaudesnį bendradarbiavimą,
kuriant tarptautines verslo,
kultūros, nusikaltimų kontro
liavimo, gynybos ir kitas orga
nizacijas bei sąjungas. Tiki
ma, kad šiems tikslams ne
mažai pasitarnaus bendra va
liuta, vadinama „euro" vardu,
kuri turėtų būti įvesta dar iki
šio šimtmečio pabaigos. Vie
nok, nepaisant pastangų ženg
ti vieningesnių ryšių link, var
giai greitai galima tikėtis tvir
tai tarpusavyje sujungtos Eu
ropos, Jungtinių Amerikos
Valstijų pavyzdžiu. Per daug
Europoje tautinių bei istorinių
skirtumų, kad iš to margo
mišinio būtų lengvai sudary
tas vientisas junginys, juo la
biau, kad kai kurios valstybės
save laiko pranašesnėmis ir
nuolat stengiasi „žygiuoti pa
gal savo muziką".
Viena jų — Prancūzija, kuri
Europoje jau ne kartą yra
sukūrusi savitų problemų,
galbūt nemažiau, kaip Rusija.
Nors vakariečių laikoma svar
bia sąjungininke ir demokra
tine valstybe, visus pokario
metus atvirai „flirtavo" su so
cializmu ir ypatingu palanku
mu komunizmui. Net dabar,
kai komunistų partija dauge
lyje Europos tautų panaikin
ta, Prancūzijoje ji ne tik lega
liai veikia, bet pastaruoju me
tu vėl rodo naujo gyvastingu
mo žymių. Turėdama įtakos
JAV ir Vakarų Europos spren
dimuose įvairiais svarbiais
klausimais, Prancūzija dažnai
už savo teigiamą balsą rei
kalauja nuolaidų, pati nedaug
dėmesio kreipdama į kitų nuo
mones, kaip parodė ir bran
duolinių ginklų bandymai Ra
miojo vandenyno salose.
Prieš kelias dienas Pran
cūzija vėl nustebino, ir galbūt

sustoti, bet negalėjau pasakyti, kad tėvas iš bažnyčios
pabėgo, kad turėjom skubėti namo. Žinojau, kad visi
viską tuoj sužinos, bet sakyti negalėjau. Nesakiau ne
kas vėliau namie atsitiko.
Parginusi vakare radau namus sunkumo užgultus.
Net Marcelė milždama nešūkojo ant karvių, kam kuri
ramiai nestovi ar uodega per daug švaistosi. Mamos
paklausiau, ar žino, kur yra tėte. Ji tik skarelės kam
pu nusibraukė akis ir tepasakė, kad nežino.
Jau buvo pradėję temti, bet dar nebuvom sugulę,
kai išgirdom ką į kiemą įvažiuojant.
— Ar vėl žandarai? — beveik šūktelėjo, maldą per
traukusi, močiutė.
Sukišom nosis prie langų. Arklys buvo mūsų,
vežimėlis mūsų, bet iš vežimėlio lipo aiškiai ne tėvas.
Toks smulkus, vikrus, beveik kaip Severiukas. Jeigu
būtų kur išėjęs, būčau tikrai pagalvojusi, kad jis, bet
jis čia pat pro tą patį langą žiūrėjo. Tik kai įėjo į vidų
ir tuo pačiu metu tėvukas įžiebė žiburj, pažinom, kad
Simonas Vitkiukas. mano pusbrolis iš Degėsių. Tėvas
nulėkė į Grinkiškį. Sakė. kur jis tam Grinkišky lįs?
Išvažiuoti sutarta tik rytoj vakare, o tokių artimų, ku
rie galėtų priimti kaip savą, neturi nė vieno. Tai
nuvažiavo pas Vitkus. Tetėnas išjojo j Grinkiškį
sužinoti ką pasakys Berelis. Ar galės rytoj paimti?

nemažai supurtė „Europo.vienybes kortų namelį", mini
stro pirmininko pareigoms iš
rinkdama socialistą Lionei
Jospin ir apskritai stipriai pa
sukdama vyriausybes vairą
kairėn. Klausantis ir skaitant
dėl to nenumatyto posūkio pa
sipylusią kntiką bei nuste
bimą, nejučiomis mintin už
klysta
lietuviška
patarle
„Juokiasi puodas, kad katilą.juodas..."
Kai po sovietijos subyrėjime
atkūrusios nepriklausomybe
nekurios valstybes demokrati
niuose rinkimuose į savo val
džią vėl pasodino buvusius no
menklatūrininkus, susilaukė
nemažai kritikos iš vaka
riečių, apkaltinant jas dairymusi į raudoną praeitį. Ir da
bar amerikiečių spaudoje dar
vis užsimenama, kad toje ar
kitoje valstybėje prie vyriau
sybės vairo pirštus prikišę bu
vusieji komunistai ir esą nela
bai aišku, kur palinktų jų lo
jalumas, jeigu atsirastų atvi
ras konfliktas tarp Maskvos ir
Vašingtono.
Lionei Jospin, 59 m. am
žiaus, anksčiau ekonomikos
profesorius, yra visiškai ..skir
tingo plauko" socialistas, kaip
buvęs šios partijos vadas
Francois Mitterand, tačiau jo
pažadai
sutvarkyti krašte
siaučiantį nedarbą, sukurti
700,000 naujų darbo vietų, su
trumpinti darbadienius iki 35
vai. per savaitę ir įvesti daug
kitų, gyventojų pageidaujamų
pakeitimų, užtikrino laimėji
mą rinkimuose. Prancūzijoje
yra 3 milijonai bedarbių, o ne
darbas šiemet pasiekė 12.8
proc. Dėl infliacijos ir kitokių
ekonominių negerovių dažnai
vyko didžiuliai ūkininkų bei
įvairių darbininkų streikai.
Prezidento Chirac vyriausybe
buvo nustojusi gyventojų pasi
tikėjimo iš dalies ir dėl buvu
sio ministro pirmininko nepa
reigingumo (kai kurios jo
machinacijos atliepia buvusio
Lietuvos premjero Šleževi
čiaus veiklą;. Tačiau naujasis
premjeras turi artimai ben
dradarbiauti su Prancūzijos
komunistų partija, kuri parla
mente dabar turi 38 vietas,
rinkimuose gavusi dar 14, o
tuo tarpu socialistai iš viso
užima 252 vietas, laimėję net
189! Daugumą sudaryti reikia
289 vietų, todėl naujajam mi
nistrui pirmininkui taip svar
bu prisijaukinti komunistus.
Nors Vakarų Europos ir
JAV vadai į rinkimų rezulta
tus Prancūzijoje žiūri su neri
mu, oficialiai skuba pasveikin
ti naująjį premjerą. Vienas
pirmųjų tai atliko Vokietijos
kancleris Helmut Kohl.

Pasakęs ką žinojo, rengėsi išeiti. Sakė, kiek jam
čia tetruks tiesiai per mišką, bet nei motina, nei
tėvukas nė girdėti nenorėjo. Liepė Severiukui pakin
kyti porinius ratus, mama su močiute dar surinko ką
tėvas buve palikęs, dar ir priedo nuo savęs pridėjo. Ka
zys dar nebuvo iš atlaidų grįžęs, tai Marcę palikom
vieną, o mes visi šeši sugriuvom į ratus ir nuriedejom
į Degėsius. Tėvas neatrodė net susirūpinęs. Kai
sužinojo ką Severiukas padarė, apkabino vaiką, paplo
jo per nugarą ir pasakė, kad ir Amerikoje jo
neužmiršiąs. Jeigu rasiąs kur apsukriam vyrui gerą
vietą, tuoj šipkartę atsiusiąs.
Severiukas nieko nepasakė, tik ėmė aiškinti kokiu
mazgu žandarų vadeles į pakinktus įvadelėjęs.
Visi šnekėjo, visi juokėsi, bet manęs juokas nė kiek
neėmė. Išvyksta tėvas, išsivilios Severiuką. o ką be jų
veiksiu aš, nė vienam neateina į galvą. Manęs lyg
nebūtų, o tos ašaros nesilaiko akyse ir gana.
Sugrįžo ir tetėnas. Tie du žandarai ir gnnkiškietis
pas Šimkę geria. Sako geria ir keikia, kad ištrūkai.
Apie vadelių supainiojimą ir apie Bložės burokuose
pasiganymą net neužsimena, tik sako, kad tėvo arklys
buvo geriau nušertas, tai kaip ruko. taip ir nurūko.
Pats tetėnas karčiamoj nebuvo, bet viską girdėjo tik iš
Berelio.
(Bus daugiau J
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. birželio men. 5 d.

