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Lietuvos Parlamentas 
prieš svarbų sprendimą 

Lietuviai saugoja Parlamento rūmus 
Vilnius. Gegužės 19 d. IAP^ — 

Lietuvos Aukščiausioji taryba 
arba Par lamentas šiandien 
bandė surasti sprendimą Gorba
čiovo reikalavimui suspenduoti 
Respublikos paskelbtą nepri
klausomybės deklaraciją, bet 
šioje sesijoje nebuvo priimtas 
joks nutarimas. 

Parlamentas diskutavo dau
gelį klausimų, išskyrus vieną — 
deklaracijos a tšaukimą. 
Parlamente visą dieną vyko 
debatai, kuriuos įstatymus bei 
nutarimus galėtų sulaikyti ar 
net ir laikinai panaikinti. Vėlai 
vakare debatai buvo nutraukti, 
bet buvo nu ta r ta , kad šie 
klausimai bus svarstomi toliau 
pirmadienį, pranešė žinių agen
tūrom Viktoras Balmušas. Par
lamento pranešėjas. 

Vilko siūlymas 
Debatų metu komunis tu 

atstovas E d u a r d a s Vilkas 
pasiūlė, jog būtų Gorbačiovui 
pasiūlyta toks dalykas: Lietuva 
suspenduoja arba panaikina 
kovo 11 nepriklausomybės 
deklaraciją, kad už tai Maskva 
atšauktų ekonominę blokadą, 
pažadėtų nenaudoti jėgos ir 
išvežtų dalį Sovietų dalinių, 
pasakojo Parlamento narys Zig
mas Vaišvila. Bet daugelis par
lamentarų pasisakė, kad tai 
būtų klaida atsisakyti deklara
cijos. Panašiai pasisakiusi ir 
Kazimiera Prunskiene, kuri 
turėjo pokalbį su Gorbačiovu. 
Parlamentas sudarė komitetą, 
kuris išnagrinėtų visus pasiū
lymus ir surastų kompromisinį 
būdą. kuris galėtų būti pasiū
lytas Maskvai. 

Gorbačiovas pakartojo, jog 
Pabaltijo kraštų nutarimai 
siekti pilnos nepriklausomybės, 
pažeidžia Sovietų Sąjungos 
Konstituciją Lietuva paskelbė 
griežčiausią savo sprendimą — 
paskelbė nepriklausomybės ats
tatymą, ko nepadarė Latvija ir 
Estija. Tos dvi respublikos 
pasirinko ilgesni kelią — perei
namąjį laikotarpį, kad tuo metu 
būtų vedami pasitarimai su 
Maskva. Bet Kremlius ir joms 
nedavė jokių pažadų, kad 
pradės pasitarimus ir pagrasino 

paskelbti ekonominę blokadą, o 
Lietuvai dar griežtesnę blokadą. 

Tonas švelnesnis , bet. . . 
Kremlius ir dabar nieko nepa

žadėjo Prunskienei, kad pradės 
derybas. Bet esą jaučiamas 
švelnesnis tonas po to, kai 
Lietuvos ministerė pirmininkė 
paždėjo, kad kai kurie įstatymai 
galėtų būti suspenduoti, jei būtų 
pradėti pasitarimai. Lietuvių 
vadai sako, jog Gorbačiovas 
nu ta rė pri imti P runsk ienę 
todėl, kai buvo sužinota, jog ji 
susitiks su Valstybės depar
tamento sekretoriumi James 
Bakeriu Maskvoje. Bakeris šeš
tad ienio v a k a r e spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog JAV 
yra patenkintos tuo pasimaty
mu, bet rezultatų dar nematyti. 

Vilniuje per visą savaitgalį 
budėjo žmonės prie Parlamento 
rūmų, kad juos neužimtų ..nakti
niai'* — promaskviniai komu
nistai. Britų radijas pranešė, jog 
sąjūdiečiai bijo, kad neįvyktų 
panašūs susirėmimai su prieš 
nepriklausomybę kovojančiais 
komunistais, kaip kad buvo Lat
vijoje ir Estijoje, todėl ir dieną 

bei naktį saugoja Parlamentą. 

P a s ka imynus r a m i a u 
Estijoje maskviniai komu

nistai planavo streikus vy
riausybės įmonėse, bet nebuvo 
žinoma kiek jie turės pritarimo 
iš kitų darbininkų. Panašūs 
s t re ika i praė jus ią vasarą 
sutrukdė darbus tik labai 
mažose įmonėse Talino mieste. 

Latvijoje buvo Rygoje susi
rinkę prieš nepriklausomybę 
nusistačiusios grupelės žmonių 
ir norėjo sudaryti sąjungą. 
Sovietų kariuomenės laikraštis 
..Raudonoji žvaigždė", pranešė, 
jog buvo susirinkę lojalūs Mask
vai komunis ta i , kar iškių 
atstovai ir milicijos atstovai. 

Pranešimas baigiamas, prime
nant, kad Pabaltijo laisvos 
valstybės buvo jėga įjungtos į 
Sovietų Sąjungą prieš 50 metų 
ir dabar nori atstatyti savo 
nepriklausomybes. Kremlius 
beliko vienintelė kolonijinė 
valstybė pasaulyje ir tebelaiko 
pavergusi Pabaltijo respublikas. 

Mirė rašytojas 
Antanas Gustaitis 

Šeštadienio rytą mirė gerai 
žinomas rašytojas, humoristas 
ir aktorius Antanas Gustaitis. 
Laidojamas ke tv i r tad ien i 
Bostone, kur jis su šeima nuo 
pat 1949 metų gyveno. 

Jis buvo gimęs 1907 m. kovo 
12 d. Gustaičių kaime, Kvie-
tiškio valsčiuje, Marijampolės 
apskri ty . Baigęs mokytojų 
seminmariją, mokytojavo pra
džios mokykloje. VDU studija
vo lietuviu literatūrą, germa
nistiką ir pedagogiką. Dalyvavo 
prof. Balio Sruogos vadovau
tame teatro seminare, studijuo
damas teatro meną ir drama
turgiją. Vėliau dėstė lietuvių ir 
vokiečių kalbas Aukštadvario 
progimnazijoje. O dar vėliau 
buvo Klaipėdos ir Vilniaus 
radiofonu vadovas. Vilniau-
vals tybinio dramos t e a t r o 
direktorius ir Kauno radiofono 
redaktorius. Pasitraukęs iš 
Lietuvos, gyveno Ravensburge. 

Jis yra parašęs eilę vaidinimu, 
kurių rankraščiai liko Lietuvo
je 1937 m. sukūrė 5 veiksmų ko 

Lietuvos ministerė pirmininke Kazimiera Prunskiene - '--tybes 
departamento sekretoriumi James A. Baker III Amerikos a;rkisadoriaus 
namuose Maskvoje. 

Medicinos pagalba Lietuvai 

A.A. Antanas Gustaitis 

mediją ..Slogučiai"', kuri buvo 
pastatyta Klaipėdos teatre. 
1956 m. išleido humoristinių 
eilėraščių rinkinį , .Anapus 
teisybės". Buvo nuolat inis 
l i teratūros vakarų dalyvis, 
aplankęs daugelį lietuvių trem
tinių stovyklų, o Amerikoje ir 
Kanadoje visas didžiausias 
lietuvių vietoves net po kelis 

New Y o r k a s 1990 m. 
gegužės mėn. 19 d. (LIC) 
Didžiausia katalikų šalpos or
ganizacija Amerikoje. Catholic 
Relief Services sutiko padėti 
Lietuvių katalikų Religinei 
baipai (LKRŠ) parūpinti vaistų 
ir medicininių reikmenų Lietu
vai. 

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, atsiliepdama į Lietuvos 
Sveikatos Apsaugos Ministeri-
jis ir Lietuvos medikų Asociaci
jos prašymą padėti Lietuvai 
šiame k r i t i š k a m e blokados 
e tape , į s te igė Medicininės 
Pagalbos Komitetą. Komitetas, 
kuriam vadovauja Brookdale 
Hospital Tyrimų Skyriaus virši
ninkas dr. Jonas Gintautas, yra 
sudaręs ,.Gyvybė Lie tuvai" 
programą, kurios tikslas yra 
teikti ir Lietuvon pergabenti 
vaistus, medikamentus ir kitus 
medicininius reikmenis. 

Katalikiškas moterų sambū
r i s CARITAS, bendradar 
biaujant ir pritariant Lietuvos 
Sveikatos Apsaugos Ministeri
ja i , y r a įgaliojęs Religinės 
šalpos , ,Gyvybė L i e t u v a i " 
komitetą pravesti vaistų lab
daros akciją Amerikoje. Vaistai 
bus gabenami į Lietuvą CARI
TAS ir Lietuvos Sveikatos Ap
saugos Ministerijos žinion. 

Vais tų są rašas 
Religinės Šaipos prašymu, 

Lietuvos Sveikatos Apsaugos 
Ministerija parūpino septynio
likos puslapių sąrašą „Reika
l ing iaus ių medikamentų '* . 
,.Gyvybė Lietuvai" komitetas 
kreipiasi į didžiąsias Amerikos 
vaistų bendroves aukoti vaistus 
šiai labdaros akcijai. Turimomis 
žiniomis, šiuo metu Lietuvoj la
biausiai trūksta insulino ir an
tibiotikų. 

įvairios Amerikos profesinės 
asociacijos jau ateina į talką 

kartus. 
Gustaičio kūrybos pobūdis-ko-

medija. humoristika, satyra. 
Meniniu požiūriu ypač vertinga 
yra jo humoristinė poezija, 
kurios kiekvienas eilėraštis 
savo forma ir turiniu sudaro 
darnų ir išbaigtą kūrybinį vie
netą. J o poezija populiari ir 
skaitytojų mėgiama. Jo pasku
tinės dvi knygos yra: „Saulės 
š e r m e n y s " ir „Pakelė je į 
pžadėtąją žemę". 

„Gyvybė Lietuvai" komitetui su 
patarimais ir konkret ;:\ paglba. 

Dr. Gintauto pastangomis. 
Amerikos afganistanų grupe 
paaukojo ..Gyvybė Li< tuvai" per 
700 svarų įvairių va-otų ir reik
menų, kūne netniKu> bus siun
čiami į Lietuvą, Vaistų trans
porto, sandėliavime' ir dalinimo 
klausimais g l a u d a i tariamasi 
su Lietuvos Sve matos Apsaugos 
ministru Juozu Oleku ir CARI
TAS pirmininke Albina Pajar
skaite. 

Humanitarinė r medicininė 
pagalba jau sėkmingai yra 
pasiekusi Lietuva :r iš Austrijos 
ir Lenkijos, Lietuvių Informa
cijos Centro žini >mis, Danijos 
Raudonojo Kryžiaus delegacija, 
kviečiant Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, nuvyko Lietuvą tirti 
gydymo sistem.-. ir mediką 
mentų trūkum.: ..Gyvybė Lie
tuvai" komitet; tuo reikalu 
konsultuojasi su Danijos Rau 
donojo Kryžiau- .Disaster Re 
lief" pirminink Coperhagoje. 

Aukos „Gy\\ )ė Lietuvai"' 
akcijai priiman ? šiuo adresu: 
L i t huan i an i atholic Reli-
gious Aid-Life >rLithuania. 
351 Highland V d., Brooklyn. 
New York 11207. Aukos mira 
somos nuo fed. ;okesčių. 
Asmenys, norntys daugiau 
informacijų, ga <reiptis į Reli
ginę Šalpą darbo valandomis, 
tel. (718)647-24 i4. 

LIETUVOJE 
— Kauno medicinos akademi

jos prorektorius P . St i rbys 
išrinktas New Yorko mokslų 
akademijos nariu. Metinius mo
kesčius akademijai — 90 dol. 

padengė JAV L i e t u v i ų 
Bendruomenė. 

— Lietuvos konservatorijos 
aktorinio meistriškumo kated
ros studentai turėjo išvykti į 
JAV stažuotis vienoje aukštųjų 
meno mokyklų dviems mėne
s iams. I š Maskvos b u v o 
pranešta, kad jų bilietai per
leidžiami kitiems ir j i e m s 
negalima skristi į JAV. Prie
žastis nenurodyta. 

— Vilniaus Pedagoginio ins
tituto bendrabučiuose, rektoriui 
S. Razmai įsakius, nuo vidur
nakčio turi būti užgesintos visos 
šviesos. Bausmės už nevykdymą 
įsakymo labai griežtos. 

— Aštuonių dailininkų dar
bai iš Lietuvos pasiekė Norve
gijos sostinę Oslo, kur vyksta jų 
paroda reprezentacinėje galeri
joje. 46 meno kūrinius atvežu-
siųjų vairuotojų nuotraukos 
buvo dedamos pirmuose Norve
gijos laikraščių puslapiuose. 
Parodos atidaryme dalyvavo 
Norvegijos parlamentarai, Lie
tuvos kultūros ir švietimo mi-
nisteris, keli lietuviai daili
ninkai ir dainininkė Veronika 
Pavilionienė. Paroda^ remia 
amerikiečių benzino f i rma 
„Mobil". 

— Operos ir ba le to t ea t re 
Vilniuje paskutiniu metu ne 
kas vakarą salė pi lna dėl 
esamos blokados, bet Čai 
kovskio baletas „Gulbių ežeras" 
gegužės 9 neturėjo nė vienos 
laisvos kėdės. Žiūrovus pasitiko 
pakeliui į salę dėžutė aukoms 
antiblokadiniam fondui. 

Valstybės sekretoriaus 
patarimas Prunskienei 

Negalima pasitikėti Maskva 

— Vilniaus universiteto par
tinio komiteto s e k r e t o r i u s 
Bronislovas Genzelis s avo 
žodyje partijos suvažiavimo 
deputatams priminė ne t ik 
praėjusį 50 metų laikotarpį, bet 
ir nuo 1918 metų, kai saujelė po
grindininkų patikėjo Stal ino 
saule. J is sakė, kad partijoje 
būta visokių žmonių — ir 
prisitaikėlių, ir dorų. Kaip 
pavyzdį paminėjo P. Glovacką, 
J. Vaišnorą, J. Bulavą, visaip 
mėginusius padėti. 

- „Kur ie rWi lensk i"po l49 
metų vėl pasirodė Lietuvoje. To
kiu pavadinimu laikraštis buvo 
pasirodęs 1842 m. ir su pertrau
komis ėjo iki 1915 metų. Tai tas 
pats iki šiol ėjęs „Czerwony 
sztandar"" lenkų kalba laikraš
tis Vilniuje. 

Sovietų kariuomenės 
provokacijos Lietuvoje 

K a u n a s . 199 
(LIC) - Pasak 
vizijos, geguže-
nuoliai Alekso 
buvo sovietų ka 
vienas mirtinai 
Turimomis žin 
apie 8 vai. v<" 
neaiškios , p* 
Balmušo, kuri? 
Lietuvos Parį ar 
jos biuro Vilni" 
yra kelios inci< 

Paga l SOVH 
minėti du ja 
įžengę į uždrau 
zoną. Panora 
programoje p' 
nežinomus \ 
šaudoma už b; 
žuvusio kūną; 
į bazės terito r 

gegužės 17. 
ietuvos tele-
5 d. du jau-
prie Kauno 

vių nušauti — 
tas sužeistas, 
nis, tai įvyko 

Aplinkybės 
-ak Viktoro 
albėdamas iš 
nto informaci-
pridūrė, kad 

įto versijos. 
. kar i šk ius , 
uoliai buvo 
karinės bazes 
»s televizijos 
^ešta, kad į 
k inus buvo 
s ribų ir kad 
audymo įvilko 
Milicija neat

gauna mirt inai peršauto jo 
drabužių iš kariškių, kur ie 
teigia, kad tai ne jos reikalas. 
Vanoramos žiniomis, sužeistasis 
guli ligoninėj, kritiškam stovy
je, o kitas šaltinis tvirtina, kad 
jis namuose tik su nubrozdintu 
veidu. 

Balmušas taip pat sakė, kad 
gegužės 15 d. įvyko ir k i t as su 
sovietų kariuomene sur iš tas 
incidentas Marijampolėje Per 
miestą važiavo šarvuočių kad 
rai, demonstruodami savo jėgą. 
Vienas tankas pervažiavo ir 
sutriuškino gatvėje stovinčią 
lengvąją mašiną, iš kurios ką 
tik buvo išlipę keleiviai, t.y. 
motina su duk ra Sovie tų 
kariškiai aiškina, kad jauni 
kareiviai neįpratę t a n k a i s 
važiuoti gatvėmis 

Maskva . — JAV Valstybės 
d e p a r t a m e n t o s ek re to r iu s 
James A. Bakeris DT ragino Lie
tuvos ministerę pirmininkę sus
penduoti savo respublikos nepri
klausomybės deklaraciją kad 
galėtų pradėti pasikalbėjimą su 
Maskva. 

Min. pirm. Kazimiera Pruns
k ienė penktad ien io vakare 
sugrįžo į Vilnių, parveždama 
Lietuvos Parlamentui pasiūly
mą iš Amerikos ir didelį spau
dimą iš Sovietų Sąjungos. Lietu
vos P a r l a m e n t a s sus i r inko 
še š t ad i en į i š k l a u s y t i jos 
pranešimo apie pasitarimus su 
Gorbačiovu ir su Bakeriu ir nu
tar t i ką daryti toliau. 

