
THE LIDRARY OF uONGRESS (GRATIS) 
REFERENCE DEPARTMENT ™ n a ; 
SERIALS DIVISION 
VASHIMGTON, DC 2 0 0 2 5 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREKT • CHICAGO. I U J N O I S 60829 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2^3 

TTI-I i_inri-iLJ/xrvii/xrsJ vA/r^f*L_io-\A/iL>E£ O / V J L V 

Vol. LXXXI Kaina 30 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, GEGUŽĖ - MAY 19, 1987 Nr. 96 

„ L K B K r o n i k a " N l \ 7 1 Eina nuo 1972 metų. 
—— Perskaitęs duok kitam! 

Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

K a u n a s . 1986 m. pavasarį 
RRT įgaliotinis Petras Anilionis 
pareikalavo Kaum Tarpdiecezi-
nės Kunigų seminarijos dijako-
nui Edmundui Atkočiūnui su
laikyti kunigystės šventimus. 
Priežastis — dijakonas E. At
kočiūnas mokslo metais nelan
kė tarybinės Konstitucijos pas
kaitų. Tik dėka kunigų reakci
jos ir Telšių vyskupo Antano 
Vaičiaus pastangų įgaliotinis 

savo reikalavimą atšaukė. 

* * * 

Kret inga. 1986 m. vasario 19 
d. Kretingoje mirė Petras Pau-
laitis, 35 metus iškalėjęs sovie
tiniuose lageriuose. Per laidotu
ves ant jo kaisto artimieji uždėjo 
trispalvį — tautinį kaspiną. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. L. 
Sarkauskas. Kretingos klebo
nas kun. B. Burneikis (nors 
laidotuvėse ir nedalyvavo) buvo 
iškviestas į Vilnių pas įgaliotinį 
P. Anilionį aiškintis dėl a.a. P. 
Paulaičio laidotuvių. Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius buvo 
priverstas raštu garantuoti, kad 
tokie „ n u s i k a l t i m a i " nesi-
kartos. 

* * * 

K a i š i a d o r y s . Kaišiadorių 
vyskupijos vyskupas J.E. Vin
centas Sladkevičius po to, kai 
„Tarybinės moters" žurnalas 
išspausdino V. Balkevičiaus 
straipsnį „Šventoji šeimyna", 
ciniškai užgaunantį Jėzaus ir Jo 
Motinos Marijos garbę, raštu 
pareiškė žurnalo redakcijai 

atsisakąs minėto žurnalo 
prenumeratos. 

Telšiai. 1986 m. birželio 12 d. 
Telšių Katedroje buvo paminėta 
Lietuvos Bažnytinės Provincijos 
įkūrimo 60-ties metų įkūrimo 
sukaktis. Minėjime dalyvavo: 
vyskupai — L. Povilonis, V. 
Sladkevičius, R. Krikščiūnas — 
valdytojas prelatas K. Dulks-
nys, daug kunigų ir didelė 
minia tikinčiųjų, ypatingai 
jaunimo. 

Pamaldų metu buvo meldžia
masi uš mirusius Telšių 
vyskupus. Kurijos darbuotojus, 
Seminarijos dėstytojus. Po pa
maldų Telšių Katedros 
jaunimas sveikino savo vyskupą 
A. Vaičių jo amžiaus 60-čio ir 
vardo dienos proga. 

Iškilmių pabaigoje galingai ir 
kartu labai jautriai nuskambėjo 
Maironio „Lietuva brangi, ma
no Tėvyne..." 

Vilnius. 1986 m. gegužės 17 
d. Vilniuje Šv. Mikalojaus baž
nyčioje buvo minima prof. Sta
sio Šalkauskio 100 metų gimi
mo sukaktis. Apie prof. S. Šal
kauskio gyvenimą, jo asmenį ir 
veiklą dviejuose pamoksluose 
kalbėjo kun. Vaclovas Aliulis. 
Minėjime dalyvavo prof. S. 
Šalkauskio žmona, kuriai po pa
maldų jaunimas įteikė gėlių, ir 
tikintieji iš kitų Lietuvos 
miestų. 

Panašus minėjimas buvo su
rengtas ir Kauno Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. 

(Bus daugiau) 

NATO ministerių pasitarimas 
S t a v a n g e r . — Vakarų valsty
bių gynybos ministeriai pasi
sakė, kad būtų eliminuotos vi
sos vidutinio nuotolio raketos ir 
kad nebūtų palikta 100 bran
duolinių užtaisų nei vienoje pu
sėje, kaip kad buvo VVashingto-
no ir Maskvos sutarta. Po dviejų 
dienų NATO pasitarimų, gyny
bos ministeriai, pritariant ir 
Amerikos Gynybos departamen
to sekretoriui Casper W. Wein-
bergeriui, išleido komunikatą, 
kuriame kritikuoja praėjusį ru
denį Reykjavike padarytus pre
zidento Reagano ir sovietų gen. 
sekr. Gorbačiovo sutarimus ir 
kelia klausimą, ar Washingto-
nas turi laikytis to susitarimo. 

