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Prez. Busho 
laiškas Gorbačiovui

Nieko naujo, tik padrąsinimas Kremliui
Washingtonas. — JAV prez. 

G. Bushas pasiuntė laišką 
Sovietų prez. M. Gorbačiovui, 
kad taikiai būtų .sprendžiamas 
Kremliaus ginčas su Lietuva ir 
užtikrino, kad Amerika „neban
do reikalų apsunkinti” bet 
kuriai pusei Pabaltijo konflikte, 
pranešė Baltieji rūmai.

Bushas tą laišką pasiuntė 
ketvirtadieni ir tai buvo pirmas 
tiesioginis ryšys, kai prasidėjo 
nauji Sovietų reikalavimai 
Lietuvai. Bet kitą dieną 
Sovietai užėmė Lietuvos pro
kuroro įstaigą, pašalino teisėtai 
paskirtą lietuvį prokurorą ir 
įstatė Maskvos patikėtinį lie
tuvį ir užėmė vyriausybės 
spaustuvę. Fotografavimosi se
sijoje Baltuosiuose rūmuose 
prez. Bushas pasakė: „Aš noriu 
būti tikras, kad Sovietai su
prastų mūsų poziciją ir suprastų 
tai, kad mes nebandome apsun
kinti dalykų Lietuvai ir Sovie
tų Sąjungai ar bet kam kitam”. 
Bushas ir jo patarėjai nepa
smerkė Sovietų už kariuomenės 
užpuolimus ir Lietuvos vyriau
sybės pastatų užėmimus.

Sulaikyta generolo kelionė
Bet tuo pačiu metu buvo susi

laikyta nuo kariuomenės vado 
gen. Carl Vuono kelionės į 
Maskvą. To vizito sulaikymu 
Bushas nori išvengti galimo 
Amerikos aukšto kariškio sugė- 
dinimo, jei tuo metu Sovietai pa
skelbtų karo stovio įvedimą Lie
tuvoje.

Minėto laiško pasiuntimas 
reiškia ir tai, kad tuo norima 
nutildyti daugelio asmenų 
kritiką prezidentui, kad jo vy
riausybė yra palanki Gorbačio
vui. Laiško pilnas tekstas ne
skelbiamas.

Baltųjų rūmų pareigūnas sa
ko, kad prezidentas nutarė 
pasiųsti laišką Gorbačiovui po 
to, kai jis pasikalbėjo su šen. E. 
Kennedžiu, kuris sugrįžęs iš 
Maskvos informavo apie savo 
pasikalbėjimą. Šen. Kennedy 
pasakęs prezidentui Bushui, jog 
Sovietams nepatinka Amerikos 
kritika už jų Lietuvoje vykdo
mus veiksmus ir Gorbačiovas 
esąs nepatenkintas, kad Vaka
rai jo nesuprantą. Bushas čia 
pasakęs, jog Vakarai negali taip 
pat suprasti, kodėl Lietuvoje 
naudojama karinė jėga. Todėl ir 
tas laiškas buvo parašytas.

Nepatogus laikas
Generolas Vuono turėjo iš

vykti į Maskvą praėjusį savait
galį generolo Valentino Varen- 
nikovo iškvietimu, kurio dali
niai Vilniuje vykdo užgrobimus. 
Gen. Varennikovas pats buvo 
nuvykęs į Vilnių ir nustatė 
planą savo kareivių operaci
joms. JAV kariuomenės vado 
pirmoji kelionė pas Sovietus 
buvo tada, kai gen. George 
Marshall dalyvavo Jaltos vir
šūnių konferencijoje 1945 m. Šią 
kelionę dabar sulaikė aukštieji 
vyriausybės paregūnai, praneša 
Baltieji rūmai, nes norima tuo 
būdu pareiškti nepasitenkinimą 
Gorbačiovo veiksmais Lietu
voje. Gynybos ministerijos ats
tovas pasakė, jog „ši kelionė su
laikyta todėl, kad šiuo metu 
tam vizitui nesąs geras laikas”.

Vyriausybės
neapsisprendimas

Vyriausybė aiškiai nežinanti

ką politiniai turinti daryti Lie
tuvos klausimu, rašo „New 
York Times” šeštadienio laido
je. Iš Vienos pusės, Baltieji 
rūmai nenori drąsinti lietuvių, 
kad imtųsi tokios akcijos, kuri 
galėtų Sovietus išprovokuoti im
tis kariškų veiksmų, tačiau iš 
kitos pusės, Bushas nenorįs pa
sakyti Gorbačiovui, ką jis turįs 
daryti. Kariški veiksmai, kaip 
šiuo metu sako Baltieji rūmai, 
pablogintų ryšius su Sovietais. 
Jei būtų tuo klausimu forsuoja
ma, tai būtų pakenkta peres- 
troikai, o to nenorį amerikiečiai.

Balandžio 1 d. Sovietai pašau
kė į kariuomenę savo naujokus 
visoje sąjungoje, įskaitant ir 
maždaug 10,000 lietuvių. Prieš 
tai atvykę sovietų kareiviai pra
dėjo areštuoti jaunus vyrus 
Lietuvoje, o ypač anksčiau pasi
traukusius iš kariuomenės. Ga
limi nauji susirėmimai. Todėl 
šiuo metu Amerikos sausumos 
kariuomenės vado vizitas būtų 
gėda Amerikai, jei tuo pačiu 
metu Sovietai vykdytų savo 
okupacinę akciją Lietuvoje. 
Gen. Vuono kelionė jau antrą 
kartą sulaikyta. Pirmą kartą jis 
buvo sulaikytas nuo kelionės į 
Kiniją, kai ten prasidėjo Tia- 
nanmein kruvinosios kinų riau
šės. :

Šen. Bob Dole, mažumos 
vadas Senate, pasakė, jog 
Sovietai susilauks daug ne
malonumų, jei Gorbačiovas 
panaudos karo meto veiksmų 
akciją Lietuvoje. „Tai būtų rim
tas smūgis JAV ir Sovietų san
tykiams”.

Vienas iš demonstrantų praėjusį sek
madienį Maskvos Grokio parke, 
kuriame maždaug 700 rusų pasisakė 
prieš Maskvos kariuomenės veiks
mus Lietuvoje. Protesto mitinge buvo 
aiškiai pasakyta, kad Lietuva turi 
būti nepriklausoma valstybė.

Kviečia senatorius
Vilnius, balandžio 1 d. (LIC) 

— Lietuvos Respublikos prezi
dentas Vytautas Landsbergis 
pasiuntė pakvietimus su Lie
tuvos vizomis trims Amerikos 
senatoriams, kurie pareiškė 
norą vizituoti Lietuvą. Do
kumentai, ‘ adresuoti sena
toriams Alfonse D’Amato iš 
New Yorko valstijos, Gordon 
Humphrey iš New Hampshire 
valstijos ir Frank Murkotvski iš 
Arkansas valstijos, buvo tele
fakso būdu pasiųsti į Washing- 
toną vakar.

— Valdo Adamkaus labai 
įdomų straipsnį ekologiniais 
Lietuvos klausimais kovo 17 d. 
atspausdino „Tiesa”.

Baltųjų rūmų sode prez. G. Bushas sveikina Soviejtų Sąjungos Raudonosios Armijos chorą, kurie 
prezidentui sudainavo vieną dainą. Choras atlieka koncertinę kelionę JAV ir Kanadoje.

Gorbačiovas kreipėsi į 
Lietuvos Parlamentą

Maskva, kovo 31. — Sovietų 
Sąjungos prez. Michailas Gor
bačiovas išleido du atskirus 
pareiškimus: vieną Lietuvos gy
ventojams, o kitą Lietuvos Par
lamentui. Tie pareiškimai, 
kuriuos paskleidė „Tassas”, ofi
ciali žinių agentūra, buvo per
skaityti per Sovietų radiją ir te
leviziją.

Lietuvos Parlamentui
Dabartinė Lietuvos vadovybė 

nekreipė dėmesio į pagrindinį 
dalyką. Bando ignoruoti trečiojo 
Sovietų Sąjungos Liaudies 
Deputatų Kongreso sprendimą 
ir eina vienpusiškais ėjimais, 
kurie yra prieš Sovietų Sąjun
gos Konstituciją ir kurie viešai 
iššaukia į kovą bei įžeidžia visą 
sąjungą.

Aš noriu dar kartą deklaruoti, 
kad tas kelias yra pražūtingas 
ir veda tik į mirties tašką.

Aš raginu Aukščiausiojo Lie
tuvos Sovieto deputatus supras
ti tą tiesą ir savo istorinę at
sakomybę už Lietuvos žmonių 
interesus, lietuvių ir ne lietu-

Tarpininkai Lietuvai
Washingtonas, balandžio 1. 

— Kaip Rowland Evans ir Ro
bert Novak savo sindikatinėje 
spaudoje praneša, susidarė ne
partinis kongresinis sąjūdis 
prašyti popiežių Joną Paulių II, 
Pietų Afrikos anglikonų vysku
pą Desmond Tutu ir buvusį 
JAV prezidentą Jimmy Carter 
būti tarpininkais Lietuvos ne
priklausomybės byloje. Tam 
esąs gautas privatus prez. 
Busho pritarimas. Bet prez. 
Bushas Atstovų rūmų mažumos 
vado padėjėjui Newt Gingrich ir 
kongresmenams Richar Durbi- 
nui ir Bill Sarpaliui pasakęs, jog 
Amerikos įtaigojimas, kad būtų 
daroma popiežiškoji intervencija 

šiame reikale, galėtų būti 
panaudota Kremliaus konserva
torių prieš patį Gorbačiovą... 
Vietoj to, prašymas tarpi
ninkauti galėtų ateiti iš 
Lietuvos prezidento Vytauto 
Landsbergio, ir galbūt labai 
greitai.

vių, už saugumą ir gerovę, už 
demokratijos likimą visame 
mūsų krašte ir už pastovumą 
pasaulyje.

Aš siūlau, kad Lietuvos Aukš
čiausias Sovietas tuojau pat 
anuliuotų neteisėtus aktus, 
kurie buvo priimti. Toks 
žingsnis sudarytų galimybę 
diskutuoti visą problemų eilę 
vieninteliu priimtinu pagrindu- 
Sovietų Konstitucijos rėmuose.

Kitas pareiškimas buvo skir
tas Lietuvos gyventojams.

Privertė išvykti
Sakadolskį ir Lukass

Washingtonas, balandžio 1, 
(LIC) — Du Vakarų korespon
dentai vienas iš jų amerikietis, 
turėjo išvykti iš Lietuvos šian
dien, kai Sovietų vyriausybė 
pagrasino uždaryti jų žinių 
agentūrų Maskvos biurus.

William J.H. Hough, III, Nevv 
Yorko advokatas, kuris šiuo 
metu Vilniuje yra Lietuvos vy
riausybės patarėjas, pranešė, jog 
Romas Sakadolskis, kuris vado
vauja „Amerikos Balso” 
lietuviškajai tarnybai, ir Ed- 
vvard Lukass, Britanijos dien
raščio „Independent” kores
pondentas, išvyko iš Lietuvos po 
to, kai Maskva pagrasino užda
ryti „Voice of America” ir „The 
Independent” biurus Maskvoje.

Šis Sovietų veiksmas prieš Sa
kadolskį įvyko tuo metu, kai 
Maskva pažadėjo Vakarų kores
pondentams leisti būti Lietuvoje 
tol, kol jų vizos pasibaigs. 
Sakadolskiui buvo leista kaip 
JAV žurnalistui būti Lietuvoje 
iki balandžio 19 d. Lukass, atro
do, nusikalto Sovietams todėl, 
kad kovo 29 d. jis buvo pirmė- 
sis užsienietis po 50 metų 
atvykęs į Lietuvos teritoriją 
Lietuvos viza, bet ne Maskvos.

— Lietuvos parlamento sesi
ją Vilniuje stebėjo Linas Koje
lis, atvykęs iš Washingtono, kai 
buvo paskelbta Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo dekla
racija. Po to „Atgimimas” at
spausdino su juo pasikalbėjimą 
12 laikraščio numeryje.

LIETUVOJE
— Lietuvos atstovai, kaip 

praneša AP žinių agentūra, va
kar išvyko į Maskvą, norėdami 
kokiu nors būdu pradėti pokal
bius su atsakingais pareigūnais. 
Iš keturių atstovų minimos tik 
dvi pavardės — deputato Egidi
jaus Bičiausko ir vicepremjero 
Romualdo Ozolo. Kas kiti su as- 
menys-nepranešama. Bičkaus
kas dvi savaites mėgino 
užmegzti ryšius dėl pasitarimų, 
bet iki šiol nepasisekė.

— Lietuvos Respublikos 
prez. Vytautas Landsbergis 
pasakė, kad Gorbačiovas rei
kalauja „negalimo dalyko”, kad 
būtų anuliuotas nepriklausomy
bės atstatymo aktas. Vakar ir 
šiandien Lietuvos parlamentas 
svarsto tuos klausimus. Lands
bergis dar priminė, jog galima 
tartis visais klausimais, 
išskyrus tik vieną — nepri
klausomybės deklaraciją.

— Lietuvos Respublikos 
prez. Vytautas Landsbergis 
savo žodyje lietuviams per tele
viziją pareiškė, kad užėmus 
Lietuvos vyriausiojo prokuroro 
įstaigą ir nušalinus Lietuvos vy
riausybės prokurorą Artūrą 
Paulauską, yra noras sunaikinti 
Lietuvos teisinę sistemą. So
vietų prokuroro asistentas Alek
siejus Vasilevas paskyrė Mask
vos patvirtintą naują Lietuvai 
prokurorą Antaną Petrauską.

— Lietuvoje važinėja kariš
kiai ar jais persirengę Sovietų 
agentai, ir pasakoja žmonėms, 
kad bus pakeistos Respublikos 
sienos. Tai yra Helsinko Bai
giamojo akto pažeidimas, kurį 
pasirašė ir Maskva. Sovietų Są
junga būtų pirmoji valstybė, 
kuri sulaužytų 35 valstybių 
pasirašytą susitarimą.

— Naujosios Vilnios ligoni
nėje gulėjo buvęs kareivis. Į ją 
atvyko civiliais persirengę kari
ninkai ir norėjo jį išsivežti. Tik 
gydytojai sulaikė nuo to bru
talaus veiksmo.

— Lietuvoje parašiutininkų 
sovietų atvežtos grupės nariai 
pradėjo gaudyti iš Sovietų 
Sąjungos kariuomenės pasitrau
kusius jaunuosius kareivėlius ir 
areštuotus išvežti nežinia 
kur.

Valstybės Prokuroro 
įstaigą ir spaustuvę 

užėmė Maskva
Gal tuo norima įžeisti JAV prezidentą

Vilnius, kovo 30. — Sovietų 
Sąjungos karinės pajėgos užėmė 
Valstybės Prokuroro įstaigą 
Vilniuje ir paėmė savo žinion 
spaustuvę, kurioje yra spaus
dinami pagrindiniai laikraščiai.

Užimant šiuos pastatus, ne
buvo jokio fizinio pasipriešinimo 
ar sužeidimų, kai Sovietų para
šiutininkai užėmė jas. Tačiau 
šis veiksmas yra pats svarbiau
sias visoje eilėje Kremliaus 
grasinimų bei bauginimų, 
norint, kad Lietuva atsisakytų 
nuo savo kovo 11d. paskelbtos 
deklaracijos. Šis Sovietų 
brutalus veiksmas su kareiviais 
ir dabar su teisinės Lietuvos 
sistemos pažeidimu, yra atliktas 
tuo metu, kai Estijos parlamen
tas nutarė eiti daug lėtesniu 
būdu prie savo nepriklausomy
bės, negu Lietuva. Latvija nu
mato savo nepriklausomybės 
planą paskelbti šį mėnesį — taip 
pat savo parlamento sesijoje.