K a d n e m i n ė t ų Lie tuvos 
Lietuvos vyriausybės parei

gūnai užsienio žurnalistams 
paskojo , kad P a r l a m e n t a s 
nesutiks grįžti atgal į Sovietų 
Sąjungos valdžią . Tačiau 
Prunskienė jiems pasakė, kad 
bus ieškoma būdų kaip sulai
kyti nepriklausomybės dekla
racija ir išgauti Sovietų garan
tijas, kad nesikiš į Lietuvos 
reikalus. Manoma, kad Gorba
čiovo susitikime su prezidentu 
Bushu bus kalbama tos „realio
sios po l i t i kos k l a u s i m a i s 
Europoje, įskaitant ir Lietuvos 
principinį nusistatymą", rašo 
UPI agentūra. Amerikiečiai ir 
Gorbačiovas nori, kad žinių 
agentūros ir televizija, kai jis 
bus Amerikoje, kuo mažiau 
rodytų Lietuvos vadus ir apie 
tai tylėtų. Tačiau prieš pra
sidedant viršūnių konferencijai, 
Lietuvoje baigsis alyvos ištek
liai, jei Sovietai neatšauks savo 
blokados. Lietuviai šią situaciją 
supranta ir daro žygius, kad 
prasidėtų jų pasitarimai su 
Maskva ir kad amerikiečiai 
būtų giliau į tą klausimą 
įsigilinę. 

Sus i t i k imas 
Lietuvos Par lamentas svars

tąs, kokius įstatymus galėtų 
sulaikyti, kur ie buvo paskelbti 
po nepriklausomybės deklara
cijos paskelbimo. Norima iš 
naujo aptarti naujokų ėmimo 
nutarimus, kas yra Lietuvos 
pilietis ir nuosavybės klausi
mus, neliečiant pačios dekla
racijos a k t o . Gorbačiovas 
n e t u r į s ką nors d a u g i a u 
pasakyti lietuviams tol, kol 
Lietuvos vadai nenusilenks jo 
autor i te tu i , pr imena ,,New 
York Times" korespondentas iš 
Maskvos. Bet jis reikalauja, kad 
l ie tuviai suspenduotų savo 
nepriklausomybės aktą kaip 
sąlygą pradėti pasitarimams. 

Spaudos konferencijoje Pruns
kienė pasakė, jog jų susitikimas 

Danų-lietuvių 
draugija 

— Vilnius . Cia įvyko stei
giamasis Lietuvos-Danijos su
sirinkimas. Draugijos pirmi
n i n k u i š r i n k t a s V i l n i a u s 
u n i v e r s i t e t o ang lu kated
ros vedėjas prof. Alber tas 
Steponavičius Danijoje taip pat 
yra susiorganizavusi danų lie
tuvių draugija, o Rygoje steigia
mas šios valstybės kultūros 
centras, kur is apims Pabaltijo 
respublikas. Lietuvos-Danijos 
draugija plės tiesioginius ryšius 
su įvairiomis sr i t imis t a rp 
abiejų va l s tyb ių pi l iečių, 
organizacijų. įstaigų ir įmonių. 

su Sovietų vadu buvo „kietas ir 
kartais bauginantis naujomis 
dar didesnėmis sankcijomis, jei 
Respublika nenusilenks Mask
vos reikalavimams". Lietuvos 
ministerė pirmininkė pagyrė 
amer ik ieč ius , k a d palaiko 
Lietuvą, pažymėdama, jog 
Bakeris aptaria „kad tai yra 
tarptautinis reikalas, bet ne 
Sovietų vidaus klausimas". 
Bakeris kalbėjęs Prunskienei, 
kad nepriklausomybės deklara
cijos sulaikymas dar nereiškia 
„sugrįžimo sovietų valdžion". 
..Bakeris išdėstė savo pažiūras 
į mūsų įstatymų ir akto suspen
davimą ar užšaldymą", papasa
kojo Česlovas Stankevičius, Lie
tuvos viceprezidentas, kuris da
lyvavo kartu susitikime. „Jis 
pasakė, jog bet kokiu atveju tai 
nereiškia tų dokumentų atšau
kimo ar panaikinimo. J is sakė, 
jog tai turi būti suprasta, kad tų 
aktų vykdymas tik sulaiko
mas", kalbėjęs jiems sekretorius 
Bakeris. 

Nuolaidų k l aus ima i 
Tokią pat poziciją yra užėmę 

ir Prancūzijos prezidentas F. 
Mi t t e r rand ir Vokietijos 
kancleris Kohl. Prunskienė 
pareiškusi savo baimę, kad toks 
nepriklausomybės deklaracijos 
suspendav imas gali būti 
Maksvoje suprastas kaip pasida 
vimas vėl Sovietų įstatymams. 
Kai vienas oficialus amerikiečių 
pareigūnas buvo paklaustas, ar 
Bakeris tikrai ragino suspen
duoti Lietuvos deklaracijos ak
tą, į tą klausimą aiškiai neat
sakė, bet pasakė, jog Bakeris 
iškėlė Prunskienei pasiūlymus, 
kaip galėtų padaryti progresą, 
kad prasidėtų derybos. 

Amerikiečiai esą patenkinti, 
kad Gorbačiovas priėmė Pruns
kienę. Tačiau pastebi, deja, 
derybos dar nėra pradėtos. 
Prunskienė visų priimama kaip 
„patyrusi ir pragamatiška poli
tikė, ir kad pradžia padaryta. 
Žurnalistai praneša, jog Lietu
vos Parlamente esąs didelis 
nepasitikėjimas Maskva, todėl 
ir nuolaidu negalima daryti. 
Kazimieras Motieka, teisinin
kas ir Parlamento vadovybės 
narys, pasakė, jog suruoštos 
prieš nepriklausomybę demon
stracijos prie Parlamento rūmų. 
yra įrodymas, kad Maskva 
inspiravo juos, kurie reikalavo, 
kad vyriausybė pasitrauktų. 
Todėl n e g a l i m a pas i t ikėt i 
Kremliumi. 

Prunskienė pasakė, jog Parla
mentas svarstys Maskvos reika
lavimus, įskaitant ir tai. ką 
reikia suspenduoti ir kaip ilgai 
ir kokias garantijas išgauti iš 
Sovietų Sąjungos . Vakarų 
valstybės taip pat vis daugiau 
susidomi Lietuvos klausimu. 
Ypač svarbu Amerikos didesnis 
užsiangažavimas. 

KALENDORIUS 

Gegužes 22 d.: Eimantas, Al
dona. Rita. Julija, Milvydas. 

Gegužės 23 d.: Desidenjus, 
Merkurijus, Milgaudas, Ivona, 
Tautvyde. Gertautas. 

ORAS CHICAGOJK 

Saule teka 5:26. leidžiasi 8:09. 
Temperatūra dieną 60 1.. nak 

tį 42 1 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS J SVEIKATĄ, 6515 So. Califoraia Ave., C h i c a g o , EI. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

GYDYTOJO PATARIMAMS 
PAKLUSNUMAS -

PENSININKO SVEIKATOS 
DIDINIMAS 

rėtojas neatsimins visų žinių. 0 
neišmintingojo — niekas neiš
mokys. 

Ligonio prižiūrėtojas turi žino
ti penkis dalykus apie vaistų 
teikimą: 1. Kodėl niekada ne
reikia kaitalioti vaistų dozes 
savo nuožiūra; 2. Koks yra skir
tumas tarp prekybinio ir chemi
nio vaisto pavadinimo (jis ski
r i as i tik ka ina) ; 3 . Kaip 
atpažinti kada ligonis ima 
nepakelti vaisto ar kada vaistas 
neveikia; 4. Kokios priemonės 
padidina ligonio paklusnumą 
vaistus imant ir 5. Gydytojo 
nurodymus kaip vaistus imti: ar 
juos galima sutrinti, perlaužti, 
ar galima imti valgant, o gal im
ti prieš ar po valgio. 

ligonj gydy-- vaistais, o ligonis 
- kaip r e i k ė t juos naudoti. 

Pasiskaityti- Senior Patient, 
May 1990 

KAI KOSULYS 
NESILIAUJA 

Kad pacientai būtų paklus
nesni gydytojo patarimams, 
reikia tiek gydytojui, tiek li
gonio prižiūrėtojui t inkamai 
atlikti savo užduotį. 

Mediciniško gyven imo 
t i esa 

Ar patari savo pacientams 
sunormuoti riebalus savo krau-
juje? Taip paklaustas buvo Cook 
apskrities ligoninėje dirbąs šir
dies ligų specialistas — kardiolo
gas Manohar Kola. J i s šitaip 
atsakė: „Patariu, bet jie nepildo 
mano patarimo, nors gerai žino, 
kad be širdies jie negyvens". Tai 
tas pats asmenybe sumenku-
siojo elgesys, ka ip nesusi-
tvarkymas rūkant, girtaujant 
bei n a r k o t i k u s v a r t o j a n t . 
Žmonės žino, kad tai nuodai, bet 
vis vien nuodijasi. Sklerozės 
reikale nuodijamasi maistu-per-
sivalgymu, nes tokie savižudžiai 
savu vidumi, savomis dvasi
nėmis savybėmis luoši yra. 

Tas kardiologas juokais dar 
pridėjo: „Jei jie pildytų mano 
nurodymus, aš likčiau be darbo, 
nes suliesinę iki normos savo 
kraują, jie širdimi retai kada 
negaluotų ir kitokiems gydyto
jams kišenes pildytų. 

O čia rašantysis jam pritar
damas pramatė, kad ir dvasiš
kiai liktų be darbo, jei žmonės 
pajėgtų žmoniškai elgtis. Bet 
kur tau: žmonės žino, kad per iš
tvirkavimą susilauks mirtinos 
AIDS ligos (Cook apskrities li
goninėje jau net po tr is tokius 
ligonius per dieną pasitaiko me
diciniškai tirti), o vis vien ištvir
kauja. Ne kitaip yra ir su dar 
tikrais žmonėmis netapusiais 
nusidėjėliais: jie nuolat girdi 
apie pragarą, kurį užsitarnaus 
per mirtiną nuodėmę, bet vis 
vien nesitolina nuo jos. Ir jie 
ta ip elgsis tol, kol t ik ra i s 
žmonėmis taps. Čia ir pri
einame prie mūsų svarbiausio 
uždavinio, kol gyvename šioje 
žemėje: per t inkamą auklėjimą 
tapti tikrais, Dievui ir Žemei 
priimtinais žmonėmis. 

Alvudo išleistoje gyd. psi
chiatro Algirdo Statkevičiaus 
knygoje „Žmogaus gelbėjimas" 
(gaunamoje Lietuvio sodyboje už 
10 žaliukų, o siunčiant — už 12), 
Vilniaus universiteto filosofijos 
mokslų daktaras Bronius Kuz
mickas t e i s inga i t v i r t i n a : 
„Normalaus žmogaus masinėje 
apimtyje ugdymas yra pats pa
grindinis mūsų laikmečio žmo
nijos uždavinys". 

Kol tokį uždavinį mes suge
bėsime atlikti, mums reikia da
bar bent pakenčiamai tvarkytis 
su pacientais, kurie yra sava 
dvasia-asmenybe-nusiteikimais 
pasilpe, kurie nepildo gydytojo 
nurodymų. 

Ligonio pr iž iūrė to jas — 
gydytojo t a l k i n i n k a s 

Paciento nepildymas gydytojo 
nurodymų apie vaistų ėmimą ir 
bendrai apie savo sveikatos 
tvarkymą vargina visus, kurie 
nori jam padėti. Reikia ne tik 
pacientui, bet ir jo prižiūrėtojui 
būti žmoniškam ir apsišviesti 
gydymosi vaistais pagrindinius 
dėsnius. Tik tada ims gerėti 
pensininko sveikatos reikalai. 

Dauguma gydytojų savas 
pareigas tinkamai atlieka. Tar
kim, kad geras gydytojas nusta
tė diagnoze, parašė receptą, iš
aiškino pacientui kaip tuos vais

tus imti. O t a s receptas yra jau 
penktas šiais metais t am pa
cientui pr i rašytas , kurio jis 
nep i ldė . D a b a r gydytojas 
paprašė ligonio prižiūrėtojos 
būti kar tu ir girdėti ligoniui 
teikiamus gydytojo nurodymus. 

Bet ir tuo atveju nėra tikra, 
kad pacientas vykdys gydytojo 
nurodymus. Mat pensininkui 
vaistų teikimo paaiškinimas 
priklauso nuo ligonio prižiūrėto
jo supratimo apie gydytojo pri
rašytus vaistus ir jo duotus 
nurodymus. 

Vilnietis poetas Valdas Šapkus 
deklamuoja savo patriotinę kūrybą 
Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. A. Unguraičio 

Gyd. psichiatras Algirdas Statkevi-
čius autografuoja savo knygą „Žmo
gaus gelbėjimas". Ji gaunama Lietu
vio sodyboje. 

Nuotr. A. Ungura ič io 

N e p a m i r š t i n a , kad tok ie 
prižiūrėtojai pristato pensi
ninkui ir be recepto iš vaistinės 
gautus vais tus , ar iš pažįstamo 
pasiskolintus bei savo iš namų 
atneštus. Toks gali būti tų 
prižiūrėtojų neišmanymas. Iš
mintingas prižiūrėtojas gali būti 
gydytojo talkininkas, o kitoks — 
ligonio žudikas, nors ir iš geros 
Širdies. 

D a u g p r iežasč ių s u n k i n a 
p e n s i n i n k u i t i n k a m a i imti 

va i s tu s 

Įvairios priežastys trukdo pen
s in inkui re ikiamai imti su 
receptu gau tus vaistus. Neiš
aiškinus kaip reikia vaistus var
toti, pacientas ir jo prižiūrėtojas 
gali vaisto doze ir jos priėmimą 
savo nuožiūra reguliuoti. 

Yra tokių ligonių, kurie taupo 
p in igus , maž indami vais tų 
dozes, dal inasi savo vaistais su 
kitais a r taupo vaistus ateičiai 
— per ankst i nutraukia vaistų 
ėmimą. 

Dar to negana, tūlas pensi
ninkas nustoja vaistus ėmęs, 
kai nusiskundimai liaunasi, 
manydamas, kad liga jau iš
gydyta. Kitu atveju pensininkas 
mano, kad vaistai jam neveikia 
ir jis nustoja juos vartojęs: mat 
y r a t o k i ų , sakys im, pr ieš 
nusiminimą — depresiją vaistų, 
kurie pradeda veikti tik už kelių 
savaičių, ne tuojau. 

N e s u p r a t i m ą seka 
n e k l u s n u m a s 

Tyrinėtojai susekė, kad di
džiausia priežastis nepaklus
numui gydytojo nurodymams 
yra nesupratimas, kaip vaistai 
ve ik ia . Užta i i šmin t ingam 
ligonio prižiūrėtojui pakanka 
per 3-5 minutes duoto gydytojo 
paaiškinimo. Tada galima tikė
tis, kad ligonis laikytus nurody
mų, imant vaistus. Išmintin
gam ilgiau nereikia aiškinti, 
nes prie ilgų aiškinimų ir priiiū-

Geriausiai bus, jei gydytojui 
aiškinant apie vaistų veikimą ir 
jų priėmimą bei ligonio gydymą 
su pacientu bus ir jos ar jo 
prižiūrėtojas. 

Senesnieji turi savarankiškai 
savo sveikatą tvarkyti. Kai 
gydytojas pačiam ligoniui duoda 
vaistų ėmimo nurodymus, tai 
rodo, kad ir gydytojas rūpinas 
ligonio savarankiškumu. Net ir 
tais atvejais, kai ligonis prižiū
rėtojui paveda savo sveikatos 
reikalų tvarkymą, gerai būtų, 
kad ir tada pacientas būtų ir gir
dėtų gydytojų patarimą, apie jo 
negalės tvarkymą. 

Vaistų nepaken t imo ar jų 
priešingos veiklos 

re išk in ia i 

Sekantis tuzinas pas pacientą 
atsirandančių reiškinių gali 
nurodyti vaisto neveiksmin
gumą ar priešingą jo poveikį. 
Tuojau reikia pranešti gydy
tojui, pastebėjus bent viena iš 
tuzino tokių negerumų: 

1. Kai vaistus imant atsi
randa emociniai bei atpažinimo 
sutrikimai. 2. Kai pakartotinai 
ima parvirsti. 3. Kai išmatos 
esti juodos — smalos spalvos, 
neimant geležies vaistų, ne-
valgant špinatų, burokėlių ar 
slyvų. 4. Apalpus. 5. Vemiant 
krauju. 6. Kai ima krūtinę 
skaudėti, 7. Šalčiui krečiant. 8. 
Karščiuojant. 9. Gerklę skau
dant. 10. Atsiradus odos išbė
rimui a r paraud imui . 11. 
Negalint nusišlapinti. 12. Ne
įprastai kraujuojant (sakysim 
po oda) ar pastebėjus odos susi-
braižymą. 

Taip pat gydytojui reikia pra
nešti, pastebėjus tokius pen
kis negerumus, kurie gali būti 
atsiradę dėl vaistų veikimo. 1. 
Burnoje sausumas, 2. Sunegala
vimas viduriais, 3. Regėjimo pa
kitimas, 4. Čiurnų sutinimas ir 
5. Drebėjimas. 

Pranešant gydytojui apie li
gonio stovį, reikia pažymėti 
tokias de ta les : 1. kada 
negerumas prasidėjo, 2. kaip il
gai tęsiasi pakitimas nuo nor
mos, 3. ar buvo kokia ypatinga 
priežastis nuo kurios galėjo atsi
rasti negerumus ir 4. ar ligonis 
ėmė kitaip valgyti. 

Išvada. Kiekvienam ligonio 
prižiūrėtojui reikia žinoti visas 
priežastis, kurios gali trukdyti 
ligoniui pakankamą vaistų 
naudojimą ir tų priežasčių 
reikia iš galvos neišleisti. Tik 
tada gydytojas galės tinkamai 

Klausimas. Mano mama daž
nai kosti. Kosulys nepaliauja, 
nežiūrint kiek aš jai kosulio su
stabdymu: vaistų nuperku be 
recepto iš vaistinės. Jos širdis 
visada greitai plaka, o ka i 
užsikosti, net dusti ima. Koks 
Tamstos patarimas, kas m a n 
daryti, kaa jei pagelbėčiau? 