REPREZENTACINEI LIETUVOS
KARININKU RAMOVEI — 60
METŲ
PRANAS ABELKIS
Balandžio 23 d. s u k a k o ly
giai 60 metų. kai K a u n e
iškilmingai buvo a t i d a r y t i Lie
tuvos karininkų ramoves rep
rezentaciniai r ū m a i . Šių ketu
rių aukštų m o d e r n a u s sti
liaus rūmų s e n i ū n ų taryba,
kurios pastangomis p a s t a t y t i
Ramovės rūmai, buvo: brig.
gen. Vitkauskas, div. gen.
Adamkavičius, brig. gen. Na
gevičius — seniūnų tarybos ir
Ramovės valdybos pirminin
kas, brig. gen. Pundzevičius,
bng. gen. Navakas — statybos
komisijos narys, brig. gen. Popeliučka ir brig. gen. Mustei
kis, gen. št. pik. Karvelis, pik.
Saladžius, pik. T u m a s , pik.
inž. B a r z d a - B r a d a u s k a s —
statybos komisijos pirminin
kas, pik. inž. G u s t a i t i s — sta
tybos komisijos n a r y s , gen. št.
pik. Landskoronskis, pik. But
kevičius ir pik. Talevičius.
Pirmoji Lietuvos karininkų
ramovės buveinė buvo se
nuose nuomojamuose namuo
se, prie A. Mickevičiaus gat
vės ir Laisvės alėjos sank
ryžos. 1930 m. buvo paskelb
tas tarptautinis naujų Ra
movės rūmų projekto eskizinis
konkursas, kurį laimėjo estų
architektai-inžinieriai Lohk ir
Johanson. Rūmų s t a t y b a buvo
patikėta geriausiems Lietuvos
specialistams. Projektą
pa
rengė ir statybą prižiūrėjo
arch. dr. S. K u d o k a s , j a m
padėjo inž. K. Kriščiukaitis,
konsultantas — prof. M. Son
gaila, konstruktorius inž. A.
Rozembiiumas, rangovais buvo
P. Markūnas ir M. Grodzenskis. Rūmų s t a t y b a (projektas
patvirtintas 1935 m. liepos
mėn.) pradėta tų pačių metų
spalio mėnesį ir vykdyta iki
1937 m. vasario m ė n .
Rūmai statyti iš plytų ir
gelžbetonio. P l a n a s simetriš
kas, su pabrėžta c e n t r i n e aši
mi. Pirmojo fcokolinio) a u k š t o
salėje buvo įsikūręs „Trijų
milžinų" r e s t o r a n a s . Pokario
metais Ramovės r ū m a i atiteko
sovietiniams
karininkams.
Buvo panaikintas r e s t o r a n a s ,
vietoj bufeto įtaisyta scena, at
sisakyta rūbinių vestibiulyje.
Stilingas, bet t a u t i n i ų motyvų
interjeras papuoštas pagal S.
Kudoko brėžinius, d a u g baldų
suprojektavo a r c h i t e k t a s inž.
J. Kova-Kovalskis. gamino V.
Klioklio dirbtuvės. P a n a u d o t a
daug dirbtinio m a r m u r o (spe
cialistas J.
Dubovskis-Dubauskas ; . įvairiarūšio parketo
pilkšvų tonų
teraco. vei
drodžių, specialiai p a g a m i n t ų
J. Kameneckio fabrike.
„Lietuviškoji svetainė"' buvo
numatyta prezidentui priimti.
1936 m. paskelbtas apdailos
konkursas l a u k i a m ų rezultatų
nedavė (pirma vieta p a s k i r t a
A. Gordevičiuih Projektą pa
rengė arch. S. K u d o k a s . bal
dus projektavo dailininkas G.
Bagdonavičius.
gamino
J.
Rodo 'Šiauliai) dirbtuvės, in
terjerą įrengė V. Ū s a s (Klai
pėdos amatų mokykla).
Interjere. į r e n g t a m e tuo me
tu propaguotu lietuvišku sti
liumi, daug medžio. Durys ir
stilizuoti baldai papuošti įvai
riaspalve ąžuolo, b u k o ir rie
šuto! intarsija. Lubų medinių
kesonų apvadai pagyvinti or
namentu. Apatine sienų dalis
padengta medžio plokštėmis.
Svarbiausias k o m p o n e n t a s —
lakoniškas, pilko ir rusvo dirb
tinio marmuro židinys.
„Vytauto seklyčios' (imituo
ta gotika 1 interjero autorius J .
Kova-Kovalskis. Jį įrengė J.
Prapuolenis. Sienas
juosia
aukšta, trilapių arkų medinė
arkatūra. i kurią įjungti suole

liai. Masyvus pilko ir balto
dirbtinio m a r m u r o židinys su
B. P u n d z i a u s atliktomis, orna
mentinėmis detalėmis, Vyčio
ženklo bareljefu. Parketas iš
dėtas t a u t i n i a i s raštais, lubos
kesonines, kalinėtas sietynas
su „žvakėmis".
Neišliko dail. J. Mackevi
čiaus t a p y t a s frizas iš trijų.
Vytauto Didžiojo žygius vaiz
duojančių, paveikslų bei trys
dailininko S. Ušinsko heraldiniai langų vitražai. Be penkių
Lietuvos kunigaikščių figū
rinių drobių (dailininkas P.
Kalpokas), n u s k u r d i n t a Mažo
ji salė.
Rūmų, kurių k u b a t ū r a —
apie 250,000 kubinių metrų,
interjerus k ū r ė taip pat ir ar
chitektas J. Kovalskis (Kova),
daug kitų žymių menininkų ir
amatininkų. Vyresnės kartos
tautiečiai, ypač Lietuvos kari
ninkijos atstovai, puikiai me
na r ū m u o s e ištaigingą lie
tuviškos dvasios prezidento
kambarį- J o projektą paruošė
architektas dr. S. Kudokas.
J a m e ir šiandien išlikęs, iš
saugoti per sovietmečius, su
projektuoti G. Bagdonavičiaus
ąžuolo baldai — 12 metrų ilgio
stalas, 12 krėslų, dirbtinio
m a r m u r o židinys, parketas
lietuviško
audinio
raštais,
šviestuvas ir kt.
Šio k a m b a r i o apdailai buvo
panaudotos lietuviškos me
džiagos — medis, lino audi
niai. Sienas puošė lietuvių
dailininkų, j ų tarpe dailininko
V. Didžioko, paveikslai. Čia
virš židinio kabėjo pirmojo ne
priklausomos Lietuvos prezi
dento, labiausiai besirūpinu
sio K a r i n i n k ų ramoves staty
ba, didžiulis Antano Smetonos
(visu ūgiu) paveikslas.
Šių didingų ir puošnių rep
rezentacinių Karininkų ra
movės r ū m ų statyba, įranga ir
meninis apipavidalinimas kai
navo per 1,270 milijono litų.
Pradžioje susirinkimo nuta
rimų valdyba buvo įgaliota
naujųjų r ū m ų statybai ir ap
s t a t y m u i panaudoti turimus
pinigus ir gauti paskolą iki
780 tūkstančių litų tokiomis
sąlygomis, kad nereikėtų di
dinti narių įnašų. Valdyba
tokią specialios einamosios
sąskaitos pavidale gavo iš Val
stybės Taupomųjų kasų pas
kolą su 5.5 proc. palūkanomis,
įkeitus nekilnojamąjį
turtą.
Paskola buvo duota išsimokėti
maždaug 20 metų laikotar
pyje, m o k a n t k: s mėnesį po
5.5 t ū k s t . litų.
Kaip j a u minėta, statyba
įvykdyta per gan trumpą lai
ką, tai yra per 1 metus ir 5
mėnesius. Tačiau kaip 1938
m. skelbė karininkų žurnalas
„Kardas", minima kita data:
statyba
pradėta
1935 m.
rugpjūčio 29 d., o pradėta ek
sploatuoti j a u 1937 m. sausio
30 d. Žurnalas su pasi
didžiavimu tada rašė: „Rūmų
vidaus papuošimui didelę pa
ramą suteikė Jo Ekscelencijos
Pono Respublikos Prezidento
f Antano Smetonos — P.A.) pa
dovanoti 6 paveikslai, moterys
tautiškuose rūbuose, kurie
simbolizuoja atskiras mūsų
krašto provincijas".
Rūmų pastato fasadą
ir
šiandien tebepuošia (išliko per
penkiasdešimt sovietų oku
pacijos metų i granitinė skul
ptūrų grupė „Trys milžinai",
kurių skyduose yra didžiųjų
Lietuvos miestų — Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos herbai.
Šią s k u l p t ū r i n ė grupę sukūrė
garsus šalies skulptorius B.
Pundzius.
N u o t r u p a s prisiminimų apie