Prievarta pakeitė Lietuvos 
prokurorą

Valstybės Prokuroro įstaiga 
Lietuvoje yra pirmoji vyriausy
bės įstaiga, kurią prievarta 
užėmė nakties metu. Anksčiau 
tą dieną atvyko Prokuroro asis
tentas Aleksiejus Vasilevas iš 
Maskvos į šią įstaigą ir kri
tikavo Lietuvos vyriausybės 
paskirtą naująjį prokurorą 
Artūrą Paulauską, kodėl jis 
perėmė pareigas be Maskvos 
leidimo. Vasilevas su savim 
atsivedė Antaną Petrauską, 
Maskvos paskirtą būti Lietuvos 
prokuroru. Bet šiam Sovietų 
veiksmui užprotestavo ne tik 
Lietuvos prokuroras Arturas 
Paulauskas, bet ir visi įstaigos 
tarnautojai. Tada įsiveržė 
kareiviai ir užėmė visą pastatą. 
Visa tai jau buvo sovietų iš 
anksto paruošta tam veiksmui.

Užimtoji centrinė spaustuvė, 
kaip ir kiti šeši užimtieji 
pastatai, buvo Lietuvos Ko
munistų partijos įmonė, kuri 
spausdino įvairius leidinius, 
įskaitant ir pagrindinį Sąjūdžio 
organą ir pagrindinius dien
raščius, kurie spausdindavo vy
riausybės pranešimus ir valsty
bę liečiančias žinias.

Žurnalistų suvaržymai
Vėliausiu pranešimu iš 

Lietuvos, tą dieną daugelis 
užsienio žurnalistų Maskvos 
įsakymu turėjo palikti Lietuvą, 
o tie, kurie dar galėjo pasilikti 
jų pranešimai į užsienį buvo 
labai apriboti ir judėjimo laisvė 
suvaržyta. Tuo metu nebuvo 
žinoma, kad parašiutininkai 
būtų užėmę ir kitas įstaigas, 
kurie įaudrino situaciją Lie
tuvoje. Pažeidžiamos vietos yra 
Lietuvos televizijos centrinė ir 
Parlamento rūmai. Lietuvos

— Lietuvos parlamente kal
bėdamas V. Landsbergis 
komentavo užsienio valstybių 
Lietuvos pripažinimo klausimą. 
Jis į tai, jog kai kurios valstybės 
nenori pripažinti Lietuvos 
dėl to, kad ji dar nekontroliuoja 
savo teritorijos, pasakė, kad tai 
gali būti aiškinama, kaip noras 
trukdyti Lietuvos vyriausybei ir 
nepripažinti jos nutarimų. Tai 
politinis žaidimas, kuris mato
mas paskutiniu metu.

policininkai saugoja abi tas 
vietas, bet ginkluoti tik su 
lazdomis.

Iš anksto paruoštas 
planas

New Yorko teisininkas Wil- 
liam J.H. Hough III, kuris yra 
Vilniuje Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio patarėju, 
pasakė, jog bauginimas ir užė
mimai yra gerai iš anksto su
organizuoti. Vyriausybės pa
statų užėmimas yra Sovietų 
įsakytas. Niekas nebuvo įlei
džiamas į spaustuvę ir neži
noma, ar bus leista išeiti laik
raščiams, kurie palaiko lietuvių 
nepriklausomybę. Nėra jokių 
pareiškimų iš Sovietų, kurie 
vadovauja tų dalinių akcijai. 
Anksčiau buvo pranešta, kad tie 
daliniai turi atstatyti tvarką ir 
apsaugoti Sovietų įstatymus 
Lietuvoje, kurie draudžia ne
priklausomybę. Lietuva, Latvija 
ir Estija buvo Sovietų Sąjungos 
pagrobtos 1940 m. Stalino-Hitle- 
rio susitarimu. Kremlius tebe
veda ir šiandien nacišką poli
tiką.

Dar prieš užimant vyriausy
bės spaustvę, prez. Landsbergis 
kalbėjo per televiziją, jog tai ya 
pasaulio gėda, kad Kremlius 
gali užimti Lietuvos Prokuroro 
įstaigą. Mažųjų teisės ir toliau 
pažeidžiamos.

„Įžeidimas” Bushui
Žinių agentūros pažymi, kad 

tie paskutinieji įsiveržimai ir 
užėmimai Vilniuje charakteri
zuojami kaip „įžeidimas” 
prezidentui Bushui, kurio 
vyriausybė atsisakė pripažinti 
Lietuvos Respubliką ir jos 
laisvai išrinktą vyriausybę. Tą 
pačią dieną Busho laiškas iš 
Amerikos ambasados buvo nu
vežtas Sovietų Užsienio reikalų 
ministerijon. Laiške prez. 
Bushas prašo taikiai išspręsti 
atsiskyrimo krizę, tačiau 
užrikrina Sovietų prezidentą 
Gorbačiovą, kad JAV nenori ap
sunkinti Kremliaus padėties. 
Tokį paaiškinimą paskelbė Bal
tieji rūmai.

Lietuvos vyriausybė pakarto
tinai primena Vakarų demokra
tinėms valstybėms, kad jos 
dešimtmetčiais moraliai pa
laikė kovą už nepriklauso
mybę, o dabar tos pačios vals
tybės nepripažįsta laisvais de
mokratiniais rinkimais išrink
tos ir koaliciniu pagrindu 
sudarytos vyriausybės.

Pasaulyje daug kraštų pripa
žino Palestiniečių Išlaisvinimo 
organizacijos vadovybę Pales
tinos valstybės vyriausybe, kuri 
neturi jokios savo teritorijos ir 
nepriklausomybės istorijos.

KALENDORIUS

Balandžio 3 d.: Ričardas, 
Kristijonas, Rimtautas, Vyte
nis.

Balandžio 4 d.: Ambraziejus, 
Izidorius, Alėta, Algaudas, Eglė, 
Šilinis, Vimbaras.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 6:32, leidžiasi 7:17.
Temperatūra dieną 45 1., nak

tį 30 1.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Avė., Chicago, III. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

PACIENTO IR GYDYTOJO 
PAREIGOS, TVARKANT 

HIPERTENSIJĄ
i Nepasiduodantis sukontrolia- 

vimui kraujospūdis RETAI 
pasitaiko, bet užtai yra 
DAUG nesukontroliuotų to
kių kraujospūdžių, kuriuos 
gali aptvarkyti gydytojas su 
pacientu, kaip reikiant besi-

* elgdami.
Tikros medicinos tiesa

Dabartinių tyrimų duomenys 
nurodo, kad yra labai nedaug 
pacientų, kuriems hipertensijos 
gydymas nepadėtų. Bet yra la
bai daug tokių ligonių, kurių

, kraujospūdis yra nepakanka
mai sukontroliuojamas. To
kiems būtinai reikia ateiti 

fc pagalbon. Tokius pacientus
< • galima paskirstyti į dvi grupes. 

Pirmai grupei priklauso tie pa
cientai, kurių nepakankamo 
kraujospūdžio sukontroliavimo 
priežastis gydytojas gali su-

4 tvarkyti. Antroje grupėje yra tie 
ligoniai, kurių kraujospūdžio 
nepakankamo sukontroliavimo 
priežatis gali pats pacientas pra-

’’ šalinti.
Žinoma, bus kiek ir tokių ligo

nių, dėl kurių kraujospūdžio su
kontroliavimo nebus aišku ką 
kaltinti — ar gydytoją, ar patį 
pacientą. Daugelį nepakanka
mai sukontroliuoto kraujospū
džio atsitikimų galima išaiš
kinti surašius pilną ligos isto
riją, mediciniškai apžiūrėjus li
gonį ir jo kraują atsakančiai 
ištyrus laboratorijoje, todėl 
teoretiškai daugelis nepakanka
mai sukontroliuoto kraujospū
džio atsitikimų gali rastis 
gydytojo žinioje. Bet ir čia gali 
gautis sunkumų: praktiškai, 
gydytojas gali neturėti pakan
kamai laiko ir personalo, todėl 
negalima visą kaltę suversti gy
dytojui.

Gydytojo pareiga yra išaiš
kinti pacientui gydymąsi ir 
reikalą pakartotinai pas gydy
toją apsilankyti. Reikia gerai 
išaiškinti apie jo prirašytus ir 
paciento be recepto nusipirktus 
vaistus, apie vaistų galimą 
pašalinį veikimą ir jų dozės rei
kiamą pritaikymą.

Ligonis irgi turi pareigų: jis 
turi pajėgti išpildyti visus gydy
tojo patarimus. Kai gydytojas 
teisingai išklausinėja pacientą, 
ar kai jo pagelbininkas tai atlie
ka, tada pacientas gerai supran
ta savo pareigas hipertensijos 
gydyme: tikriau mažina svorio 
perviršį, cholesterolį ir tvarkosi 
su išlaidomis vaistams.

Vaistų poveikiai vienas 
kitam

Tvarkydamas kiekvieno pa
ciento hipertensiją, gydytojas 
turi būti daugeriopai budrus: 1. 
Turi sekti vaistų tarpusavio 
veikimą ir reikiamai keisti 
gydymą. 2. Turi būti budrus dėl 
galimų antrinių priešasčių, su
keliančių hipertensiją. 3. Turi 
prirašyti labiausiai tinkamus 
vaistus. 4. Turi susekti ir 
tvarkyti kiekvieno paciento 
apsileidimą valgyje, tinkamų 
vaistų ėmime ir kaip pacientas 
pildo pasižadėjimą nerūkyti ir 
nesisvaiginti. 5. Turi prisi
taikyti prie paciento išsila
vinimo. Tie visi dalykai turi 
būti saugomi, gydant pakeltą 
kraujospūdį.

Antras svarbus dalykas yra 
atsižvelgti į vaistų veikimą tar
pusavyje. Tai ypač svarbu senes
niems pacientams, kurie, kaip 
taisyklė, daug vaistų vartoja 
nuo įvairių negalių. Tie vaistai

gali padidinti kraujospūdį per 
inkstų ir žarnyno spazmus ar 
per druskos sulaikymą inkstuo
se. Vaistai, kurie sukelia tokius 
spazmus ar sulaiko druską vei
kia prieš vaistus, naudojamus 
sukontroliuoti hipertensiją.

Vaistai,veikiantys prieš 
hipertensiją 

kontroliuojančius 
vaistus

Šie 14 vaistų veikia prieš 
vaistus, imamus nuo pakelto 
kraujospūdžio: 1. Ne steroidi- 

I niai (ne kortisoniniai) vaistai 
prieš uždegimą, kaip aspirinas, 
Indocin, 2. phenylpropanola-
mine, 3. steroidai (kortisonas), !
4. Cimetidine (nuo žaizdų skran
dyje ir dvylikapirštėje žarnoje),
5. cholesterol-binding resins, 
kaip Cholestyramine gydant 
gausų cholesterolio kiekį krau- 
juje, 6. Rifampin (prieš džiovą — 
labai brangus vaistas), 7. niko
tinas (tabake), 8. sympathomi- 
metic amines, 9. tyramine 
(maiste), 10. tricyclic anti- 
depresents vaistai prieš nusi
minimą ar depresiją, 11. amfe- 
taminai (apetitą mažinantys, 
svorio numetimui vartojami 
vaistai), 12. chlorpromazine, 13. 
kokainas, 14. Ephedrine purški
mui į nosį vaistai (nuo slogų). 
Tai tik dalis tokių vaistų. Jų yra 
daug daugiau.

Be recepto įsigijami vaistai

Be recepto iš vaistinės per
kami vaistai kartais ir sudaro 
apsunkina hipertensijos gydy- I 
mą, nes daugelis vaistų veikia 
vienas į kitą ir vieni kitų 
naudingumą sumažina. Tai 
ypač apsunkina hipertensijos 
gydymą senesniems žmonėms, 
nes jie gausiai naudoja be recep
to perkamus vaistus. Už juos 
nuo hipertensijos gydantis gy
dytojas turi išklausinėti ar jie 
nenaudoja be recepto įsigytus 
vaistus, kurie gali sumažinti 
veikimą prieš pakeltą kraujo
spūdį imamų vaistų.

Sakysim, be recepto gauna
mas vaistas sumpathomimetic 
phenylpropanolamine, įeinąs 
sudėtin į daugelį vaistų svorio 
numetimui ir prieš slogas, gali 
labai padidinti kraujospūdį.

Senesnieji naudoja labai daug 
vaistų prieš artritą, strėnų 
skausmus ir prieš daugelį 
kitokių negalių. Tai vadinami 
ne steroidiniai prieš uždegimą 
vaistai/ non-steroidal antiinfla- 
matory drugs-NSAID/ , kaip 
aspirinas, indometacinas, indo- 
cinas.../ Amerikoje ir Anglijoje 
tokiems vaistams 1987 m. buvo 
prirašyta 109.2 milijonai re
ceptų dėl 288 milijonų ligonių.

Atitinkamų vaistų suradimas

Remiantis iki šiol surinktais 
duomenimis, dabar galima pra
matyti, kaip pacientas reaguos 1 
į įvairius vaistus prieš hiper
tensiją. Vadovaujantis turimo
mis žiniomis, galima išvengti 
tokių vaistų išbandymo,kurie 
tik užtęstų efektyvų kraujospū
džio sukontroliavimą vaistais.

Paciento amžius ir rasė yra du 
svarbūs dalykai apsprendžią pa
ciento reagavimą į tam tikrus 
vaistus. Sakysim, tamsiaodžiai 
pacientai blogai pakelia vadi
namus betablockers ir angio- 
tensin-converting enzyme inhi- 
bitors. Bet tie vaistai gali būti 
ir jiems paveikūs, juos imant 
kartu su šlapimą varančiais 
vaistais (diuretics).

Senesnieji dažniau apturi 
prieš hipertensiją vaistų 
pašalinį veikimą, kuris dažnai 
pasireiškia sumažintu kraujo
spūdžiu (hypotension). Todėl 
jiems reikia duoti pradžioje 
tokių vaistų mažas dozes ir pa
mažu jas didinti.

Nors vadinamieji beta - blo
kuojantys vaistai senesniems 
yra mažiau naudingi ir sukelia 
daugiau neigiamumų, jie yra 
antroje eilėje po daugiausiai 
vartojamų vaistų prieš hiper
tensiją.

Vien dėl pirmo—sistolinio— 
pakelto kraujospūdžio, geri 
vaistai yra šlapimą varantieji 
(diuretikai), 6 beta-blokuotojai 
pridedami tik reikalui esant.

Išvada. Kraujospūdžio su- 
normavimas nėra jau taip pap
rastas dalykas. Reikia ir gydyto
jui ir pacientui tinkamai elgtis 
tokį reikalą tvarkant. Švieski- 
mės ir tvarkykimės savo vidu
je, kad pajėgtume geriau tvar
kytis su šia pradžioje nejuntama | 
negerove. Mat, kai žmogus ima 
jausti hipertensijos negeroves, 
tada jau esti gerokai pavėluotas ] 
laikas to blogio atsikratyti. 
Daugiau tuo reikalu kitą kartą. ;

Tik nemeluotai laikantis Tvėrėjo — Gamtos nuostatų, tikrai lietuviškai 
dirbant ir meldžiantis, gausinant žmoniškumą ir išmintingumą savyje ir 
kituose, kartais mūsiškiuose buvęs mus žudantis viens ant kito 
užsipuolimas pavirsta mums visiems palaimą nešančiu elgesiu, kuris mus 
ir mūsų prieauglį įrikiuos į sau nekenkiančių ir kitiems padedančiųjų 
gretas. Tada, žinoma, tas nelemtas lietuvių susiskaldymas — ta didžioji 
lietuviško visuomeninio gyvenimo nuodėmė išnyksta iš mūsų tarpo, kaip 
tas donelaitiškas sniegas pavasarį į nieką pavirsdamas. Tik toks lietuvis 
yra vertas mūsų partizanų, savanorių-kūrėjų aukos ir Laisvos—Ne
priklausomos Lietuvos!