Atsakymas. Mesk į šiukšlių 
dėžę visus p r e k y b i n i n k ų 
peršamus nuo kosulio vaistus. 
Jie naudingi niekam kitam, o 
tik prekybininkui ir jų gamin
tojui. Šie žino, kad dauguma 
žmonių nesiorientuoja ap ie 
kosulį ir yra lengvatikiai ir 
todėl jie leidžia pinigus niekais: 
rek lamų suvilioti, menk ina 
savo sveikatą ir tušt ina kišenę. 
Tai tokia ..nauda" iš visų tų 
„nuo kosulio" vaistų, t a i p 
gausiai begalvių perkamų. 

Kai varginantis kosulys ir 
dažnas širdies plakimas neaplei
džia senesniojo, reikia ne niekus 
išdarinėti su tais be recepto gau
tais neva tai vaistais, bet būtina 
Šalinti tokio kosulio priežastį: 
gydyti Širdies darbo nepakan
k a m u m ą congestive h e a r t 
failure). Tokia negerovė eina 
kartu su minėtu kosuliu ir grei
tu širdies plakimu. 

Tos ligos pradžioje ligonį 
vargina tik minėti du nege
rumai. Vėliau prisideda kvapo 
trūkumas, ypač atsigulus (tokie 
geriau jaučiasi, kai sėdi, kojas 
nuleidę) ar kiek pajudėję, paėjė
ję. Dar naktį bemiegant kartais 
gali užeiti miegą pertraukiantis 
oro gaudymas. 

Nepamiršt ina, kad pensi
ninkui chronišką kosulį gali 
sukelti kai kurie vaistai. Net 
kas dešimtas tigonis kosuliu 
reaguoja i tam t ikrus vaistus, 

kaip ACE. Kuo mažiau ligoniui 
naudosim nereikalingų vaistų, 
tuo bus ligoniui geriau. 

Yra ir tokių ligonių, kurie į 
miegui vaistus (kaip Halcion) 
reaguoja kliedėjimu, užsimir
šimu ir nesukontroliuojamais 
judesiais. Atsimintina, kad kai 
kurie vaistai (kaip benzodia-
zepin) sutrikdo paciento lyg
svarą. Toks dažnai parpuola ir 
susilaužo kaulus, ypač klu-
bikaulius. 

Yra ir tokių vaistų, kurie veda 
iš kelio cukraligės sukontrolia-
vimą (kaip tokie prieš hiper-
tensiją, prieš nusiminimą bei 
turį cukraus ir alkoholio — prieš 
artritą ir kortizoniniai). 

Todėl visi pagyvenusieji nė 
neprašykime, o gydytojai tegul 
nepr i rašo miegu i a r nusi
minimui tablečių, nes tokie 
vaistai pensininkui gali pa
daryti daugiau žalos negu 
naudos. 

Bet kur t au šiaip žmogus 
klausys tokio patarimo,nes jis 
apsi leidžia s v a r b i a u s i a m e 
dalyke,norint apsisaugoti nuo 
ligos. Užtai susirgę jie griebiasi 
už bet kokios tabletės ir jas kaip 
smakai ryja, žinoma, nedaug ko 
gero iš tokio rijimo sulaukdami. 

Štai vienas iš dabartinės Lie
tuvos sakosi turįs podagrą ir 
prašo Feldene, 20-mg tablečių, 
kurias čionykštis fabrikantas 
perša artritikams dėl palengvi
nimo rytais pasitaikančio sąna
rių sustingimo. O išmintingas 
pacientas gali tą sustingimą 
geriausiai sutvarkyti ir be tokių 
tablečių: tik reikia mankštintis 
šiltame vandenyje ir gimnas-
tikuotis. Jo prašomas vaistas 
neturi nieko bendro su podagros 
gydymu. Dėl pastarosios jis 
turėtų šitaip elgtis. 

Jis turi žinoti, koks yra jo 
kraujo rūgštumas (uric acid 
kiekis kraujo serume). O jis to 
nežino, nes neskyrė kraujo, o 
prašo nuo tos ligos vaistų ir dar 
ne tokių kokių reikia. 
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Taip ir panašiai mes savo 
sveikatą ir kišenę aliname vien 
per t a m s u m ą ir lengvapė
diškumą. Kiekvienas mūsiškis 
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jam bus lengvesnis ir tiesesnis 
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negalių tvarkymą. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabmate) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

8434 W. 71 Straat, Chicago 
Ta*. (1-312) 434-5349 (veikia 24 vai) 

įPirm., antr., ketv.. penia nuo 12 iki 6 v.v 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Kab. (1-313) 735-4477; 
|*ex. (703)246-0067; arba (703)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCOtCAL BUILOING 

•449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3300 W. 95 «t. 
Tai. (703) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
165 East Suparior, Sulta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — (1-312) 337-1285 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (703) 442-3237 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7733 3. Kadzta Ava., 
Chicago, IN. 50352 

Pirm., antr., Ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel . (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Svečiai iš Juno Beach, Fla.. lietuviai. Iš kairės sėdi: Nijolė Sadūnaitė ir Vilnis 
Bražėnas, stovi: LB pirm. A. Augūnas. A. Biliūnienė. Liet. Dukterų pirm. 
D. AuRūnienė, Liet. respublik. pirm. A. Soliene. 

Nuotr. J. Garlos 

3132 3. Kadzia Ava. , CMcago 
(1 -312) 325-2370 arba (1 -312) 435-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauto ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 535-2302 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Danty Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)473-2112 

9525 S 79th Ave . HiCkory Hills. IL. 
Tai. (703) 533-3101 
Vai pagal susitarimą 

Juno Beach, Fla. 
POPIETĖ SU N I J O L E 

SADŪNATTE 

LB pastangomis vietos lietu
viai susirenka pabendraut i 
kiekvieno mėnesio a n t r ą 
antradieni Radney's Cafe, 420 
US Hwy, 1, North Palm Beach. 

Gegužės 8 dieną 1 vai. p.p. i 
šiuos pietus atsilankė Nijolė 
Sadūnaitė, kuri lankosi pas 
savo gimines Floridoje. Viešnią 
atlydėjo dr. V. Tumasonienė. 
Apylinkės valdybos pirm. A. 
Augūnas pasveikino viešnią, o 
A. Solienė įteikė gėlių. 

Pasisotinus pietumis, viešnia 
savo žodyje džiaugėsi galėdama 
susitikti su vietos lietuviais ir 
pabendrauti. Pasakojo apie savo 
pergyvenimus Lietuvoje ir įspu-
džius laisvame pasau ly je . 
Publika kur ios p r i s i r inko 
pilnutėlės patalpos, klausėsi 
Nijolės gilioj rimty, tramdyda
ma ašaras. O Nyolė sakė: „Ne
bijokite kančios! Per kančią 

Dievas vykdo savo planus!" Ne
lengva buvo klausytis jos iš
gyvenimų ir stebėti šypseną 
veide. Lyg geležis išdeginta 
ugny ir išplakta žaizdre — 
šypsojosi atleidžianti ir mylin
ti. Nelengva pamoka mums. 
Apie save Nijolė sakė: „Aš esu 
paprasta ir silpna — tokius 
Dievas pasirenka savo misijai... 
Nepamirškit Lietuvos. Netruko 
klausimų. Pokalbiai nesibaigė 
net einant pro duris. Per daug 
greitai prabėgo popietė su Nijole 
Sadūnaitė. 

Šiuose pietuose dalyvavo Vi
l ius B r a ž ė n a s , a k t y v u s 
amerikietiškoje spaudoje, radi
jo ir televizijos programose. Jis 
nenuilstamai kelia Lietuvos 
vardą ir informuoja amerikie
čius apie komunistini pavojų. 

A. Biliūnienė 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 51 st Straat 

Kabineto tai. (1312) 737-1153; 
RozM. (703)335-4311 

Nebūk lyg vėliava, plazde
nama vėjo, ir nepradėk darbo 
vis iš naujo! Kad esi pasiryžęs, 
ištesėk iki galo. 

Reinicke 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2434 W. 71at Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Namų (703) 534-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kadzta, Chicago. IH. 
Tai . (1-312)925-2370 

1155 Dundaa Ava., Elgln, IN. 50120 
Tai. (703) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

90S5 S. Rotoarta Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia j vakarus nuo Mariem Ave 

Tai. (705) 593-4055 
Valandos paga! susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko ak mus 
2318 W. 71M St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Patoa Vlaion Contar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v.v 

Tai. (705) 443-1777 

Tai . kaftinato Ir bute: (703)352-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava. , Ctcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
liskyrus treč. SeSt 12 iki 4 vai popiet 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
GydytOĮas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
153 N. • M M j p R Ava. , SuRe 324 Ir 

3335 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
Tai . (1-312) 535-2330 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonlo kabinata. parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 Waat 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: R«z. (708) 852-0589 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2333 W. 71at. St.. Chicago. IH. 

Tai. : (1-312) 436-0100 
11800 Southvraat Mlghway 
Patoa Haighta, IN. 50453 

(703)361-0220 (708)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stra«t 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p 
Sėst pagal susitarimą 

Kabinate* tai. (1-312) 776-2880. 
Rax. (706) 443-5545 

Kab. tai . (1-312) 535-0348: 
Ros. (1-312) 773-6533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4236 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm >r ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10-12 1-6 

EDMUNDS VTŽINAS, M.D., S.C 
Speoaiyt>e — Vidaus i>gų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Arehar Ava. (pria Austirv 

Valandos oagrv susitarimą 
Tai. (1-312) 535-7755 

Kab. tai. (1-312) 566-3166: 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W*<t 63rd Straat 
Vai pirm. ant' ketv 'r penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

• 



Lietuva, lietuviai 

ČERNOBYLIO 
ŠEŠĖLYJE 

Prieš ketvertą metų (1986.-
IX.26) įvykusį Černobylyje 
atominės jėgainės reaktoriaus 
sprogimą reikia laikyti didžiau
sia pasaulio XX amžiaus kata
strofa. Apie ją jau daug rašyta, 
bet ne viskas pasakyta. Tik 
dabar, kai buvo minima kata
strofos sukaktis, Vakarų, o taip 
pat Sovietų Sąjungos spaudoje 
pasipylė daugiau žinių, liudi
n inkų parodymų, ekspertų 
liudijimų. Daug rašo ir Lietuvos 
spauda. 

Su Černobyliu sur iš ta ir 
Lietuva. Bet kas tas Černobylis? 
Tai keliolikos tūkstančių nuo
latinių gyventojų miestas, apie 
50 k m į šiaurę nuo Kijevo. 
Pripetės ir Užos upių santako
je. Ši sritis nuo XIV a. priklau
sė Lietuvos didžiajai kunigaikš
tijai, po 1569 unijos Lenkijai, 
nuo 1793 Rusijai. 1972 čia pra
dėta statyti didžiulė atominės 
energijos jėgainė. Buvo įruošti 
4 galingi reaktoriai, penktasis 
statomas, šeštasis užplanuotas. 
Jei katastrofa nebūtų įvykusi, 
Černobylis bū tų didžiausia 
pasaulyje atominė jėgainė. 

Katastrofa įvyko naktį, 1:20 
vai. sekmadienio rytą, ketvir
tojo reaktoriaus bandymo metu, 
kai reaktorius tapo nevaldomas. 
Per kelias sekundes nominalus 
reaktoriaus galingumas padi
dėjo 100 kartų. Vienas po kito 
nuaidėjo du sprogimai. Išsisky
rusi energija buvo tokia galin
ga, kad išjudino ir numetė 
1000 tonų sveriantį dangtį, 
suplėšė aukšto slėgimo vamz
džius , sugriovė aktyviosios 
zonos konstrukcijas ir didelę pa
stato dalį (Vyganto Guigos liu
dijimas). Sprogimo metu į orą 
buvo išmesta apie 7 tonos bran
duolinio kuro. Ugnis išsiveržė 
trisdešimtyje vietų, reaktorius 
išlėkė į orą, o su juo ir kenks
mingi elementai. Sprogimo ga
lingumas apie 1000 kartų smar
kesnis už amerikiečių numestą 
bombą ant Hirosimos. Gaisro 
gesinimas tęsėsi 14 parų. Pir
mieji gesintojai mirė po keletos 
dienų. Jų lavonai buvo radio
aktyvių medžiagų apdeginti. 
Palaidoti cinkiniuose karstuose. 

Apie katastrofą užsienis suži
nojo iš suomių pranešimų. Ra
dioaktyvumas palietė Ukrainą, 
kaimyninę Gudiją. Rusiją. Gar
dino sritį, Pabaltijo kraštus, 
Laplandi jos sr i t į , Suomių 
įlanką, Švediją, Lenkiją, o taip 
pat Šveicariją, Bodeno ežerą, 
Kaukazą ir ki tas sritis. Ir 
šiandieną jis dar reiškiasi Ki
jevo, Žitomiro, Gomelio, Mogi-
liavo, Minsko. Gardino, Pripe
tės , Vinicos, Briansko, Rovno. 
Priluki ir kitose apylinkėse. 

Radiacija nėra liga — ji yra 
mirtis. Taip sako gydytojai spe
cialistai. Oficialiai Maskva pa
skelbė, kad žuvo 88 žmonės. 
Tačiau tikrovė kitokia. Ji ne
matoma, neužuodžiama, jos ne
galima apčiuopti rankomis, tik 
t am tikrais prietaisais suvo
kiama, išmatuojama. Žmogaus 
organizmą, augaliją, gyvūniją ji 
gr iauna pamažu. Atsiranda 
somatiniai chroniški susirgi
mai, kraujo ligos, ypač leukemi
ja, galvos skausmai, kepenų ir 
kitų kūno dalių vėžys, dažnai 
reiškiasi aklumas, kataraktas, 
kurtumas, genetinės ligos, ne
vaisingumas. Daugelis moterų 
gimdo nenormalius vaikus, iš
krinta dantys, sutrinka virški
nimas. Tačiau formaliai,.niekas 
nemiršta nuo Černobylio" (kaip 
skelbia Sovietų spaudai o tiktai 
nuo minėtų ligų... Ypač skau
džiai paliečia vaikus. Liudi
ninkas V. Guiga rašo: ..Dar ir 
šiandien iki šiol neevakuoto 
Dubrovinsko rajono mokytojai į 

LIETUVOS HIMNO ISTORIJA 
ANTANINA BINKEVIČIŪTĖ-GUČIUVIENĖ 

mokyklas nešasi ne vadovėlius, 
o nosines nuolat kraujuojan
čioms vaikų nosims šluostyti". 
(„Tiesa", Nr. 97). 

Per 4 metus Černobylyje, lik
viduodami pasekmes, pakaitomis 
dirbo apie 600,000 žmonių, iš jų 
5-600 lietuvių. Nustatyta, kad 
daugiau ar mažiau užteršta 11 
Sovietų Sąjungos sričių kuriose 
gyvena 17 milijonų žmonių, iš 
kurių 2.5 mil. 5-7 metukų vai
kai. Aplink sprogusį agregatą 
buvo užmūrytas cementinis -
plieninis 20 metrų storio sie
nomis gaubtas, vadinamas „sar
kofagu". Apie 1000 gyvenviečių 
paskelbtos mirusiomis, ir iš 
jų evakuota apie 120,000 gy
ventojų. Bet iš tikrųjų reikėjo 
evakuoti 3 milijonus. Iš 10 mil. 
Gudijos gyventojų 20^ yra ra
diacijos paliesti, taigi 2 mili
jonai. Nudvėsė žvėrys, ypač 
elniai, šernai, paukščiai. Iš jų 
t ik vienos antelės plaukio
jančios. 150,000 ha miško skau
džiai palietė radiacija. Jų me
diena t rupa, medis nebeišlaiko 
šakų. Eglių bei pušų spygliai, 
buvę žali. pasidarė raudoni. 
Ypač liko radioaktyvios sama
nos, paparčiai, grybai, vaisiai, 
uogos. Tačiau atsirado naujų 
augalų rūšių, kurių vardų 
niekas nežino. Pasikeitė lapų 
spalva, forma. Kai kur ie 
gyvuliai apako, katės apkurto, 
žuvų negalima valgyti. Blogiau
sia, kad radiacija laikosi, jos 
paliestose zonose. Negalima pa
glostyti šuns ar katės — jų oda 
bei kailiai radioaktyvūs, gyvu
lys pamažu nugaišta. Degazaci-
jos bei evakuacijos darbams 
išleis 350 bilijonų dolerių, taigi 
20 kar tų daugiau, kaip kad 
buvo pradžioje apskaičiavę 
Sovietų „planuotojai". 

* 

Jvadas-paaiskinimas. 1984 me
tų rugsėjo mėnesio pradžioje, be
siartinančios Tautos šventės 
proga, Antanina Binkevičiu-
te-Gučiuvienė Adelaidės lie
tuvių radijo valandai paruošė 
paskaitą apie Lietuvos himno is
toriją, pasiremdama literatūros 
istoriko Vinco Maciūno užrašais 
ir kitais šaltiniais. Koncertinė 
dainininkė Lietuvoje ir išei
vijoje, dainavimo mokytoja, išla 
vinusi eilę mūsų dainininkių, 
kurių tarpe žymiausioji buvo 
Beatričė Grincevičiūtė. muzikos 
kritikė ir žurnalistė, iki pasku
tinių gyvenimo dienų Australi
jos Lietuvių radijo ir išeivijos 
spaudos bendradarbė Antanina 
Binkevičiūtė-Gučiuvienė mirė 
1989 m. kovo mėn. 9 d. Jos 
paskutinis straipsnis tilpo 
pereitų metų vasario mėn. 
..Draugo" kultūriniame priede, 
skirtame K. V. Banaičio atmi
nimui. 