Kanninkų r įmovė Kaune

Ramovės atidarymą, išspaus
dintas „Kauno dienoje" patei
kia N. Michelkevičienė, kurios
mama dirbo Ramovėje valdy
toja ir jos abi čia gyveno:
„Pagaliau visi darbai buvo
baigti, išaušo 1937-ųjų ba
landžio 23-ioji — Ramovės
atidarymo diena. Man buvo
griežtai įsakyta sėdėti kamba
ryje ir niekur iš jo neišeiti. Ka
dangi buvau gerai susipa
žinusi su pastatu, vakarop,
prieš prasidedant atidarymui,
atėjau į kambarį, kuriame nie
kas nevaikščiojo, ir pravėrusi
duris žiūrėjau į atvykstančius
svečius. Ponai su frakais už
parankių vedė damas, pasi
puošusias žvilgančiais kailiais
ir šnarančiais šilkais. Praėjus
kiekvienai porai, padvelkdavo
vis kitokie kvepalai. Karinin
kai su paradinėm uniformom,
briliantinu suteptais plaukais,
baltomis pirštinėmis. Staiga
ta iškilminga eisena suiro, visi
ėmė trauktis
prie sienų.
Išgirdau: „Jau atvažiavo prezi
dentas!" Aš dar truputį dau
giau pravėriau duris, kad ge
riau pamatyčiau iš portretų
pažįstamą prezidentą. Bet ty
liai prieš mano nosį užsidarė
durys, o mamos ranka, uždėta
ant mano peties, vedė namo.
„Kitą kartą, kai užaugsi", —
sakė ji. O kito karto nebuvo..."
1938 m. balandžio 24 d., 8
vai. 15 min., pirmąsyk Lietu
vos karininkų ramovės nau
jųjų rūmų salėje įvyko metinis
visuotinis Lietuvos karininkų
— Ramovės atstovų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo
Krašto apsaugos ministeris
brig. generolas Dirmantas, ka
riuomenes vadas gen. št. pik.
Raštikis, štabo viršininkas
gen. št. pik. Černius, Seniūnų
tarybos nariai ir 157 atstovai.
Suvažiavimui
pirmininkavo
brig. generolas Vimeris, sekretoriavimo majoras Šepetys ir
majoras Sabalys.
Posėdžio pradžioje buvo
išrinkta delegacija — bng.
generolas Rėklaitis, gen. št.
pik. Žadeika ir pik. Šklėrius,
kurie buvo pakviesti pasvei
kinti suvažiavimo proga Jo
Ekscelenciją poną Respubli
kos Prezidentą, p. Ministerį
pirmininką ir juos pakviesti
priešpiečių. Po to buvo per
skaitytas per pirmuosius veik
los metus mirę karininkų —
Ramovės narių pik. Svylo, 9
pėstininkų pulko vado ir Ra
movės seniūnų tarybos nario,
kpt. Šimolyno, kpt. Nakrošio,
ltn. Skaržinsko, ltn. Šabono ir
jaunesniojo ltn. Speičio pa
vardės ir jie pagerbti atsistoji
mu.
Karininkų ramovės veiklos
pradžia — 1919 m. liepos 23 d.
Tądien buvo įsteigtas Kauno
įgulos karių klubas. 1922 m.
lapkričio 19 d. generolo V. Nagiaus-Nagevičiaus iniciatyva
Kauno įgulos karininkai įstei
gė karininkų korporacijos klu
bą. Šis klubas tų pačių metų
gruodžio 7 d. kariuomenės
dalių vadų ir įstaigų virši-

ninku suvažiavime buvo pa
skelbtas kariuomenės kari
ninkų ir karo valdininkų klu
bu. Jo valdybą sudarė gen. V.
Nagis-Nagevičius, pik. ltn. B.
Štencelis, majorai V. Braziulis-Braziulevičius ir B. Gie
draitis, kpt. Žaltauskas, karo
valdininkas V. Augustauskas.
1924 m. balandžio 30 d.
Krašto apsaugos ministro įsa
kymu karininkų klubas buvo
pavadintas Lietuvos karinin
kų ramove. Šis pavadinimas,
anot kalbininko J. Jablonskio,
kildinamas iš senovės baltų
genčių šventovės romuvos.
Ramovės tikslas — burti vi
sus karininkus, karo gydyto
jus ir karo kapelionus į vieną
šeimą, stiprinti jų karinę ir
tautinę dvasią, puoselėti karo
ir bendrąjį mokslą, švietimą,
sportą bei kitas visuomeninio
gyvenimo sritis. Ramovę valdė
visuotiniame karininkų atsto
vų suvažiavime vieneriems
metams išrinkta 15 narių
Seniūnų taryba. Jos pirminin
kas buvo pavaidųs Krašto ap
saugos ministrui, kuris skir
davo ir Ramovės adminis
tratorių — šeimininką. Ra
movės šeimininku buvo: pik.
P. Murnikas, plk.ltn. V.
Žutautas, kpt. J. Kriščiūnas ir
mjr. J. Dagys. Ilgametis Kari
ninkų ramovės tarybos pirmi
ninkas — gen. V. NagisNagevičius, p paskutinysis,
1940 m. sovietams okupavus
Lietuvą, — div. gen. V. Vit
kauskas.
Ramovėje buvo būtinieji (ti
krosios karinės tarnybos, ka
driniai karininkai, kariuome
nės gydytojas, kapelionai ir
kapelmeisteriai) ir laisvieji
nariai (atsargos ir dimisijos
karininkai).
Ramovės patalpose vykdavo
tautinių valstybių ir bažny
tinių švenčių minėjimai. Čia
susirinkdavo kitos karinės bei
kariuomenės artimos organi
zacijos: Lietuvos šaulių sąjun
ga, Savanorių kūrėjų sąjunga,
Atsargos karininkų sąjunga,
Vytauto Didžiojo universiteto
studentų, atsargos karininkų
korporacija „Ramovė". Genero
lo V. Nagiaus-Nagevičiaus ini
ciatyva 1925 m. buvo įsteigta
kunigaikštienės Birutės kari
ninkų šeimų moterų draugija,
gydytojų korporacija „Fratemitas Lithuanica".
Karininkų ramovė suorgani
zavo ir šelpė Karo mosklo
draugiją, kartu su ja leido
iliustruotą žurnalą „Kardas".
1940 m. gruodžio 31 d. Lie
tuvos Karininkų ramovės per
davimo aktas sovietų armijai,
okupavusiai Lietuvoje, užbai
gė reikšmingiausią jos gyvavi
mo laikotarpį. Lietuvos kari
ninkai savo žinion Ramovę
buvo perėmę prasidėjus So
vietų Sąjungos-Vokietijos ka
rui ir prasidėjus Lietuvoje
1941 m. birželio sukilimui.
„Ramovės turtas nuo 1941.06.23 buvo paimtas globoti
Ramovės Šeimininko mjr. J.
Dagio ir iki Šiol jo adminis

truojamas", — buvo rašoma
Ramovės valdomųjų organų
1941.08.04 posėdžio protokole.
Karo metu, prisidengus
Lietuvos Blaivinimo sąjungos
vardu, Ramovės
kultūrinė
veikla tęsėsi net iki 1944 m.
gegužės mėnesio, nes vokiečių
karo komendantas gen. Pohl
dar 1941 m. liepos 22 d. raštu
buvo pranešęs, jog sutinka
visą Ramovės turtą palikti
Lietuvos karininkams.
1944-1945 m. Ramoves pa
talpose buvo įrengta sovietų
fronto ligoninė. Karui pasibai
gus ir likvidavus šią ligoninę,
rūmuose įsikūrė sovietinės ar
mijos karininkai ir jie buvo
pavadinti Karininkų namais.
Čia vyko didelė agitacinė pro
paganda. Didžiojoje
salėje
buvo rengiami revoliucinės
švenčių minėjimai, o buvusio
je restorano salėje vykdavo
šokiai.
Prasidėjus Atgimimui Lietu
voje, 1988 m. lapkričio 23 d.
(pažymint Lietuvos kariuome
nės metines) buvo įkurta Kari
ninkų iniciatyvinė grupė, kuri
kelis metus rūpinosi Lietuvos
karininkų ramovės atgavimu.
Ir pagaliau 1992 m. birželio 18
d. Ramovės pastatas buvo per
imtas iš Baltijos karinės apy
gardos. Rugpjūčio 13 įvyko
Karininkų ramovės atkuria
masis susirinkimas, išrinkta
jos valdyba, komendantu pas
kirtas kpt. A. Taujanskas.
1995 m. lapkričio 11 d. įvy
kusioje konferencijoje rūmų
Seniūnų tarybos pirmininku
išrinktas kpt. G. Reutas.
Tautos pažangos partijai
LDDP valdžios laikotarpiu
buvo leista privatizuoti nuo
mojamas patalpas Ramovės
trečiajame aukšte, bet po su
kelto triukšmo spaudoje
ir
televizijų laidose, šio „prichvatizacijos" metodo atsisaky
ta.
Dabar Lietuvos karininkų
ramovė priklauso Respublikos
Krašto apsaugos ministerijai
ir ji yra kaip kultūrinio ir
dvasinio ugdymo centras.
Lietuvos Karininkų ramovės
60-mecio šventės išvakarėse
surengtoje spaudos konferen
cijoje kalbėjęs Krašto apsau
gos ministerijos viceministras
E. Si nanaitis pabrėžė, kad
„Lietuvos karininkijos ramo
vę, istorine reikšme, supran
tam ne tik kaip karininkijos,
bet ir kaip visos tautos dvasi
nę šventovę. Jos — tarpukario
Lietuvos karininkijos tradici
jas galima atgaivinti dabar,
gyvendami septintuosius ne
priklausomos Lietuvos me
tus". Viceministras priminė,
kad anuometinė karininkija
turėjo aiškią poziciją, gilias
tradicijas. Buvo prisiminta,
jog, einant į valstybinę nepri
klausomybę, įvyko reikšmin
gų, o kartu ir skaudžių Tė
vynei istorinių įvykių — 1941
m. birželio sukilimas ir Ne
priklausomybės atstatymas —
Laikinosios vyriausybės pa(Nukelta į 5 psl.)
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BfsJton perta) apyMcsje į atskirus
kambarius priimu gyventi vieną
arta dvi moteris, nerūkančias,