Reik ia pakei t imų 

NATO gynybos ministeriai re
komenduoja Amerikai keisti sa
vo nusistatymą Genevoje vyks
tančiuose pasitarimuose. Bet 
Valstybės departamente tuoj at
siliepė Phyllis Oakley, sakyda 
ma, kad nemanoma keisti Ame
rikos pozicijos. Amerikos tikslas 

buvo sunaikinti vidutinio nuo
tolio raketas, paliekant laikinai 
100 sprogstamųjų užtaisų ne 
Europos žemėje. Klausimas, ku
ris Norvegijoje iškilo, kaip sa
vo nuomones suderins Valsty
bės sekretorius Sbultzas ir 
Gynybos sekretorius Weinber-
geris. Shultzas ir Baltieji rūmai 
pakartojo savo anksčiau pa
reikštą nusistatymą, kas yra 
prieš Weinbergerio siūlymą pa
naikinti visas vidutinio nuoto
lio raketas. Pentagonas mano, 
kad galima pakeisti savo nusis

tatymą. Kai kurių ekspertų 
manymu, rusai su tuo pasiūly
mu vėliau sutiks, kai pasitari
mai įeis į baigiamąją fazę. Į 
klausimą, kaip Amerika gali 
atsisakyti Reykjavike priimto 
nutarimo, Weinbergeris atsakė, 
kad ten nebuvo padaryta jokio 
formalaus susitarimo, todėl pa
keitimai yra galimi. 

Nepat inka projektas 

I NATO komunikatą tuoj atsi
liepė sovietų Tass agentūra su 
griežta kritika, kad reikia laiky
tis Reykjaviko susitarimų. 

Lordas Carringtonas, kuris 
yra NATO generalinis sekreto
rius, sako. kad Reykjaviko susi
tarimu buvo palikta turėti šiek 
tiek raketų kiekvienoje pusėje, 
bet „kuo daugiau mes diskutuo
jame, tuo labiau mums nepatin
ka tas projektas". 

Komunikatas reikalauja eli
minuoti Amerikos ir Sovietų Są
jungos minėtąsias raketas ir rei
kalauja, kad Sovietų Sąjunga 
atsisakytų savo SS-20 raketų. 
NATO pasilieka prie savo 
tikslo: sunaikinti visame žemės 
rutulyje esančias vidutinio 
nuotolio raketas. 

Oficialūs Norvegijos, Danijos, 
ir Ispanijos pareigūnai pasisakė 
taip pat ir už trumpųjų distan
cijų raketų panaikinimą. Gi Bri
tanijos. Belgijos, Italijos ir Olan
dijos ministeriai pasisakė už 
tam tikrų sąlygų pritaikymą ir 
už tai, kad Amerika įvestų sa
vo trumpųjų distancijų raketas 
į Vokietiją. Amerika Vokietijo 
je tokių raketų neturi, bet kont-

JAV prezidentas Ronald Reagan, kalbėdamas pietin u valstijų 
žurnalistams, pirmą kartą viešai pasakė, kad buvo aktyvus aukų rinkėjas 
Nikaragvos laisvės kovotojams. 

„Lyono skerdikas" 
nedalyvauja teisme 

Lyons. — Klaus Barbie, 74 
m. amžiaus žmogus, kaltina
m a s nus ika l t imais prieš 
žmoniškumą Antrojo karo 
metu, kankin imais žydų, 
deportacijomis ir prancūzų 
rezistencijos kovotojų naikini
mu. -Jo teismas jau vyksta 
trečia diena ir šią dieną teisme 
jis deklaravo, kad jis save skai
to pagrobtu, bet ne kaliniu. 
Savo pranešime, kurį jis skaitė 
vokiškai, pasakė: ,,Aš noriu 
jums pasakyti, kad a š esu 
Bolivijos pilietis ir jei aš esu čia 
šiandien, tai yra todėl, kad aš 
buvau nelegaliai išduotas". 

Sus tabdė teismą 
Jis buvo iš Bolivijos išvežtas 

prieš 4 metus ir laikomas Šv. 
Juozapo kalėjime, belauk
damas teismo. „Aš viską 
patikėjau savo advokatui, 
nežiūrint nepalankaus klima
to ir linčiavimo nuotaikos 
prancūzų spaudoje'", sakė Bar
bie. .,Todėl yra viskas advo
kato galioje apginti mane ir 
kovoti už teisingumo garbę". 
„Aš nenoriu daugiau rodytis 
šiame teisme. Aš reikalauju jus 
leisti man sugrįžti į Šv. 
Juozapo kalėjimą". J is 
pasirašė savo pareiškimą 
„Klaus Altmann", tuo vardu ir 
pavarde, kuria vadinosi, kai 
gyveno Pietų Amerikoje. 
Teismo eiga tuojau sustojo. 

Sugrąžino į kalėjimą 
Po to jis buvo išvestas iš 

teismo ir sugrąžintas į kalėji
mą. Teisėjas Andre Cerdini 
įsakė teismo sesiją tęsti, nors 
pagal prancūzų įstatymą galė
jo kaltinamajam įsakyti būti 
teisme. 

Pirmųjų dienų metu teisme 
Barbie beveik visą laiką tylėjo 
uždarytas stikliniame kamba
rėlyje — padarytoje dėžėje. Jo 
veidas labai pabalęs. Jo kalba 

roliuoja tik Pershing I-A raketų 
užtaisus. 