Velionė paliko eilę paskaitų 
garsajuosčių. Ši jos paruošta ap
žvalga apie Lietuvos himną yra 
ypač aktuali Lietuvos atgimimo 
dienoms atėjus. Autorės viene
rių metų mirties sukaktuvėms 
atminti šį tekstą iš garsajuostes 
perrašė ir suredagavo Salomėja 
Valiukienė. 

nes Kudirkos giesme jau buvo 
tapusi neginčijamu valstybės 
himnu" Vėl, anot teisininko-
d ip lomato P rano Dail idės: 
„Lietuvos nepriklausomybės 
ats tatymą paskelbus, Lietu
vos Valstybės Taryba: nereikėjo 
sukti sau galvos dėl \ alstybinio 
himno parinkimo. Gyvenimo 
praktikoje tas klausimas jau 
buvo išspręstas Lietuvių tau
tos". 

Iki jis buvo priimtas. Lietuvos 
himnas savo kelyje sutiko puo
limų, kurie pradžioje lietė tik 
tekstą, o vėliau ir melodiją. 
Savo paties pavadintai ..Tau
tinei giesmei" Kudirka sukūrė 
prasmingus, uždegančius. į šircų 
kalbančius žodžius. Bet dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
iškilo priekaištai, kad himnas 
stokoja maldos prado, kad jame 
nėra minimas Dievas, kaip kitų 
tautų, pvz. anglų, rusų ar lenkų 
himnuose Tuomet, daugelyje 
vietovių patys žmonės, giedo
dami himną, keitė žodžius ir 
vietoje „tegul dirba tavo nau 
dai" giedojo „tegul dirba Dievo 
garbei". „Tėvynės sargas'* 1918 
m. 21 numeryje rašė: ..Be abe
jo, mūsų himne šalia Lietuvos 
tėvynės turėtų būti paminėtas 
ir Dievas". Tiek dėl himno 
teksto. 

Rimčiau susikomplikavo rei
kalai dėl pačios melodijos. Vin
cas K u d i r k a buvo d ide l i s 
muzikos mylėtojas. Jis smuika
vo, pirmas pradėjo harmonizuo
ti mūsų liaudies dainas, kompo
navo valsus, polkas, mazurkas. 
Tačiau jo kompozicijų vertė 
buvo gan menka, mėgėjiška, nes 
Kudirka nebuvo išėjęs rim
tesnių muzikos studijų. Todėl, 
vėlesniais laikais a t s i radus 
nemažai tvirtai išsilavinusių 
lietuvių muzikų-kompozitorių, 

Apie Černobylį mes rašome 
ypač todėl, kad Lietuvoje įruoš
ta Ignalinos atominė jėgainė yra 
labai „gimininga" Černobyliui, 
nes pastatyta pagal jo planus 
bei pavyzdžius. Jos veikla buvo 
ne kar tą sutrikusi, bet vėl 
pataisyta. Ji gamina elektros 
energiją ne tik Lietuvai, bet ir 
kitoms respublikoms. Jos darbi
ninkams pastatytas Sniečkaus 
miestas, kuriame šiuo metu yra 
apie 35.000 gyventojų, iš jų tik 
6% lietuvių. Taigi jėgainė teikia 
ne tik energiją, bet ir rusinimą. 
Lietuviai nori ja nusikratyti, 
bet nėra lengva. Pirmiausia. 
Ignalinos jėgainė, kaip ir Černo
bylis, nėra saugi. Jeigu įvyktų 
panašus sprogimas, Lietuvą, 
turint galvoje jos mažą teri
toriją, ištiktų žiaurus likimas. 
Antra, Lietuva neturi kur dėti 
superkenksmingų radioaktyvių 
medžiagų atliekų. Tokio šlamš
to nenori imti nė viena šalis, 
pačią plačiąją Rusiją įskaitant. 
Reikia įruošti vietoje joms 
„kapinyną". 

Pabaigai prisimintinas Černo
bylio katastrofos kaltininkų 
likimas. Jų byla tęsėsi pusantrų 
metų. Buvęs Černobylio jėgai
nės direktorius V. Briuchano-
vas, vyriausias inžinierius N. 
Fominas ir jo pavaduotojas buvo 
nuteisti po 10 metų laisvės 
atėmimo. Dar trys pareigūnai — 
mažesnėmis baudomis. Bet tai 
labai menka paguoda, nes 
Černobylio byla nėra baigta ir 
greitai nesibaigs, aukų skaičius 
nuolat didėja ir nėra ženklų, 
kad greitai sustotų. 

Mūsų minėtas Vygantas Gui
ga prisimena 1986 metais gimu
sį nelinksmą anekdotą. Kuo ski
riasi dvi premijos — Tarptautinė 
Nobelio ir Černobylio? Pirmoji 
duodama už įžymius mokslo ir 
kultūros laimėjimus, antroji — 
už tų laimėjimų pasekmių likvi
davimą... 

b .kv. 

Lietuvos himno ..Lietuva 
tėvyne mūsų", kurį giedame jau 
aštuoniasdešimt šešerius metus. 
autorius, kaip visiems žinoma. 
yra dr. Vincas Kudirka. Jis pa
rašė šiam kūriniui ir muziką ir 
žodžius, pavadino jį ..Tautine 
giesme" ir 1898 m. lapkričio 
mėn. 15 d. išspausdino „Varpo" 
6 numeryje. Toji jo giesmė 
vėliau tapo Lietuvos himnu, 
kuris nuo to laiko iki šių dienu 
yra giedamas mūsų tautoje. 

Kai daugelyje kraštų tautos 
himnams sukurti yra orga
nizuojami konkursai, varžybos, 
žinovų svarstymai, kri t ikų jų gan aštri kritika nukrypo 
ve r t in imai , mūsų h imnas himno melodijos Tink. Buvo pa-
įžengė į gyvenimą be jokių kon- brėžiama aiški svetimų dainų 
kursų bei varžybų ir taip giliai įtaka, buvo užmetimų, kad him-
įsišaknijo ir įsipilietino mūsų no pradžia stebino panašumu į 
tautoje, kad net Steigiamojo rusų žinomo Preobražensko 
seimo konstitucijoje nebuvo pulko maršo muziką, kad him-
reikalo jo patvirtinti. Konsti
tucijoje paminėta, kad Lietuvos 
valstybės ženklas yra balta 
vytis raudoname dugne; tuo tar
pu himnas joje yra visai nemi
nimas. 

Buvęs Vidaus reikalų minist-

no melodija nebuvo savita, ori
ginali. Spaudoje neigiamai apie 
himną buvo atsiliepęs ir mūsų 
Čiurlionis. Bet vėliau jo sesuo 
Jadvyga savo knygoje „Atsimi
nimai apie Čiurl'onį" rašo: „At-
lietuvėjimo kely • Čiurlionis, tą 

ras Rapolas Skipitis viename himną išmokęs, išmokė jį dai 
savo laiškų rašo: „Kai dėl Ku- nuoti ir visą mūsų šeimą", 
dirkos parašyto Lietuvos himno. Buvo siūloma K u d i r k o s 
tai man visai neteko girdėti, h imną pakeisi k u r i a kita 
kad buvo koks oficialus aktas ar patriotine dam:: Tam šūkiui 
potvarkis. Tai ir nebuvo svarbu, atsirado nemaž' pritarėjų ir 

konkurentų, kurie bandė Kudir
kos žodžiams pritaikyti savo 
melodiją, kaip Mikas Petraus
kas, Petras Stankevičius ir 
Juozas Driev-Visockis (?). 
Tačiau visos šios dainos, nors ir 
buvo po keletą kartų chorų 
dainuotos, ne tik nepasiekė 
tikslo, neprigijo, bet ir pačios 
kompozicjos neišliko iki mūsų 
dienų. 

Siūlant himną pakeisti kuria 
naujai parašyta daina, reikalas 
atsidūrė žymiai rimtesnėje pa
dėtyje. A t s i r ado nemažas 
skaičius rimtų konkurentų. Pre
tendavo su savo „Nauja dirva" 
Adomo Jakšto-Dambrausko žo
džiams Juozas Naujalis ir su 
dviem dainom Maironio žo
džiams — „Kur bėga Šešupė" ir 
„Jau slavai sukilo" — Česlovas 
S a s n a u s k a s . Prof. Mykolo 
Biržiškos prisiminimuose sa
koma, kad bolševikams laikinai 
užėmus Vilnių, 1919 metų sau
sio 30 d. Adelės Nezabitauskai-
tės-Galaunienės koncertas vir
to savotiška demonstracija. Jai 
sudainavus „Jau slavai sukilo", 
publika pakilo iš vietų ir susto
jo. Tačiau šios dainos nepajėgė 
nustelbti Kudirkos himno. 

Rimčiausiu himno varžovu 
tapo dr. Jurgio Sauerveino pat
riotinių minčių ir dvasios eilė
raštis „Jaunųjų lietuvninkų 
giesmė" — „Lietuvninkais mes 
esame gimę", išspausdintas 
1884 m. „Aušros" kalendoriuje, 
kuris buvo ne tik skaitomas, bet 
ir dainuojamas Pirmasis jam 
sukūrė muziką Vincas Nat
kevičius, kuris pats tą giesmę ir 
dirigavo Tilžėje Birutės drau
gijos 11 metų veiklos sukakty
je. Kitas asmuo, parašęs toms 
eilėms muziką, buvo vokietis 
kompozitorius, muzikos peda
gogas bei chorvedys Niemann. 
Jo daina buvo išspausdinta 
Birutės draugijos leidinyje. Bet 
tas abi kompozicijas nukon
kuravo t rečias varžovas — 
komp. Stasys Šimkus, tiems 
žodžiams parašęs melodiją 1908 
m., kuri buvo 1912 m. išspaus
dinta Petrapilyje. Ši daina, kad 
ir netapusi mūsų himnu, plačiai 
paplito ir išpopuliarėjo chorų 
repertuaruose. Tą dainą ypač 
gynė ir protegavo tada dar 
jaunas, vėliau mūsų žymus 
kompozitorius Kazys Viktoras 
Banaitis 1917 m. „Lietuvos 
aido" 34 numeryje jis rašė: 
„Dainos pamatinis motyvas yra 
grynai lietuviškas, turi ener
gijos ir iškilmingumo žymes. 
Tai kyla klausimas, ar nevertė

tų ją priimti tautiniu lietuvišku 
himnu". 

Tuometinėje spaudoje buvo 
dažnai minima šioji Stasio Šim
kaus plačiai paplitusi giesme. 
„Darbo balsas" 1918 m. balan
džio 14 d. korespondencijoje iš 
Linkuvos rašo. kad ten buvo 
daromos džiaugsmo demonst
racijos ir žmonės, eidami per 
miestel į , dainavo t a u t i n e s 
dainas ir Lietuvos himną „Lie
tuviais esame mes gimę". Tais 
pačiais mėtis „Tėvynės sargas" 
rašė, kad Rokiškio apskrityje. 
Panemunėlyje. įvykęs vakaras 
prasidėjo Lietuvos himnu „Lie
tuviais esame mes g imę" . 
Dažnai korespondencijose buvo 
minima, kad buvo sugiedoti abu 
himnai, Kudirkos ir Šimkaus. 
1918 m. 30 numeryje „Lietuvos 
aidas" rašo, kad Skuodo pra
džios mokykos vakare choras 
padainavo mūsų tauos himnus 
„Lietuva tėvyne mūsų" ir 
naująjį. „Lietuviais esame mes 
gimę". „Tėvynės sargas" 1918 
m. 24 numeryje sako: „Reng
dami tad vakarus, žiūrėkime, 
kad gražiai pada inuo tume 
mūsų tautos abu himnus" . 
Tokių žinučių galima pacituoti 
ir daugiau, iš kurių aiškėja, 
kokiu rimtu konkurentu Kudir
kai tapo Stasys Šimkus su Sau
erveino eilėraščiu. 

Spaudoje buvo nemažai nuo
monių ir pasisakymų himno 
reikalu. Žinomas archeologas ir 
dailininkas Tadas Daugirdas, 
įsijungdamas į diskusijas spau
doje, argumentavo: „Visos tau
tos yra priėmusios savo himnus 
tokioj valandoj, kai nebuvo 

. laiko nei konkursus skelbti, nei 
: sušaukti tam tikros komisijos, 

kuri atsiųstas konkursui dainas 
peržiūrėtų kuri geresnė. Atėjo 
tokia valanda, kad himnas buvo 
reikalingas, ir koks atsirado, 
tokį ir priėmė, be jokios eksper-
tyzos. Vėl, man atrodo, kad nau
jas, nors būtų muzikos žvilgsniu 
ir pats geriausias, gal ir nepri-
gytų. Taigi manau, kad ir Ku
dirkos kompozicijoje kai kas yra 
ir ne visiškai lietuviška ir pats 
veikalas nėra per tobuliausias, 
bet j is yra priimtas ir kiekvie
nam lietuviui daro didelį įspū
dį". Į jo pasisakymą Banaitis 
spaudoje atsikirto sekančiai: 
„Visų pirma negalima manyti, 
kad tautos himnas yra koks 
amžinas, neatmainomas daly
kas. Kudirkos himnas gal ir 
pakankamas buvo, bet dabar
tiniam mūsų ūpui jis nebe
atsako. Ir abejoti, kad galėtų 
atsirasti himnas, geresnis už 
senąjį, nėra ko". Tačiau po 20 
metų K. V. Banaitis kapitulia
vo ir „Naujosios Romuvos" 1939 
m. 6 numeryje savo straipsnyje 

„Dr. Vincas Kudirka — muzi
k a s " rašė: „Dabar, praėjus dvi
dešimčiai metų. turiu atvirai 
prisipažinti, kad senas Vakarų 
Europoje a u k l ė t a s Tadas 
Daug i rdas k u r kas ger iau 
numanė mūsų himno likimą, 
negu mes. kai kurie jaunieji, 
tuomet t ik ta i pradedą savo 
m u z i k i n ę d a r b u o t ę . Jokie 
samprotavimai nepajėgia pa
šalint i iš gyvenimo kartą jau 
prigijusi tautos himną. Jau pra
ėjo 40 metų. kaip parašyta 
„Lietuva tėvyne mūsų", o ji 
skamba taip pat gaivinančiai, 
kaip anuomet". Vėliau. Kudir
kos gimimo sukakties paskai
toje Banaitis šiltais žodžiais api
būdino Kudirkos himną: „Tai 
yra nuostabiai gražus, kilnus 
Kudirkos testamentas lietuvių 
tautai , nors giesme nėra perdėm 
savita ir tur i panašumo su kai 
kuriomis svetimomis melodi
jomis". 

Tad, nepaisant visų puolimų. 
Kudirkos h imnas plačiai ir 
iškilmingai aidėjo Lietuvoje. 
Korespondencijoje iš Plungės 
1918 m. „Dabart is" rašė: „Ka
da užtraukė „Lietuva tėvyne 
mūsų", sukilo iš vietų visa 
publika, kiekvienas žmogus plo
jo ir ilgai šaukė „bravo". Pub
likos džiaugsmui nebuvo galo". 
„Tėvynės sargas" 1918 m. 21 
nr. korespondencijoje iš Kė
dainių apskrities rašo: „Kai su
rengtame vakare uždainavo 
„Lietuva tėvyne mūsų", nė 
nepajutome, kaip visa salė 
sustojo, išreikšdama pagarbą 
mūsų brangiai tėvynei Lietuvai, 
atgimusiai po ilgo vargo. 

Je i anksčiau himnas buvo gie
damas tik lietuvių vakaruose, 
tai dabar j is nuskambėdavo ir 
viešose politinėse demonstra
cijose, s u s i r i n k i m u o s e ir 
suvažiavimuose. Jis buvo sugie
dotas ir t r iukšmingame ir net 
skilimu pasibaigusiame Lie
tuvių seime 1917 m. Petrapilyje, 
o vėliau svarbioje 1917 m. spa
lio mėn. Vilniaus konferencijoje, 
išrinkusioje Lietuvos Valstybės 
Tarybą. Tuo himnu buvo baig
t a ir antroji Lietuvos konfe
rencija Kaune 1919 metais. Pir
majame Steigiamojo seimo po
sėdyje 1919 m. gegužės 15 d., 
kai Seimo pirmininkas Alek
sandras Stulginskis, visiems 
atstovams atsistojus, paskaitė 
deklaraciją, atstovai taip pat 
stovėdami sugiedojo himną. Tai 
buvo lyg oficialus Kudirkos 
giesmės pripažinimas Tautos 
himnu. 

Visuotinį JAV lietuvių seimą, 
įvykusį 1919 m. kovo 13 d. ati
darant , virš tūkstančio žmonių 
minia. Stasiui Šimkui vado-
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KAI LAISVE ŠVITO 
Žmonių menta l i t e tas 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

Neatsiliko nė geros valios patriotai lietuviai. 
Gimnazistas, vėliau savanoris Antanas Ramanai: - as, 
rašo, kad kai jis Uosinės kaime surengtame -'įsi-
rinkime jaunus vyrus kvietė rašytis į Lietuvos k?"UO-
menę, ten buvęs vienas komunistuojančių, pasitvčio-
damas šaukė; „Vyrai, kas ant ožkos jokite ginti bukųjų 
nepriklausomybės. Bet, deja, tas j iems tiek t ep^ės , 
kaip pavalgiusiems šaukštas". Kitą mitingą jis sumūkė 
Bukonių kaime. Kai ten įsirašė 3 savanoriai, tr *>je 
buvęs vienas komunistuojantis, labai susijauk nęs 
trenkė kumščiu i stalą ir šaukė: ..Eikit, eikit jūs pū-
žės, mažu neturėsite, kur sugrįžt!". 