>lVWų
aplankyti ar ilgėliau pagyventi-

kurios būna savaitgaliais. Kreiptis
nuo 10 vai. ryto tai 773-378-6074

galime išnuomoti butą.
Telefonas Vilniuje:

7007-70

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckys
TaL 773-585-6624

Parduodamas „oondo"Treasure Island, FL
ant Boca Ciega įlankos kranto.
2 mieg.; 2 vonios; platus
lieptas su suolais, šviesomis,
vieta pririšt laivelį; netoli
Meksikos įlankos, apsipirkimo
centrų ir gero susisiekimo.
Žemi mėnesiniai mokesčiai.
Sav. turi parduoti.
Tel. 708 442 8 0 8 0

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUTEMOS 1938-1940
Kazys Škirpa
Atsiminimai ir dokumenrtai
Leidėjo žodyje Tomas Remeikis, Ph.D. rašo: „Autorius prisiminimus
rasė remdamasis išsaugotais dokumentais, kuriuos išsivežė ir
paslėpė po išvijimo iš Lietuvos atstovybės Berlyne*. Sio didžiulio
veikalo išleidimą parėmė Akademinės skautijos leidykla Čikagoje.
Leidykla „Lietuvos kronika"- AB „Vilspa" Cikaga-Vilnius 1996 m.,
didelio formato, 486 psl., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV • $25.00
Illinois valstijos gyv. prideda $1.75 „Sales Tax"

TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą,
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas,riešutai,žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai. 55 svarai.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava. arbata, kakava,
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

wm*

(Atkelta iš 4 psl.)
KARININKŲ
RAMOVEI — 60
skelbimas, pasipriešinimo ko
vų sąjūdis ir partizaninis lai
kotarpis, tėvynės saugos bū
riai, 1991 m. sausio 13-osios
tragiški įvykiai ir kt. Meilės
Tėvynei ir pasiaukojimo savo
tautai dėka atkurta Lietuvos
kariuomenės perimamumo tė
vynei funkcija, išliko kariai ir
karininkai, taip pat yra kariai
savanoriai, išaukštinę tėvynės
gynimo idėją. Viceministras E.
Simanaitis, kreipdamasis per
spaudos atstovus į Lietuvos
karininkiją ir visuomenę, pak
vietė laikytis 1937 metų tradi
cijų, o aukštąją šalies valdžią
— padėti atkurti Karininkų
ramovės rūmus.
Kauno Karininkų ramovės
seniūnų tarybos pirmininkas,
kapitonas G. Reutas žurna
listams guodėsi, kad kol kas
Ramovės būklė yra apverkti
na: jai reikalingas kapitalinis
remontas. Yra parengti pasta
to, interjero ir stogo rekon
stravimo ir remonto darbų
projektai, tačiau reikalingų
lėšų tam įgyvendinti nėra.
Vien tik stogo rekonstrukcijai
reikia apie pusę milijono litų.
Konferencijoje dalyvavęs iš
JAV atvykęs Lietuvių karių
veteranų sąjungos išeivijoje
„Ramovė" centro valdybos pir
mininkas, dimisijos majoras
E. Vengianskas papasakojo
apie ramovėnus užsienyje. Jis
sakė, kad 1950 m. generolo P.
Plechavičiaus iniciatyva susi
rinkime buvo įkurta sąjunga
„Ramovė", veikianti ir šian
dien JAV, Kanadoje, Austri
joje ir Europos valstybėse. Jos
gretose — buvę Lietuvos ka
riuomenės karininkai. 1960
m. buvo priimtas nutarimas,
kuriuo į ramovėnų gretas
buvo galima priimti ir pus
karininkius, partizanus.
Reprezentacinių Lietuvos
karininkų
ramovės
rūmų
Kaune atidarymo 60-mečio
minėjimo iškilmės balandžio
26-ąją dieną vyko nuo pat
ryto. Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelyje, pagal tra
diciją, buvo iškeltos Vytauto
Didžiojo ir Vyčio Kryžiaus vė
liavos, padėtos gėlės prie
Nežinomojo kareivio kapo ir
Amžinosios ugnies bei Laisvės
paminklo,
Nepriklausomos
Lietuvos valstybės vadovų —
A. Smetonos, K. Griniaus ir A.
Stulginskio paminklų Prezi
dentūros kiemelyje. Šv. Myko
lo Arkangelo (Įgulos) bažny
čioje aukotos šv. Mišios už
Lietuvos kariuomenę.
Prie Karininkų
ramovės
išrikiuota „Geležinio vilko"
Garbės sargybos kuopa bei or
kestras sutiko į iškilmes atvy
kusius svečius — Lietuvos Re
spublikos prezidentą A. Bra
zauską, Seimo pirmininką V.
Landsbergį ir JAV karo atašė
Lietuvoje R. Rhea ir kt.
Respublikos prezidentas A.
Brazauskas, Seimo pirminin
kas V. Landsbergis, kiti aukš
ti svečiai susipažino su Kari
ninkų ramovės jubiliejui skir
ta paroda, apžiūrėjo istorinį
rūmų pastatą. Prezidento me
nėje buvo pagrotas „Prezi
dento maršas".
Iškilmingą minėjimo pra
džią paskelbęs Krašto apsau
gos ministerijos viceministras
E. Simanaitis priminė, jog
baltų mitologijoje ramovė yra
genčių vienijimosi simbolis.
Tylos minute buvo pagerbti
visi Lietuvos sūnūs ir dukros,
kritę už tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę.
Iškilmingame minėjime Ka
rininkų ramovės salėje kal

bėjęs prezidentas A Brazaus
kas sakė, kad jam daug
rūpesčių kelia Ramovės rūmų
remontas. Jis pažadėjo, kad
Lietuvos vyriausybei bei Kau
no miesto savivaldybei pade
dant, pavyks gauti lėšų, „kad
rūmai taip blizgėtų, kaip prieš
60 metų". Jis pabrėžė, jog at
gimusi Ramovė įkūnija Lietu
vos kariuomenės dvasią, todėl
tie rūmai yra svarbūs „ne tik
fizine, bet ir dvasine prasme",
jie turi vienyti, padėti siekti
taurių tikslų.
Lietuvos Seimo pirmininkas
V. Landsbergis pažymėjo, kad
„karininkiją įkūnija kariuo
menės intelektą, valią ir gar-,
bę". Gyvenant tokioje pavojin
goje planetos vietoje, kokioje
yra Lietuva, reikia turėti ir
kūnu, ir siela stiprią kariuo
menę. Pastatyta prieš 60 metų
Kauno karininkų ramovė sim
bolizavo tuometinėje kariuo
menėje viešpatavusią tautinę
dvasią ir kultūrą. Tas tradici
jas privalome atgaivinti. Pro
fesorius pasidžiaugė, kad pa
saulis jau neabejingas Lie
tuvai, o tai didina šalies sau
gumą. Bet šalies tarptautinio
prestižo stiprinimas tebėra
valstybės gynybos priemonė.
Seimo pirmininko teigimu, la
bai svarbu, kad pilietiniu ka
rišku sąmoningumu atsaky
tume už viską, kas vyksta Lie
tuvoje. 0 pasak jo, vyksta
„labai keistų dalykų ir Kaune,
ir visoje Lietuvoje".
Karininkų ramovės rūmų
sukakties minėjimo iškilmėse
pareikštos Krašto apsaugos
ministro Č. Stankevičiaus
padėkos pusšimčiui Lietuvos
kariuomenės, partizaninio ju
dėjimo karo veteranų. Už pas
tangas gaivinant ir puo
selėjant Lietuvos kariuomenės
ir karininkijos kilnias tradici
jas sveikinimo raštai įteikti
„Geležinio vilko" vadui J. V.
Žukui, Kauno S. Raštikio pus
karininkių mokyklos virši
ninkui B. Vizbaftti, Kuni
gaikštienės Birutės karininkų
šeimų moterų organizacijos
vadovei E. Adomavičienei,
Kauno įgulos kariniam kape
lionui, monsinjorui A. Svarins
kui, sukilėliui, dim. ltn. D.
Riaukai ir kitiems.
Jubiliejinės iškilmės Ramo
vėje vyko iki sutemų. Šventės
dalyviams koncertavo džiazo
ansamblis, P. Vyšniauskas,
Kauno ansamblis „Ainiai",
kaimo kapelos, Lietuvos kari
ninkų ramovės moterų choras
„Indraja" (meno vadovė Z. Gerasina) ir Vilniaus karininkų
ramovės vyrų choras „Aidas"
(meno vadovas prof. A. Lopas).
Laisvės alėjoje koncertavo
Karinių oro pajėgų, Kauno Vy
tauto
Didžiojo
atskirojo
jėgerių bataliono, Vidaus ka
riuomenės I pulko pučiamųjų
orkestrai.
Taigi gražiai pažymėta rep
rezentacinių Lietuvos kari
ninkų ramovės 60-metė su
kaktis. Po iškilmingo šių rū
mų paminėjimo laukia sunkūs
jų restauravimo ir remonto
darbai, reikalaujantys didelių
lėšų. Pasak Ramovės rūmų
Seniūnų tarybos pirmininko
kapitono G. Reuto, žinant Ra
movės rūmų, Prezidento kam
bario vaidmenį tarpukario
Lietuvoje, ateityje jie gali būti
naudingi Valstybės reprezen
tacijai, priiminėjant šioje is
torinėje vietoje pačius garbin
giausius mūsų šalies ir
užsienio svečius. Kaip tik Lie
tuvos karininkų ramovės Kau
ne antrasis aukštas (po re
monto) ir numatytas reprezen
tacijai, kokia buvo Nepriklau
somos Lietuvos laikais.