Pasiskaityti. Geriatrics. 
February 1990, vol. 45 No. 2.

GERIAUSI VAISTAI 
DŽIOVOS GYDYMUI

Klausimas. Mano giminaitis 
serga plaučių džiova Lietuvoje 
ir prašo vengriškų vaistų. Kur 
čia aš jų galiu gauti?

Atsakymas. Niekur čia jų i 
negausi ir visai nereikia plaučių 
džiovai gydyti vengriškų vaistų, 
kada Amerika turi geriausius i 
pasaulyje prieš džiovą vaistus. 
Jie yra dvejopi, abu kartu ima
mi mažiausiai devynis mene 
sius. Po tokio laiko apie 7% 
ligonių, kartą pagiję vėl atkrin
ta, todėl geriau bus gydytis 
visus vienerius metus — 12 
mėnesių, 365 dienas. Vienas 
vaistas yra labai pigus — 
Isoniazide, jo imama viena tab
letė per dieną — viso per metus 
paimama 365 tabletės. Jų 400 
kainuos tik 20 dolerių.

Kitas vaistas labai brangus — 
Rifampin, ir jo imama dvi tab
letės kasdien. Jo 100 tablečių 
kainuoja pusantro šimto dole
rių. Jų metams 800 tablečių kai
nuoja apie 1,200 dolerių. Tiek jų 
reikia siųsti, norint kaip reikia 
padėti džiovininkui.

Tais dviem vaistais gydoma 
džiova bet kurioje kūno vietoje.

Žuvų vakarienę dalina Lemonte Dalia Šlenienė, Maironio lit. mokyklos 
mokytoja, ir Laima Trinkūnienė, lit. mokyklos direktorė.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Lemont,IL

LIET. BENDRUOMENĖS 
VAKARIENĖ

Artinantis žiemai, šio lai
kotarpio sporto mėgėjai džiau
giasi, laukia sniego, o kiti 
pakuojamės lagaminus ir sku
bame į saulėtą bei šiltą Floridą. 
Daugelis neturime didelio pasi
rinkimo ir liekame čia pasitik
ti žiemą, kokia ji bus.

Šįmet žiema mus nustebi
no: nei didelių šalčių, nei 
gilaus sniego. Truputį pašaldė 
ir šiek tiek pasnigo. Vyresnieji 
gėrėjomės lyg baltu kilimu 
padengta žeme, o krykštau
dami vaikai lipdė sniego senius. 
Lemonte daug kalnelių ir su 
rogutėmis smagu nuo jų leistis 
žemyn. Orui atšilus, sniegas 
labai greitai dingo. Klausomės 
televizijoje oro pranešimo ir ne
norėjome tikėti, kad kovo 12 d. 
Chicagoje 81 laipsnis šilumos.

Labai greitai artinasi pavasa
ris, o su juo ir pavasario šventės. 
Katalikų pasaulis prieš Velykas 
išgyvena septynių savaičių 
atgailos ir susikaupimo laiko
tarpį. Šiuo metu bandome pri
stabdyti skubėjimą, surasti dau
giau laiko pažvelgti į save. Pa
galvoti apie savo santykį su 
mūsų Kūrėju. Atkreipti dėmesį 
į savo aplinką.

Vieną gavėnios penktadienį 
Lietuvių Bendruomenės Le
monto apylinkės valdyba 
suruošė pasninko — žuvų vaka
rienę. Prie baltai padengtų 
stalų sėdasi žmonės ne tik 
pavalgyti,bet gal dar daugiau 
pabendrauti, artimiau ir geriau 
pažinti vieni kitus. Norime pasi
justi, kad esame didelė lietu
viška šeima, gyvenanti tais pa
čiais troškimais ir rūpesčiais: 
džiaugiamės ir liūdime kartu.

Pamažu daromės atlaidesni 
vieni kitiems, kritikos žodžius 
truputį sušvelniname, o kartais 
ir nebepasakome. Būtų idealu, 
kad pajėgtumėm įvertinti kitų 
atliktus darbus, ramiai išklau
syti kitaip galvojančio nuo
monę. Kaip mažai šeimai, taip 
ir didelei labai svarbu turėti 
savo pastogę — savus namus. 
Mes juos gražiname ir džiau
giamės.

Penktadienį, kovo 16 d., vaka
rienę pradėjo Lemonto apylin- 

: kės valdybos pirmininkas 
i Kęstutis Sušinskas. Pasvei- 
, kinęs visus, džiaugėsi, kad tiek 
daug susirinko ir kad kasmet 
mūsų bendruomeniška šeima 
vis didėja. Priminė, kad sek
madienį, kovo 18 d., Marųuette 
Parko lietuvių bažnyčioje 10:30 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mi
šios už Lietuvos atgimimą. 
Prašė visus, kas tik gali, 
dalyvauti. Kvietė čia susirin
kusius skaniai pavalgyti ir pa
bendrauti. Šeimininkės Dalia 
Šlenienė ir Modesta Umbra- 
zienė su savo pagelbininkais 
labai skaniai ir gražiai 
pagamino vakarienę. Pradėjom 
žuvies sriuba, tada sagotos ir . 
pagaliau žuvis-lašiša. Gali val
gyti kiek tik nori. Žinoma, va
karienę reikia užbaigti kava ir 
saldumynais. Taip ir padarėme.

Baigus valgyti pirmininkas 
pakvietė „Pasaulio lietuvio” 
redaktorių Bronių Nainį papa
sakoti savo įspūdžius iš vieš
nagės Lietuvoje. Įspūdžių daug: 
Vasario 16 dienos minėjimas, 
rinkimai. Tauta labai jautriai į i 
viską reaguoja. Nori būti laisva 
ir nepriklausoma. Nežada nė 
vieno žingsnio žengti atgal. Pra
šo, kad Dievas laimintų jų 
siekius.

Vakarienei ir programai pasi
baigus, Kęstutis Sušinskas vi-

Dažnai prašo vaistų nuo inkstų 
džiovos. Reikia sužinoti, ar in
kstai normaliai veikia. Jei taip, 
tie dveji vaistai naudojami čia 
nurodytomis dozėmis. O kai 
inkstų veikimas esti sušlubavęs, 
tie patys vaistai vartojami ma
žesnėmis dozėmis. Panašiai gy
doma ir kaulų džiova—osteo- 
myelitoas.

Nesiduokime vedžiojami už 
nosies: nesiųskime jų prašomų 
mažos vertės vaistų, vien paten
kinant jų prašymą. Prašykime, 
kad atsiųstų gydytojo nustaty
tą diagnozę — to tik ir tereikia. 
Tada iš čia siųskime geriausius 
vaistus, nors jie ir brangiausi 
būtų. Tik taip parodysime savo 
išmintį ir širdį. Žinoma, tuojau 
atsiras tokių mūsiškių, kurie 
tvirtins, kad jie ten turi prieš 
džiovą vaistų ir jiems nereikia 
jų iš čia siųst. Tai sumateria
lėjusių mūsiškių nusiteikimas. 
Mums su tokiais nepakeliui. 
Gero darbo padarymas mums 
apsimokės šimteriopai: jausi
mės savo dvasia atsigaivinę. O 
tas ir yra svarbiau už tas vais
tams išleistas tūkstantines.

Dėl vaistų išsiuntimo tarkitės 
su savais gydytojais. Geriausiai 
siųsti per rankas. Jei kam 
neparanku būtų gauti tokių 
vaistų, Lietuvio Sodybos am
bulatorija mielai pasitarnaus.
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Lietuvoje

TAUTINĖS
Labai nedaug pasaulyje yra 

valstybių, kurių gyventojai 
būtų vienos tautybės. Greta di
džiausios — pagrindinės tau
tybės paprastai būna ir daugiau 
tautybių, kurias vadiname tau
tinėmis mažumomis. Ir Lietuva 
savo istorijos amžių eigoje 
niekada nebuvo vienatautė. 
Ilgalaikiai unijiniai ryšiai su 
Lenkija, dažni karai, maro epi
demija, carinių ir sovietinių 
rusų okupacijos, trėmimai, žu
dymai, pagaliau pati geografinė 
padėtis turėjo įtakos Lietuvos 
gyventojų skaičiaus augimui. 
Šios priežastys, o taip pat kolo
nizacija nulėmė ir tautinę 
gyventojų sudėtį.

Kokia ji dabar yra, duomenis 
pateikė 1989.1.12 įvykęs gyven
tojų surašymas. Jo metu nusta
tyta, kad tada Lietuvoje buvo 
3,689,779 gyventojai, iš kurių 
miestuose gyveno 68, kaimuose 
(kolchozuose — sovchozuose) 
32%. Per dešimtį metų gyven
tojų skaičius paaugo 292 tūks
tančiais, iš jų dėl natūralaus 
prieauglio 193 ir dėl imigracijos 
iš „broliškų” respublikų 99 
tūkstančiais, daugiausia rusų. 
Tautybėmis Lietuvos gyventojai 
taip skirstėsi: lietuvių — 
2,924,251, taigi 79.6% (1979 m. 
buvo 80.0%). Rusų priskaičiuota 
344,455 - 9.4% (1979 m. 8.9%). 
Trečioji tautybė — lenkai — 
257,944 (7.0%). Palyginus su 
1979 metais, jų skaičius šiek 
tiek sumažėjo — tada buvo 
247,022 (7.3%.). Gudų priskai
čiuota 63,169 (1.7%).

Lietuvoje gyvena kelias
dešimt tautybių gyventojų. Štai 
jų eilė: ukrainiečiai — 44,789 
(1.2%), žydai - 12,392 (0.3%). I 
šį skaičių įeina ne tik vietiniai, 
bet ir iš kitų respublikų įvažia
vę žydai): totoriai (įskaitant 
įvažiavusius Krymo totorius) — 
5188, latviai — 4229, čigonai — 
2718, vokiečiai — 2058, armėnai
— 1055, uzbekai — 1453, molda
vai — 1450, azerbaidžaniečiai — 
1314, čiuvašai — 687, kazachai
— 663, gruzinai — 658, estai — 
598, tadžikai — 552, mordviai — 
491, baškirai — 420, karaimai
— 289. Kitų tautybių — mažiau 
kaip po 300.

*

Didžiojoje Lietuvos nelaimėje 
buvo laimė, kad niokojama, 
kolonizuojama, tremiama, žudo
ma lietuvių tauta, kad ir smar
kiai fiziniai bei dvasiškai 
sužalota, vis dėlto išlaikė lietu
vių gyventojų daugumą, kuri 
sudarė apie 80%, taigi keturis 
penktadalius. To negalima 
pasakyti apie mūsų kaimynus. 
Latvijoje latviai sudaro tik 52% 
(1979 m. buvo 53.7%), Estijoje 
estų yra 61.5% (64%), Gudijoje 
gudų — 77.9% (79.4%). Pagrin
dinės tautybės gyventojų 
skaičius bei jų procentas yra la
bai svarbus, nes tik jo dėka 
galima daryti nutarimus abso
liutine ar dviejų trečdalių bal
sų dauguma.

1989 m. gyventojų surašymas 
pateikia nemaža įdomių duo
menų apie pasiskirstymą vieto
vėmis, rajonais bei tautybėmis. 
Iš jų galime suvokti, kurie Lie
tuvos miestai ir rajonai išliko 
lietuviškiausi. Štai jų eilė: Mari
jampolėje lietuvių priskaičiuota 
95.1%, Alytuje - 94.7%, Birš
tone — 93.3%, Kaune — 88%.

Lietuviškiausias yra Šilalės 
rajonas, kur lietuviai sudaro 
99.3%. Toliau seka Šakių — 
99.2%, Raseinių ir Kretingos — 
98.8%, Vilkaviškio — 98.4%, 
Lazdijų — 98.1%, Kelmės — 
97.6%, Klaipėdos — 97.4%, Tau
ragės — 96.9%, Kupiškio — 
96.5%, Telšių — 96.3%, Šiaulių
— 96.1%, Utenos — 95.7%, Šilu
tės — 95.3%, Kauno — 94.7%, 
Marijampolės — 91.8% rajonai. 
Vis tai stiprioji Lietuvos dalis.

Lietuvių skaičius yra gerokai 
išaugęs mūsų miestuose, kurie

MAŽUMOS
j seniau dėl okupacinių aplinky
bių buvo menkai lietuvių gyve
nami. Dabar Vilniuje lietuvių 
priskaičiuota 50.5% (rusų 
20.2%, lenkų 18.8%); Klaipėdoje 
lietuviai sudaro 63.0%.

*

O dabar seks liūdnesnė 
rašinio dalis: lenkai ir 
sulenkėjusieji lietuviai Lietuvos 
miestuose bei rajonuose. 
Vilniaus mieste jų yra 18.8%, 
Lenkiškiausias — Šalčininkų 
rajonas — 79.6% gyventojų. 
Vilniaus rajone lenkų priskai
čiuota 63.5%, Švenčionių r. — 
28.8%, Trakų — 23.8%, Širvin
tų — 11.1%, Molėtų — 10.1%, Ig
nalinos — 7.5%, Zarasų — 7.4%, 
Druskininkų — 5.5%.

Rusai — po lietuvių didžiausia 
tautinė grupė. Jų yra 9.4% visų 
gyventojų. Daugiausia tai poka
rio meto kolonistai, Maskvos 
atsiųsti įvairūs „kadrai”, bet 
yra daug ir darbininkų. 
Vilniaus mieste jie sudaro 
penktadalį visų gyventojų — 
20.2%, o Klaipėdoje net 28.2%. 
Šiauliuose, kaip ir Klaipėdoje, 
seniau rusų nebuvo, bet dabar, 
kuriant pramonę, atsirado net 
10.5%. Vadinasi, kas dešimtas 
šiaulietis yra rusas. Kaime rusų 
procentas siekia 8.3, Druski
ninkuose — 8.7%, Panevėžyje — 
5.9%, Marijampolėje — 3.1%.

Iš rajonų rusiškiausias — Ig
nalinos — 39.4% visų gyventojų. 
Toliau: Zarasų — 21.3%, Šven
čionių — 16.2%, Jonavos — 
16.7%, Trakų — 11.9%, Vilniaus
— 9.1%, Rokiškio — 7.4%, Rad
viliškio - 4.6%, Ukmergės — 
5.3%.

Gudai sudaro 1.7% visų Lietu
vos gyventojų. Daugiausia jų 
yra rytinėje Lietuvos dalyje. 
Vilniuje yra 5.3% visų -nuėsto 
gyvėntojų; Ignalinos rajone — 
7.5%,Šalčininkų ir Druskininkų 
rajonuose — po 3.8%, Klaipėdoje
- 2.7%.

*

Kaip matome, tautinės mažu
mos Lietuvoje nėra taip gausios, 
kad jos galėtų visoje valstybėje 
demokratišku būdu kontroliuo
ti valstybės administraciją. Tik 
gal trijuose rajonuose (Šalči
ninkų, Vilniaus, Švenčionių) jos 
susitarusios galėtų išsirinkti 
vietinius valdžios organus. 
Tačiau rusų ir lenkų tautinės 
mažumos, susėdėjusios gali 
sukelti nemažą triukšmą, sabo
tuoti Lietuvos valdžios veiks
mus bei nutarimus, ką mes ir 
matome iš paskutinių įvykių.