Tiek miestuose, tiek kaimuose žmonės penr eno 
ilgai lauktas neriboto laisvo žodžio dienas. Tada ek-
vienas galėjo savo nuomonę garsinti viešai. Km- - dar 
nei tvarkos, nei valingos valdžios nebuvo. 

dis-Bykauskas. Jo sudėtyje buvo 25 kam. , 3 karo Šiuo kritišku laikotarpiu, kai Lietuvai grėsė kuone 
valdn 1 karo gyd. ir 33 kareiviai. Alytuje pulkas mirt inas pavojus, naujajam ministrui pirmininkui M. 
veikiai ėmė augti. Vokiečiai jau rengėsi pasitraukti ir Šleževičiui buvo pasiūlytos diktatoriaus teisės. M. 
iš Vilniaus. Lietuvos vyriausybėje prasidėjo nerimo, Šleževičius jų atsisakė. J is tikėjęs, kad beginklę Lietuvą 
didelio susirūpinimo dienos Apie šį laiką kai kurie iš didžiulio pavojaus tegalėtų išgelbėti vien viso krašto 
vyriausybės asmenys išvyko užsienin diplomatinės bei lietuviškos dvasios žmonių ryžtas, sudarė plačios 
finansinės paramos reikalais. koalicijos vyriausybę. Jos sudėtm įėjo: 3 socialdemokra 

Gruodžio 22 d. iš pareigų pasitraukė, kažkur išvyko tai, 2 liaudininkai, 2 krikščionys demokratai, 1 tauti-
Lietuvos apsaugos - kariuomenės organizavimo vir- ninkas, 1 santarvininkas, 1 žydas. 1 gudas ir 3 nepar 
šininkas gen. K. Kondratavičius. Jis per visą mėnesį tiniai. Vyriausybė buvusi sudaryta dar kokią savaitę 
laiko tebetęsė vien anksčiau pradėtą kadrų kaupimą, prieš Vilniaus tragediją - gruodžio 26 d., kiti rašo -
Nepaslinko jis į tautą išleisti jokio atsišaukimo, šau 23-24 dienomis. Joje Krašto apsaugos ministru buvo 
kiančio jaunus vyrus stoti į kariuomenę, jis nepasi- paskirtas kam. M. Velykis. 1918 m. gruodžio 29 d., kiti 
rūpino nė provincijoje organizuoti apsaugos dalinių, rašo - 27 dieną, M. Šleževičiaus vyriausybė išleido ir 

tautoje plačiai paskleidė ugningą 

„Lietuva pavo ju j " 

1918 m. gruodžio 8 d. sudaryta komunistine \ 
suko (V. Mickevičiaus) vadovaujama revoliucir-
bininkų ir valstiečių vyriausybė. Už dviejų 
Tarybų Rusijos kariuomenė užėmė Daugp> 
sekančių 8 dienų — MalodeČno gel. stotį. Sar 
ninkams reikalaujant, nuo gruodžio vidurio ve -
kariuomenė skubiai traukėsi iš užimtų žemių. I š : 
juos sekė. prie Vilniaus artėjo rusų bolševiku \ 

Gruodžio 17 d. 1. pėst. pulkas iš Vilniaus trau 
išvyko į Alytų. Pulkui vadovavo pulk 
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1918m. gruodžio 23 d. buvo sudaryta Vilniaus mies
to komendatūra. Už savaitės susirgus L. Girai, jo 
pareigas perėmė komendanto pavaduotojas karn. K. 
Škirpa. Su gruodžio pabaigoje iš Alytaus atvykusiais 
apie 25 kariais Vilniaus įguloje buvę apie 25 kari
ninkai ir apie 80 kareivių. Gruodžio 29 d. iš Vilniaus 
į Kauną išvyko 2 pėst. pulko užuomazga - 5 kariai. 

Vokiečiai iš Vilniaus pasitraukė gruodžio 31 d. 
1919 m. sausio 1 d. kam. K. Škirpa Vilniaus pilies bokš 
te iškėlė Lietuvos vėliavą. Bet Lietuvos sostinės lais
vės dienos su valandomis artėjo prie pabaigos. 1919 m. 
sausio 2 d. iš Vilniaus išsikėlė prieš kelias dienas 
sudarytoji Mykolo Šleževičiaus vyriausybė. Sausio 3 
d. lenkų savisaugos daliniai su rusų kariais susidūrė 
prie Naujosios Vilnios. Sekančią dieną lenku ir rusų 
susišaudymas jau vyko Vilniaus priemiesčiuose. Naktį 
j sausio 5 d. komendantūra iš Vilniaus pasitraukė į 
Kauną. Vilnius krito. Sausio 5 d. bolševikai miestą 
užėmė, pilies bokšte paliktą Lietuvos trispalvę 
sudraskė į skutelius. Jų kariniai daliniai vis giliau 
grūdosi į benginklę Lietuvą... 

ats išaukimą. 
šaukiantį savanorius į Lietuvos apsaugos dalinius — 
į kariuomenę. Prie atsišaukimo buvo prijungti savano
rių įstojimo, tarnybos, jų išlaikomų šeimų bei potar 
nybinio aprūpinimo nuostatai. 

Žemiau pateikiami ir daliniai atsišaukimo išrašai 
spinduliuoja krašto laisve tikinčio žodžiais, šaukian 
čio tautą gelbėti pavojun patekusią tėvynę, šaukian
čią Lietuvos sūnus: „Užstoti priešams kelią, pakelti 
žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lietuvos valstybę. ... 
Lietuva pavojuj" — šaukė neužmirštami žodžiai Bet 
mūsų Tėvynė nenugalėta Ji gyva. . . . Šiandien Lie
tuvos likimas mūsų pačių rankose ... Nelaukdami 
toliau nė valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta 
laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietu
vos Krašto apsaugą. Būrių būriais eikime iš kaimų, 
viensėdžių, miestų, miestelių, eikime iš visų Lietuvos 
kraštų laisves ir Tėvynės ginti. Stokime pirmi i kovą. 
... Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir protėviai, 
užstokime priešams kelią Pakelkim žygi už mūsų 
Motiną Tėvynę, už Lietuvos Valstybę! . . . Stokime 
drąsiai pirmi i kovą!" , B U S daugiau* 



DRAUGAS, antradienis. 1990 m. gegužės mėn. 22 d. 

Kun. Antanas Miciūnas. MIC, k u n i g y s t ė s a u k s i n ė j s u k a k t y 

KUNIGYSTĖS 
AUKSINĖ SUKAKTIS 

Kun. Antanas Miciūnas 50 metų 
kunigiškam kely 

Atlikti uoliai savo pareigas 
kunigiškam kelyje nėra lengva. 
Kartais viršija žmogiškas jėgas. 
Tik Dievas, kuriam jaunuolis 
atiduoda savo gyvenimą, stip
r ina žmogišką silpnybę, o 
žmones padeda dirbti jų tarpe 
d iev iškus darbus . Tai 
pašaukimas, apie kurį ir apaš
talams Kristus priminė, kad ne 
jie išsirinko jo tarnybą, bet Kris
tus juos savo darbui ir skleisti" 
Evangeliją yra pašaukęs. 

Kun. Antanas Mic iūnas . 
Marijonų vienuolijos narys, 
kunigiškas pareigas. Dievo skir
tą tarnybą žmonėms jau eina 50 
metų. Ir jis visu pašaukimo rim
tumo pajautimu ir atsakomybe 
eina kunigiškas pareigas bet 
kurioje vietoje ir tarp bet kokių 
žmonių, būdamas viceprovinci-
jolas. vyresnysis ir klebonas. J is 
nori. kad tik Dievo darbai būtų 
geriau pažjstami žemėje, kad tik 
Kristaus pasiuntinybe būtų 
įvykdyta tarp jam pavestų sielų. 

Kaip vyriausias sūnus. An
tanas gimė 1915 m. spalio 8 d. 
Ogiesby, 111.. kur tuomet gyveno 
jo tėvai Veronika Šimkutė ir 
Jonas Miciūnai. Jis save laiko 
Chicagos gyventoju, nes dar 
kūdikystėje su tėvais persikėlė 
j Chicagą ir apsigyveno iš kar
to Bridgeporte. Čia pradėjo 
lankyti Šv. Jurgio parapijos 
mokyklą, bet toliau jau mokėsi 
Rrighton Parko Nekalto Prasi 
dėjimo parapijos mokykloje, kai 
tėvai persikėle čia gyventi. 

Aukštesnius mokslus ejo ne
seniai įsteigtoje Marijonų 
vienuolijos berniuku mokyklo
je Clarendon Hills. 111.. ir Maria-
napolio kolegijoje Thompson. 
Conn. 1931 m. įstojo j Marijonų 
vienuolijos noviciatą, o kitais 
metais liepos 16 d. t apo 
marijonų vienuoliu, padary
damas pirmuosius vienuoliškus 
ižadus. 

Baigės filosofijos mokslus, 
1935 m. pradėjo rengtis tiesiogi 
niam kunigiškam darbui, studi 
juodamas teologija ir kitus kuni
gui reikalingus mokslus. Stu
dijose t įek filosofijoje, tiek teolo-
gijoie. tiek kitose sr i tyse 
pasižymėjo gabumais ir geru 
mokslo dalykų pažinimu. 

1940 m. gegužės 26 d. buvo 
įšventinta- kunigu Marijonu 
seminarijoje dar studijavo iki 
1941 m., vėliau gilino mokslą 
Katalikų universitete. Washtng 
ton, DO. Lavai univ. Quebec. ir 
Milvvaukee, Wisc.. universi
tetuose, gaudamas istorijos ir 

žurnalistikos magistro diplomą. 
Čia gyvendamas ir studijuo
damas įsijungė j lietuviškų laik
raščių d a r b ą , r a š y d a m a s 
straipsnius ir studijas. Rūdamas 
Marianapolyje, veikė studentų 
tarpe, kunigystės metais buvo 
uolus Lietuvos Vyčių organiza
cijos narys ir veikėjas. 

S tud i j a s b a i g ę s k u n . A. 
Miciūnas kurį laiką buvo pa
skirtas savai t inio žurnalo „Lai
vo" redaktorium, paskiau turėjo 
perimti , ,Draugo" administrato
riaus pa re igas . Tai nebuvo 
lengvas d a r b a s , — reikėjo 
rūpintis dienraščio atei t imi, 
spaustuvės praplėt imu ir namo 
pagerinimu. Nuo 1952 m. pen
kerius metus buvo Kenosha, 
Wisc , lietuviu Sv. Petro parapi
jos k lebonas ir vier.uolyno 
vyresnysis, ta ip pat ir Marijonų 
vienuolijos Sv. Kazimiero pro
vincijos t a rybos na rys . J i s 
turėjo, d i rbdamas parapijos 
sielovados darbą, rūpint is ir 
visos provincijos darbais ir atei
timi. 

Po 1957 m. provincijos kapi-
tulos.kun. A. Miciūnas buvo pa
skirtas prie . .Draugo" esančio 
vienuolyno vyresniuoju, kur 
reikėjo rūpin t i s užbaigti spaus
tuves statybos įrengimo dar
bais, vienuolyno sutvarkymu, 
skolų išmokėjimu. Po trejų 

metų vel grįžo klebonu ir 
vyresniuoju į Kenoshą. 1963 m. 
jis buvo išrinktas provincijos 
delegatu į generalinę kapitulą 
Romoje ir t en i š r i nk t a s 
gene ra l inės tarybos nar iu . 
Romoje išgyveno ir dirbo šeše
rius metus. Tik 1969 m. grįžo ir 
vėl buvo paskirtas vyresniuoju 
į Chicagą, o paskiau vyskupo 
prašymu į Worcesterį, Mass., 
perimti Šv. Kazimiero parapiją, 
pastatyti kleboniją, tvarkyti 
lietuvių visuomeninę, pasto
racinę ir taut inę veiklą. Prieš 
trejus metus trečią kartą paskir
tas Sv. Petro parapijos klebonu 
Kenoshon ir visų Wisconsino 
marijonų vyresniuoju. Šiose 
pareigose kun. Antaną Miciūną 
randame besiruošiant švęsti 
savo darbais derlingos ir uolu
mu pažymėtos kun igys tės 
50-ties metų sukaktį. 

Kun. Antanas Miciūnas, MIC, 
yra kilęs iš didelės šeimos — 
turėjo tris brolius ir dvi seseris. 
Abu tėveliai — Veronika Šim
kutė, kilusi iš Balniškių km., 
Eržvilko par., Tauragės apskr., 
ir Jonas Miciūnas, kilęs iš 
Puponių km., Kupiškio valsč., 
Panevėžio apskr. — jau yra mirę 
ir negalės švęsti savo vyriausio 
sūnaus kunigystės sukakties. 
Miręs jau ir po jo einąs brolis ir 
jo žmona, mirusi ir sesuo Emili
ja bei jos vyras. Ret šeima išau
gusi, nes prieauglis didelis, o ir 
jų vaikai prisimena sukaktu
vininką. 

Pa rap i j a Kenoshoje savo 
kleboną, jau trečią kartą esantį, 
labai myli ir gerbia. Jie daro 
j a m k u n i g y s t ė s sukak t ies 
minėjimą savo parapijos bažny
čioje gegužės 27 d. Taip pat daro 
minėjimą visi artimieji, tebe
gyveną C h i c a g o j e ^ a r jos 
apylinkėje. Kun. A. Miciūno 
kunigystės 50-ties metų minėji
mas bus Rrighton Parko Nekal
t o Pras idė j imo parapijos 
bažnyčioje birželio 3 d., sekma
dienį, 2 vai. po pietų. Priėmimas 
bus parapijos salėje. 

Tiek Kenoshoje, tiek Chica-. 
goję sukakties minėjimo visi 
laukia. Tai jų artimas, Chica-
goje augęs, čia ilgai gyvenęs ir 
tarp jų dirbęs kunigas. Jis juk 
jų akyse sulaukė auksinio ju
biliejaus. Jis taip pat visas jėgas 
paveda Dievo garbei ir žmonių 
sieloms per savo vienuoliją. 

Sukaktuvininkui kun. An
tanui Miciūnui, MIC, buvusiam 
viceprovincijolui, vyresniajam, 
klebonui ir spaudos darbi
ninkui, linkėtina sveikų ateities 
metų. Dievo palaimos tolimes
niuose darbuose ir džiaugs
mingo žvilgsnio į savo prabė
gusį kunigišką gyvenimą ir dva
sinius darbus penkiasdešimties 
metų laikotarpy. P . G. 

STOVY7ILA LIETUVIŠKAI 
NEKALBANTIEMS 

„ L i t h u a n i a n H e r i t a g e " 
stovykla nekalbantiems lie
tuviškai bet lietuvių kilmės 
vaikams, bus nuo birželio 24 d. 
iki liepos 1 d. Dainavoje, Man-
chester, ML Prašome iki birželio 
1 d. registraciją baigti. 

Pasiruošti iš anksto yra visų 
stovyklų rūpestis. Stovyklau
tojų skaičių yra būtina žinoti 
nors mėnesį prieš stovyklos 
pradžią. Stovyklos programos 
vadovų pasiruošimas d a u g 
priklauso nuo žinomo stovyk
lautojų skaičiaus. Ypač svarbu 
tiems programos vykdytojams, 
kurie turi iš anksto užpirkti 
reikalingą medžiagą ir audimui, 
ir medžio dirbiniams, ir kitiems 
mokomiems dalykams, kur ie 
reikalingi vaizdinės medžiagos. 

Šių metų stovyklos leitmo
tyvas, kuris eis per visus progra
mos darbus, bus: „O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas nevertas laisvės, kas negina 
jos". Šiandieninė Lietuva šiuos 
žodžius vykdo, nes jie mūsų 
dainių buvo giliai įspausti į lie
tuvio širdį, ir laisvės troš
kimas ir kova dėl jos nebijo 
ir neboja jokių pasekmių, nors 
jos būtų ir skaudžiausios. Todėl 
ir vardas šios stovyklos bus — 
„Mažame kūne didi dvasia". Ta 

didi mūsų tautos dvasia plačiai 
pravėrė Lietuvai duris į platųjį 

CLASSIFIED GUIDE 

Šv. Komunija nuo žmogaus 
nenuima kryžiaus, tik duoda 
jėgos jį nešti. 

Sv. Grigalius Nisietis 

+ ftt 
-1', 

. I B . 

STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 
Pasaul io lietuvių centre, Lemonte, greit bus įrengti 

condomin iums ' L iepos mėnesį savininkai galės pra
dėt č ia kraustyt is 

Čia pirkėjai ras: Malonią, l ietuvišką aplinką 
Gražiai ir patogiai (rengtą . . condomin ium" 

G E R I A U S I Ą P I R K I N Į Č I K A G O S P IETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar yra keletas neparduotų . . condomin iums" . Je igu norite čia 
gyventi ir nusipirkt i . . condomin ium" priešstatybine kaina, tai 
paskubėki t . 

K A I N O S KILS 1 0 % B I R Ž E U O 1 , 1 9 9 0 . 

Dabar yra: 
1 m ieg . 1 vonia, vir tuve. . .d inet te" , salonas — $55.000 
1 mieg . rašt ine. 1 vonia, vir tuvė. . .d inet te" — $70.000 
1 mieg . 1 vonia, didžiul is salonas/valg. , virtuvė — $80.000 
2 mieg . 2 vonios, didelė virtuvė ir salonas — $80.000 

Smulkesnei informaci jai skambinki t Rūtai Sušinskienei 
(708) 301-0880 ar (708) 257-7114 

arba rašykit: 
„ Century 21 Prima Reel Estate 

14300 S. B«ll Rd. 
Lockport, III. 80441 

pasaulį, ir tie, kurie niekad 
Europos geografijos nežinojo, 
susipažino ne tik su Lietuva, 
bet ir su visais dėl savo laisvės 
kovojančiais kraštais. 