Mama pamiršo
užprenumeruoti

"Draugą"...

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. birželio mėn. "5 d.

A.IA.
BRONIUS ARBATAITIS

BUVUSI KAUNO OPEROS
PRIMADONA IŠKELIAVO
Į KITUS PASAULIUS

Šių metų gegužės 18 d. San
ta Barbara mieste, Kaliforni
joje, mirė solistė Vincė Jonuškaitė-Zauniene, sulaukusi
95 metų amžiaus. Atsisveiki
nimas su Los Angeles ir Santa
Barbara lietuvių visuomene
įvyko gegužės 23-24 d.
Vincė Jonuškaitė gimė 1902
m. sausio 22 d. Subačiuje, Pa
nevėžio apskr. Baigusi pra
džios mokyklą Subačiuje, mo
kėsi Panevėžio gimnazijoje, su
kuria 1915 m. išsikėlė į Vo
ronežą. Ten 1916 m. sausio 5
d. pirmą kartą viešai pasirodė
moksleivių vakare, padainuo
dama solo „Sunku gyventi".
1917-1918 m. Voronežo muzi
kos mokykloje mokėsi dainavi
mo pas latvių prof. Zubit.
1918 m. grįžus Lietuvon,
baigė 3 mėn. mokytojų kursus
ir buvo paskirta į Sundegių
pradžios mokyklą. 1919 m.
Kaune valdininkavo Žemės
ūkio ministerijoje.
Draugų raginama, pradėjo
dalyvauti koncertuose ir tų
pat metų rudenį įdainavo M.
Petrausko „Birutėje" Vaidi
lutės vaidmenį. Muz. K. V. Ba
naitis po to spaudoje atkreipė
visuomenės dėmesį į gerą jos
mezzo-soprano balso medžia
gą, ir tuoj buvo surinkta lėšų
jai paremti.
1920 m. ji įstojo į Berlyno
valstybinę aukštąją muzikos
mokyklą. Studijavo pas Albert
Fischer, operos meną pas
Hoert.
1923 m. persikėlė į Romą ir
toliau studijavo pas Einar
Feyring. 1925 m. koncertavo
Romos Filharmonijos salėje.
1925 m. pavasarį Palangoje
pirmą kartą viešai pasirodė
koncertuodama, o tų pačių
metų gruodžio 9 d. debiutavo
„Pikų damoje" Polinos vaidme
niu.
Kiek laiko dainavusi operosje, kitais metais ji dar studija
vo Milane, Italijoje, vėliau,
1928 m., studijavo pas prof.
M. Sammarco.
Visą laiką, ligi 1944 m., dai
navusi Kauno Valstybės tea
tro operoje, Jonuškaitė savo
vaidyba, išraiška ir dainavimu
sukūrė 47 operų vaidmenis.
Jų žymiausi: Mignon; „Car-

men", „Kaukių baliuje" — Ulrika, "Trubadūre" — Azucena;
„Aidoje" — Amneris; „Boris
Godunove" — Marina; Dalila;
"Pikų damoje" — Polina ir
Grovienė; „Giocondoje" —
Laura; „Pakalnėje" — Ragana;
„Care Šaitane" — Babaricha,
Perikola ir kt.
Šituos vaidmenis Jonuškaitė
yra dainavusi užsienyje: Tali
no „Estijoje", Rygos Naciona
linėje operoje, Prahos Narodni
Divadlo, Paryžiaus Grand Op
era ir Opera Comiųue, Buenos
Aires — Colon teatre ir kt.
Svarbų vaidmenį Jonuškaitė
suvaidino, pradėdama rengti
rimtos programos kamerinius
rečitalius pati viena, sujung
dama
su
paaiškinimais,
dažniausiai prof. VI. Jakubėno, beveik nuolatinio
savo akompaniatoriaus. Šios
rūšies koneertus ji rengė
daugelyje Lietuvos miestų.
Kai koncertai visuomenėje su
silaukė pasisekimo, Jonuš
kaitė, šalia svetimtaučių kom
pozitorių, pradėjo dainuoti
originalias lietuvių kompozito
rių ir harmonizuotas liaudies
dainas.

Būdama lygini stipri tiek
koncertų, tiek operos daini
ninkė, Jonuškaitė yra koncer
tavusi Taline, Berlyne, Vie
noje, Varšuvoje, Sao Paulo,
Montevideo, Buenos Aires,
Londone, Kopenhagoje (2 kar
tus), Stockholme, 1931 m. 8 d.
vien lietuviška
programa.
Oslo, Leningrade, Maskvoje,
Romoje — kelis kartus, Treviso, Palermo.
1944 m. pasitraukusi į Vo
kietiją ir 1948 m. atvykusi į
JAV, ji taip pat yra plačiai
koncertavusi.
Pirmą kartą
Jonuškaitė
buvo ištekėjusi už Dovo Zau
niaus. Jam mirus, ištekėjo už
St. Leskaičio. Plačioje visuo
menėje labiau žinoma mer
gautine pavarde, Jonuškaitė
Lietuvoje buvo labai populiari.
Subačius jos vardu pavadino
1936 m. pastatytą pradžios
mokyklą.
Atvykusi į Ameriką, ilgesnį
laiką gyveno pas savo seserį
Santa Barbara mieste. Dažnai
lankėsi Los Angeles lietuvių
telkinyje ir čia pasirodydavo
su savo dainomis.
Paliko vieną dukrą su vai
kaičiu, kurie gyvena Amerikoje.Sūnus miręs prieš kurį
laiką.
Jos palaikai bus pervežti į
Lietuvą amžinam poilsiui.
Vytautas Šeštokas

A. A. JONAS IR IDA VALAUSKAI
GERŲ DARBŲ RĖMĖJAI
Jonas Vaiauskas gimė 1905
metais Čikagoje. Dar vaikas
būdamas, su tėvais grįžo į Lie
tuvą, iš kurios, kaip ir daug
kitų lietuvių, baigiantis An
trajam pasauliniam karui pa
sitraukė į Vokietiją, o vėliau at
vyko JAV. Čia didesnę savo
gyvenimo dalį gyv2no Čika
goje. Keletą metų dirbo fa
brike, vėliau vertėsi namų
nuomavimu.
Čikagoje Jonas Vaiauskas
susituokė su Ida Mačiukaite.
Idos tėvai ir seneliai buvo seni
Vilniaus gyventojai, lietuviai
patriotai.
Ida Valauskienė-Mačiukaitė
gimė 1909 metais Vilniuje.
Ten ji baigė Vytauto Didžiojo
gimnaziją. Vėliau persikėlė
gyventi į Kauną. Vytauto
Didžiojo universitete studijavo
ekonomiką ir dirbo Kauno
geležinkelių valdyboje. Bai
giantis Antrajam pasauliniam
karui, pasitraukė į Vokietiją,
iš čia į Ameriką ir įsikūrė
Čikagoje.
1972 metais Jonas ir Ida Valauskai persikėlė gyventi į
Floridą, St. Petersburg. Čia jie
gyveno iki mirties. Jonas mirė
1994 metais spalio 18 d., o Ida
1995 m. lapkričio 11d.
Jie palaidoti Kalvarijos ka
talikų kapinėse, Cleanvater
mieste, netoli St. Petersburg,
FL.
Abu Valauskai, kiek galė
dami, dalyvavo Amerikos lie
tuvių organizacijose. Priklau
sė Amerikos Lietuvių Tarybai
IALTUI), Bendram Amerikos
Lietuvių fondui (BALFui), Lie