To tačiau negalima pasakyti 
nei apie visus Lietuvos rusus, 
lenkus, tuo labiau apie mažes
nes tautines grupes. Ir lenkų, ir 
rusų tarpe yra nemaža žmonių, 
kurie save laiko ne Rusijos, bet 
Lietuvos rusais, ne Lenkijos, bet 
Lietuvos lenkais. Tie mūsų 
lenkai ir rusai, kurie gyveno 
Lietuvoje nepriklausomybės 
metais, gerai žino, kad Lietuva 
jiems buvo tikra motina — 
tėvynė, neskriaudė jų, neper
sekiojo dėl lietuvių kalbos 
nemokėjimo, puoselėjo tautinių 
mažumų mokyklas, rėmėjų reli
gines bendruomenes. Tautinės 
mažumos turėjo savo spaudą, or
ganizacijas, kooperatyvus, 
galėjo verstis pramone, prekyba 
ir kitais verslais. Ne kitaip būtų 
su tautinių grupių laisve, jeigu 
ateityje Lietuva vėl taptų 
nepriklausoma valstybe. Kitaip 
yra su didesne dalimi rusų, iš 
dalies ir lenkų, kurie Lietuvoje 
atsirado kolonizacijos keliu. 
Maskva, norėdama sustabdyti 
Lietuvos žmonių veržimąsi į 
nepriklausomybę, nuteikia rusų 
ir lenkų mažumas prieš Lie
tuvą. Veikiama senu romėnų 
imperialistų užkariautojų poli
tiniu principu — „divide et 
impera” (suskaldyk ir valdyk!). 
Tai turi įsidėmėti visos Lie
tuvoje gyvenančios tautos.

b.kv.

GORBAČIOVAS SULAUŽĖ KANADOS SPAUDA
i PARTIJOS LEDUS SKELBIA SĄJŪDŽIO

PERGALĘ
Prabėgusi vasario pirmoji 

savaitė, nežiūrint Maskvoje 
siaučiančių šalčių, padvelkė 
pavasariu milijonams Sov. S-gos 
gyventojų: šios dienos priartino 
viltį, kad gal pagaliau baigsis 
nesiliaujantis KGB ir KP 
siautėjimas beveik visose 
gyvenimo šakose.

Šios viltys tapo žymiai rea
lesnėmis, kai naujai susirinkęs 
sovietinio parlamento plenumas 
priėmė prezidento Gorbačiovo 
pasiūlymą, „panaikinti SSSR 
konstitucijos 6 straipsnį, 
suteikusį KP išimtinę neklai
dingumo ir krašto valdymo tei
sę visoje teritorijoje ir visose 
sudėtingo gyvenimo srityse”. Tą 
vieną nepritariantį balsą 
pareiškė ne kas kitas, bet ir 
JAV jau pažįstamas keistuolis, 
— „maverick” plenumo narys 
Boris Jeltsinas. Jis labai aiškiai 
pareiškė, — į tai atkreipė 
dėmesį ir pasaulinės žinių tar
nybos, kad „Michailo Gorba
čiovo užsibrėžtos reformos yra 
per lėtai vykdomos ir dėl to 
jis — Jeltsinas pasisako prieš' 
tai, kas yra siūloma plenumui 
priimti”. Suprantama, nulėmė 
249 balsai.

Evans ir Novak interview 
Maskvoje

Du žinomi TV-CNN žinių tar
nybos žurnalistai-komentato- 
riai, kuriems kiekvieną šeš
tadienį 12:30 pasikalbėjimus 
mielai suteikia finansų, poli
tikos, meno garsenybės ir net 
JAV senatoriai ir viceprezi
dentai, vasario 10 d. nuvyko į 
Maskvą. Po pasaulį nudžiugi
nusių sovietinio parlamento 
lemtingų balsavimų minėti 
žurnalistai tikėjosi sumeškerioti 
kokią stambią sovietinio politi
nio gyvenimo žuvį... Ir Evans 
neapsiriko.

Jam ir jo kolegai atsakyti į 
dominančius klausimus ir 
paaiškinti apie vykstantį mil
žinišką persitvarkymą politinia
me — ūkiniame gyvenime, M. 
Gorbačiovas atsiuntė vieną iš 
savo jauniausių patarėjų — 
diplomatą Vitali čurkiną.

Galiu priminti, kad jis puikiai 
kalba angliškai amerikietišku 
akcentu, naudoja „slang” bei 
neblogai pažįsta JAV gyvenimą 
ne iš vadovėlių, bet iš sąlyčio su 
eiliniais ir aukštos klasės 
piliečiais ir tai, ką jis pastebi, 
giliai mena savo „kompiutery-

ŽALIASIS VELNIAS
JONAS RŪTENIS

Romanas
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— Taip įvyko. Ir aš čia nieko negaliu jums nei 

pridėti, nei atimti. Tik tiek galiu pasakyti, kad buvau 
prašomas leitenantą Lapajevą paleisti. Jokio atsakymo 
ar pažado nesu davęs. Kaip būtų įvykę — dabar 
nežinau, bet kadangi jau viskas pabaigta — užmirškite! 
Tai mūsų pirmoji auka. Tokių aukų venkime... Žinote 
gerai, kad meilė daug pakelia, nugali ir pasmerkia... 
Gal tai ištikimybė, o gal tik haliucinacija, o gal ir 
daugiu nežinomųjų, kurių nebereikia išaiškinti...

Sužinojau, kad mano vyrai, pagerbdami mums 
niekuo nenusikaltusios Aivos atmintį — ją palaidojo 
mano ūkio sodo gale. Ten įsmeigė iš šakų greitosiomis 
padarytą kryžių.

Vėl griūte griuvo kiti reikalai. Vėl pavojai ir pilnos, 
nežinios, rūpesčių ir galimų nelaimių dienos.

Kiek pailsėjus vėl visi atgijom ir mačiau, kad vėl 
esame pasiruošę naujiems žygiams, jei tik jie bus 
naudingi mūsų užsibrėžtam tikslui. O taip pat, turiu 
pridurti, kad žudyti be reikalo mūsų planuose toji min
tis neegzistavo. Mes tik kovotojai.

11.
Leliūnuose jau antra valanda. Prieš išauštant 

sukrutom tvarkytis. Nuo gausos šūviųLėliūnai buvo 
sukilę. Keletas net pasiekė mūsų pozicijas. Buvo 
sustabdyti ir visiems įsakyta nebūti savo namuose.

Įvyko tai, kuo daugelis patyrusių 
sovietinio gyvenimo žinovų netikėjo

BR. AUŠROTAS

Taigi šis simpatiškas jaunuo
lis, visiškai neprimenantis surū- 
gusį KGB pareigūną, kurie 
tokioms pareigoms dažnai anks
čiau būdavo parenkami, suma
niai ir gyvai atsakinėjo į „senų 
vilkų”, patyrusių JAV žurnalis
tų klausimus. Štai:

Plenumo metu M. Gorbačio
vas, ar jo patarėjai nenaudojo 
nei moralinio, nei kitokio 
pobūdžio spaudimo ar prie
vartos. Iš gautų vyriausybės pa
aiškinimų plenumo nariai 
nedviprasmiškai suprato, kad 
besikeičiantis politinis ir ūkinis 
gyvenimas visame pasaulyje ir 
ypatingai Vidurio-Rytų Europo
je verčia ir Sov. S-gą prisitai
kyti prie naujos tvarkos.

Tiesa yra ta, kad pirmą kartą 
po 1917 m. spalio revoliucijos 
KP pateko į kryžkelę: arba 
pasukti į dešinę ir aktyviai 
rungtis politinėje arenoje už 
vadovaujamos pozicijos išlai
kymą, arba patekti į istorijos 
sąšlavyną... Naujos partijos 
galėsiančios susikurti po kovo 4 
d. rinkimų.

Į žurnalistų klausimą, ar Sov. 
S-ga ir JAV netolimoje ateityje 
galėtų tapti sąjungininkais, 
Vitalij Čurkinas atsakė, kad 
„sudaryti karinę sąjungą, kaip 
tam tikrą junginį, mėginant 
kam nors pasaulyje primesti 
savo valią, yra neįmanoma. 
Tačiau Amerika ir Sov. S-ga 
galinčios glaudžiai bendradar
biauti ekologinėje plotmėje, 
siekiant pašalinti skurdą, 
neturtą, ligas bei kovojant prieš 
narkotikų platinimą”.

Evans klausė: „Kaip jums be 
abejo yra žinoma, Pabaltijo 
kraštai, o ypač Lietuva siekia 
pilnos nepriklausomybės ir nori 
kuo greičiausiai išstoti iš Sąjun
gos. Ai' naujoji Sov. S-gos vy
riausybė leis Pabaltijo respub
likoms pasiekti pilną nepriklau
somybę?”

M. Gorbačiovo patarėjas, kiek 
pagalvojęs, atvirai pasakė, kad 
Sov. S-gos vyriausybė, kokios 
krypties ji bebūtų,niekada nesu
tiks, kad Pabaltijo valstybės 
taptų visiškai nepriklausomo
mis, tokiomis, kokios buvo 
prieš II pas. karą. Patarėjo 
nuomone, Sov. S-ga stengsis pa
tenkinti daugelį teisėtų tų 
valstybių reikalavimų, neper

žengiant nepriklausomybės 
slenksčio. Pabaltijis turi likti 
imperijos rėmuose...

Imperijos išsigelbėjimas — 
grįžimas į kapitalizmą

Dar prieš paskutinius par
lamento plenumo revoliucinius 
sprendimus, prieš kuriant 
planus išgelbėti imperijai, 
Amerikos biznieriai galvojo, 
kad „imperijos išgelbėjimas 
teįmanomas, sugrįžtant prie 
nuoseklaus kapitalizmo siste
mos”.

Šia tema vasario 10 d. buvo 
atspausdintas vedamasis 
straipsnis W. Palm Beach dien
raštyje „The Palm Beach Post”. 
Jį parašė Elaine Carry. Straips
nio pagrindinė mintis yra „tik 
kapitalizmas tegali išgelbėti 
Gorbačiovo imperiją nuo totali
nio subyrėjimo”. Klausiama, ką 
Gorbačiovas turėtų daryti 
pažadint iš komunistinio tvaiko 
70 metų nuodytus, suparalyžuo- 
tus savo piliečius? Po pastarųjų 
vasario plenumo posėdžių ko
munistų partijai jau nebepri
klauso valdžios monopolis. 
Nuostabu, kad šis griežtas po
sūkis įvyko Kremliuje nenukri
tus nė vienai galvai. Užteko 
kelių šimtų tūkstančių mask
viečių demonstracijų ir KP 
tvirtovė suiro.

Apie eilinių žmonių galvojimą 
rašo „Moskovskij Komsomo- 
lets”. Laikraštis pabrėžia, kad 
, jeigu neįvyks rimtų reformų, 
tai čia aprašomi faktai gali pasi
kartoti labai plačiu mastu. 
Pietiniame Maskvos uoste mi
nia įsilaužė į apygardinį at
sarginių auto dalių sandėlį: 
buvo išdaužyti langai ir sulau
žytos tvoros. Auto savininkų 
minia -20 Iaips. C šaltyje visą 
naktį stovėjo eilėje, norėdami 
nusipirkti auto dalių. Daugelis 
pirkėjų nušalo kojas ir rankas.

PLEČIA KALĖJIMĄ

Smarkiai didinamas Cook 
apskr. kalėjimas. Du priestatai 
bus baigti 1992 m. Viename bus 
1000 vietų, kitame — 750. 
Kainuos 97 milijonai, o grei
čiausia — net daugiau. Planuo
jamas ir trečias 800 lovų prie
statas, kur bus kalinamos 
moterys ir kur bus gydomos nar
kotikų vartojimų aukos.

— Leliūnus valdo miško broliai. Būkite ramūs — 
mes jūsų apsaugoje. Neišvengiamai tenka pridurti, kad 
partizanų užvaldomose vietovėse, kurių jau dažnai 
pasitaikydavo, gyventojai laikėsi ramiai. Jų veiks
mams pritarią džiaugėsi ir vykdė visus jų įsakymus, 
o nepalankūs — įsakymus vykdė iš baimės. Leliūnai 
daugumoje buvo palankiųjų grupėje. Penkiolika vyrų, 
su Žiaugra priešakyje — vietiniai. Kiti mūsų būrio 
nariai buvo apylinkės gyventojai ir vienas kitas kitaip 
prie mūsų pritapęs...

Pati apylinkė kol kas dar nebuvo per daug paliesta 
raudonojo tvano. Raudoni voratinkliai draikėsi, bet dar 
buvo įmanoma gyventi. Tačiau baimė nuolatos augo. 
Leliūnai, kaip jau žinote, buvo skaudžiai paliesti. Jie 
bene patys pirmieji jau buvo patekę į voratinklių 
tinklą. Buvo išvežtos net trys šeimos. Žuvęs miško 
brolis Ambroža. Galvą kvailai padėjęs Stonis, na ir 
Aiva... — graudindamasis kalbėjo Antanėlis.

Šokom, kaip sakiau — tvarkytis. Leliūnuose niekas 
net ir nesapnavo, kad štabo ir visų baliaus dalyvių 
nebėra gyvųjų tarpe. Tebuvo žinoma, kad štabas 
neatlaikęs partizanų puolimo, pasitraukė...

Griovio rajonas buvo paskelbtas uždrausta zona. Jis 
buvo mano žemės ribose. Nutarėm apie tai kuo mažiau
sia kalbėti. Žmonės tiki, kad neatlaikę mūsų puolimo, 
raudonieji pasitraukė — taip tegul ir būna... Leliūnų 
išlaikyti neplanavome, o be to nebuvo ir rimto reikalo. 
Čia dabar jau nieko nebeliko. Tik eilinis skaudžiai 
nukentėjęs kaimas.

Visam maskavimo darbui vadovavo Žolelė. Griežtai 
įsakiau neliesti lavonų. Pasąmonėje turėjau dar ir kitą 
mintį. Jei reikės skubiai trauktis į griovį ir visus ūkio 
trobesius padegti. Apie tai dar niekam nebuvau pra
sitaręs... toks sprendimas turėjo du tikslus: vienas 
nieko nepalikti priešui, o kitas — kerštas už nužudytus

Kanadiečių spauda, kaip reta, 
skyrė pirmaeilį dėmesį rinki
mams Lietuvoje. Pusės colio ar 
didesnėmis raidėmis pirmuose 
puslapiuose ji skelbė, kad ir pir
mais duomenimis remiantis, ne
priklausomybės šalininkai lai
mėjo neabejotiną daugumą: iš 
141 vietų Aukščiausioje Lietu
vos taryboje, Sąjūdžio remiami 
ar bent aprobuoti kandidatai 
laimėjo nemažiau kaip 72 vie
tas.

„The Toronto Star” dien
raštis, kuris yra bene didžiau
sias kanadiečių laikraštis, sek
madienio, vasario 25 d. laidoje 
„The Sunday Star” rašo: „Lietu
va priartėjo arčiau atsiskyrimo 
nuo Sovietų Sąjungos^kai bal
suotojai tvirtai atmetė komunis
tus krašto pirmuose daugparti- 
niuose rinkimuose, komunistų 
išrinkta nedaug”. Komunistų 
partijos Centro komiteto narys 
Algimantas Čekuolis repor
teriams pasakė, kad yra per 
anksti tvirtinti, kad komunistų 
partija yra mirusi, bet kad tai 
yra stalinizmo ir bolševizmo 
pabaiga, apie tai netenka abejo
ti”. Išrinktas Sąjūdžio pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir ko
munistų partijos sekretorius Al
girdas Brazauskas, savo rajone 
surinkęs 91.7 nuošimčių balsų. 
Kanadiečių politikams, stebė
jusiems rinkimus, didelį įspūdį 
padarė rami atmosfera, kurioje 
vyko tas istorinis įvykis — pir
mi daugpartiniai rinkimai po 
pusšimčio metų laikotarpio.

Ontario NDP (Naujųjų demo
kratų partijos, t.y., socialistų) 
vadas Bob Rae, kuris yra ir opo
zicijos vadas provincijos parla
mente, irgi buvo nustebęs, kad 
rinkimai praėjo labai ramiai. 
Jisjuos stebėjo Palangoje. „The 
Sunday Star” pastebi, kad jo 
prosenelis emigravo į Škotiją iš 
Palangos, kai caras atėmė jo 
žemę. Jis yra vienas rimčiausių 
socialistų vadų Kanadoje ir 
gana gabus politikas.