Bandoma visais galimais 
kanalais pasiekti išsiblaškiusios 
„po svietą" lietuvių kilmės 
šeimas, bet prašome ir šio dien
raščio skaitytojus atei t i ; pagal
bą — pažįstančius tokias šeimas 
painformuoti apie stovyklą. 

Tie, kurie ateina dirbti į šią 
stovyklą, perduoti išliekantį 
tautinį charakter į , istoriją, 
papročius ir liaudies meną 
aplamai, ateina su meile per
duoti sekančioms kartoms, kad 
tauta istorijoje neišnyktų, ir, 
kad dažnai kalbininkų naudo
jamas terminas — mirusi kalba 
— nebūtų pavartotas mūsų 
tauta i . Kalba, vh,a t au tos 
kultūra, jos papročiai, jos is
torijos gyvastingumas ir rūpes
tis, ir darbas, meilė savai tau
tai, laiko ją gyvųjų tautų tarpe. 
Šios stovyklos tikslas kaip tik ir 
yra pasiekti kuo daugiau ir 
tuos, toliau besilaikančius tau
tiečius, kuriuose dar yra lašelis 
lietuvių tautos kraujo. 

Registracijai adresas: 13255 
Oak Ridge Ln., Lockport, 111. 
60441, tel.: 1-708-301-8001. 

J . Damuš ienė 

LIETUVOS HIMNO ISTORIJA 
(Atkelta iš 3 psl.) 

vaujant, sugiedojo Lietuvos 
himną „Lietuva tėvyne mūsų". 
Kai buvo perskaityta ir priim
t a Amerikos p r ez iden tu i 
siunčiama rezoliucija dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, tūks
tant inė nunia sustojo ir du kar
tus galingai sugiedojo „Lietuva 
tėvyne naūsų", pagerbdama patį 
himną ir jo kūrėją. Korespon
dencijoje iš New B r i t a i n o 
„Vienybėje" sakoma: „Nauja 
patriotizmo banga siūbtelėjo lie
tuviuose, kai 1922 m. Amerika 
de jure pripažino Lietuvos 
valstybę. Plačiai skambėjo Lie
tuvos himnas, neaplenkdamas 
nė bažnyčios". 

Nepriklausomybės l a ika i s 
Kauno Valstybės radijofone 
rytmetinė programa kasdien 
buvo pradedama Juozo Dam
brausko „Malda už tėvynę", o 
vakarais, programą baigiant, 
himno garsai sklido po visą Lie
tuvą. Nepriklausomybės sute
moms užėjus, pradžioje h imnas 
radijofone dar buvo toleruoja
mas, bet vėliau okupantas įsakė 
jį pakeisti Maskvos Kremliaus 
kurantais. Himnas buvo vis la
biau šalinamas iš lietuvių viešo
jo gyvenimo, bet tuo pačiu jis vis 
labiau darėsi tautinės atsparos 
ženklu. Ypač tas išryškėjo visos 
Lietuvos mokytojų suvažiavime 
Kaune 1940 m. rugpjūčio mėne
sį. Tuojau po Internacionalo, ku
rio niekas negiedojo, o grojo tik 
orkestras, būrelis mokytojų 
už t raukė „Lietuva t ėvyne 
mūsų". Staiga, visi kaip vienas, 
mokytojai sustojo ir himnas 
tvirtai aidėjo plačioje salėje. Po 

JAV R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS 
PREZIDIUMAS IR CENTRO VALDYBA š.m. gegužės mėn. 
9 d Čikagoje, bendrame pasitarime, aptarę einamuosius 
reikalus. 

D E K L A R U O J A : 
SVEIKINAME ir visomis jėgomis remiame didvyriškai kovojančiuo-
sius oavergtoje Tėvynėje dėl Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomy
bes, priešakyje su Prezidentu Vytautu Landsbergiu ir vyriausybe 

GRIEŽTAI pasisakome prieš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
daromus politinius ėjimus, kurie neatitinka vienalytei organizacijai, 
bandančiai sustiprinti savo svorj trimis atskirais balsais 

SĖKMINGESNEI ir našesnei kovai dėl Lietuvos Laisvės ir 
Neprklausomybės siekiame savitarpinio glaudesnio bendradar
biavimo su lietuvskomis patriotinėmis organizacijomis. 

VIEŠAI smerkiame senų lietsargių siuntimą JAV Prezidentui George 
Bush ir visus kitus veiksmus, provakuojančiuos lietuvius 

TVIRTAI Kovodami dėl Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės, 
būkime ir lojaliais JAV piliečiais 

REAL ESTATE 

RE;MAX GREIT 
REAI.TORS ! PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (7*8) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOT* 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

P a r d u o d a m * g r e i č i a u 
u i d idasnę k a i n ą ! 

Įkainoj imas vel tu i ! 
Perkame \r parduodame visose JAV 
valst i jose 
Išlavinti ir patyrę tarnautoja i . 
M L S kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
de les nuosavybes 
Viet ine jstaiga 

ALEXANDER J . M O C K U S 
REALTORS. L T D . 

6 6 1 0 S. Pulaskl , Ch lcago , IL 6 0 6 2 9 
( 3 1 2 ) 7 6 7 - 6 6 5 5 

I ieti.;viams žinomas ir pat ik imas vardas. 

Sav. parduoda 3 mieg. „Forrester" 
stiliaus namą Lemonte. Puikiai išlaiky
tas. 8177,500. Tel. 708-257-2722. 
Kalbėti angliškai. 

HELP W A N T E O 

to Antanas Venclova, tuome
tinis Švietimo komisaras, savo 
knygoje „Vidudienio vėtra" taip 
anus laikus prisimena: „I moky
tojų suvažiavimą atvyko nema
žiau kaip 10.000 liaudies švie
tėjų. Naujosios santvarkos prie
šininkai savo minčių reikšti ne
drįso, tačiau, baigiantis suvažia
vimui, sustoję sugiedojo 
buržuazini himną. Tas naujosios 
Lietuvos kūrėjams priminė, kad 
senąjį pasaulį reikia nugalėti ne 
tik ekonomikoje ir kultūroje, bet 
ir žmonių galvose". 

P a s i t r a u k u s iš tėvynės 
vienam okupantui, atėjo kitas. 
O himnas ir toliau liko tautinės 
atsparos, t au t in io protesto 
ženklu. Balys Sruoga, išsi
gelbėjus iš Stutthofo koncentra
cijos stovyklos, 1945 m. viename 
suvažiavime Vilniuje kalbėjo: 
„Norėčiau palinkėti, kad mums 
besikeliant į kūrybos žygius, 
mūsų širdyje būtų amžiams 
ugnimi įrašyta ,,Ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius telydi". 

Lietuvos himnas, gimęs Vin
co Kudirkos širdyje, šiandien 
nutildytas tėvynėje, tikrai išliko 
mūsų sąmonėje ir širdyse jrašy-
tas gyva ugnimi. Tėvynėje likę 
broliai ir sesės bei ištremti į 
Sibirą tautiečiai gal tik tyliai, 
lyg maldą kalbėdami, gali šian
dien kartoti himno žodžius. Bet 
nepraraskime vilties, kad ateis 
diena, kai jis vėl didingai su
skambės tėvynėje. 0 tuo tarpu 
jis plačiai ir nevaržomai skam
ba visuose pasaulio žemynuose 
išeivijoje, kur tik plaka ir kol tik 
plaks lietuvio širdis. 

MACHINIST 
CNC OPERATOR 

Wage subject to expenence 
Apply m person: 

C & S VALVE CO 
40 ChMtnut, We»tmont 

Appiicants mušt be bilingual. 
708-789-8900 

DIRECT CARE STAFF 
Not-for-proM organization serving children and 
adults with mental retardation and other 
developmentai challenges seeks Direct Care 
Staff to assist chents wrtti daily trving skills. A 
vanety of full and part-time posrtons are availatite 
and there are three shifts to choose froro Mušt 
have nigh school diplomą or equivalent and be 
an insuraple drive Call Michele Begovich at 
708/35^5510. Ext 119 for more information Of 
send applicatior letter to: 

U T T K CITY FOUNDATION 
1760 W*st Algonqutn Road 

Palatln*. IL. 90067 

Equal Opportumty Emptoyer M/f 

VISI LIETUVIAI PRAŠOMI 
KASDIENĄ SKAMBINTI 

prez. G Bush ir sekantiems res
publikonams: 

Lynn Martin — kandidatuoja 
Į JAV Senatą 

708-518-0900 
Jim Edgar — kandidatuoja į 
Illinois valstijos gubernatorių 

312-372-9090 
ir pasiskųsti, kad respublikonai 
nieko nedaro Lietuvos reikalu. 

REAL ESTATE 

^ mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba gal i te P IRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga; patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
8ELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

^ -m 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0800 arba (312) 778-3871. 

Adresas 8600 S. Pulaskf Rd. 
One Stop Reel Estete 

J 
H Af 15 

Š IMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reaitor 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
5 9 5 3 S. K * d z l « Ave. 

Te l . 4 3 6 - 7 8 7 8 

FOR RENT 

600 LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJUI 

paminėti apžvalginis leidinys jau 
išėjo iš spaudos Redagavo J . 
Baužys. 

Knygoje dokumentinė medžia
ga, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų 
laiškai, dvasinio atsinaujinimo prc 
gramą, keletas straipsnių, konkur
sai , leidiniai, medaliai ir ženklai, 
arkiv Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju paskelbimas, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus paskyrimas ir platūs 
pasau ly je vykus ių m inė j imų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų. 
Vertinga knyga sau įsigyti ir kitam 
padovanoti. 

Išleido Jubil i jaus vykdomasis 
komitetas. 315 psl.. didelio formato. 
Spausdino ..Draugo spaustuvė. 
Kaina su persiunt imu 14.50 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 96 cen
tus valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 83 St. 

Chlcaoo. II I . 60629 

išnuomojamas 4 kamb. butas 
priešais Marquette parką. Suau
gusiems. Te l . 737-8140 

Išnuomojamas vieno auto. ga
ražas Richmond ir 70 St. apyl. 

Tel . 778 -6742 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 
—«* 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS — 

Atlieku staliaus ir dažymo 
darbus. 

Tel. 523-9367 

Nauji leidiniai 

Dr. Petras Iroms Jokubka yra pa
ruošęs spausdinimui savo trijų jtomų 
anglų kalboj parašytą knygą antrašte 
„American Nationaltty and ANO." 
Dabar greit pasirodys jos pirmas 
tomas, kurio išskirtinis pavadinimas 
yra „Politicel Parties". Antras 
tomas, kurio išskirtinis pavadinimas 
yra „Amerikos Vidaus ir Užsienio 
Politika", jau išleistas Kaina 
minkštais viršeliais 15 dol.. kietais — 
20 dol. šią knygą galima gauti 
„Drauge" arba pas autorių, (tel. 
776-7988). Ketvirtoji knyga, kuri yra 
parašyta lietuvių kalboj yra lengvesnio 
turinio. Jos antraštė — „Uolėtas 
Kelies l Tobulybf". Ši knyga yra 
paties autoriaus išversta | anglų kalbą. 

Jei pirmose trijose knygose yra 
keliamos aikštėn visos amerikiečių 
blogybės ir siūloma efektyvios 
priemonės, kaip su tomis blogybėmis 
kovoti, tad ketvirtoje knygoje 
aprašoma gyvenimas vienos pavyz
dingos šeimos, kun kovoja su tomis 
blogybėmis praktiškame gyvenime 

Plati lietuvių visuomenė kviečiama 
prisidėti prie šio milžiniško darbo Me
cenatams, kūne paaukos bent 20 dol . 
bus pasiųsta pagal pageidavimą viena 
iš keturių knygų Pinigus siųsti; Dr. P. 
Jokubka, 7125 S. Mozart St., 
Chicego, IL 60629. 

! 



Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, FL 
L I E T U V T Ų 

D E M O N S T R A C I J A 

LIETUVOS SKULPTORIUS 
RIMANTAS DAUGINTIS 

BUDAPEŠTO LIGONINĖJE 

Įvairių Daytonos lietuvių or
ganizacijų sudarytas komitetas 
gegužės 12 d., šeš tadienį , 
Daytona Beach centre Halifax 
upės pakrantės Riverside parke 
surengė demonstaciją atkreipti 
JAV-bių prezidento dėmesiui. 
Liet. B-nės apyl. pavedė dr. 
Vytautui Majauskui organizuo
ti šią demonstraciją. Prisidėti 
buvo pakviesta ir kitų Pabalti
jo tautų ir draugiškų Rytų 
Europos t a u t y b i ų a ts tovai . 
Tikslas buvo į t ikinti JAV pre
zidentą G. Bush ir jo vyriausybe 
labiau remti Pabaltijo valstybių 
demokratinius siekius. 

Jau nuo 2 vai. Riverside parke 
su tautinėmis vėliavomis ir įvai
riais plakatais ėmė rinktis lie
tuviai, latviai, estai , vengrai ir 
slovakai. Plakatuose įvairūs 
šūkiai, reikalaujantys laisvės, 
sovietų kariuomenės ir KGB 
ati traukimo, kreipiniai į Gor
bačiovą ir kitokie. Minia vis 
didėjo ir apie 2:30 vai. vėliavų 
ir plakatų pusrat is apsupo prie 
žuvus ių k a r u o s e pamink lo 
įrengtą ir l ietuvišku rankš
luosčiu apdeng tą pul tą su 
mikrofonais. Per gerai vei
kiančius garsiakalbius išgir
dome dr. V. Majausko įžanginę 
kalbą, ugningai reikalaujant 
L i e t u v a i n a t ū r a l i ų te i s ių . 
Viskas buvo pravesta anglų 
kalba. Dr. Majauskas pakvietė 
prof. dr. Sigitą Ramanauskienę 
pravesti susirinkimą. 

Tautiniais drabužiais pasi
puošusi dr. Ramanausk ienė 
puikia anglų kalba paaiškino 
susirinkimo tikslą — priimti 
rezoliuciją prezidentui Bushui, 
siekiant demokratijos ir laisvės 
Pabal t i jo t a u t o m s . Minioje 
matėsi keliolika moterų tau
tiniais drabužiais, kai kurios su 
plakatais, kitos su tautinėmis 
vėliavomis. 

Dr. S. Ramanauskienė pa
kvietė tar t i žodį latvių atstovą 
Jurį Upmanį, kuris sveikino lie
tuvius, siekiančius nepriklau
somybės. Es tų organizacijos 
atstovui neats i l iepus, kalbą 
ekspromptu pasakė Henn Re-
bane, taikliai apibūdinęs pa-
baltiečių išsilaisvinimo kovą. 
Vengrų atstovas dr. Michael 
Horvath pasidžiaugė savo tau
tos l a i svė j imu ir l inkėjo 
l ietuviams laimėti kovą už 
laisvę. T r u m p a i kalbėjo ir 
s lovakų a t s t o v a s M a t h e w 
Babko, t a i p pa t pare i škęs 
s impat i jų l i e t u v i ų la i svės 
siekiams. 

Susirinkimo vadovė pasiūlė 
priimti rezoliuciją, kurią čia pat 
ir p e r s k a i t ė . Rezoliucijoje 
reikalaujama patvirt inti JAV-
bių per 50 metų Pabaltijo vals
tybių užgrobimo nepripažinimą, 
pripažinti dabart inės Lietuvos 
sudarytą parlamentą ir vyriau
sybę, priešintis sovietų užma
čioms pirmauti ekonominiuose 
santykiuose ir nutraukt i bloka
dą Lietuvoje. Rezoliuciją pasi
rašė visų tautybių atstovai ir 
apie 250 susirinkusių asmenų. 

Vis dar neatvykstant kong-
gresmanui Craig T. James, 
demonstracijos vadovė pakvietė 
norinčius kalbėti iš minios. Prie 
mikrofono a tė jo su JAV 
veteranų pilote ir uniforma 
pasipuošęs Amerikos lietuvis 
Ed. Kidzis iš Palm Coast miesto. 
Jis kalbėjo, jog veteranai yra už 
demokratinę ir laisvą Lietuvos 
valstybę. 

Smyrna Beach gyventojas 
Juozas S t a n a i t i s p a p r a š ė 
išklausyti jo gero draugo ir 
žinomo latvių poeto Ilmars 
Purins, gyvenančio Daytonoj, 
kalbos. Šio mūsų broliškos 
tautos atstovo kalba buvo bene 
ilgiausia, bet ir įdomiausia, 
ugningiausia ir mūsų siekiams 
a r t i m i a u s i a . J i s r e ika l avo 
Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės, o pasyviai besilai-

Lietuvių Informacijos tarnyba 
(LIC) praneša: „Netikėjau, a š 
laimingas!" iš akių buvo galima 
spręsti, kad palatoje Rimantas 
pamatė šalia žmoną Daivą ir 
sūnų Marių. 

R iman ta s kol kas negali 
kalbėti, jam padeda žmona su 
sūnumi. „... Kaip gerai, kad J ū s 
šalia, tik jūs nors saugokitės!... 
— galima suprasti iš Rimanto 
lūpų. 

Šiuo metu Lietuvos skulpto
rius Rimantas Daugintis kri
tiškoje būklėje guli geriausioje 
Vengrijos karinėje ligoninėje 
„Honria Korhaz" Budapešte. 
Nudegimų skyriaus vyr. gydy
tojas Andras Szacz paaiškino, 
kad nudegė 70-75% kūno. Kad 
tokiu atveju beveik neįmanoma 
i šgyven t i . Bet k iekvienas 
žmogus individualus ir tikė
simės stebuklo! O širdis Riman
to stipri. Reikia Rimantui dar 
2 - 3 s a v a i t e s iš tvert i , k a d 
galima būtų daryti operaciją. 
Kol kas būklė pastovi, o ji nei 
gerėja, nei blogėja. Vykdomas 
dirbtinis maitinimas, o šiandien 
ir dirbtinis kvėpavimas. Riman
tas tur i sąmonę. Žmona su 
sūnumi nuolatos su tėveliu ir 
padeda gydytojams suprasti 
Rimanto būklę ir norus. 