tuvių fondui, Tautos fondui,
Lietuvos Vyčiams, Lietuvos
Dukterų draugijai, Amerikos
Lietuvių klubui Floridoje ir
Švento Kazimiero katalikų
misijai St. Petersburg, FL.
Visas minėtas organizacijas
daugiau ar mažiau rėmė pini
ginėmis aukomis. Didesnę
auką davė Vaikų tėviškės
namų statybai Lietuvoje, rėmė
Alkos muziejų Putname ir il
gesnį laiką globojo tris naš
laičius Lietuvoje.
Pomirtinį savo turtą Valaus
kai paliko: Lietuvių Katalikų
religinei šalpai, Vilniaus uni
versiteto medicinos fakultetui,
kuris turi įsteigti Jono ir Idos
Valauskų vardo fondą ga
biems, neturtingiems studen
tams šelpti, Kauno Aklųjų ir
silpnaregių ugdymo centrui,
Klaipėdos Aklųjų ir silpnare
gių mokyklai, Marijampolės
marijonų vienuolijai, Šiaulių
Avižonio Regos centrui, Alkos
muziejui, Putname, Lietuvos
Našlaičių globos komitetui
Čikagoje per Birutę Jasaitie
nę. Lietuvos Našlaičių globos
komitetas turi įsteigti Jono ir
Idos Valauskų vardo fondą
trijų našlaičių ilgalaikei globai
Lietuvoje.
Kitą savo turto dalį Valaus
kai paliko savo giminėms Lie
tuvoje.
Jonas ir Ida Valauskai savo
nelengvai uždirbtus pinigus
labai taupė, patys gyveno kuk
liai, bet niekada nepamiršo
šalpos reikalingų lietuvių.
Adolfas Armalis

Gyveno Chicago, Garfieid Ridge apylinkėje.
Mirė 1997 m. gegužes 30 d.. 2:13 vai. p.p., sulaukės 82
metų amžiaus.
Gimė Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje , Amerikoje
išgyveno 47 metus.
Nuliūdę liko: žmona Anele Nestronaite, duktė Elly Walowski, jos vyras Eugene; duktė Betty Gadbois; sūnus Romas,
jo žmona Linda; sūnus Jonas, jo žmona Sharon; 9 vaikaičiai,
1 provaikaitis. Taip pat pasiliko sesuo Kaze TirksleviCiene su
vyru Juozu ir šeima Kanadoje; pusbrolis Klemensas Širvys
Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas buvo sekmadienj. birželio 1 d., Petkus
Marąuette laidojimo namuose.
Laidotuvės įvyko pirmadieni, birželio 2 d. Iš laidojimo
namų velionis palydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kur už jo sielą aukotos Mišios 9:30 vai. r. Po Mišių
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, vaikai, vaikaičiai ir provaikaitis,
sesuo su šeima ir kiti artimieji.

Mylimam vyrui ir tėvui

A.fA.
KĘSTUČIUI BISKIUI
staigiai Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią
užuojautą žmonai MEILUTEI, dukrai INDREI ir
sūnums ARUI ir TAURUI.
Elena Antanaitienė
Danutė ir Liudas Gutauskai
Stella Panavienė
Jovita Strikienė

A.tA.
inž. KĘSTUČIUI BISKIUI
Lietuvoje mirus, velionio žmonai dr. MEILUTEI,
dukrai INDREI, sūnums ARUI ir TAURUI, broliui
inžinieriui GEDIMINUI, jo žmonai dr. BIRUTEI ir jų
dukrai GAILEI, reiškiu užuojautą.
Justinas

Dėdinas

A.TA.
KĘSTUČIUI BISKIUI
mirus Lietuvoje, žmoną dr. MEILUTĘ, dukrą
INDRĘ, sūnus ARĄ ir TAURĄ nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu jungiamės jų skausme.
Vida ir Vytenis Šilai

A.tA.
KĘSTUČIUI BISKIUI
grįžus į tėvyne, netikėtai, staigiai mirus, didelio
liūdesio valandoj, nuoširdžią užuojautą reiškiame
žmonai dr. MEILUTEI su šeima ir broliui GEDIMI
NUI su šeima.
Eugenia Bačinskienė su dukrom
Viktorija Tauginienė ir
Laima Šalčiuvienė su šeimom

Lietuvių Skautų Seserijos Vyriausiai Skautininkei

A.tA.
MALVINAI JONIKIENEI
amžinybėn iškeliavus, jos dukrai, sūnums ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.
Neiv Yorko Skautai ir Skautės

A.+A.
Inž. KĘSTUČIUI BISKIUI
Lietuvoje mirus, žmonai dr. MEILUTEI, dukrai IND
REI, sūnums ARUI ir TAURUI, broliui inž. GEDIMI
NUI ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą.
Barbara ir Juozas Plikaičiai ir šeima

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. birželio men. 5 d.

BALZEKO MUZIEJUS
REMIA TARPTAUTINIUS
MENININKU PROJEKTUS

ma. Lietuvių kultūros muzie
jus tokios paramos nesikrato.
Taip, pavyzdžiui, buvo p a r e m 
tas Vilniaus universiteto ob
servatorijoje vykęs projektas.
Tokiu būdu Balzeko muzie
jus stengiasi įgyvendinti vieną
pagrindinių savo tikslų —
įvairiais įmanomais b ū d a i s
prisidėti, garsinant Lietuvą ir
talentingus jos žmones Ameri
koje bei padėti Lietuvos ir
Amerikos menininkams susi
pažinti bei pasidalinti patirti
mi. Dar galima paminėti, k a d
projekto „Observatorija" m e t u
menininkai iš JAV skaitė p a s 
kaitas apie šiuolaikinio meno
kryptis, Lietuvos Televizija ir
CNN TV kūrė filmus apie šį
renginį, CNN tiesiogiai t r a n s 
liavo atskiras projekto dalis, o
visas projektas buvo pristaty
tas „Internete". Be to, Čikagos
Kultūros centras paruoš pro
jektui, skirtą CD ROM, plati
namą visame pasaulyje.
Karilė V a i t k u t ė