Pirmadienio, vasario 26 d. 
laidoje „The Toronto Star” 
paduoda šiuos duomenis. Iš 72

MILIJONAS PARKAMS

Kellogg fondas Chicagos par
kams padovanojo milijoną 
dolerių, kad tas lėšas panaudotų 
paruošti apie 3,000 savanorių, 
kurie padėtų parkų darbuose. 
Lėšos skirtos ketveriems me
tams.

ir išvežtus. Dar galimas daiktas, kad gaisras gali ilges
niam laikui sulaikyti priešo puolimą.

Tokio puolimo tikrai tikėjausi.
Atėjūnai negalėdami susirišti su štabu dės visas

pastangas išsiaiškinti kas atsitiko. O taip pat, reikia 
prileisti, kad kas nors Leliūnuose yra — nekaltas — 
kuris viską seka... Kas žino gal ir jis turi galimybes 
pranešti?

Todėl skubėjom. Ūkio daržinėje radom sugedusią 
mašiną ir dešimt bakų gazolino. Įsakiau nieko neliesti. 
Pagalvojau, kad tai geras laimikis mano slaptam suma
nymui...

Būstinę įtaisėme svirne. Čia buvo partizanų būrio 
vadovietė. Ūdrei įsakiau niekur nesirodyti ir laukti 
mano įsakymo. Ambrožų ūkio valdytojas, ar jau savi
ninkas, buvo eilinis žmogelis, kuris, kaip kad mes visi 
sutarėm, nelabai išmano kas čia dedasi. Jis mums todėl 
ir nerūpėjo, nors pas jį gyvenąs kažkoks žmogus atrodė 
įtartinas, bet ir juo nesibaiminom. Jis retai matomas 
ir niekas apie jį nieko nežino.

Leliūnų patikimi žmonės dar prieš saulei patekant 
buvo aplankyti ir paprašyti, kad jie laikytųsi santūriai, 
nieko neišduodami ir neišsiduodami. Į Leliūnų ūkinin
kų išvežtųjų ūkius buvo patalpinti eiliniai, tolimesnių 
apylinkių žmoneliai, niekam nežinomi, vien tik sovietų 
propagandai naudingi, kaip mes vadiname, pagerbti, 
bet ir tai tik laikinai — varguoliai. Jie — mes žinojome, 
buvo nepatikimi. Partizanams nepritarė. Taigi reikėjo 
viską taip nuteikti, kad čia nieko ypatingo neatsitiko. 
Susikovė partizanai su valdžia, kaip jie vadino, ir 
viskas. Taip, mums atrodė, bus visiems saugiau...

Tegu geriau visi kalba, kad iš miškų atsibastę par
tizanai išvaikė pulko štabą ir vėl pasitraukė į mišką.

(Bus daugiau)

Sąjūdžio remiamų kandidatų 
laimėjo: 46 nepartiniai, 13 už 
reformas pasisakančių komu
nistų, 9 socialdemokratai, 2

' krikščionys demokratai ir 2 ža
lieji. Iš Sąjūdžio neremiamų 
laimėjo 7 komunistai, nutarę 
likti ištikimais Maskvai ir 
ateityje. Sąjūdis nėra registruo
tas kaip politinė partija, todėl 
jos nariai dalyvavo kaip neparti
niai. Sąjūdis rėmė visus kandi
datus, kurie siekia Lietuvos ne
priklausomybės.

Laikraštis cituoja Toronto 
dantistę Juditą Čiuplinskienę, 
kuri su tėvais 1944 m. išvyko iš 
Lietuvos. Jos nuomone, komu
nistų partija neturėjo ateities jos 
tėvynėje. Baigdama pabrėžė: 
„Jie (komunistai) sunaikino vi
są kraštą. To jau gana!”

Toronto dienraštis „The Globė 
and Mail” 26 d. laidoje pabrėžė, 
kad tai pirmi nuo 1917 m. daug
partiniai rinkimai Sovietų Są
jungoje, pastatą mažytę Baltijos 
respubliką į pavojų (neturintį 
precedento!) lemtingai ir rizik
ingai susikirsti su Maskva.

Londono dienraštis „The Lon
don Free Press” pirmame pus
lapyje deda ryškią dvigubą 
antraštę: „Pirmi daugpartiniai 
rinkimai” ir „Lietuvos balsuo
tojai sutriuškina senąją ko
munistų gvardiją”. Šalia kūjo ir 
pjautuvo, ant raudonos, vėliau 
išblėstančios vėliavos ir žodžiai: 
„Nauja era!” „Jei tai nėra triuš
kinanti pergalė, tai kas tai yra?! 
Tai yra labai aiškus įrodymas, 
ką Lietuvos žmonės galvoja”, — 
pareiškė anksčiau minėtasis A. 
Čekuolis. Sąjūdžio pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pareiškė, 
kad rinkimų rezultatai aiškiai 
parodė, kad lietuviai pasitiki jo 
vadovaujamu judėjimu. „Mūsų 
aiškūs tikslai yra valstybingu
mas ir nepriklausomybė”. Jis 
teigė, kad yra vilčių tai įvykdy
ti net šiais metais. Laikraštis 
patalpino dvi nuotraukas: Są
jūdžio pirmininko V. Landsber
gio ir Ontario opozicijos vado 
Bob Rae, Vilniuje Sąjūdžio būs
tinėje, sveikinančio V. Lands
bergį ir V. Čepaitį, Sąjūdžio 
tarybos narį, kuris pats pirmas 
iš visų kandidatų buvo pa
skelbtas išrinktu, praneša čia 
minimas laikraštis. Jis cituoja 
ir K.L. Bendruomenbės primi- 
ninko A. Pacevičiaus, A. Juzu- 
konio ir prelato J. Bertašiaus, 
Šv. Kazimiero parapijos klebono 
Winnipege pareiškimus.

D. E.



4 DRAUGAS, antradienis, 1990 m. balandžio mėn. 3 d.

„RUSAI KRYŽKELĖJE” 
IR RUSŲ SIBIRAS

VYTAUTAS SKUODIS
(Pabaiga)

Krasnojarskas. Įkurta 
Krasnojarsko Liaudies fronto 
iniciatyvinė grupė (1989.VI.28). 
Akademiniame miestelyje buvo 
surengta nepriklausomos spau
dos mugė (1989.IX). Studentų 
miestelyje (1989.IX.28) įvyko 
mitingas, pareikšti solidarumui 
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautiniais-demokratiniais judė
jimais. To mitingo organizato
riai buvo nubausti.

Kizylis (Tuvos ATSR). čia 
1989.X.25 įvykusiame visuome
nės atstovų susirinkime buvo 
nutarta suorganizuoti Tuvos 
liaudies frontą. Sudarytas to 
fronto organizacinis komitetas.

Rytų Sibiras ir 
Tolimieji Rytai

Irkutskas. Akademiniame 
miestelyje buvo rodomas filmas 
„Aš tarnavau Stalino apsaugo
je”. Irkutsko miesto televizija 
(1989.VIII.7) rodė dokumentinį 
siužetą su komentarais, smer
kiančiais spaudos konferenciją, 
trims areštuotiems anarchis- 
tams-sindikalistams. Įkurtas 
politinis klubas „Demokrat” 
(Demokratas) (1989.VIII). Irkut
sko Demokratų sąjungos inicia
tyva buvo renkami parašai, 
palaikant akademiko Andre
jaus Sacharovo „Deklaracija 
apie valdžią” (1989.VIII). 
Vedama gyventojų apklausa dėl 
Sovietų Sąjungos valdžios 
daugiapartiškumo. Moksleivių 
protesto demonstracija prieš 
keraminių gaminių statybas 
Irkutsko miesto ribose 
(1989.X.24). Iš naujo palaidotos 
stalininių represijų aukos, 
dalyvaujant keliems tūkstan
čiams žmonių (1989.XI.11). 
Įvyko komiteto ,,Vybory-90” 
(Rinkimai-90) susirinkimas 
(1989.XII.3). Patriotinė sąjunga 
„Vernostj” (Ištikimybė) sudarė 
opozicinį priešrinkiminį komite
tą „Rosija-90”. 1990.1.19 d. buvo 
sumuštas žmogus, rinkęs para
šus po akademiko Andrejaus 
Sacharovo „Deklaracija apie 
valdžią”.

Ulan-Udė (Buriatijos ATSR). 
Draugijos „Spasenije” (Išgelbė
jimas) jaunieji literatai ir 
dailininkai 1989 m. vasarą 
pravedė akcijas, reikalaudami 
restauruoti Troicko cerkvę ir ją 
sugrąžinti tikintiesiems. Vienas 
mokslininkas (1989.X.25) pradė
jo badavimą, reikalaudamas 
sustabdyti veikimą dviejų 
celiuliozės-popieriaus fabrikų, 
kurie labai teršia Baikalo ežerą.
Jakutskas (Jakutijos ATSR). 

Protesto mitingas (1990.1.6) dėl 
vietinės valdžios ir milicijos 
abejingumo nusikaltimams.

Komsomolskas ant Amūro. 
Neformalių organizacijų akty
vistai surengė (1989.VIII) pro
testo mitingą dėl Tolimųjų Rytų 
atominės elektrinės statybos. 
Pertvarkos rėmimo komiteto 
mitingas „Valdžią taryboms, o 
ne partijai!”

Chabarovskas (1989.VIII.30) 
reikalaujama, kad krašto prof
sąjungų kursų rūmai būtų 
atiduoti estetinio lavinimo ir 
kultūros centrui. Chabarovsko 
Liaudies fronto steigiamoji kon
ferencija (1989.IX.8). Tolimųjų 
Rytų saviveiklinių organizacijų 
konferencijoje (1989.IX.23-24) 
72 delegatai atstovavo 36 or
ganizacijas iš dvylikos miestų ir 
įkūrė Tolimųjų Rytų demokra
tinių judėjimų asociaciją. Nu
baustas „Ekspres chronika”, 
leidžiamos Europinėje TSRS 
dalyje, platintojas (1989.XI.22). 
Chabarovsko Liaudies ūkio in
stituto studentų nepriklau

somos sąjungos mitingas (1989.- 
XII. 1) reikalavo pašalinti TSKP 
istorijos, socializmo politinės 
ekonomikos, marksistinės-leni
ninės filosofijos ir mokslinio 
komunizmo egzaminus. Mitin
gas Chabarovsko Politechnikos 
institute palaikė liaudies depu
tatų reikalavimus, kad TSRS 
Aukščiausiosios tarybos deputa
tų suvažiavime būtų svarstomi 
įstatymai apie žemę, nuosavybę 
ir kad būtų panaikintas TSRS 
Konstitucijos 6 straipsnis, duo
dantis komunistų partijai 
neribotą valdžią (1989.XII).

Vladivostokas. Mitingas 
(1989.X.7) reikalavo referen
dumo dėl Primorės krašte ato
minės elektrinės statybos. Ren
kami parašai dėl šios elektrinės 
statybos sustabdymo. Išvaiky
tas (1989.XII.2) ekologinis 
mitingas. Iš Vladivostoko į 
Leningradą pėsčiomis eina 
Valentina Pavlenko, visu keliu 
skleisdama krikščionybės ir 
taikos idėjas.

Magadanas. Čia veikia orga
nizacijos — „Demokratinė ini
ciatyva” ir „Migracijos laisvė”. 
Šiaurės Rytų Liaudies fronto 
iniciatyvinės grupės susitiki
mas su visuomene (1989.VIII.- 
21). Nepriklausomų literatų 
klubas 1989 m. lapkričio mėnesį 
pradėjo leisti literatūrinį-me- 
ninį ir visuomeninį-politinį 
žurnalą „Večnaja merzlota” 
(Amžinasis įšalas). Magadano 
rinkėjų asociacija 1989.XII 
suorganizavo mitingą už dau- 
giapartiškumą ir priešrinkimi
nę akciją (1990.1.14) — „Už 
demokratinių jėgų pergalę rin: 
kimuose”. Dar viena tokia akci
ja — „TSKP — partija be atei
ties. Balsuokite prieš komu
nistus!”

1989 metų pradžioje (11.26) 
Sibire buvo įkurta Sibiro 
žmonių teisių gynimo asociaci
ja „Viena-89”, kuri kreipėsi į tų 
metų rudenį vykusį TSRS 
Aukščiausios tarybos deputatų 
suvažiavimą, prašydama išlais
vinti visą Sibirą nuo pareigos 
būti „visasąjungine katorga”.

Tame suvažiavime paaiškėjo, 
kad Tolimieji Rytai reikalau
ja savarankiškumo, Centrinis 
Sibiras (Novosibirsko įtakos 
regionas) nori sukurti savo 
sąjunginę respubliką, o Sibiro 
šiaurės tautelės pareikalavo, 
kad iš jų gyvenamų teritorijų 
išsinešdintų visi pramoniniai 
kolonizatoriai.

Iš aukščiau pateiktų atsitikti
nių faktų, aprėpiančių beveik 
visą Sibirą, aiškėja, kad Sibiras 
bunda, Sibiras keliasi, Sibiras 
laisvėja.

Atidesnis skaitytojas gali pas
tebėti, kad tarp čia pateiktų 
faktų yra didesnis ar mažesnis 
ryšys bei dėsningumai, kurie 
gerai matomi ir Maskvos Krem
liuje ir su kuriais jis jau 
nebegali nesiskaityti. O kur dar 
Europinėje Rusijos dalyje įvai
rūs judėjimai ir bruzdėjimai, 
neskaitant Pabaltijo kraštų, 
Ukrainos, Moldavijos ir Kau
kazo tautų!

Atsiskyrimo nuo TSRS siekia 
Pabaltijo kraštai. Tokios ten
dencijos ryškėja Moldavijoje ir 
Kaukaze. Tikriausiai, ateityje 
to sieks ir visa Ukraina. Tačiau 
visiems tiems kraštams ir at
siskyrus, Sovietų imperija pa
siliks kaip didžiausia pasaulio 
valstybė, net jeigu atsiskirtų ir 
Vidurinės Azijos islamiški 
kraštai, kurie tokio noro kol kas 
dar nerodo. Tačiau atkris nuo 
tos didžiulės valstybės im
perijos epitetas, jeigu ji taps 
tikrai demokratine valstybe. 
Šiuo metu toks noras pamažu 
ryškėja.
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Chicagos miesto centre vyko lietuvių demonstracijos kovo 30 d. Čia vienas demonstracijų vaizdas.
Nuotr. Vidos Kuprytės

KANADOS ŽINIOS

London, Ont.

ADV. J. KURAITĖS-
LASIENĖS PASKAITA

Vasario 11 d. Kanados Lon
done įvyko pirmas Nepriklau
somybės minėjimas kartu su 
svečiais iš Lietuvos. Paskaitą 
šiame minėjime skaitė adv. 
Joana Kuraitė-Lasienė, viena 
žymiausių Kanados lietuvių 
viduriniosios kartos veikėjų. Ji 
yra buvusi (rodos, kelis kartus) 
Baltų federacijos pirmininkė ir 
K.L.B. Krašto valdybos pirmi
ninkė, taip pat ir kitose svar
biose pareigose. Jos paskaitos 
pasižymi kondensuotumu ir 
tiksliu pataikymu į taikinį J 
Todėl yra ir įdomios. Trumpu 
žodžiu... daug pasakyta!

Adv. Joana Kuraitė-Lasienė sako 
pagrindinę kalbą Londono lietuvių 
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
me.