Rimantas Daugintis mėnesiui 
vyko į skulptorių simpoziumą 
Vengrijos mieste Nyiregyha-
zoje. Tačiau iki Nyiregyhazos 

Rimanto gydymas leis aiškiau 
suprasti šį neeilinį įvykį. 

Jo sveikutėlė „Lada" su 
skulptūromis ir suvenyrais prie 
Vengrijos pasienio Zahonėje dar 
laukia savo šeimininko. Mums 
dar nebuvo laiko kada nuvykti 
j Zahonę ir apžiūrėti automobilį. 
Gal po to paaiškės nauji susi
deginimo motyvai. 

„ R i m a n t a s buvo laba i 
j au t rus" — pasakoja žmona 
Daiva, pati keramikė; — „jis 
niekada nesitaikstė su falšu, 
tarybiniu biurokratizmu nei 
darbe, nei gyvenime. J is nebuvo 
materialistas. Jam rūpėjo idėja, 
menas. Tai ką jis viešai dar 
tarybiniais laikais negalėjo 
pasakyti, tai padarydavo savo 
skulptūrose". Jo skulptūrose — 
tai liaudies dainos, raudos, 
poezija, tai simbolių, metaforų 
kalba. 

Rimantas Daugintis gimė 
1944 m. Baublių kaime, Kre
tingos rajone. 1971 m. su pagy
rimu baigė Lietuvos Valstybinį 
dailės institutą. Augo be tėvų. 
Visi dailininko darbai yra emo
cionalūs. Vienuose emociona
lumas yra santūrus, lyriškas, 
kituose — spontaniškas arba 
esti ant jų ribos. 

Štai ką parašė Agnė Voleišytė 
apie Rimanto skulptūrą „Lakš
tingalą" (pagal Petro Cvirkos 
apsakymą „Lakštingala"). 

„Liūdnas susikaupimas jo 

A.tA. 
SESUO M. ILDEPHONSE 

GUDUKAS 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero Seserų 

motiniškame name 1990 m. gegužes mėn. 21 d., sulaukusi 89 
m. amžiaus 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Worcester. 
Mass. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: seserį Helen Richter, jų šeimas, draugus ir 
pažįstamus 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago, trečiadieni, gegužes 23 d. 10 vai.ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje trečiadienį, gegužės 23 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuves Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, ketvirta 
dienį, gegužes 24 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys i r Gudukų šeima. 

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs. 
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Yra šalis, kur upes teka 
Linksmi tarp girių ūžiančių 

Šalis ta LIETI'V A ladinas. 
Bet a£ neilgai ten buvau... 

iPr. Vaičaitis I 

' 

ta ip ir nepavyko atvažiuoti?!... veide — kas jis prieš ateivių 
K o k i a priežast is?! . . . Mano 
manymu, priežasčių daug. Bet 
pagr indinė , tai šiandieninė 
situacija Lietuvoje, Sovietų 
vykdoma blokada. Neatlaikė 
jautr i menininko siela. Toli
mesni įvykiai ir sėkmingas 

jėgą, prieš jų mašinas ir pa
būklus? Keista jo ramybė. Čia 
jo žemė, kurią mindo ir siaubia 
atėjūnai: netvirtos rankos, bet 
jos gniaužia dūdelę — jo dainą, 
jo kalbą supranta tik savi..." 

Stasys Maciulevičius 

k a n č i a m JAV prez identu i 
nešykštėjo priekaištų. Minia 
palydėjo jo kalbą ilgais plo
jimais. Trumpą žodį tarė ir 
demokratų kandidatas Reid 
H u g h e s . Pažymėtina, k a d 
demonstracijoje kažkodėl niekas 
netarė žodžio iš lenkų pusės, o 
iš viso čia nebuvo lenkų 
tautybės asmenų. 

Pagaliau dr. S. Ramanauskie
nė pr i s ta tė atvykusį kong-
resmaną respublikoną iš De 
Land miesto Craig T. James. J is 
konstatavo faktą, jog Amerikos 
vyriausybė iki šiol nesugebėjo 
pripažinti naują nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybe. Jeigu 
Amerika visada pareikšdavo 
pripažįstanti lietuvių egzilines 
vadovybes, juo laibau ji tu r i 
pripažinti dabartine Lietuvos 
vyriausybę. Minia jam pritarė 
plojimais, o dr. Ramanauskienė 
apdovanojo kalbėtoją „Soviet 
Genocide in Lithuania" knyga. 

Po to kongr. C. James su 
žmona įsimaišė į minią ir kalbė
josi su žmonėmis. Parke susi
rinko tarp 250 ir 300 asmenų. 
Atskirai susitelkę lietuviai su
dainavo „Lietuva brangi", po to 
palengva skirstėsi. Demonstra
cija pavyko labai gerai. Jos 
šūkis buvo „Už laisvę, už 
demokratiją ir už laisvą, nepri
klausomą Lietuvą!"' Rengimo 
komitetas nusipelnė padėkos ir 
pagarbos už gerą organizavimą 
ir puikų demonstracijos pra-
vedimą. Ypatingai daug darbo 
ir rūpesčių įdėjo prof. dr. Sigita 
Ramanauskienė, atlikusi reika
lingų kalbėtojų sukvietimą, o 
t a i p pa t ir daug įvairių 

techniškų pasitarnavimų. J i 
buvo tikra šių demonstracijų 
siela. 

Grįžę namo daugelis matėme 
NBC, CBS ir ABC tinklų tele
vizijos kanaluose trumpus vaiz
dus: tautiniais drabužiais dr. S. 
Ramanauskienę, dalį minios ir 
mano gamintą plakatą su šūkiu 
„Return freedom to our Father-
land". Indiferentiškas mums 
Daytona Beach News Journal 
sekmadienio laidos pirmame 
puslapyje įdėjo ilgoką straipsnį 
„3 Baltic statės join forces for 
Freedom", o šalia jo ir kitą 
straipsnį „150 in Daytona ral-
ly for Bal t ics" , a p r a š a n t į 
demonstraci ją ir papuoš tą 
spalvota nuotrauka: JAV vėlia
vą ir plakatą minios prieky lai
ko Ona Karašienė ir Regina 
Snarskiene, o už jų plakatas su 
užrašu „Gorby, hands off Lithu
a n i a " . Straipsny paminė t a 
mūsų telkinio gyventoja Rita 
Bagdonienė ir jos šeimos tra
gedija. Tačiau straipsnio pa
vadinime nurodytas klaidingas 
dalyvių skaičius. 

Andrius Mironas 

75 SUSIRGO NUO 
MAISTO 

Tikrinimais susekta, kad 75 
žmonės, pirkę maisto Dominick 
krautuvėje šiauriniame Chica-
gos priemiesty, susirgo hepatitu. 
Dominick krautuvė parūpino 
nemokamą savo klientų sveika
tos tikrinimą Evanstono ir dar 
t r i jose k i tose a p y l i n k ė s 
ligoninėse. 

MOTINAI 
mirus , KAZĮ GUDĖNĄ ir visus artimuosius nuošir
džiai užjaučia 

Bronė ir Vytautas Volertai 

A.tA. 
Mokyt. Teodora Kaminskienė 

MATAITYTĖ 

Gyveno Glendale Heights. IL. anksčiau Brighton Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1990 m. gegužės 20d., 12:30 vai. dienos, sulaukusi 
80 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Naujamiesčio 
valsč., Akmenės kaime. Amerikoje išgyveno 34 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Elvyra Degutiene, 
žentas Zigmas. Vida Brakauskienė, žentas Vaidevutis; 
anūkai: Laimutis Frank Degutis su žmona Debbie, Rasa Fors-
berg su vyru Donald, Saigūnas Degutis su žmona Susan, Kas
tytis Degutis su žmona Kelly. Alfredas Degutis su žmona Lin
da, Živilė Schultz su vyru Harry, Šarūnas Brakauskas su 
žmona Aida, Audronė Scott su vyru Stephen: Kęstutis, Saule 
ir Gintaras Brakauskai; proanūkai: Nicholas. Peter, Thomas. 
Steven, Jennifer ir Matthevv Degučiai; Eric ir Steven Schultz. 
Taip pat mirusiųjų seserų — Jadvygos Šipelienės. Elenos 
Adomavičienės ir Barboros Butvilienės vaikai Kanadoje bei 
Lietuvoje ir mirusio brolio Petro Mataičio vaikai. Velionė buvo 
našlė a.a. dail Juozo. 

Priklausė Panevėžiečių klubui. 
Kūnas pašarvotas antradienį, gegužes 22 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, gegužės 23 d. Iš koplyčios 

9:30 vai. ryto bus. atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi 
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedul
ingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lithuanian Mercy Lift" — 
vaistų persiuntimui į Lietuvą. 

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

Nuliūdę duk te rys , anūka i , p roanūka i ir žentai. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

DVIDEŠIMTIES M E T Ų 
MIRTIES S U K A K T I S 

A.tA. 
Dipl. teisininkas 

ALGIRDAS 
JAKŠEVIČIUS 

Amžinybėn iškeliavo 1970 m gegužes mėn. 25 d., palai 
dotas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos š.m. gegužes men. 
26 d., šeštadienį, 10 vai.ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame a.a. Algirdo draugus ir pažįstamus 
prisiminti ir pasimelsti už jį. 

Liūdinti ž m o n a , va ika i ir a r t imie j i 

GAIDAS-DAIMID 
B U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4006-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

Brangiai Motinai 
i 

A.tA. 
EMILIJAI GENIENEI 

mirus, os sūnų gamtininką, prof. dr. JONĄ GENĮ, 
šeima ir ar t imuosius nuoširdžiai užjaučia 

Mokao ir Kūrybos Simpoziumų bendradarbiai su 
šeimomis: 

Stasys Bačkaitis 
Teresė Balčiūnienė 
Jonas Dainauskas 
Antanas Girnius 
Algirdas Gustaitis 
Birutė Saldukienė 
Zigfridas Vaitužis 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 W e s t 89th S t ree t - Te l . (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. - Te l . (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s Rd. - Te l . (708) 430-5700 

l 

Brar.-iam tėvui 

A.tA. 
JONUI LAUKIUI 

mir t mūsų mielai DANGIRAI BUDRIENEI ir jos 
šeimai re iškiame gilią užuojautą. 

Zita ir Benediktas Dapkai 
Virginija ir Algimantas Gureckai 
Rasa ir Lionginas Kapeckai 
Jurgita ir Jonas Kovai 
Milda ir Juozas Starėnai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois NMf^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South =*>th Avenue 

Cicero, Illinois WV>30 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth A v M K 

Cicero, Illinois 6<>r>5() 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s gali te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. G A S U N A S 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5C A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAt tOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x K u n . Bruno Grinis, Šv. 
Petro bažnyčios administrato
rius West Pullmane Chicagoje, 
gegužės 18 d. minėjo kunigystės 
50-ties metų sukaktį. Jubiliatas 
yra gimęs 1916 m. sausio 27 d. 
Chicagos arkivyskupijoje ėj 
įvairias pareigas, o paskuti
niuoju metu buvo ilgametis Sv. 
Petro parapijos klebonas. 

x P a s a u l i o Lietuvių Bend
r u o m e n ė s v a l d y b a yra 
sudariusi Pagalbos Lietuvai 
programą. Pirmininkas yra Vy
tautas Bieliauskas, nariai — 
Vytautas Bireta, Kristina But-
vyda i t ė , Adolfas Darnusis, 
J ū r a t ė Kazickaite, Gražina 
Kudukienė ir Horace Žibąs. 
Aukas siųsti: Aid to Lithuania, 
Dept. 1043, Cincinnati, OH 
45263-1043. Aukotojams bus 
išduoti pakvitavimai ir PLB nuo 
mokesčių atleidimo numeris. 

x Amer ikos Lietuvių Tau
t i n ė s s-gos s e i m a s įvyko 
1990.V.12-13d. Bostone. Valdy 
bos pirm. dr. Leonui Kriauče-
liūnui pasiūlius, garbės nario 
vardą suteikė ilgamečiams tau
tinės idėjos skleidėjams Teodo
rui B l in s t rubu i . Mečiui 
Valiukėnui abu iš Chicagos, An 
tanui Mažeikai iš Los Angeles 
ir Stasiui Santvarui iš Bostono. 
Visuomeninkui žurnalistui An
tanui Juodvalkiui įteikta 500 
dol. premija, už visuomenine 
veiklą. 

x Chicagos Liet. Skautų są
j u n g o s stovyklon važiuojantys 
turi turėt i gydytojo užpildytą 
sveikatos patikrinimo raštą. Re
gistracijos metu, gegužės 23 d., 
Jaunimo centre bus galima 
atlikti ir sveikatos patikrinimą. 

x J A V LB Flor idos apy
g a r d o s suvažiavimas vyko 
gegužės 18 d., penktadienį, Sun-
ny Hills, Fl. Suvažiavime iš 
JAV LB krašto valdybos daly
vavo vicepirm. Birutė Jasai
tienė ir Asta Banionytė iš 
Washingtono. 

x „Židinio" ruoš i ama mal
dos kelionė prasidėjo gegužės 21 
d. ir tesis iki 28 d. Daugiau kaip 
pusė šimto lietuvių iš JAV-ių, 
Kanados ir kitų kraštų susitiks 
maldos šventovėje Medjugorje 
Jugoslavijoje, jų tarpe trys kuni
gai. Maldininkų ypatingame 
dėmesyje bus blokados sunku
mus išgyvenanti Lietuva 

x Moteris iš Lietuvos nori 
pirkti vartotą, gerame stovyje 
automobili Tel. 312-436-4943. 

<sk) 

x VAISTAI J LIETUVA -
recept in ia i ir nereceptiniai . 
Pers iun t imas g a r a n t u o t a s . 
Romas Pūkštys. Transpak, 2638 
W. 69 St.. Chicago. IL 60629. 
tel . 312-436-7772. 

<sk> 
x SPRANDINĖ (palcndvi-

ca) , SKILANDIS, r ū k y t o s 
d e š r o s aukštos kokybes į 
Lietuvą - $84.00. T r a n s p a k . 
2638 VV. 69 St.. Chicago. IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

<sk> 

x T r a n s p a k p a r d u o d a ir 
s i unč i a VIDEO, VAISTUS, 
DĖVĖTUS RŪBUS, MAISTĄ 
KARGO. Tvarkome palikimus, 
pervedame PINIGUS. Trans
pak. 26:i8 W. 69 St.. Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(ak) 

A R A S 
D«ngiMM Ir taisoma vl*VĮ rūiiy 

S T O G U S 
Su Jtdatlu patyrimu. 

Esama apdrauatl 
Patt priilūrlu darb* 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

x Poezijos dienos Chicago
je šiemet bus septynioliktąjį 
kartą. Ateinančio penktadienio 
ir šeštadienio vakarais pro
grama Jaunimo centro mažojoje 
salėje prasidės 7:30 v.v. Pro
gramą atliks poetai ir aktoriai. 

x A. a. ses. I lde lphonse 
G u d u k a s , 89 metų amžiaus, 
mirė Šv Kazimiero vienuolyne 
gegužes 21 d. Buvo kilusi iš Sv. 
Kazimiero parapijos Worcester, 
Mass. Vienuolyne išbuvo 68 
metus, visą savo gyvenimą bu
vo mokytoja pradžios mokyk
lose, akademijoje ir Marijos 
aukšt. mokykloje. Lš pareigų 
pasitraukė 1975 m. ir buvo slau
gymo skyriuje motiniškam 
name nuo 1985 m. Pašarvota 
gegužės 23 d. 10 vai. Vakare 7 
vai. vienuolyno koplyčioje bus 
šv. Mišios, o laidojama Šv. Kazi
miero kapinėse ketvirtadienį, 
gegužės 24 d. 

x Visų pare iga padėt i Lie
t u v a i laisvės kovoje. Visi lie
tuviai kviečiami važiuoti į Wa-
shingtono demonstracijas bir
želio 1-2 d. Iš Chicagos 
organizuojama 10 autobusų. Re
gistruotis darbo dienomis JAV 
LB krašto valdybos raštinėje 
nuo 9 vai. r.iki 5 vai. v. tel. 
312436-0197 nuo 4 vai. iki 8 
vai. v. Seklyčioje, 2713 West 71 
St., Chicago, ILtelef. 476-2655. 
Šeštadieni ir sekmadienį nuo 10 
vai. r. iki 8 vai. r. Seklyčioje. 
Sekmadienis, gegužės 27 d., yra 
paskutinė registracijos diena. 

x Maldos u i Lietuvą orga
nizuojamos antradieni , gegu
žės 29 d. Marąuette Parke. Pra
sidės 6:45 vai. vak. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Iš ten eis procesija į 
seselių vienuolyno sodą, kur 
vyks gegužinės pamaldos prie 
sodo koplytėlės. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 
Moterys prašomos pasipuošti 
tautiniais rūbais. Organizacijos 
kviečiamos da lyvau t i su 
tautinėmis ir organizacijų vėlia
vomis. Ruošia Amerikos Lietu
vių katalikių moterų sąjungos 
Chicagos skyrius. 

x Dana Mičiūnienė iš W. 
Bloomfield, Mi., praves juostų 
audimo pamokas „Lithuanian 
Heritage" stovykloje, kuri pra
sidės birželio 24 d. ir baigsis 
liepos 1 d. Dainavos stovykloje, 
Manchester, Mi. Kas dar neu*si-
registravo stovyklon, prašoma 
paskubėti. Kas žinote šeimų 
turinčių lietuviškai nekal
bančių vaikų, prašoma paragin
ti. Informacijai skambinti tel. 
1-708-301-8001. 

x „Lituanicos" futbolo klu
bo vyrų komanda pirmenybių 
rungtynes prieš lenkų „Royal 
Wawel" žais šį ketvirtadienį, 
gegužės 24 d., 6 vai. vak. 
Rungtynės vyks Marąuette 
Parko aikštėje. Visi futbolo 
mėgėjai kviečiami. 

x Kun . J o n a s K u z i n s k a s , 
kapin ių d i r e k t o r i u s . Kapų 
puošimo dieną, gegužės 28 d., 
tuoj po Mišių Sv. Kazimiero 
kapinėse atliks ir religinę dalį 
prie Steigėjų p a m i n k l o 
vyksiančių m i r u s i ų j ų pa 
gerbimo iškilmių. J a u daug 
metų šias iškilmes organizuoja 
Bendruomenės P a s a u l i e č i ų 
komitetas ir kapų savininkų 
draugija, organizuotai daly
vaujant šauliams ir šaulėms. 
Visi kviečiami dalyvauti, pa
gerbiant visus mūsų tautos 
mirusiuosius. 

x Kurie n e g a u n a i Lie tuvą 
vykt i vizų, tu r i rašyti savo 
senatoriams, kongresmanams ir 
p r a n e š t i Va l s tybės depar
tamentui. Tai praneša lietuvių 
„Hotline". 

x Visi l ietuviai kvieč iami 
kuo gausiau dalyvauti Wa-
shingtono demonstracijose. Jau
nimas piešia plakatus. Visų, kas 
gal i , p rašoma į s igy t i ar 
pasisiūti t au t ines vėliavas. 
Tikimės, kad birželio 1-2 d. Wa-
slvngtone bus pilnas lietuviškų 
vėliavų. 