Vak. Vokietijos kancleris 
išleido pranešima, kuriame pa
sisako, kad visos raketos nuo 
nulio iki 600 mylių turi būti 
įskaitomos j susitarimą. Sovie
tų Sąjunga siūlo, kad tik tos 
raketos, kurios gali skristi nuo 
300 iki 600 mylių, būtų sunai
kintos. Visi šie pasiūlymai bus 
ant delegacijų stalo Genevoje. 

l a b a i t y l i . R e t k a r č i a i s 
n u s i š y p s o d a v o t e i s m o 
klaus imuose . Vyriausybės 
prokuroras Pierre Truche 
kalbėjo: „Jis bijo pažvelgti 
atgal, ką jis yra padaręs. Jis 
buvo triumfuojantis nacis, kai 
jis savo rankoje turėjo žmones, 
kurie negalėjo apsiginti. Šian
dien jis yra gėdingas nacis, 
kuris bijo prisiminti savopraei-
tį". 

„Aš la ikau 
s a v e pag rob tu" 

Apklausinėjimų pabaigoje 
teisėjas dar jį paklausė, ar jis 
sutinka su faktu, kad jis buvo 
išduotas iš Bolivijos prancūzų 
vyriausybei. Barbie atsakė per 
vertėją vokiškai: „Ne, aš 
nesutinku. Mano išdavimas 
nebuvo legalus. Tuo yra pažeis
tas Bolivijos įstatymas ir 
tarptautinė teisė. Aš laikau 
save pagrobtu, bet ne kaliniu. 
Aš Norėčiau pasakyti teisė
jams ir prisiekusiems nariams, 
kad aš esu čia sulaikytas nele
galiai. Aš esu grobikų auka". 
J is ir jo advokatas J acųues Ver
ges pasakė, kad jo išdavimas iš 
Bolivijos, kurioje jis gyveno 32 
metus, yra nelegalus. 

Deba ta i t a rp 
advokatų 

B a r b i e s p r e n d i m a s 
nebedalyvauti teisme yra 
prancūzų įstatymų leidžia
mas. Nuo dabar teisme vyks 
debatai tarp advokatų. Bar
bie, kur is buvo Gestapo 
viršininkas Lyone. nebema
tys liudininkų teismo sesijose. 
Barbie teisėjui pasakė, kad jis 
buvo nacių pareigūnas, bet jis 
turėjo daryti tai, kas jam buvo 
įsakyto. Bus pristatyta daug 
liudininkų, ypač iš žydų. ku
riuos jis kankinęs, ir iš 
prancūzų rezistencijos dar 
gyvų esančių asmenų, kurie jį 
žino ir kuriems padėjo. Jis 
karo metu vokiečių okupacijos 
metu buvo vadinamas „Lyono 
mėsininku. 

Teisėjas jį klausė, kokia 
buvo jo nuomonė apie nacių 
rasinę teoriją, ir us atsakė, 
kad sunku tiksliai beprisi
minti, kaip buvo pr.eš 40 metų 
aiškinama. Bet j<> nusistaty
mas rasizmo atveju nepasikei
tęs: „Aš nejaučiu pagiežos 
mažumoms Ir aš niekada jos 
neturėjau. M nežinau žodžio 
neapkenčiu". Jis Bolivijoje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— E g i p t u i Tarptautinis 
Pinigų Fondas suteikė 327 mil. 
dol. paskolą padėti pablogėjusiai 
krašto ekonomijai. 

— W a s h i n g t o n e Marinų 
vadovybė pranešė, kad tie karei
viai, kurie dalyvavo špionažo 
aferoje Maskvos ambasadoje, 
nebus baudžiami mirties 
bausme. 

— Amerikos dolerio vertė 
prieš japonų yeną yra daugiau 
negu 40 procentų. Tai didžiau
sias dolerio kritimas koks bet 
kada nors yra buvęs. 

— Jeruzalėje pravesti ap
klausinėjimai parodė, kad 
daugelis Izraelio gyventojų pri
taria, kad būtų taikos konferen
cija Vidurio Rytų klausimais ir 
nenori, kad dėl to rezignuotųjų 
vyriausybė. 

— Chicagoje senatorius Paul 
Simon pranešė, kad Amerikoje 
gimęs Abe Stolar, kuris dabar 
jau yra 75 metų, galės iš Sovietų 
Sąjungos atvykti į savo gimtąjį 
miestą su savo šeimos keturiais 
nariais. 

— South Bend, Indianoje, po 
35 metų buvimo Notre Dame 
universiteto prezidentu pasi
traukė kun. Theodore Hes-
burgh. Nauju prezidentu bus 
kun. Edward Malloy, kuris 
teologijos ir etikos specialistas. 
Tai bus jau 16-tasto universite
to prezidentas. 

— Washingtone Baltųjų 
rūmų štabo viršininkas Howard 
Baker pasakė, kad prezidentas 
nenusikalto įstatymams, palai
kydamas Nikaragvos kovotojus 
jų kovoje už krašto laisvę. 

— Bonoje pagal Vokietijoje 
pravestus tyrinėjimus, pasirodė, 
kad Gorbačiovas yra populiares
nis už prezidentą Reaganą. 46% 
tiki, kad Reaganas rūpinasi 
taika, bet kad Gorbačiovas rūpi
nasi taika, tiki 49%. 

— Maniloje vyriausybė pra
nešė, kad Filipinų komunistų 
gaujos nužudė septynis karei
vius po kongresinių rinkimų. 
Praėjusį sekmadienį vėl buvo 
vykdomi komunistų puolimai ir 
11 karių vėl sužeista. 

— Seoule apie 500 asmenų 
demonstravo prieš vyriausybės 
vedamą politiką, šaukdami, kad 
„šalin militarinė diktatūra". 
Policija su ašarinėmis dujomis 
išsklaidė demonstrantus. 