Pirmiausiai ji pasidžiaugė, 
kad pirmą kartą Nepriklau
somybės šventę mes, išeivijos 
lietuviai, galime švęsti kartu su 
Lietuvos atstovais, kas dar 
neseniai buvo visai neįmanoma. 
Ji pastebėjo, kad net sunku 
patikėti, kad per tokį trumpą 
laiką galėjo įvykti toks didelis 
pasikeitimas: nuo griežtos prie
spaudos iki... dabartinės 
apytikrės laisvės. Didelę dalijos 
svarbios paskaitos atspausdino 
pagrindinis Londono dienraštis 
„The London Free Press”, va
sario 12 d. laidoje, Joe Matyas 
straipsnyje, kurį čia cituoju: 
„Joana Kuras, Toronto advoka
tė, kuri yra buvusi pirmininkė 
lietuvių ir baltų organizacijų 
Kanadoje, — pasakė, kad 
busimieji rinkimai Lietuvoje 
yra pirmas žingsnis sukūrimui 
laisvos ir demokratinės visuo
menės Lietuvoj. Lietuva yra 
pasirinkusi taikinga, teisėtą ir 
konstitucinį kelią atgavimui 
savo prarastos nepriklausomy
bės. Lietuva neturi atsiskirti 
nuo Sovietų Sąjungos, nes ji 
niekada su ja nesusijungė. Ji

buvo jėga pagrobta”, aiškino 
prelegentė. Į Gorbačiovo 
įtikinėjimą, kad Lietuva turi 
likti Sovietų Sąjungos ribose, — 
lietuviai turi labai aiškų atsa
kymą: „Jie yra apsisprendę 
panaikinti visus konstitucinius 
privalomus įpareigojimus Sovie
tų Sąjungai. Mes sužinosime, ar 
perestroika (persitvarkymas) 
yra realus ir ko nors vertas daly
kas, ar tik...1 valstybės bereikš
mė politika”, — aiškino prele
gentė.

Tokias paskaitos mintis at
spausdino minėtasis Londono 
dienraštis „The London Free 
Press”.

Prelegentė lietuviams 
priminė, kad išeivijos misija dar 
nėra baigta, kad ji ir toliau yra 
nemažiau reikalinga, ir skubiai 
reikalinga sustiprintomis jė
gomis ir padidinta parama (lė
šomis) Lietuvai. „Mūsų užda
vinys —jiems padėti. Be to, dar 
vienas labai svarbus mums 
egzaminas ateity — įtikinti 
Kanados vyriausybę tuoj 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę”... kai tik ji pasireikš.

Joana Kuraitė-Lasienė visai 
neabejoja, ar Lietuva bus 
nepriklausohia. Tuo savo giliu 
įsitikinimu ji ir užbaigė dėmesio 
vertą paskaitą: „Yra vienas 
visai aiškus dalykas: nepriklau
somybė yra neišvengiama — 
lieka tik klausimas... kada ir 
kaip?!”

Susirinkusieji nepagailėjo 
prelegentei gausių plojimų.

MŪSŲ KOLONIJOSE

New York, N.Y.
LB NEW YORKO 

APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų kovo 24 dieną lie
tuvių Kultūros Židinyje, Brook- 
lyne, NY , buvo sušauktas LB 
New Yorko apygardos suvažia
vimas. Suvažiavimą atidaręs 
apygardos pirm. Vytautas 
Alksninis, pakvietė kun. 
Pranciškų Gedgaudą sukalbėti 
invokaciją. Jautri invokacija 
buvo skirta paskutiniams įvy
kiams Lietuvoje.

Paminėdamas didesnius ren
ginius, apžvalgą padarė Vyt. 
Alksninis. Surengta dailės 
paroda, LB veikloje nusipel
niusių asmenų pagerbimas, 
baisiojo birželio minėjimas, 
susitikimas su B. Gajausku, 
susipažinimas su Vytautu 
Landsbergiu, Arvydo Juozaičio 
paskaita, koncertai ir pan.

Iždo pranešimą padarė kasi
ninkas Gediminas Rajeckas. Iš 
jo sužinojome, kad per praėju
sius metus pajamų turėta 
12,986 dol., o išlaidų — 10,252 
dol. Revizijos komisijos aktą 
skaitė Juozas Pažemėnas.

Apygardoje yra užregistruota 
septynios apylinkės. Apylinkių 
pranešimus padarė Pirmosios 
apylinkės — Apolonija Radziva- 
nienė, Bushwicko — kun. Pran
ciškus Gedgaudas, Great Neck 
— Vytautas Žukas ir Woodha- 
veno — Ramutė Česnavičienė. Iš 
Maspeth, Queens ir Manhatta- 
no apylinkių pranešimų nebu
vo.

Buvo susirūpinta neaktyvio
mis, neveikliomis apylinkėmis. 
Tuo klausimu įvyko daug disku
sijų. Nutarta Maspeth, Queens 
ir Woodhaveno apylinkes — kad 
pagyvinti jų veiklą, apjungti į 
vieną.

Prieš eilę metų buvo sudary
tas savišalpos būrelis. Jis daug 
patarnavo įvairios pagalbos 
reikalingiems tautiečiams. 
Tačiau, neatsiradus kas pakeis
tų pavargusius to būrelio dar
buotojus, jo veikla buvo nu
traukta. Šiuo reikalu būrelio 
pirmininkės Irenos Banaitienės 
paruoštą pranešimą skaitė Jo
nas Klivečka. Buvę pinigai 
būrelio kasoje, — perduoti Są
jūdžiui.

Platesnį pranešimą apie pa
skutinius, gyvybinius įvykius 
Lietuvoje, padarė Vyt. Alksni
nis. Ragino neatidėliojant 
raštais, telegramomis ir tele
fonu kreiptis į kongresmanus, 
senatorius ir prezidentą, kad 
JAV pripažintų Lietuvos vy
riausybę. Pranešė, kad yra už
sakyti autobusai, su kuriais bus 
važiuojama į Washingtoną de
monstracijai prie Baltųjų rūmų 
ir Sovietų Š-gos ambasados. 
Kvietė kuo gausiausiai šioje de
monstracijoje (kovo 27 d.) 
dalyvauti. Priminė, kad visiems 
yra būtina užsisakyti Liet. 
Bendruomenės žurnalą „Pasau
lio Lietuvis”.

Suvažiavimą uždarius, besi
šnekučiuojant ir užkandžiau
jant, atvyko dienraščio „Daily 
News” reporteris ir fotografė, 
kurie darė pasikalbėjimus ir 
fotografavo. Sekančią dieną, 
sekmadieninėje laidoje, skai
tėme pasikalbėjimus su Algirdu 
Šilbajoriu, Vytautu Alksniniu ir 
Ramute Česnavičiene.

p.palys

CHICAGOS PARKŲ 
VIRŠININKAS

Nauju Chicagos parkų virši
ninku paskirtas Robert C. 
Penn, buvęs New Yorko parkų 
konsultantas. Jis yra 46 m., 
verslo specialistas, baigęs uni
versitetą Baltimorėje.

GYVENTOJŲ SURAŠYMAS

Chicagos paštas išsiuntinės 
arti 3 milijonų formų su klausi
mais, į kuriuos gyventojai turės 
atsakyti vykdant surašinėjimą.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną!

Įkainojimas veltui!
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose.
Išlavinti ir patyrę tarnautojai.
MLS kompiuteris.
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes.
Vietinė įstaiga.

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655

I ietuviams žinomas ir patikimas vardas.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

RIMAS L. STANKUS
(312) 586-5959 (708) 425-7161

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbanorrte būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

FOR RENT

Išnuomojamas 2 mieg. butas pir
mame aukšte Brighton Parko apyl. 
Naujos grindys, nauji kilimai. $300 į 
mėn. Nuomininksd (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. Skambinti: (312) 
523-1261.

FOR RENT
Apt. for middle age couple heat & 
cooking gas included $550.000. 

Call: 1-708-448-7097

LIETUVA
PASAULINĖJE

LITERATŪROJE
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis

I 2 :į ; i .• i''
Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 

literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau- 
kio-Tyruolio knygoje

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

ATLAIDAZ/I dthuanian S 
pilgrimages

„ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrimages” — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama „Drauge”, kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

® M4S, KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S KEDZIE

778-2233

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus.
Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One Stop Real Estate

ra Mts
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor
Nuosavybių pardavimas. Income Tax.

5953 S. Kedzie Avė.
Tel. 436-7878

HELP VVANTED

“ATTENTION: POSTAL JOBS! 
Start $11.41/hour! For application 
info. call (1) 602-838-8885, Ext. 
M-7765, 6 am-IOpm, 7 days.”

“ATTENTION: EASY WORK EX- 
CELLENT PAY! Assemble Pro
ducts at home. Details. (1, 
602-838-8885 Ext. VV-7765.”

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
M O V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai.

„ 312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1O°/o—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654



A.A. MOKYTOJA 
ONA BURNEIKIENĖ

Kovo 15 d. amžinybėn iške
liavo mokytoja Ona Burnei
kienė po sunkios vėžio ligos. Jos 
vyras Povilas mirė prieš 19 
metų. Liko sūnus Romas su 
trimis anūkais ir duktė Zita 
Petkienė su vyru, gyvenanti 
,Washington valstijoje, Seattle 
mieste.

A.a. Ona buvo gimusi 1908 m. 
gegužės 13 d. Šventupio kaime, 
Vyžuonų vals., Ukmergės aps
krityje. Ji buvo antroji duktė 
šešių vaikų Felikso Juzelskio 
šeimoje. Per pirmąjį pasaulinį 
karą buvo pasitraukę į Petrapilį 
ir ten teko pergyventi rusų revo
liuciją. Dar spėjo baigti du 
skyrius rusiškoje mokykloje.

1918 metais grįžo su tėvais į 
Lietuvą, į visiškai apleistą tėvų 
ūkį. Reikėjo viską iš naujo kur
ti. Su kaimynų pagalba jie pra
sigyveno ir ėmė leisti vaikus į 
mokyklą. Onytei mokslas gerai 
sekėsi, ir ji veržėsi į tolimesnį 
mokslą. Sėkmingai išlaikė egza
minus į Utenos gimnazijos II 
klasę. Vėliau ji lankė „Saulės” 
mokytojų kursus ir juos baigusi 
buvo paskirta į Luknių pradžios 
mokyklą, kuri išdirbo 12 metų. 
Ten būdama sukūrė šeimą su 
Povilu Burneikiu. Vėliau dirbo 
Jonišky ir Švenčionėlių mokyk
loje, kai buvo atgautas Vilnius. 
Užėjus komunistų armijai, buvo 
tardoma ir pagaliau atleista iš 
darbo. Dar spėjo gauti darbo 
Gribašės mokykloje, bet po trijų 
mėnesių prasidėjo karas su Vo
kietija. Paskutinė darbo vieta 
buvo Pašilės pradžios mokyklo
je, netoli Ukmergės. Mokytojos 
darbą teko išdirbti Lietuvoje 17 
metų. Bemokytojaudama atos
togų metu baigė įvairius kur
sus: sporto, muzikos, namų ruo
šos.

JUOZO TAMULIO 
NETEKUS

A. a. Jonas Tamulis

Sausio 28 d. mirė ir Chicagos 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinės 
amžinam poilsiui priglaudė a.a. 
Juozą Tamulį — kūrėją savano
rį, mokytoją, visuomenininką. 
Pašaukus Lietuvai nė septynio
likos metų nesulaukęs Juozas 
stojo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę. Jis dalyvavo ir Klai
pėdos išlaisvinime,eidamas at
sakingas pareigas ryšių bata
lione.

Baigęs Mokytojų seminariją, 
jis mokytojauja Kubiliūnų pr. 
mokykloje, Kėdainių apskrity — 
je. Čia drauge su A. Juču ir agr. 
D. Vasarevičium 1929 m. suor
ganizuoja vieną iš dviejų pačių 
pirmųjų Lietuvoje jaunųjų 
ūkininkų ratelių, kurie vėliau 
paplitę po visą kraštą (1940 m. 
jau buvo 1250 ratelių su 40,000 
narių).

1931-35 m. studijuoja Čekos
lovakijoje keramiką. Grįžęs į 
Lietuvą, mokytojauja amatų 
mokykloje Kaune ir parengia 
leidinį apie modernių krosnių 
statybą. Vėliau dirba Prekybos 
ir pramonės rūmų referento pa
reigose.

Atgavus Vilnių, J. Tamulis 
tampa Vilniaus amatų mokyk
los direktoriumi ir ten dirba, 
kol leidžia sąlygos. Sugrįžus į 
Kauną, jis yra paskiriamas 
Kauno I amatų mokyklos direk
toriumi, ir tose pareigose dirba 
iki pasitraukimo iš Lietuvos.

A. a. Ona Burneikienė

1944 metais pasitraukė į 
Vakarus, vėliau emigravo į 
JAV. Pradžia ir čia buvo sunki. 
Bet vėliau geriau įsikūrė, 
išmokslino vaikus ir įsijungė į 
lietuviškąjį gyvenimą. Rinko 
Balfui aukas Bridgeporto apy
linkėje, priklausė Religinei 
šalpai, Lietuvių ir Tautos fon
dams, buvo ilgametė Lietuvių 
mokytojų sąjungos valdybos 
narė.

Buvo pašarvota Jurgio Rud- 
mino koplyčioje. Kun. A. Tamo
šaitis,SJ, atliko atsisveikinimo 
apeigas, o gegužės 17 d. po 
gedulo šv. Mišių Šv. Jurgio baž
nyčioje kun. P. Daugintis,SJ, 
palydėjo velionę į Švento Ka
zimiero lietuvių kapines. Ge
dulo pietūs buvo Dainos resto
rane. Daugelis jos pažįstamų ir 
draugų dalyvavo laidotuvėse ir 
gedulo pietuose.

Ilsėkis ramybėje aname geres
niame pasaulyje. Jos sūųui ir 
dukrai gili užuojauta, netekus 
rūpestingos mamytės.

APB

Atvykęs į Chicagą kartu su 
žmona ir sūnumi įsitraukia į 
Lietuvių jaunimo teatro veiklą 
rengdamas pastatymus ir apy
linkėse: Cicero, Roselande, E. 
Chicagoje. Dalyvauja Mokytojų 
sąjungoje ir vieną kadenciją 
buvo jos pirmininku. Rūpinasi 
lietuviškojo švietimo organi
zavimu. 1953 m. jis LB apy
gardos Švietimo tarybos prezi
diumo sekretorius, vėliau jo pir
mininkas. JAV LB centro valdy
bai 1959 m. pavedus Švietimo 
tarybos prezidiumui eiti cent
rinės Švietimo tarybos pareigas, 
Jozas Tamulis tampa pirmuoju 
JAV LB Švietimo tarybos pir
mininku. Jis visą laiką reiškiasi 
Švietimo taryboje, jos darbuose 
ir konferencijose. Organizuojant 
Dainavoje Mokytojų ir jaunimo

Iškilmingose šv. Mišiose Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje neša aukas Kr. 
Donelaičio lit. mokyklų mokiniai T. Mikužis ir S. Utz.

Nuotr. J. Tamulaičio

RENGINIAI CHICAGOJE
Balandžio 6 d.- Vakaronė 

Jaunimo centro kavinėje — kny
gos „Atlaidai — Lithuanian 
Pilgrimages” sutiktuvės ir Ar
vydo Reneckio filmai. Rengia 
Budrio vardo Lietuvių Foto 
archyvas.

Balandžio 7 d. — Supažindi
nimas su Antro Kaimo knyga 
„Veidai ir tekstai” ir vaiz
dajuostė iš gastrolių Lietuvoje, 
7:30 vai. vak. Lietuvių centre, 
Lemonte.

Balandžio 8 d. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos cho-, 
ro religinis koncertas bažnyčioje 
3 vai. p.p.

— „Tėviškės” lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos cho
ro tradicinis giesmių vakaras 
parapijos bažnyčioje 4 vai. p.p.

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centro maž. 
salėje.

Balandžio 20 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje — jau
nimo įspūdžiai iš atgimstančios 
Lietuvos. Rengia Chicagos atei
tininkai sendraugiai.

Balandžio 21 d. „Grandies” 
ansamblio balius „Vykstame į 
Lietuvą” Jaunimo centro didž. 
salėje.

— Marųuette Parko Lietuvių 
Namų savininkų org. pavasari
nis renginys Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje.

Balandžio 22 d. „Laiškai Lie
tuviams” metinė vakarienė 
Jaunimo centro didž. salėje.