Visai neseniai Čikagoje vie
šėjo Vilniaus styginis kvarte
tas: Audrone Vainiūnaite, Pe
tras Kunca, Girdutis Jakaitis
ir Augustinas Vasiliauskas.
Džiugu, kad šie talentingi mu
zikai koncertavo ne tik vieti
niuose lietuvių telkiniuose,
bet ir pačiame miesto centre,
prestižinėje Čikagos Kultūros
centro Preston Bradley salėje.
Taigi jų atliekamus lietuvių
kompozitorių kūrinius galėjo
išgirsti ir plačioji amerikiečių
publika.
Taip pat visai neseniai Lie
tuvoje buvo surengtas tarp
tautinis projektas pavadintas
„Observatorija", kurioje be lie
tuvių dailininkų, muzikų bei
teatralų dalyvavo ir ameri
kiečių avangardo menininkai
Mathevv Wilson, Steve Barsotti, Donald McGhie, David
Brown, Louise McKissick, AnJ a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų są
drea Polli, JefT Calleen. Pagal
j u n g o s centro valdyba j a u iš
šį projektą, senojoje Vilniaus
siuntinėjo registracijos lapus
universiteto
observatorijoje
jaunučių vasaros stovyklai,
buvo rodomi įvairūs objektai,
kuri vyks liepos 8-19 d. Daina
instaliacijos, garsiniai, muzi
voje. Prašome vaikus užregis
kiniai veiksmai, keletas spek
truoti iki birželio 10 d.
taklių. Beje, vienas šio projek
to objektų buvo didžioji Sigito
J u o z a s Polikaitis, Ateiti
Staniūno sukurta knyga. Jos
ninku federacijos vadas,
aukštis — 2 metrai ir 4 centi
kalbės apie krikščioniškai nu
metrai, o plotis — 1 metras
siteikusiems veiklos galimy
ir 34 centimetrai. Knyga sve bes per Krikščioniškosios min
ria apie 400 kilogramų ir pre ties politinių svarstybų konfe
tenduoja būti įtraukta į Gui- renciją, rengiamą Čiurlionio
ness pasaulio rekordų knygą. galerijoje, jaunimo
centre,
Vienas projektų tikslų buvo birželio 7 d., šeštadienį, 10:30
.prikelti" jau kelis šimtmečius vai. r.
nebelankomą senąją Universi
teto observatoriją, t.y. panau
B i r ž e l i s yra Švč. J ė z a u s
doti tam tikrą specifinę erdvę, Š i r d i e s m ė n u o . Palaimintojo
daryti jai įtaką ir būti patiems Jurgio Matulaičio misijos baž
tos erdvės veikiamiems. Taip nyčioje po Mišių šiokiadie
pat projektą iniciavusios gru niais yra kalbama Švč. J ė z a u s
pės S.E.L. (super ex libris) na Širdies litanija.
rio Sigito Staniūno nuomone,
yra labai svarbu, kad skir
T r a g i š k ų j ų b i r ž e l i o įvy
tingų kultūrų ir sričių meni
kių p a m i n ė j i m a s
Cicero
ninkai gali pabandyti dirbti apylinkėje bus šį sekmadie
kartu ir suprasti, kas jie yra. nį, birželio 8 d. Šv. A n t a n o
„Observatorija" buvo atsako bažnyčioje 11 vai. r. šia inten
masis projektas, prieš tai. cija Mišias aukos ir pamokslą
1995 metais, grupė S.E.L. su pasakys kun. Kęstutis Trima
savo darbais viešėjo Ameri kas, giedos parapijos choras,
koje ir Kanadoje.
vadovaujamas Marijaus Pra
Kas bendra tarp šių dviejų puolenio ir Jonės Bobinienės.
įvykių? Čia norisi pabrėžti, 12 vai. parapijos salėje po
kad šių aukšto profesinio lygio užkandžių prasidės akade
menininkų grupių pasirody minė dalis, kurioje kalbės adv.
mai buvo suorganizuoti ir pa Povilas Žumbakis. o po to isto
remti Chicago Artists Interna rikė
Skirmantė
Migliniene
filmą
tional Program ir Chicago parodys dokumentinį
Sister Cities
International „Karlagas — mirties žemė"
Program. Abi šios organizaci apie lietuvių kančias Sibire.
ruošia
Lietuvių
jos yra įsikūrusios Čikagos Minėjimą
Kultūros centre ir abi intensy Bendruomenės Cicero apy
viai bendradarbiauja su Bal- linkė ir Cicero Amerikos Lie
skyrius. Visi
zeko Lietuvių kultūros muzie tuvių tarybos
jumi. Gal ne pro šalį būtų dar apylinkių lietuviai nuoširdžiai
kartą priminti, kad muziejaus kviečiami.
įkūrėjo ir prezidento Stanley
Balzeko. Jr. pastangų dėka.
Čikaga ir Vilnius tapo susigi
Lietuvos Vyčių Vidurio
miniavusiais miestais. Kas da
Amerikos
apygardos metinė
bar besuskaičiuos, su kiek
įtakingu žmonių reikėjo susi gegužinė rengiama liepos 4 d.
pažinti, kiek susirinkimų da Stankūnų restorane ir sode,
lyvauti, kiek kalbėti. įtikinėti, Pines, IN. Bufeto stiliaus
įrodinėti, ko verta Lietuva ar vaišes prasidės 1 vai. Po to
laimėjimai,
dovanos,
Vilnius, su visais ten gyve bus
žaidimai,
muzika
ir
bendros
nančiais talentais, kol buvo
dainos
su
muz.
Faustu
Strolia.
įkurtas Vilniaus-Čikagos Su
Norintieji
važiuoti
autobusu,
sigiminiavusių miestų komite
tas. Už tai dabar yra lengviau prašomi atkreipti dėmesį, kad
organizuoti įvairius tarptau autobusas nuo Nekalto Mari
Prasidėjimo
bažnyčios
tinius kultūrinių mainų pro jos
Brighton
Parke
išvažiuos
jektus. Pavyzdžiui, norint kon
10:30
vai.
r.,
o
Nuo
Švč. M.
certuoti Preston Bradley sa
Marijos
Gimimo
bažnyčios
—
lėje, eilėje tektų laukti dvejus
11
vai.
r.
Daugiau
informacijų
metus. Tačiau, jei atlikėjus
rengimo
..rekomenduoja" anksčiau pa teikia šios išvykos
komiteto
pirm.
Aldona
Brazieminėtos organizacijos, o joms.
nė
tel.
708-361-5594.
o
rezer
savo ruožtu. Balzeko muzie
vacija
priima
Wanda
Pliskaijus, koncertas gali įvykti ir
greičiau Beje. kad projektas tis 773-927-5684. Visi kvie
butų įgyvendintas, vien reko čiami smagiai laiką praleisti
mendacijų neužtenka. Visada gražioje Michigan ežero kopų
reikalinga ir finansinė para aplinkoje.

„VALSTIEČIŲ
LAIKRAŠČIO"
REDAKTORIUS PAS
LIETUVOS DUKRAS
Balandžio 18 d. Lietuvos
Dukterų draugija turėjo dide
lį malonumą susitikti su sve
čiu iš Vilniaus, kuris šalia
savo tiesioginių pareigų yra
steigėjas ir pirmininkas „Kai
mo vaikai" fondo.
Tik ką susipažinus su sve
čiu, stebėtinai greitai, užsi
mezgė tarp mūsų labai nuo
širdūs ir įdomūs pasikalbėji
mai, lyg mes būtumėm seniai
ir gerai pažįstami.
Per penkias, šios vakarones
valandas, kurios prabėgo kaip
penkios minutės, J. Švoba la
bai įdomiai, teisingai nušvietė
šių dienų Lietuvos žmonių
nuotaikas, jų rūpesčius ir
skausmus, jų viltis ir džiaugs
mą. Daugiausia pasakojo apie
Lietuvos kaimo žmones, ku
riuos labiausiai sužalojo so
vietmetis. Kolchozinis gyveni
mas padarė vyrus tinginiais
ir girtuokliais, nes ūkių darbi
ninkai turėjo per daug laisvo
laiko, o degtinei pinigų visad
užteko, nes ji buvo pigi ir leng
vai g a u n a m a .
Dar skaudžiau, kad vyrai
įtraukė į tuos pasilinksmini
mus ir jaunesnes moteris, ku
rios greitai tapo alkoholikėm,
o jų vaikai tikrais kankiniais.
Dažnai abudu tėvai, tapę alko
holikais, visai nesirūpina savo
vaikais, jie auga beglobiai,
dažnai sužaloti fiziškai ir psi
chiškai.
Rezultatai
labai
skaudūs, šiandien mes Lietu
voje turim 10.000 asocialių
šeimų ir 15.000 beglobių vai
kų.
Nors j a u septyneri metai,
kaip mes, dabartinio Seimo
pirmininko Vytauto Landsber
gio dėka, džiaugiamės atgavę
nepriklausomybę, tęsė savo
pasakojimą J. Švoba, bet Lie
tuvos kaime, iki šiol labai
liūdnas vaizdas ir nėra vilŠ v i e t i m o ir m o k s l o mini
stras prof. Zigmas Zinke
v i č i u s kalbės birželio 8 d., 12
vai.. Pasaulio lietuvių centre.
Tai tikrai puiki proga susitikti
ir pasiklausyti šio neeilinio
mokslininko ir Lietuvos vy
riausybės nario kalbos. Visuo
menę su prof. Zinkevičium
supažindins JAV LB Švietimo
tarybos pirm. Regina Kučienė.
Susitikimą rengia PLC rengi
nių komitetas.
B a l z e k o L i e t u v i ų kultū
r o s m u z i e j a u s 31 m e t ų su
k a k t i e s puota rengiama šeš
tadienį, birželio 21 d.. 7 vai.
vak.,
muziejaus
„Gintaro"
salėje. Bus pabendravimas,
vakarienė ir šokiai, grojant
džiazo orkestrui. Visi maloniai
raginami
rezervuoti vietas
muziejaus telefonu 773-5826500.