— Huntsville, Alabamoje, 
senatorius Howell Heflin, kalbė
damas žurnalistams, atsiprašė 
už pasakymą, kad Fawn Hali 
išnešė kai kuriuos slaptus doku
mentus savo baltiniuose iš Bal
tųjų rūmų prieš prasidedant 
Kongreso apklausinėjimams 
apie Irano ginklus. 

Prezidentas prašė padėti 
Nikaragvos kovotojams 

Bet laikėsi įstatymų 

gyveno įvairių rasių tarpe 
kartu ir vertėsi prekyba. 

Prancūzija neturi 
mirties bausmės 

Prancūzija netui mirties 
b a u s m ė s į s ta tymo. J a m 
didžiausia bausmė gali būti 
kalėjimas, kol jis bus gyvas. 
Tačiau yra ir lengvinančių 
aplinkybių jo byloje. Jis turėjo 
ryšius ir su kitų kraštų žvalgy
bomis. Pirmieji du liudininkai 
bus išklausomi sekantį ketvir
tadienį. Vienas iš jų yra Gusta
vo Salazar, buvęs Bolivijos 
Vidaus reikalų ministeris, 
kuns suorganizavo jo išda
vimą, o antras yra Ehrhard 
Dabringhaus, Detroito uni
versiteto profesorius, kuris 

jį pristatė po karo Amerikos 
kontražvalgybai amerikiečių 
zonoje Su Amerikos pagalba 
jis išvažiavo j Boliviją. 

Washingtonas. Prezidentas 
Ronald Reagan, kalbėdamas 
pietinių valstijų žurnalistams 
pasakė, kad jis buvo giliai susi
rūpinęs, kaip padėti Nikaragvos 
kovotojams, jog būtų gauta pri
vati parama jų kovai. Net ir tų 
dviejų metų laikotarpyje, kai 
vyriausybei buvo uždrausta iš 
Kongreso pusės duoti paramą. 
Prezidentas pažymėjo, kad jis 
tuo didžiuojasi. „Aš buvau infor
muotas apie tai", pasakė prezi
dentas žurnalistams, „aš galiu 
pareikšti, kad aš buvau labai 
įsijungęs į sprendimą padėti 
laisvės kovotojams. Tai buvo 
mano idėja". Prezidentas pada
rė šį pareiškimą be jokių 
susilaikymų. 

Posūkis Kongreso 
apklausinėj imuose 

Iki šiol prezidentas sakė, kad 
jis tik bendrai to žino apie priva
čią pagalbą Contras. Bet buvęs 
jo tautinio saugumo reikalų 
patarėjas Robert McFarlane pa
sakė liudydamas Kongreso ko
mitetams, kad jis yra tuziną 
kartų painformavęs prezidentą 
apie teikiamą paramą Contras 
tuo metu, kai Kongresas draudė 
tai daryti. 

Prezidentas savo pareiškime 
nepasako, kokia parama buvo 
teikiama. Bet nuo dabar yra ne
paprastai svarbus posūkis vi
same Irano—Contras reikale, 
kadangi Kongreso apklausinė
jimai nuo dabar turės būti visai 
kitokio pobūdžio. 

Boland pap i ldymas 

Apklausinėjimuose ir liudi
ninkai ir teisininkai ginčijosi, ar 
prezidentas nesilaikė ir pažeidė 
Bolando įstatyminį papildymą, 
kuris vyriausybei draudžia pa
dėti Contras nuo 1984 m. spalio 
iki 1985 m. spalio mėnesio, o se
kančiais metais neduoti milita-
rinės pagalbos. Baltieji rūmai 
jau prieš kelias dienas pradėjo 
aiškinti, kad tas papildymas ne
liečia prezidento. Jis dar pakar-

Nubaustas už 
rašymą ant sienos 
Roma. — Centras „Russia 

Cristiana" Italijoje praneša, 
kad 48 m. inžinierius Viktoras 
Cbromenkov buvo areštuotas 
Leningrade už tariamą „chuli-
ganizmą". Visas jo nusikalti 
mas yra tai, kad ant šventųjų 
Petro ir Pauliaus pilies sienos 
užrašė „Reikalaujam lais
vės Sacharovui" . Už šį 
„nusikaltimą" Chormenkov 
buvo nuteistas puspenktų 
metų kalėti griežto režimo 
legeryje. Komentuodamas 
žinią. „Russia Cristiana" cen
tras pažymi, kad sovietiniai 
teismai nepaiso elementariau
sios logikos: kai Sacharovas 
yra išlaisvintas, sunkiomis 
bausmėmis yra baudžiami tie. 
kurie jam reikalavo laisvės. 
Tas pats informacijų centras 
praneša, kad Liepojoje šių 
metų pradžioje buvo areštuo
tas vietinės baptistų bendruo
menės narys Te<>fil Kuna. 

totas ir vakar. „Nėra sulaužy
tas įstatymas šioje srityje. 
Bolando papildymas nesustabdo 
prezidento veiklos užsienio po
litikos vedime", praneša Baltieji 
rūmai. 