— Velykų stalas Lietuvių 
centre, Lemonte. Ruošia PLC.

Balandžio 28 d. — Lietuvių 
Operos „Meilės eliksyras” spek
taklis Morton aukšt. mokyklos 
salėje, Cicero, IL. Pradžia 7:30 
v.v.

Balandžio 29 d. — Muz. Ar
vydo ir sol. Nelės Paltinų kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis”.

— Pranciškiečių rėmėjų va
karienė Šaulių salėje.

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos suvažiavimas Jaunimo 
centro maž. salėje, 8:30 vai. 
ryto.

Gegužės 4 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Ren
gia „Židinys”.

studijų savaites, jis tvarko eko
nominius reikalus ir organizuo
ja autobusus iš Chicagos.

Jis buvo Švietimo tarybos žur
nalo „Švietimo gairių” ini
ciatorius, redakcinio kolektyvo 
narys. Žurnalas buvo skiriamas 
mokyklai ir šeimai, ėjo nuo 
1968 m.

Juozas Tamulis visą savo gy
venimą skyrė Lietuvai. Būda
mas Lietuvoje, jis kovojo dėl 
Lietuvos laisvės, o būdamas 
išeivijoje, jis rūpinosi ir darė, 
kad mūsų jaunimas Lietuvą pa
žintų ir ją pamiltų, kaip ir jis ją 
mylėjo.

J. Kavaliūnas

Gegužės 5 d.— Lietuvių 
Operos „Meilės eliksyras” spek
taklis Morton aukšt. mokyklos 
salėje, Cicero, IL.

— Lietuvių Dailės muziejaus 
atidarymas, paroda ir pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte.

— Dail. Vytauto Igno ir Lie
tuvių Tautodailės parodos Lie
tuvių centre, Lemonte.

— Prez. A. Stulginskio moksl. 
ateitininkų kuopos šventė Atei
tininkų namuose, Lemonte.

Gegužės 12 d. — „Pavasario 
puota” Lietuvių centre, Le
monte.

— „Pavasario pokylis” Jau
nimo centre didž. salėje. Rengia 
Lietuvos Dukterų draugija.

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
Šaulių namų salėje.

Gegužės 13 d. — Motinos Die
nos minėjimas Lietuvių centre, 
Lemonte. Rengia Lietuvių 
Misija. |

Gegužės 19 d. — Čiurlionio 
ansamblio koncertas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis”.

— Maironio lituanistinės mo
kyklos 30 metų jubiliejus Lietu
vių centre, Lemonte.

Gegužės 20 d. — Anglijos Lie
tuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose.

— Lietuviški pietūs Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje po 
10 v.r. šv. Mišių. Rengia LB 
Brighton Parko apylinkės val
dyba.

— Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserų rėmėjų metinė 
vakarienė Jaunimo centre.

Gegužės 25 d. — Poezijos die
nos Jaunimo centro maž. salėje.

Gegužės 26 d. — Poezijos die
nos Jaunimo centro maž. salėje.

— Ateitininkų namų pava
sario pokylis Ateitininkų na
muose, Lemonte.
Gegužės 28 d. — Mirusiųjų 

pagerbimas Šv. Kazimiero kapi
nėse. Rengia Pasauliečių komi
tetas ir Kapų skl. savininkų 
dr-ja, dalyvaujant šauliams.

Birželio 2 d. — „Aitvaro” ge
gužinė ir sporto šventė Lietuvių 
centre, Lemonte.

Birželio 3 d. — Sekminių 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

— Dzūkų draugijos susi
rinkimas Jaunimo centro maž. 
salėje.

Birželio 10 d. — Sovietų Rusi
jos vykdomo lietuvių tautos nai
kinimo minėjimas Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, IL.

— „Lietuvos Aidų” gegužinė 
Šaulių salėje.

Birželio 23 d. — Joninių 
laužas Lietuvių centre, 
Lemonte.

Liepos 29 d. — LTS Chicagos 
skyriaus gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne, Lemont, IL.

Rugpjūčio 5 d. — „Draugo” 
gegužinė prie savų patalpų.

Rugpjūčio 12 d. — Atei
tininkų namų tradicinė ge- 
gužinė-piknikas.

Rugpjūčio 26 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos me
tinė gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Balfo tradicinė gegužinė 
Jaunimo centre.

Rugsėjo 8 d. — LTS Chicagos 
skyriaus vakarienė Lietuvių 
Tautiniuose namuose.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
BENIGNA NEMUNAITIENĖ
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą Žmoną, Motiną ir Senelę, kurios ne
tekome 1985 m. balandžio 6 d.

Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime užmirš
ti.

Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. Už 
jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 6 d. 7 v. ryto 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Avė.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už velionės Benignos sielą.

z Nuliūdę: vyras, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkas.

gužinė Lietuvių centre, 
Lemonte.

Rugsėjo 16 d. — „Lietuvos 
Aidų” radijo programos rudeni
nė gegužinė Šaulių namų salėje.

— Tautos šventės minėjimas 
Jaunimo centro didž. salėje.

Rugsėjo 23 d. — „Draugo” 
metinis banketas Martiniąue 
pokylių salėje.

— Anglijos Lietuvių klubo ge
gužinė Saulių salėje.

Rugsėjo 29 d. — ALIAS Chi
cagos skyriaus akademija Jau
nimo centro didž. salėje.

— Metinis rudens pokylis 
Šaulių salėje. Rengia LB Brigh
ton Parko apylinkė.

— Derliaus šventė Lietuvių 
centre, Lemonte.

Spalio 12 d. — „Ateities” sa
vaitgalis.

Spalio 13 d. — „Ateities” sa
vaitgalis.

Spalio 14 d__  „Grandies”
vakaras Jaunimo centro didž. 
salėje.

Spalio 20 d. — „Margučio” 
rengiamas koncertas Jaunimo 
centro didž. salėje.

— „Puota jūros dugne” — tra
dicinis jūrų skautų vakaras Lie
tuvių centre, Lemonte.

Spalio 21 d. — Madų paroda 
Jaunimo centre. Rengia 
Nekalto Prasidėjimo Marijos se
serų rėmėjai.

— „Dirvos” Jubiliejinių metų 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje.
Spalio 26 d. — Lietuvos Fila

telistų draugijos paroda 
Jaunimo centro maž. salėje.

Spalio 27 d. — Rudens po
kylis Jaunimo centro didž. 
salėje. Rengia Lietuvos Dukterų 
draugija.

— Lietuvos filatelistų drau
gijos paroda Jaunimo centro 
maž. salėje.

Spalio 28 d. — Lietuvos fila
telistų dr-jos paroda Jaunimo Į 
centro maž. salėje.

— Anglijos Lietuvių klubo 
mirusių narių prisiminimas —- 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje.

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose.

— Chicagos skautininkių 
draugovės 40 metų veiklos su
kaktuvinė šventė Lietuvių Tau
tiniuose namuose.

Lapkričio 3 d. — Operos 
balius Jaunimo centro didž. 
salėje.

— Lietuvių Golfo klubo me
tinis pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Lapkričio 4 d. — Kristijono 
Donelaičio lituanistinių 
mokyklų ruošiama madų pa
roda Jaunimo centre.

— Marijonų bendradarbių 
metinė žaidimų popietė Marijo
nų vienuolyno svetainėje. Pra
džia 1 -ai. p.p.

Lapkričio 10 d. — Lietuvių 
Fondo banketas Martiniąue 
pokylių salėje.

Lapkričio 16 d. — Teatro fes
tivalis Jaunimo centro didž. 
salėje.

Lapkričio 17 d. — Lietuvių 
futbolo klubo „Lituanica” me
tinis pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Lapkričio 23 d. — „Armoni
kos” ansamblio koncertas Jau
nimo centre.
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Lapkričio 24 d. — „Armoni
kos” ansamblio koncertas 
Jaunimo centre.

Lapkričio 25 d. — „Armoni
kos” ansamblio koncertas Jau
nimo centre.

A.fA.
BERTA STRUBEL

HASEBEIN

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1990 m. balandžio 1 d., 11:45 vai. vakaro, sulaukusi 

69 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Juodaraist. Amerikoje išgyveno 33 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Aldona Nedler, 

žentas Anton, Mėta Baliko, žentas Friedrich, Irma Maderak, 
žentas Kenneth; sūnūs: Weidemut ir Anthony, Jr., marti Don 
na. Septyni anūkai ir kiti giminės.

Velionė buvo našlė a.a. Anton Strubel.
Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 3 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W 71 St. Budėtuvės 
tą pačią dieną, 7 vai. vakaro, koplyčioje.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 4 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Liet. Ev. Liuteronų „Tėviškės” 
parapijos bažnyčią 6641 S. Troy Avė., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Tau
tines lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukros, sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345.

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

X
4348 S. California Avenue 

Telefonas - (1-312) 523-0440

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

2533 VVest 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345
1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 VVest 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southvvest Hwy. — Tel. (708) 974-4410

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M., J r.

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245

Gruodžio 2 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė didž. 
salėje.

Gruodžio 31 d. — Naujųjų 

metų sutikimas Lietuvių cent
re Lemonte.
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x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje gavėnios 
susikaupimą praves jėzuitų pro
vincijolas kun. Antanas Saulai
tis balandžio 9, 10 ir 11 die
nomis vakarais 7 vai. Bus šv. 
Mišios ir pamokslas. Klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas kviečia 
susikaupime visus dalyvauti.

x Prez. A. Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuo
pos susirinkimas šj penkta
dienį, balandžio 6 d., 7:30 vai. 
vak. vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Kazys Pabedinskas 
duos Ateitininkų istorijos 
apžvalgą, bus kuopos šventės 
vaidinimo repeticija, rinksime 
medžiagą laikraštėliui ir kan
didatų egzaminai. Nariams 
dalyvavimas privalomas.

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, 
balandžio 8 d., 12 vai. bus prieš- 
velykinio susikaupimo maldos. 
Šv. Mišias atnašaus kun. An
tanas Saulaitis, S J, išpažintį 
klausys nuo 11:30 vai. ryto.

x Vyksta į Washingtoną
delegacijos iš šių miestų: 
Chicagos, Bostono, Baltimorės, 
Philadelphijos. Pagal Wa- 
shingtono miesto policijos 
nurodymus prie Kapitoliaus 
galima rinktis tik ribotam 
skaičiui žmonių, todėl demonst
racija vyks dviejose vietose: 11 
v.r. prie Baltųjų rūmų Lafayette 
Park, 11 v.r. prie Kapitoliaus 
lytinio fasado. Atvykstantiems 
turi būti nurodyta kur rinktis, 
todėl prašome iš anksto praneš
ti JAV LB-ės Washingtono įstai
gai apie savo atvykimą. Po 
demonstracijų atvykę svečiai 
turės progą aplankyti savo 
kongresmanų būstines. JAV 
LB-ės Washingtono įstaiga pa
deda suruošti šiuos susitikimus. 
Po apsilankymų Kongrese, visi 
bus kviečiami rinktis prie Sovie
tų Sąjungos ambasados, kur bus 
užbaigiama visos dienos 
programa.

x Šio penktadienio, balan
džio 6 d. vakaronėje, 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje — Ro
mo Požerskio knygos „Atlaidai 
— Lithuanian Pilgrimages” — 
sutiktuvės. Apie atlaidus Lietu
voje kalbės rašyt. Č. Grincevi- 
čius. Meninėje dalyje — kino 
rež. Arvydo Reneckio kūry
bos vakaras. Bus rodomos jo 
sukurtų bei redaguojamų filmų 
ištraukos. Vakaronę rengia 
Budrio Vardo Lietuvių Foto 
archyvas.

(sk)

x TRANSPAK siunčia 
KOMPIUTERIUS, VIDEO, 
stereo, faksus, siuvimo, mez
gimo mašinas VAISTUS, dė
vėtus rūbus, MAISTĄ, kargo, 
pervedame PINIGUS. Romas 
Pūkštys, Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar ' 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS” 718-769-3300.

(sk)

. x Romas Pūkštys, Trans
pak firmos savininkas, prane
ša, kad balandžio mėn. vyksta 
į Lietuvą. Mielai vėl tarpinin
kaus įvairiais reikalais: pinigai, 
palikimai. Kreiptis iki 
balandžio 1 d. Transpak, 2638 
W. 69 St., tel. 312-436-7772.

(sk)

x Kun. dr. Viktoras Skilan- 
džiūnas iš Ottawos praveda re
kolekcijas jėzuitų koplyčioje 
balandžio 5, 6 ir 7 d. 10:30 ir 7 
vai. Susitelkimas baigiasi Mi
šiomis ir Jaunimo centro ren
giamais pusryčiais Verbų sek
madienį.

x Ina Bertulytė-Bray iš
Seattle, Wash., specialiai nesi
rūpins nakvynėmis, rengiant 
konferenciją Washingtono 
universitete birželio mėnesį. 
Nakvynėmis rūpinsis latviai. 
Lietuviai tik pagelbės rengti ir, 
reikalui esant, apnakvydins. 
Ina Bertulytė-Bray yra LB Seat
tle pirmininkė.

x Kr. Donelaičio lituanis
tinių mokyklų lietuviško žo
džio šventė įvyks balandžio 7 d. 
11 vai. ryte mokyklos auditori
joje. Programoje bus įteikiamos 
premijos „Pirmųjų žingsnių” 
konkurso laimėtojams, o taip 
pat dovanos už geriausius Lie
tuvos vaizdų albumus, kuriuos 
paruošė penktoji klasė su 
mokyt. N. Nausėdienės pagal
ba. Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti ir savo apsilankymu 
parodysite, kad jums svarbūs 
vaikų pasisekimai.

x Sol. Vaclovas Momkus 
yra religinio koncerto rengimo 
komiteto pirmininkas ir daug 
dirba šio koncerto pasisekimui. 
Švč. M. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Verbų sekmadienį, balandžio 8 
d., religiniame koncerte daly
vaus 4 solistai, parapijos choras, 
22 asmenų orkestras, prie var
gonų Manigirdas Motekaitis. 
Bus atliekami Rossini Stabat 
Mater, J. Mocarto dvyliktosios 
Mišios, lietuviškoj daly Haen- 
delio Aleliuja ir kitos giesmės. 
Dirigentas muz. A. Linas. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti.

x Ieškau tetos Micevičiū- 
tės-Kondratavičienės Vladzės, 
jos dukrų, Onutės ir Marytės. 
Mūsų susirašinėjimas nutrūko 
1960 metais. Mano adresas: 
Ona Granskaitė-Matonienė, 
Lietuva, Alytus, Ligoninės g- 
vė 6-6, tel.: 52452.

(sk)
x Garantuotas receptinių 

ir nereceptinių vaistų per
siuntimas į Lietuvą. Trans-1 
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

x LIETUVA - VOKIETI
JA. Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. Pilna kaina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
TIONAL, INC. (708) 430-7272.

(sk)
x ŽAIBAS praneša: maisto 

produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandėlyje! Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pristatya. 
Nr. 6 maistas: 5 sv. kumpis, 1 
sv. riešutų sviesto, 5 sv. ryžių,
1 sv. slyvų, 1 sv. razinų, % gal. 
aliejaus, įvairių pusrytinių 
kruopų (cereal), 2 dėž. įvairių ar
batų, 2 sv. kavos — 100 dol. Nr. 
7 vaistai ir vitaminai — $115 
dol. ŽAIBAS, 9525 S. 79 Avė., 
Hickory Hills, IL 60457. Tel. 
708-430-8090.

(sk)

Lietuvių jaunimas dainuoja demonstracijose Chicagos miesto centre kovo 30 d.
Nuotr. Vidos Kuprytės

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
„DRAUGO” KONCERTAS

Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje Marųuette Parke 
balandžio 1 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. buvo „Draugo” dien
raščio renginių komiteto 
surengtas metinis koncertas. 
Visi programos atlikėjai kon
certe buvo iš Lietuvos — solis
tai ir akompaniatorius. Jie buvo 
visų laukiami ir mielai pasi
tikti. Koncertavo Los Angeles ir 
Clevelando lietuviams, šį kartą 
Chicagoje.