Lietuvos D u k t e r ų I r i ^ . j . ^
kaires: Jadvyn.i /.(..(^..-•neu
Ln:iilj.l K.-il'it.MTic M ir i N".
Šrr::! •••ri'• Ke<r n.i .J.r.'. .k.uV

ties, kad greitai kas nors pasi
keistų, nes ta alkoholikų ge
neracija taip vyrų, taip mo
terų, deja, y r a beviltiška. Lie
ka tik gelbėti vaikus, juos gy
dyti, auklėti, mokyti ir mylėti,
kad jie užaugtų sveiki Lietu
vos jaunuoliai, išmokę mylėti
Dievą ir tėvynę. Matant, tokį
liūdną Lietuvos kaimo vaizdą,
J. Švoba, su pagalba žmonos
Reginos ir kitų geraširdžių
Lietuvos patriotų {kūrė „Kai
mo vaikai" fondą, kad išgel
bėtų tuos vaikus, kurie nuolat
skriaudžiami savo tėvų.
Lietuvos Dukterų draugija,
jau 1994 metais, parėmė
stamboka suma šį fondą ir
dabar išgirdom iš paties
steigėjo, kaip rūpestingai tie
mūsų pinigai, buvo panaudoti.
Fondas įkūrė
pavyzdingus
„Globos namus" 29-iems vai
kams, apmokėjo keliose mo
kyklose neturtingiems vai
kams pusryčius, kur dažnai
buvo
vienintelis
maistas,
tiems vaikams per dieną,
įsteigė kelias amatų mokyk
lėles, kaip Rieškulėnuose au
dimo, rankdarbių ir panašiai.
Mes labai džiaugiamės ir dė
kojame Dievui, kad atsiranda
tokių patriotų ir pasišven
tėlių, kaip Regina ir Jonas
Švobai, kurie dažnai patys
važinėja, su savo laikraščio
trokeliu, po Lietuvos kaimus,
dalindami vargšams visokią
labdarą, kaip invalidų kėdes,
maistą ir drabužių siuntas,
kurių karts nuo karto gauna
iš užsienio, o taip pat iš tur
tingesnių vietinių žmonių, ku
riems rūpi Lietuvos ateitis.
Nuolatiniai skiria dalį savo
pelno iš „Valstiečių laikraš
čio", kad veiksmingiau parem
ti tuos vargšus vaikus.
Lietuvos Dukterų draugija,
sužavėta „Kaimo vaikai" fondo
darbais, ir šiais metais, paau
kojo fondui 10,000 dolerių,
prašydama J . Švobos, atkreip
ti ypatingą dėmesį į Vilniaus
krašto kaimo vaikus, nes ten
dabar labiausiai reikalinga
pagalba, kadangi šalia didelio
skurdo, dažnai girtuoklių tė
vų,
dar
vietiniai
lenkai,
skriaudžia tuos mūsų vargšus
vaikelius, nes ten mokyklom
rūpinasi ne Švietimo ministe
rija, bet vietinės savivaldybės,
kurios daugelyje vietų Vil
niaus krašte yra lenkų valdo
mos. Ten, tik pasišventėlių lie
tuvių mokytojų iš Vilniaus ir
net iš Kauno dėka, kartais ap
verktinai sunkiom sąlygom,
egzistuoja vargingos lietuviš
kos mokyklos.
Mes nuoširdžiai dėkojame
Reginai ir Jonui Švobams. bei
kitiems „Kaimo vaikų" fondo
darbuotojams, kurie taip tė
viškai globoja bedalius kaimo
vaikus ir linkime jiems vi
siems sveikatos bei ištvermės,
tęsti tą sunkų labdaros darbą.
Marija N o r e i k i e n ė
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K ;/..::..i-r:.- lietuvių kapinėse gegužes 26 d IS kaires: A n t a n a s Paąžuolis, kun Joną.--:
-•.:i-e IV'ers.M'.ieue, Pilypas Narutis ir Algis Regis.
Nuotr Z i g m o D e g u č i o

Kun. J o n a s K u z i n s k a s šventina vainiką prie Sv Kazimiero ietuvių kapinių steigėjų paminklo gegužes 26 d.
;
Stovi Stasė P e t e r s o n i e n ė ir Pilypas Narutis. Už jų — Lietuvių .-u;iiu sąjungos garbes sargyba
Nuotr. Z. D e g u č i o

IŠKILMĖS PRIE ŠV. KAZIMIERO
LIETUVIŲ KAPINIŲ STEIGĖJŲ
PAMINKLO
Kiekvienų metų pavasarį,
per Kapų puošimo dieną, Šv.
Kazimiero lietuvių kapinių
sklypų draugija prie steigėjų
paminklo ruošia iškilmingą
mirusiųjų paminėjimą. Šiais
metais prieš ir per Mišias gie
dojo Lietuvos Vyčių choras,
vadovaujamas muziko Fausto
Strolios. Taip pat muzikinę
dalį atliko solistas Algirdas
Tėvo diena — šeimos su
artėjimo metas. Tėvas yra
mūsų gyvenimo atrama. Tad
švęskime Tėvo dieną visi kar
tu birželio 22 d.. 12 vai., Pa
saulio lietuvių centre. Tėvo
dienos šventei bus pritaikytas
maistas, įdomi, linksma pro
grama, sava lietuviška aplin
ka. Būtina užsisakyti vietas.
Užsakymus priima Aldona Palekienė tel. 708-448-7436. Tė
vo dienos pietus ruošia PLC
renginių komitetas

rei!ik';:

i i.-n.-. ( lene Mal«l." įene. Marija B.iru-:
M kut.iitiine. Jin: i Krut u'uptv pirrp
:>• ir f) irv.ilf (Iier '••

Jonu Švoba. 1 eil i?
ii V a n d a Prun.-kienė.
i k t o r i u s . I >voba. Ona

Brazis. Vargonininkavo A.
Mockus. Buvo ir daugiau so
listų, įsijungusių į giesmes.
Buvo atlikta graži religinė
programa, pakelianti dalyvių
jausmus arčiau Dievo.
Šv. Mišias aukojo naujasis
Marouette Parko Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos klebo
nas Mykolas Yakaitis, jam
talkino Jonas Kuzinskas, bu
vęs šios parapijos klebonas,
kun. Antanas Saulaitis, SJ, jė
zuitų provincijolas ir dar bū
rys kitų kunigų. Skaitymus
atliko Juozas Polikaitis ir Mickey Petrošienė.
Nors oras nebuvo šiltas, į
pamaldas ir prie steigėjų pa
minklo susirinko daug žmo
nių. Po pamaldų, vieni ejo lan
kyti kapų, bet didžioji dalis
rinkosi prie kapinių steigėjų
paminklo.
Talkinant šauliams, jūrų
šauliams ir ramovėnams. ku
rie atliko garbės sargybą prie
paminklo. įvyko iškilmingas
steigėjų pagerbimas. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių sklypų
savininkų draugijos reikalų
vedėjas A. Paužuolis, pasvei
kinęs gausiai susirinkusią viMinmciio. pakvietė šių kapinių
direktorių kun. Joną Kuzinsk.i. sukalbėti maldas mirusiųjų prisiminimui. Po maldos su5ii inkusiems tautiečiams Algis Regis, Pasauliečių teisėms
a p š a u s it i prie LB komiteto
pirmininkas, padarė trumpą
pranešimą. Savo kalboje pa
minėju, kad šios kapinės buvo
įsteigtos prieš daug metų
pirmųjų lietuvių ateivių. Tais
:
.'uk.iis lietuviai labai mažai
uždirbo, bet. tautiškumo ir
meilės lietuviškoms tradicijom
vardan, aukojo dolerius iš sa\<i n.a/u uždarbių. Tik tų pa
sišventėlių dėka buvo įsigytas
šis didžiulis žemės plotas, kad
jų mirusieji nebūtų bla.-knmi
po visą Čikagą. Neturėdami
didelio patyrimo, kaip šiuos

kapus tvarkyti, perleido vys
kupijos globai, o ši jau nebeno
ri pripažinti, kad visa kapinių
žemė priklauso lietuviams.
J a u yra nuimtas užrašas „Lithuanian", pasiliko tik Švento
Kazimiero katalikų kapines.
Šių kapinių įkūrimas ir tie,
kurie daug metų praleido, be
dirbdami, kad jos neprarastų
tautinių žymių, o dabar ilsisi
ramybėje, gal duoda ir mums
pavyzdį, kad dėl savo teisių
turime kovoti.
Pagerbdami mirusius šių
kapinių steigėjus, Lietuvių po
litinių kalinių atstovai. Pily
pas Narutis ir Stasė Peter
sonienė, padėjo gražų vai
niką prie steigėjų paminklo.
Kun. Jonas Kuzinskas pa
šventino vainiką ir pravedę
giesmę „Marija, Marija"'. Po
maldos, talkinant A. Šluto
elektroninėms įrangoms, buvo
giedamas Amerikos ir Lietu
vos himnas.
Lietuvių Šv. Kazimiero kapi
nių sklypų savininkų draugi
ja, kuriai vadovauja pirmi
ninkė Birutė Matutienė. talki
nant valdybos nariams, yra
dėkinga Vytauto Didž. šaulių
kuopai, Klaipėdos jūrų šau
liams, ramovėnams, Algiui
Regiui, kun. Jonui Kuzinskui
ir lietuvių visuomenei už gau
sų atsilankymą į šį iškilmingą
pagerbimą.
A. Paužuolis

SKELBIMAI
x TĖVŲ DIENOS šv Mi
šių bei maldų novena prasidės
birželio 6 d. ir tęsis iki 15 d..
Marijonų
koplyčioje
prie
„Draugo". Ši novena skirta
Švč. Jėzaus Širdies garbei,
meldžiant tėvams kūno ir sie
los sveikatos, sėkmės darbuo
se, kantrybės kančioje, gi mi
rusiems — amžinosios laimės.
Maloniai kviečiame įsijungti į
šias ypatingas mūsų maldas.
Savo tėvų, vyrų, uošvių ir
senelių vardus siųskite: Ma
ri an Fathers, 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, IL
60629.