Nesuvaržo prezidento 

Administracijos aukštieji ofi
cialūs pareigūnai yra labai susi
rūpinę, kad Kongreso apklausi
nėjimai palieka įspūdį, jog pre
zidentas nesilaikė įstatymo. 
Baltieji rūmai nusprendė pa
reikšti savo Bolando papildomo 
įs ta tymo interpretaciją. 
Prezidento nusistatymas padėti 
Contras niekam nebuvo paslap
tis, ir jis tai dažnai pakartodavo 
ir pasku t in iu metu prašė 
Kongresą pakeist i savo 
sprendimą ir padėti kovo
jantiems prieš komunizmą, sakė 
Baltųjų rūmų oficialus pareigū
nas. Net jeigu ir pats prezi
dentas būtų prašęs pinigų Cont
ras kovai, jis nebūtų nusižengęs 
Bolando papildymui. Tas 
papildomas įstatymas draudžia 
tik žvalgybos agentūroms duoti 
paramą Contras ; tad preziden
tas į tai neįskaitomas, primena 
Baltieji rūmai. 

I r Taivvanas padėjo 

Vakar dar viena žinia prisidė
jo prie šios bylos: Taivvano užsie
nio reikalų ministerija pranešė, 
kad jie kreipėsi į vieną savo pre
kybininką ir gavo 2 mil. dol. 
Nikaragvos kovotojams. Iš kar
to Taipei vyriausybė atmetė 
amerikiečio prašymą padėti, bet 
kai Taivvanas nutraukė diplo
matinius ryšius su sandinistų 
vyriausybe Managvoje po to, kai 
sandinistai 1985 m. gruodžio 7 
d. pripažino komunistinę Kini
jos vyriausybę, tai Valstybės de
partamento sekretoriaus vieno 
asistento Gaston Sigur prašy
mas buvo patenkintas. 

Komunistams galima, 
be t ne Amerikai 

Sen. Paul Trible, kuris yra šių 
apklausinėjimu narys, pranešė, 
kad ir Texas bilionierius H. 
Ross Perot davė 300,000 dol. 
pulk. Oliver North šiam kompli
kuotam Irano Contras reikalų 
vykdymui. 

Šioje spaudos konferencijoje 
prezidentas dar pasakė, kad „ne 
vien tik Sovietų Sąjunga remia 
opoziciją, kuri skaitoma bili
jonais doleriu, bet ir kiti komu
nistiniai kraštai, ir Libija, 
P.L.O., kaip mes gerai žinome, 
remia sandinistus... Aš nema
tau nieko blogo, kad kiti kraš
tai padeda mums demokrati
niuose klausimuose, nors tai ir 
nėra jų hemisferoje, ir ateina su 
pagalba šiems laisvės kovoto
jams..." 

— W a s h i n g t o n e sen. 
Robert Dole ir kiti keturi 
senatoriai pasiūlė įstatymą 
u ž d a r y t i P a l e s t i n i e č i ų 
Išlaisvinimo organizacijos 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KRŪTIES VĖŽIO REIKALAI 
Geras yra tas gydytojas, kuris 
gydo ligonį, geresnis yra tas, 
kuris pasitinka ligą, o geriau
sias yra tas, kuris užbėga 
ligai už akių. 

J a p o n ų išmintis 

Krūties vėžio reikale pati mo
teris gali būti tuo geriausiu 
gydytoju, užbėgančiu vėžiui už 
akių —ji pati gali kuo anksčiau
siai jį savo krūtyje susekti ir 
savo gydytojui pranešti. Krūties 
vėžys yra labai rimtas dalykas, 
todėl toliau apsileisti jo anksty
vame susekime nė viena lietuvė 
neturėtų. Ir štai del ko. 

Dažniausias šio krašto moterų 
vėžys atsiranda jų krūtyse. Kas
met čia apie 114,000 moterų 
sužino turinčios krūties vėžį. Du 
trečdaliai jų bus vyresnės negu 
50 metų amžiaus. Toks vėžys 
pasitaiko ir jaunesnėms. Taip 
pat krūties vėžiu čia kasmet 
sunegaluoja 900 vyrų. 

Niekas iki šiol nesužinojo tik
ros krūties vėžio priežasties, 
todėl mažai kas galima daryti 
saugantis jo. Visoms žinotina 
tiesa, kad labiausiai gydomas ir 
pagydomas krūties vėžys yra 
tais atvejais, kai auglys yra ma
žas. Taip pat žinotina, kad kol 
auglys yra apėmęs tik mažą 
krūties dalį — tol jo gydymas 
yra ribotoje krūties vietoje ir 
todėl mažiau luošinantis. 

Dėl tų priežasčių vėžį tiria 
mokslininkai jau seniai suka 
galvas norėdami surasti būdus 
ankstyvam vėžio susekimui — 
pirm negu jis išsiplečia į kitas 
kūno vietas.-

Vėžys ne visas moteris 
vienodai mėgsta 

Atrinkimas (screeningi tam 
tikrų moterų yra vienas būdų 
susekimui ankstyvo vėžio, kol 
žmogus jo dar nejaučia. Vienas 
priėjimas prie tokios atrankos 
yra ištyrimas kiekvienos, kuri 
gali gauti vėžį, t.y. kiekvienos 
moteriškės. Kitas būdas tokiai 
atrankai yra koncetravimasis 
apie tokias moteriškes, kurios 
labiau linkusios sulaukti savo 

krūtyje vėžio. Krūties vėžio 
tyrime tokios moterys gydytoju 
yra vadinamos „didelės rizikos" 
(„high risk") moterimis. Minėta 
atranka gali būti atlikta plačiu 
mastu, arba pavieniai. 