Tai nauji ir negirdėti daini
ninkai, naujas ir negirdėtas pia
nistas. Solistai Sofija Jonaitytė 
ir Algirdas Janutas, dainavę 
operose, pasirodę savo daina
vimu ne tik Lietuvoje, bet ir

x Chicagos skautų ir skau
čių tuntų stovykla Rako sto
vyklavietėje, Custer, MI, vyks 
liepos 14-28 dienomis. Registra
cijos lapai gaunami pas tunti- 
ninkus arba stovyklos direk
torių s. J. Tamulaitį. Registra
cija baigiasi gegužės 23 d. 
Stovyklos reikalu sekite 
informaciją trečiadienio 
„Skautybės kelio” laidose.

x Jūrų skautų ir skaučių 
buriavimo stovykla Michi- 
gano valstijoje vyks liepos 7-14 
dienomis. Šiai stovyklai pasibai
gus, visi dalyviai,-ės vyks į Rako 
stovyklavietę ir stovyklavimą 
tęs Chicagos skautų,-ių tuntų 
stovykloje. Informacijai kreiptis 
į jūrų skautų,-čių vienetų vado
vus arba į „Nerijos” tunto tun- 
tininkę Violetą Pautienę tel. 
708-584-5527.

x Jaunimo centre prie įei
namų durų padarytas iš ame
rikietiškų laikraščių iškarpų 
didelis paveikslas. Straipsniai 
liečia tik Lietuvą. Tai padarė 
didelėmis pastangomis Jaunimo 
centro tarnautojas Adomas 
Vaitkevičius.

x Pranas Nenorta, East 
Chicago, Ind., lietuviškos spau
dos ir veiklos didelis rėmėjas, 
JAV LB Krašto valdybos pa
stangomis išlaikyti lietuvybę ir 
paremti besilaisvinančią Lie
tuvą, atsiuntė metinę, 1990 m., 
auką 300 dol. čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame.

(sk)
x ALIAS Chicagos sky

riaus pavasario golfo varžy
bos įvyksta š.m. balandžio 8 d., 
sekmadienį, 10 v. ryto, Old Oak 
golfo klubo aikštėje, Parker Rd 
& 143 St., Orland Park, IL.

(sk)

x Parduodame Lietuvoje 
automobilius: Taurija — 
2,500dol., Lada 2106 - 3,300 
dol., Lada 2107 - 3,700 dol., 
Lada 2108 — 3,300 dol., Lada 
2109 — 3,700 dol., Maskvičius 
2141 - 3,700 dol. Volga 24-10 
— 6,500 dol. Taip pat keičiame 
pinigus aukštu santykiu. 
Skambinti: 708-639-5557, Tei
rautis Arūno.

(sk)

įvairiuose Europos kraštuose. 
Sol. S. Jonaitytė turi platų 
repertuarą ir išlavintą balsą. 
Sol. Algirdas Janutas, tenoras, 
neseniai baigęs konservatoriją 
ir jau dainavęs operose Lietu
voje ir kituose kraštuose.

Pianistas Povilas Stravinskas 
yra virtuozas pianistas, įvairių 
ansamblių ir individualus pia
nistas parodė didelius suge
bėjimus pianino valdyme kaip 
akompaniatorius ir pianistas.

Pirmąją koncerto dalį pradėjo 
sol. Algirdas Janutas su Valiu
lio daina iš Jurgio Karnavičiaus 
operos „Gražinos”. Iš tos pat 
operos Gražinos ariją padaina
vo sol. Sofija Jonaitytė, paskiau 
duodama iš Miko Petrausko 
populiarios operos „Birutės” 
Birutės ariją, Balio Dvariono 
Dalios arija iš op. „Dalia”.

Vėl išėjo sol. A. Janutas su 
„Aguonėlėmis” (žodžiai K. Bin
kio), „Dainium” (ž. Alės Sidab- 
raitės), „Pavasario naktis Ber
lyne" (ž. K. Binkio), „Atgimstant” 
(ž. P. Būdvyčio). Visos dainos ži
nomo Lietuvos kompozitoriaus 
Juozo Gruodžio, melodijas solo 
pritaikęs liaudies dainoms.

Pirmos dalies pabaigoje buvo 
solistų S. Jonaitytės ir A. Janu- 
to duetas iš Jurgio Karnavi
čiaus operos „Gražinos” Ramu
nės ir Laimutis. Duetas skam
bėjo saviškai, nes dainavo tai 
solo, tai kartu. Duetu buvo 
užbaigta pirmoji dalis.

Po pertraukos buvo abiejų 
solistų duetas. Jie padainavo iš 
Beethoveno operos „Fidelio” 
Leonoros ir Florestano ariją. 
Toliau sol. A. Janutas dainavo 
arijas lietuviškai ir itališkai 
Haendelio operos „Kserksas” 
Arzamno, Haydno operos „Vais
tininko” Sempronio arijas.

Sol. S. Jonaitytė Mozarto op. 
„Figaro vestuvių”. Dvi Cheru
bino arijas. Vėl sol. A. Janutas 
padainavo Donizetti operos „Lu- 
cia di Lammermoor” Edgardo ir 
Gershvvino operos „Porgy and 
Bess” Sportin’ Life arijas.

Minint A. Repšienės gimimo sukaktį. Iš kairės: M, Paugienė, Nancy Jarienė, Algirdas Jaras, 
jubiliatė Antanina Repšienė, Laima Paugienė, Algirdas Paugys ir Mykolas Paugys.

Nuotr. A. Jaro

Vėl scenon išėjo sol. S. Jonai
tytė, du. dama Boito „Mefisto
felio” operos Margaritos ariją, 
Verdi „Sicilijos mišparų” iš
trauką Elenos bolero ir Strausso 
operetės „Šikšnosparnis” Ade
lės kupletus. Duetus nuotai
kingai abu solistai padainavo iš 
Verdi „La Traviata” operos 
Užstalės daina. Bisui davė sol. 
A. Janutas Esi tu graži, sol. S. 
Jonaitytė — Užkilokit vartelius.

Pianistas Povilas Stravinskas 
palydėjo pianinu abu solistus 
per visą koncertą. Jo skambi
nimas buvo malonus klausyti ir 
virtuoziškai atliktas. Klau
sytojai buvo patenkinti visu 
koncertu, juos palydėjusiu 
pianistu ir organizatoriais. Pa
baigoje Auksė Kane solistams ir 
pianistui įteikė kelias puokštes 
gėlių ir dar vyrams prisegė po 
baltą gėlę. Pabaigoje solistai su 
visa minia sugiedojo Lietuvos 
himną.

Po koncerto daugelis pro
gramos atlikėjų ir su solistais 
bendra turėję bei „Draugo” 
renginių komiteto nariai 
vaišėms susirinko į Marijonų 
svetainę. Čia dalinosi įspūdžiais 
iš gerai pavykusio koncerto ir 
dabartinės politikos Lietuvoje ir 
pasaulyje. Trumpas kalbas 
pasakė ir programos atlikėjams 
padėkojo „Draugo” renginių 
komiteto pirm. Marija Remienė, 
„Draugą” leidžiančios Lietuvių 
Katalikų spaudos draugijos pir
mininkas dr. Petras Kisielius, 
leidėjų vardu Marijonų provin
cijolas kun. Viktoras Rimšelis, 
pianistas Povilas Stravinskas ir 
Balfo vaidybos pirm. Maria 
Rudienė.

Skirstydamiesi iš koncerto ir 
vėliau iš vaišių, visi pritarė, kad 
tokių meno valandų reikia daž
niau. —Ps.

ANTANINA GARGASA1TĖ
REPŠIENĖ JUBILIATĖ

Antanina Gargasaitė gimė 
1915 m. sausio 31 d. Paegluonio

kaime, Batakių valsčiuje, Tau
ragės apskrityje mažažemio ūki
ninko šeimoje. Antano ir Mari
jonos Gargasų augo 4 vaikai: 
Jonas, Ona, Petras ir Antanina. 
Iš vyresnių brolių pramokusi 
kiek skaityti ir rašyti, Antanina 
įstojo į Batakių pradž. mokyklos 
II skyrių. Baigus pradžios 
mokyklą, jos noras buvo siekti 
aukštesnio mokslo, bet tėvo 
buvo uždėta „veto”. Mat, brolis 
Jonas ką tik buvo baigęs moky
tojų seminariją. Mama, sužino
jusi dukters norą, paprašė 
mokytojos nupirkti knygas. Per 
žiemą Antanina pati pasiruošė 
ir pavasarį išlaikė egzaminus į 
Tauragės Komercinės gimna
zijos III klasę. 1937 m. pavasarį 
baigusi gimnaziją, tais pačiais 
metais rudenį įstojo į Klaipėdos 
Pedagoginį institutą, kur po 
dvejų metų, t.y. 1939 m., gavo 
aukštąjį baigusios mokytojos 
diplomą.

Ant. Gargasaitė dar būdama 
studente, ištekėjo už Adomo 
Jaro, tarnavusio Vidaus reikalų 
ministerijoje. 1939 m. rudenį A. 
Gargasaitė-Jarienė buvo paskir
ta Trūkiškės pradžios mokyklos 
vedėja. Mokykla buvo tik 5 km 
į vakarus nuo Tauragės. Po 
karo 1941 m. rudenį Antanina 
su šeima persikėlė į mažą mies
telį — Laukuvą, iš kur 1944 m. 
su šeima pasitraukė į Vakarus. 
Po penkerių sunkių metų, 
praleistų Vokietijoje, 1949 m. 
Antanina su šeima — vyru ir 
dviem mažais vaikais (Laimute, 
gimusia jau ok. Lietuvoje ir 
sūnumi Algirdu, gimusiu Vo
kietijoje) geradarių J. ir K. Butų 
dėka atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Melrose Parke. Čia 
Antanina įsijungė į Balfą, SLA 
ir kitas organizacijas. Atvykus 
daugiau lietuvių, buvo įsteigta 
Tremtinių d-ja, kuri 1953 m. 
pasivadino Lietuvių Bend
ruomene. Senųjų ateivių pagal
ba 1952 m. buvo atidaryta litu
anistinė šeštadieninė mokykla, 
į kurią Antanina labai įsijungė. 
Nuo 1956 m. iki 1974 m. buvo 
tos mokyklos vedėja. Po to dar 
2 su puse metų dirbo Cicero 
aukštesniojoje lit. mokykloje.

Be organizacinės veiklos, An
taninai rūpėjo visos šeimos atei
tis, todėl padirbusi pora metų 
fabrike, palankius! amerikietiš
ka sistema buhalterijos kursus, 
gavo darbą įstaigoje. Po poros 
metų Antanina persikėlė į Chi
cagos Mojonnier Bros. Co., kur 
dirbo sąskaitybos (accounts — 
reeeivable) skyriuje vedėja iki 
išėjo į pensiją. Reikia pastebėti, 
kad Antanina 12 metų išdirbo 
su kompiuteriais.

„Rodos, viskas gerai sekėsi”, 
jos žodžiais tariant: tėvai dirbo, 
vaikai mokėsi, duktė išsimoks
lino ir ištekėjo. Viskas kuo ge
riausiai, iki piktybinė liga 
įsimetė ir pakirto vyro ir tėvo 
gyvybę 1964 m., sūnui dar te- 
belankant antrus metus IIT 
institutą.

Po dvejų metų, t.y. 1966 m., 
Antanina ištekėjo už Albino

Repšio. Išėjusi į pensiją, po metų 
laiko išsikėlė į Chicagą ir apsi
gyveno Marąuette Parke. Atsi
kėlė, kad galėtų daugiau padėti 
lietuviškoje veikloje, nes čia yra 
lietuvių sostinė.

Reikia paminėti, kad ji iš
auklėjo ir išmokslino savo vai
kus; duktė dirba sekretorės 
pareigose, o sūnus, kaip inžinie
rius. Abu jie sukūrę šeimas. 
Šiais metais Antanina atšventė 
savo specialų gimtadienį. Ta 
proga jos vaikai surengė jai 
gražų pagerbimą vasario 4 d. 
„Dainos” valgykloje, kuriame 
dalyvavo jos artimieji draugai.

Pagerbimą pradėjo duktė: „Aš 
Laima Paugienė ir mano brolis 
Algirdas Jaras dėkojame visoms 
viešnioms ir svečiams už 
atsilankymą į šį kuklų renginį 
mūsų mamytei jos deimantinio 
amžiaus proga. O, Tau, miela 
Mamyte, linkime dar daug, 
daug darbingų metų”. Diakonui 
A. Butai sukalbėjus maldas, visi 
pietavo. Pasisotinus, prasidėjo 
sveikinimai, nors jie nebuvo 
numatyti. Sveikinimus pradėjo 
pagerbimo pravedėjas diakonas 
A. Butą. Kalbėjo J. Jokubka, 
iškeldamas jos nuopelnus jau
nimo švietime ir auklėjime, dir
bant lit. mokykloje.

Ypačiai jos darbus iškėlė dr. 
Bronė Motušienė savo kalboje. 
Ji priminė, kad Balfo seimas pe
reitais metais, įvertindamas jos 
nuopelnus šalpai, pakėlė ją di
rektore, nebuvo atsitikimo, kad 
nors vienas disidentas, atvykęs 
iš ok. Lietuvos, nebūtų sutiktas 
jos, tautiniais drabužiais pasi
puošusios. Prieš porą metų Mar
ąuette Parko parapijai prireikus 
lietuvio kunigo, ji rinko pa
rašus, rašė laiškus kardinolui, 
vežėjam peticįjas, bet pastangos 
nenuėjo veltui. Šiandieną 
parapija didžiuojasi turėdama 
tokį patriotą kleboną kun. J. 
Kuzinską. Ji remia Lietuvos 
laisvinimo veiksnius savo dar
bu ir aukomis, ji yra ir kitų 
patriotinių organizacijų narė, ji 
visur, kur jos darbas reika
lingas. Reikalui esant ką nors 
padaryti, paskambink Antani
nai, ir ji sutvarkys. Tai toks 
maždaug buvo kalbos turinys. 
Dar kalbėjo K. Čiurinskas, L. 
Dubauskienė, S. Rudokas, Ig. 
Venckus (jo gražų sveikinimą 
perskaitė inž. V. Motušis), J. 
Bagdžius, S. Pranskevičius, inž. 
S. Dubauskas, A. Zaura paskai
tė savo eilėraštį.

Baigiant sveikinimus, prabilo 
pati jubiliatė pro ašaras, nes 
buvo labai susijaudinusi, ne
galvojo, kad tokiame mažame 
būrelyje atsiras tiek daug 
pasakytų gražių žodžių. Pir
miausiai padėkojo savo vaikams 
už šio pagerbimo surengimą, 
svečiams — draugams už daly
vavimą, tartus gražius žodžius 
ir brangias dovanas.

Nuoširdžią padėką išreiškė 
savo gyventojai Rūtai už nuola
tinę ir visokeriopą pagalbą. Po 
to visi buvo pakviesti į jubilia
tės namus kavutei.

Norisi priminti, kad ji yra ga
vusi kelis padėkos laiškus už 
atliktus darbus iš buvusio kle
bono kun. A. Zakarausko už pe
ticijos rinkimą, iš Marijos 
Rudienės, Balfo pirmininkės, ir 
Tautos fondo pirm. J. Giedrai
čio. Baigiant laišką, štai jo 
žodžiai: „Iš kur imate tiek ener
gijos... visur Jūsų pribūta, para
šyta... Dievo palaima Jums gali 
tik padėti...”

Gautas dovanas jubiliatė pa
siuntė Tautos fondui ir savo pa
rapijos bažnyčiai. Dar tenka pri
siminti, kad jubiliatė didžiuojasi 
savo rašiniais, protarpiais at
spausdinamais „Draugo” 
dienrašty.

Jonas Jokubka
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