„Laišku Lietuviams" konkurso laimėtojams redaktorius įteikia premijas. Iš kairės V. Skuodis, 
red. kun. J. Vaišnys, Vygantaite, A. Tijūnėlis ir M. Gražulis. Nuotr. J o n o Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IS ARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Apie įvykius Lietuvoje 
kitataučių visuomenę per tele
viziją informuos Lie tuv ių 
informacijos centro vedėja Gintė 
Damušytė ir kun. Kazimieras 
Pugevičius. Pusės valandos 
pasikalbėjimą praves Brooklyno 
vyskupijos informacijos direk
torius Frank Derosa per New 
Yorko televizijos devintą kanalą 
sekmadienį, geg. 20 d., 7 vai. 
rvto. Programa vadinasi „Point 
of View". 

U R U G V A J U J E 

— Urugvajaus lietuvių kul
t ū r o s draugija ir lietuvių meni
ninkų būrelis kovo 27 d. Monte-
video šiuolaikinio meno mu
ziejuje atidarė Lietuvos grafikų 
parodą su 35 dailininkų 70 
darbų iš 1974-1989 m. Išleido 
spalvotą plakatą ir kvietimus. 
Kovo pabaigoje paprašė au
diencijos pas Urugvajaus pre
zidentą Lietuvos pripažinimo 
reikalu. 

x Am er ikos V e t e r a n a i Žu
v u s i ų j ų d i e n o s m i n ė j i m e 
gegužės 30 d. 1:30 vai. turės 
La isvės Vigiliją Gorbačiovo 
vizito metu Washingtone prie 
Baltųjų rūmų. Vigilija bus 
gegužės 30 d. iki 3:30 vai., 
birželio 1 d. iki 7 vai. vakaro. 

x Dr . J a c k J . S t u k a s , Wat-
chung, N.J., Jonas Jurkšaitis. 
Beverly Shores, Ind . Ona Paš
kevičius, Santa Monica, Cal., 
Franciška P rankus , Chicago. 
111., Henry Česnauskas, Alexan 
dr ia , Va., Vacys Šaulys , 
Chicago, 111., Vladas Ruzgą. 
Merreville, Ind., Ona Norkūnas. 
Hartford, Conn., a ts iunt i po 25 
dol. auką už kalėdines korteles, 
kalendorių arba apsigynimui, 
kad „Draugas" nebūtų sunai 
kintas. Nuoširdus ačiū. 

x P r a n a s P r a n c k e v i č i u s , 
Jonas Janušauskas , Nemira 
Šumskis, Ona Gedvilą, Augus
t inas Pranckevičius, visi iš 
Chicago. I1L, , ,Draugo" garbės 
p r e n u m e r a t o r i a i , rėmėja i 
l i e tuv iško žodžio, l ankės i 
adminis t raci joje ir p ra tęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su visa š imtine . Labai 
dėkojame. 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius j Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į N"ew Yorko kelionių agen
tūra „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Lietuvių kelionė į Turki
ją rugsėjo 1-15 d. Registruotis 
iki birželio 1 d. pas Birutę Zala
torienę. TraveI Advisers, 1515 
N. Harlem, Oak P a r k . II 
60302, tel. 708-524-2244. 

(sk) 
x J . Čeponis, vienas iš žino

miausių Lietuvos tapytojų. 
kurio darbus yra įsigiję daugelio 
kraštų meno muziejai bei priva
tūs meno mėgėjai, yra atvykęs 
į Čikagą. K. Avižienio padeda
mas, ruošia savo darbų paroda 
Pasaulio Lietuvių centre. Le-
monte. At idarymas gegužės 
26 d.. 730 v.v. 

(sk.) 

x B r o m u s J u o d e l i s , Willow-
brook, 111., visuomenininkas. 
Casimir Čiur inskas , St. John, 
Ind.. Romas Kronas, Clarendon 
Hills, 111., dr. Petras Kaladė. So. 
Boston, Mass.. Pe t ras Jakštas . 
London, Kanada , pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo po visą 
šimtinę. Nuoširdus ačiū mūsų 
garbes prenumera tor iams ir 
rėmėjams už aukas . 

x Kun. K ę s t u t i s Ba l čys , 
Amsterdam, N.Y, Dalia ir 
Rimvydas Jaka i . Norristown, 
Pa.. Edward Šileikis. Toronto. 
Kanada . T e r e s ė ir Algis 
Kazlauskai, Orland Park, 111.. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių atsiuntė po 30 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x P r a n e š a m e , k a d šv. Mi
š ios už a .a . Kęs tu t į Miklių. 
mirties metinių proga birželio 4 
d., bus aukojamos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Chicagoje 8 vai. 
ryto. taip pat Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje, St. Petersburg. FL, 
9 vai. ryto. L iūd in t i še ima. 

(sk) 

x Gail. sese lė iš Lie tuvos 
ieško d a r b o . Gali prižiūrėti li
gonius, vaikus arba vyr. am
žiaus žmones. S k a m b i n t i po 6 
v.v. 70fr599-4643. 

(sk) 

x R. Lie tuv ių B e n d r u o m e 
nė finansuoja 5 asmenims ke
lionę į demonstraci jas Wa-
shingtone. Norintieji dalyvauti, 
bet finansiniai nepajėgūs, pra 
šome r e g i s t r u o t i s A l t e : 
1-312-778-6900. 

<«k. 

MARQUETTE PARKO 
LIT. MOKYKLOS 
MOTTNOS DIENĄ 

Kiekvieną pavasarį antrasis 
gegužės šeštadienis yra šios kas
dieninės, lituanistinės mokyk
los šventė. Tai paskutinis, iškil
mingas susibūrimas pagerbti 
mamytes, močiutes ir pamatyti, 
kaip skambia:? žodžiais moki
niai gali pasirodyti scenoje. Ne
atsilieka ir ansamblio šokėjai ir 
dainininkai. Tuo metu ir par-
skrenda tėvų Komiteto rūpesčiu 
l e idž iamas Stefos Pr ia l -
gauskienės darbo išugdytas 
laikraštėlis ..Vyturėlis". Tai 
visos mokyklos darbo atspindys. 
Jame atrasime mokinių raši
nius, nuotraukas ir piešinius. 
Kiekvienas mokinys įdeda savo 
dalį. o išskirtiniai atžymėti pre
mijomis, ne? gerai parašyti 
reikia įdėti daug darbo ir 
pastangų. 

Šių meti: Motinos dienos 
minėjimo pranešėjas buvo gerai 
pasiruošęs Arūnas Bi l ius . 
Malonu klausyti, kai gražia 
tarsena mokinys supažindina 
klausytojus ir mokosi drąsiai 
žvelgti į susirinkusius. Gegužės 
12 diena — Li tuan i s t inės 
mokyklos ir mamyčių pager
bime diena. 

Pirmasis sveikino svečius ir 
tėvelius mūsų parapijos kle 
bonas kur.. Jonas Kuzinskas. 
J i s vUuomet dalyvauja 
mokyklrs renginiuose ir atran
da paskatinimo žodžių tėvams ir 
mokytojams. 

Vedėja ses. Margarita Marija 

buvo a- roji sveikintoją. Ši 
gyva, valdinga vienuolė veda 
visą mokyklą į šviesią ateitį. 

Mūsų lituanistinės mokyklos 
vedėja Bronė Prapuolenienė 
prabilo gilesniu žodžiu į visus. 
Ji kalbėjo apie motinos reikš
mę mūsų gyvenime. Jos žo
džiai prasmingi u- taiklūs paliko 
mielą įspūdį. Mūsų vedėja — tai 
šios mokyklos ašis ir širdis, apie 
kurią mes visi buriamės ir di
džiuojamės, kad galime perduo
ti savo kalbą kiekvieną dieną 
besimokantiems. 

Toliau buvo meninė dalis. Čia 
buvo tikrai kuo pasididžiuoti. 
Mažieji, vos dar lietuviškai 
bepradedantys ištarti, jau dek
lamuoja mamytėms. Jų žodis, 
tai dovana mamytėms. Darželio 
mokinukai ra i tė žodžius ir 
bandė drąsiai pasakyti, ka iš
moko. Pirmokai parodė ..Pa
veikslėlį mamytėms". Antrasis 
skyrius, pasidarę iš popieriaus 
daržoves, virė sriubą mamytei 
pradžiuginti Trečias ir ketvir
tas skyrius suvaidino ..Sveiki
nimą Motinos dienai". Ketvir
tasis skyrius deklamavo eiles 
„Lietuva ir mama". Septintojo 
skyriaus mokiniai nupynė žo
džių va in iką mamai Ta i 
motina: t remtinė, savanorio 
kūrėjo. Sibiro vaiko ir šių dienų 
žavi mamytė spindinti kas
dienine meile kūdikiui. Aš
tuntasis skyrius savais žodžiais 
nusakė, ką jie galvoja apie savo 
mamytes. 

Kiekvieno skyriaus mokinius 
paruošė jų mokytojos, š ia is 

meta is mokytojauja: D a n a 
Mikužienė, Rūta Jautokienė, 
Jadvyga Penčyliene, Bronė 
Prapuolenienė ir Gailutė Valiu
lienė. 

Tėvų komiteto vardu St. Pri-
algauskienė ir D. Dumbrienė 
kiekvienai mokytojai įteikė po 
gėlės žiedą. Tai dėkingumo 
ženklas mokytojoms už visų 
metų kasdieninį darbą. 

Ansamblio šokėjai kėlė kojas, 
plojo r a n k u t ė m i s i šmokyt i 
Violetos Fabijonovič, palydint 
Dainiui Brazaičiui akordeonu. 
O dainelių gražumas smigo ma
myčių širdin. Taip stengėsi 
mokytoja Lina Viržintaitė per 
duoti muzikos garsais meilę, 
mamytėms, palydint Mariui 
Polikaičiui akordeonu. 

Tėvų komiteto vardu buvo 
įteiktos premijos ger iausiai 
parašiusiems mokiniams: pir
moji premija — S i m o n a i 
Pulikaitei, antroji — Audrai Pri-
algauskaitei ir Dainiui Dumb-
riui, trečioji — Pauliui Genčiui 
ir Rimui Gecevičiui. Geriausios 
menininkės premija teko antro
jo skyriaus mokinei Jacintai 
Mikutei, o nugarėlės 7 skyriaus 
Lisanai ven Braun. 

Visos mamytės buvo apdo
vano tos r amunės ž iede l iu , 
perr iš tu mėlynu kaspinėliu. 
Mažai kas skubėjo namo, nes 
tėvu komiteto paruoštos vaišės 
kvietė visus pabūti drauge ir 
pasišnekučiuoti. 

Šių metų energingąjį tėvų 
komitetą sudarė šie asmenys: 
Daina Dumbrienė. Jan ina Bar-
ton, Milda Harris. Aušrinė Ka-
rait is. Gediminas Plėnys ir 
Stefa Prialgauskienė. Jų rūpes
čiu kasdieninės lietuvių kalbos 
klasės dar gali ilgai gyvuoti. 

Gailutė Val iu l ienė 

KNYGOS „ I E Š K A N Č I O J O 
P Ė D S A K A I " SUTIKTUVĖS 

Krištan,. 
Vaclov::, 

:sfondo vakaronėj Gutausko nepin;gine« premijos p!akete d r. 
Č. Grincevičius įteikta ;o imonai dr. A. Šaulienei. 

Nuotr Jono Tarmilaičio :: 

Gegužės 4 d. Chicagos Jau
nimo centre buvo pristatyta 
nauja kun. K. Trimako knyga, 
-kirta evangeliniams apmąsty
mams. Skaitant Evangeliją, 
dėmesys dažnai nuslysta pa
viršiumi, nes ją dažnai skaitome 
tik iš smalsumo, kaip eilinę 
knygą. Teisingai suprasti pa
deda pridedami komentarai. Se
nojo Testamento tekstai. Geriau 
įžvelgti Gerąja Naujiena, pajus
ti jos dvasią įgalina jos tekstų 
mąstymas. Tam tikslui ypač 
t inka ..Ieškančiojo pėdsakai". 

Jaunimo žvilgsniu į knygą 
pažvelgė N. Misiulytė. Jauni
mui ypač yra aktualūs Jėzaus 
žodžiai: „Aš esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas". Tai pasiekti pa
deda pats Dievo Sūnus. Jėzus iš 
šventyklos išvarė prekiautojus, 
sugrąžino Dievo namams rimtį 
ir ramybę. Jis nori ir iš mūsų 
gyvenimo padaryti dievnamį, 
nori mus pagirdyti gyvuoju 
vandeniu, kad niekada netrokš-
tume. „Ieškančiojo pėdsakai" ir 
oadeda atrasti ta gaivinančio 

vandens versmę. 
S. Jelionienė aptarė Jėzaus 

Motinos vaidmenį, kaip ta i 
parodyta knygoje. Motina Jėzui 
buvo lyg tiltas ta rp žemės ir 
dangaus, jos dėka įvyko įsikū
nijimas. J į nuolatos lydėjo dvi 
žvaigždės — Motinos akys, liku
sios laukti „išėjusio tarnaut i 
tvariniams, kurie nepanoro jam 
tarnauti" . J i netikėtą Dangaus 
dovaną atidavė kitiems, nes 
Sūnus nebepriklausė jai vienai. 
Ir tai visu tragiškumu išryškėjo 
Kalvarijoje, kai „...jų žvilgsniai 
susitiko: Sūnaus per kraują, 
Motinos — per ašaras". 

Kun. A. Saulaitis, SJ, užak
centavo, kad „Ieškančiojo pėd
sakai" y r a paties Viešpaties 
pėdsakai — tai j is pats ieško 
žmogaus. Jų susitikimas įvyks
t a abiejų pusių pastangų iš
davoje: susitikimas yra giliai 
asmeniškas, artimas ir kiekvie
nam p r i e i n a m a s . Bet t a i 
neįvyksta staiga, iš karto .Pra
džioje ieškoma migloje, „... Jo 
klausėsi nesuprasdami", seka 
Kris tų než inodami sekimo 
pasekmių. Mūsų ryšys priklau
so nuo To, kuris joats mūsų ieško. 
Knygos mąstymuose patiriame, 
kad kiekvienas turime pa
šaukimą, Kristaus likimą giliai 
suprasti, jį išgyventi ir galiau
siai prisiimti. Ši knyga ir pa
deda persiimti Kristaus dvasia 
savo gyvenime, padeda supras
ti, kad šis ryšys su juo yra 
gyvas, nuolat besivystantis. 

V. Skuodis priminė skaudžią 
padėtį Lie tuvoje . Nebėra 
valdiško buldozerinio ateizmo, 
tač iau išliko abe j ingumas 
tikėjimui. Reikia ieškoti kelių į 
netikinčiojo širdį. Ir čia savo 
vaidmenį gali suvaidinti ši 
knyga. Jos laisvas, lakoniškas 
minčių išdėstymas suteikia 
neišmatuojamą minties gylį. 
Tai tarsi poeto ranka perrašytas 
Naujasis Testamentas nežinia 
kur skubančiam šių dienų žmo
gui. „Žmogus visas yra savo 
žodžiuose. Žodžiai gali būti pilni 
kaip pilna grūdų yra varpa, gali 
būti ir tušt i kaip tuščias yra oro 
burbulas". Ši visa knyga yra iš 
tokių pilnų žodžių, kurie pri
kimba prie mūsų ir pasilieka, 
nes jie pilni kaip rugio varpos 
rudenį 

Galiausiai pasisakė autorius 
kun. K. Trimakas. Savo knygą 
jis pristatė kaip rodyklę į Evan
gelijos gelmę. Jėzus ieško 
kiekvieno iš mūsų ir paliko pėd 
sakus kiekvieno mūsų patirtyje. 
Jis paliko pėdsakus apaštalams. 
Magdalenai ir pagydytiesiems 
Mes dedame savo kojas į tuos 
pėdsakus. Ne.egys labai norėjo 
regėti, nebeatsimušti į kliūtis, 
norėjo išvysti ir patį Jėzų. 
„...Tai ir regėk, — atsakė jam 
Viešpats". Jis išvydo Jėzų ir 
ėmė jį sekti. 

Belieka palinkėti, kad to 
pasiektų ši knyga 

K. R a m a n a u s k a s , MIC 