Visos dabar gyvos moterys 
atsiminkite, kad vidutiniai jūsų 
viena iš vienuolikos (apie %% 
vįsų moterų) turi galimybe 
susilaukti krūties vėžio kada 
nors savo gyvenime. Todėl nė 
viena nesakykite, kad „aš 
negausiu krūties vėžio — gal 
ana, kita, tik jokiu būdu ne aš; 
todėl man nėra ko juo rūpin
tis, savo galvą sukti, ir neri
mauti..." 

Deja, iš tokio netikro nusira
minimo gali gau t i s baisi 
nelaimė — per vėlyvas krūties 
vėžio susekimas. Tokio blogio 
išeitis visoms jau dabar yra 
gerai žinoma. Todėl gana vėlyvų 
ašarų, skausmo, rūpesčio ir 
liūdesio. Reikia ankstyvos 
veiklos ankstyvam susekimui 
krūtyje vėžio. Tuo reikalu dabar 
reikiamai apsišvieskime ir 
tokia šviesa savo gyvenimą 
nušvieskime. 

Trejopoms moteriškėms yra 
didesnis krūties vėžio 

pavojus 

Jau prieš dešimt m«tų šio 
krašto krūties vėžio tyrinėtojai 
numatė trejopas moteris, ku
rioms krūties vėžys labiau 
gresia, negu kitoms. Todėl tos 
trys grupės moterų yra ypa

tingos kandidatės minėtai 
atrankai — ankstyvai krūties 
vėžio susekimo darbuotei. Štai 
tos trys moterų grupės, kurias 
aplankyti krūties vėžys yra la
biausiai nusiteikęs. 

I Grupė: Penkiasdešimt metų 
sulaukusios ar vyresnės 
moterys turi budėti — anksty-
vaus vėžio krūtyje susekimu 
rūpintis. Mat, du trečdaliai visų 
krūties vėžių atsiranda vyres-
nioms moteriškėms. 

II Grupė: Tos moterys, kurių 
motinos ar seserys turėjo krū
ties vėžį irgi yra du kartus 
labiau, negu šiaip kitos moterys 
linkusios susilaukti krūties 
vėžio. Je i moters motinos 
krūties vėžys buvo atsiradęs 
prieš jos regulų paliovimą, jos 
dukrai y ra kiek didesnė 
galimybė apturėti krūties vėžį. 
Ji turi kreipti didesnį dėmesį 
į savo krūtų stovį. Tokioms pa
ta r t ina minėtai a t r a n k a i 
priklausyti jau nuo 40 savo 
amžiaus metų. 

III G r u p ė : Tos moterys, 
kurios jau turėjo vienoje krūtyje 
vėžį, jų antroje krūtyje vėžio 
atsiradimui galimybė yra apie 

K u n . J u o z o J u o z e v i č i a u s IritninmH tai!:- mis v is i klausytojai žav is i A l v u d o 
p a i m o n y j e L i e t u v i o podyboje. J i s vadovauja m a l d o m s už g y v u s ir m i r u s i u s 
ir s u t e i k i a k u n i g o p a l a i m i n i m u . 

N u o t r . M . N a g i o 

pranešti gydytojui. Aštuoni iš 
dešimties rastų gūželių krūtyse 
yra ne vėžiai. Yra ir ne dėl vėžio 
atsirandančių krūtyse pakitimų 
— bet kokį atsiradusį pakitimą 
geriausiai diagnozuoja gydyto
jas. O kai anksti susekamas 
vėžiškas krūtyse pakitimas — 
reiškia mažesnę operaciją ir 
geresnį pagijimą. 

Už tai kiekviena moteris turi 
išmokti savo krūtis tirtis. Toks 
darbas šitaip šešeriopai atlie-
kar.v.is. Šitaip elkis pati tirdama 
savo krūtis. 

1. Atsistok prieš veidrodį. 
Žiūrėk ar nematyti kas neįpras-

keitimasis, prieš pastojimą ir 
kitokių harmoninių piliulių 
ėmimas, o taip pat ir mityba. 

Priedui prie tokios kiūtų 
kai tos , daugel is moterų 
susilaukė ne vėžinės kilmės 
krūtų pasikeit imo (benign 
tibrocystic diseaseK Motery? 
tarpusavyje kalbėdamos tokį 
krūtų pakitimą vadina ,.gužuo
tos krūtys" („lumpy breats''). 
Jei kuri tokių gūželių savo 
krūtyse susilaukia — jie jai yra 
..normalūs". Gydytojai žinos, 
kuriais būdais priseis tirti mo 
terš krūtis ankstyvo veži;) suse 
kimo reikale. Dabar prieinan.j 
svarbiausią moters darb:. 

krūtyje ankstyvą vėžį susekant 
— tai pačios moters savo krū 
tų apžiūrėjimas — tyrima-
,,self-screening" >. Anglišku? 

to krūtyse: išskirų iš spenelių, 
jų suraukimo ar įdubimo bei 
krūtų odos pleiskanavimo. 
Sekančius du tyrimus dary
dama įtempk krūtinės rau
menis. Tada lengviau pažinsi 
krūtų pavidalą ir kontūrus. 

2. Arčiau į veidrodį žiūrėdama 
sunerk rankas už savo galvos ir 
spausk rankas pirmyn. 

3. Spausk rankas ant klubi-
kaulio ir kiek pasilenk arčiau 
veidrodžio kartu pirmyn, 
paduodama pečius ir alkūnes. 

Sekančius tris tyrimus kai 
kurios moterys daro imdamos 
dušą. Pirštais brauko muiluotą 
odą ir lengvai pajunta poodinius 
pakitimus. 

4. Pakelk kairę ranką. Nau
dok dešinės rankos tris ar 
keturis pirštus, tirdama kairiąją 
krūtį. Tvirtai, atsargiai ir pilnai 
apčiupinėk. Pradėdama nuo 
išorinės kertės, naudodama 
pirštų plokštumą, suk mažus 
ratukus pamažu — taip paliesk 
visą krūtį. Slink pamažu link 
spenelio. Nepraleisk nė vienos 
krūties dalies. Kreipk dėmesį į 
tarpą tarp krūties ir pažasties. 
Tirk pačią pažastį, ar nėra 
poodinių gužiukų. 

5. Lengvai suspausk spenelį — 
žiūrėk ar nėra išskirų. Pakartok 
tokį tyrimą ant dešiniosios 
krūties. 

6. Tyrimai 4 ir 5 turi būti 
pakartoti gulint. Ant nugaros 
atsigulk. Padėk kairę ranką 
virš galvos. Padėk pagalvėlę ar 

ATSARGA GĖDOS NEDARO 
tris kartus didesnė, palyginus žodžius tuo reikalu irgi svarbu 
su šiaip moteriškėmis. Tokioms 
patartina ypač stropiai tirtis dėi 
antroje krūtyje vėžio atsiradimo 
galimybės vos 35 metų 
sulaukus. 

Daugelis dalykų įtakoja 
krūt ies vėžį 

Vėžio tyrinėtojai mano, kad 
daugelis dalykų gali keisti vėžio 
gavimo galimybę. Jie dar 
nežino, kas mažina ar kas didi
na vėžio krūtyje atsiradimą. 
Taip pat nežinoma, kiek yra 
galimos nuo krūties vėžio 
apsaugumosios priemonės — 
kiek jos mažina vėžio krūtyje 
atsiradimo galimybes. 

Todėl lieka tik jau minėtos 
trys didžiosios krūties vėžiui 
atsirasti palankesnės aplinky
bės: amžius, šeimos sveikatin
gumas krūties vėžio atžvilgiu ir 
asmeninė krūties vėžio istorija. 
Šitos trys aplinkybės aptaria, 
kuris asmuo turi būti atren
kamas stebėjimui dėl krūties 
vėžio atsiradimo. 

Krūtų tyr imas 
bū t inas visoms 

Krūtys, kaip ir pačios mo
terys, esti įvairios formos ir 
dydžio. Vienos moters jos esti ne 
tokios pat kaip kitos. Net ir tos 
pačios moters krūtys neliks 
tokios pat per visa jos gyvenimą. 
Krūtų pavidalą ir dydį gali keis
ti mėnesinės, gyvenimo per
maina, gimdymas, krūtimi mai
tinimas, amžius, kūno svorio 

žinoti, nes lengviau susikai 
besite su angliškai kalbančiu 
gydytoju. Pačios moters savo 
krūtų tyrimas (,,breast seif-exa-
mina t ion" ) yra lengvai 
atliekamas. 

Tirkis s avo krūt is 
ka r t ą p e r mėnesį 

Moterys kartą per mėnesį tir 
damos savo krūtis susipažįsta 
su jų įprasta išvaizda ir jutimu 
Sus ipaž in imas palengvina 
susekimą bet kokio pnkitimo 
jose atsiradusio. 

Kai kurie gydytojai pataria 
kiekvienai moteriškei per pirma 
mėnesį t i r t i savas kruti? 
kasdieną, o tik po mėnesio 
pereiti prie tokio tyrimo atlie 
kamo kartą per mėnesį. Taip 
elgiantis susipažįstama su 
krūtų „geografija" — tada esti 
lengviau atskirti atsiradusiu^ 
nenormalumus. Tokio savo 
krūtų tyrimų didžiausia raudu 
yra ansktyvas susekimas paki
timu nuo .,normos". 

Turinčios regulas tegu tiriasi 
krūtis 2-3 dienas po regulų, tado 
jos bus nesutinusios ir neskaus 
mingos. Kuri jau neturi regulų, 
tegul pasirenka kurią pastovia 
dieną, sakysim pirma kiekvie-
no mėnesio. Tada bus lengviau 
atsiminti, kad reikia atlikt: 
tyrimą. 

Kai moteris pastebėk bet koki 
krūtyse nenormalumą: gužiuke 
išskiras iš spenelio, jo įdubim:>. 
ar suraukimą - prisieis tuojau 
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Gyvename neribotų gali-
mybių kiašte. Kaip įvairus yra 
šis kraštas, taip įvairūs yra jo 
gyventojai. Sąžiningi, dievobai
mingi, darbštūs, paslaugūs, 
pasiiengę padėti artimui. Bet 
kaip kiekviename kiašte, taip ir 
čia tarp padorių piliečių tarps
ta įvaiiūs sukčiai, kriminalis
tai Vieni tokiais yra pasidarę 
dė! susidėjusių aplinkybių, kiti 
- tokios prigimties. Neper-
dėdami mes lietuviai galime 
save laikyti sąžiningais my
linčiais darbą ir gerbiančiais 
įstatymus piliečiais. 

Ne visų prisiminimai yra 
malonūs. Sunkus darbas, daž
nai iki savęs nuvertinimo, su
kandę dantis tikėjome ateitimi 
ir geresniu rytojumi. Parodytas 
darbovietėje sąžiningumas ir 
darbštumas buvo atitinkamai 
įvertintas. Nežinau nė vieno 
lietuvio, kuris būtų arklių lenk 
tynėse laimėjęs stambesne 
?utną Bet žinau daug tautiečiu, 
kurie savo darbu susitaupė ir 
apsirūpino rytojumi. 

Daugelis antrojo pasaulino 
karo pabėgėlių išėjo arba išeis 
i pensija. Dabar yra laikas būtį 
budriems, kad sunkiai uždirbti 
pinigai nepatektų į sukčių kiše
nes. O tokių netrūksta. 

Kas anksčiau buvo atide
dama. dabar. išėjus į pensija, 
griebiamasi sutvarkvti. Atšo 
kusi lenta prikalama Pageltu
sios kambav'ų lubos perdažo
mos, sienos naujai išpopieriuo-
amos. Užpakaliniai varteliai 
sutaisomi. Uždažytos vandens 
žymės lubose iš naujo pasirodo. 
Suskilę? cementas reikalauja 
taisymo. Didėjanti šaligatvyje 
kiaurymė gali pasidaryti 
civilinio ieškinio išdava, 
^upuve langų įėmai nebesu-
.aiko nei lietaus, nei šalčio. Ke-
• iaaukšus namas prašosi 
dažymo 

Kaip sumanus ir nagingas 
lietuvis bebūtu, daugeli darbu 
reikia atiduoti rangovui, savo 
-pecialybės žinovui. Bet kur ir 
kaip jį surasti? Telefono knyga 
arba vietinis laikraštis yra ge
riausi šaltiniai. Žinoma tiesa: 
KUO didesnis skelbimas, tuo pa
tikimesnis rangovas. Nežiūrint 
to. vengti tokių amatininku, 
kurie neduoda savo adreso, bet 
naudojami pašto dėžutės 
nunu-? iu. Rangovas be savo var
do ir adreso ant sunkvežimio 
laikomas nepatikimu. Neįsi
velti j derybas su tokiais, esą, 
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sulankstytą rankšluostį po 
kairiu pečiu. Tokia padėtis ištie
sina krūtį — tada palengvėja jos 
tyrimas. Pirštais daryk ratelius, 
kaip anksčiau nurodyta. Pa
kartok tokį tyrimą su dešine 
krūtimi. 

Išvada. Gana apsileisti — 
pats laikas užbėgti krūties 
vėžiui už akių ir jį anksti su
sekus, pagerinti savo sveikatą 
ir prailginti amžių. 

Pasiskai tyt i . National Can-
cer Institute. Pubiicatiou No. 
85-2000. 
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baigę tame pačiame bloke 
užsakymą, ir nori atsikratyti 
likusia medžiaga viliojančiai 
žema kaina. 

Pat ik imas rangovas yra 
registruotas ir turi industrijos 
komiteto ir rajono versh> 
leidimą. Vietinis medžiagų 
aprūpintojas yra geras šaltinis 
sužinoti daugiau apie rangovo 
patikimumą. Pirkimas gerų me
džiagų ir laiku mokėjimas 
sąskaitų daug pasako apie ama
tininko gerą vardą. Pasitei
ravimas apie nusiskundimus 
Division of Consumer Affairs 
įstaigoje padės padaryti spren
dimą. Iš anksto sužinoti, kokia 
medžiaga bus naudojama, kaip 
ilgai darbas užtruks ir kiek 
visas projektas kainuos. Žinias 
gauti iš kelių rangovų ir tik 
apsisprendus kuriam atiduoti 
užsakymą, prieinama prie su
tarties pasiršymo. 

Prieš sutarties pasirašymą, 
išsiaiškinti visas smulkmenas, 
norint išvengti vėlesnių nesu
sipratimu- Sutartyje nepalikti 
tuščių vietų. Be rangovo vardo 
ir adreso turi būti pažymėta, 
koks ir kaip darbas turi būti 
atliktas. Neturi būti praleista 
darbo atlikimo data. Darbo ga
rantija įeina į sutartį. Kai 
kurios valstijos, kaip Florida, 
turi 72 valandų laikotarpį atsi
sakyti nuo sutarties. Sutartyje 
„Consumers Right of Cancella-
tion" suteikia tą teisę. 

Rangovas turi turėti savo dar 
bininkams draudimą. Tuo užsi
tikrinama nuo galimo byli
nėjimosi. Gauti iš rangovo 
pasižadėjimą, dar geriau 
įtraukti į sutartį, kad po remon
to darbų viskas būtų išvalyta, 
nepaliekant statybinių atmatų. 
Užbaigto darbo pažymėjimas 
pasirašomas tik po rūpestingo 
apžiūrėjimo ir patenkinamo 
darbo atlikimo. 

Atsiradusiems nusiskun
dimams dėl namų taisymo ar ju 
pagerinimo kreiptis į Office of 
Complaints and Information, 
Consumer Affairs Division. 

Būti atsargiam nėra blogybė. 
Lietuviai neturėtų būti sukčių 
aukomis. Mokėję žaliuku 
uždirbti, mokėkime jį ir išleisti. 
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SPEC:ALY8E — ViOAUS LIGOS 
in OOOS CHIRURGIJA 

(Augiai nuimami otisej 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tat. 434-5849 (veikia 24 vai) 

Pirm.. antr.. ketv . penkt nuo 12 ik! 6 v.v 

O t s . 735-44-7; 
Re/ . 24o-OOČ7; .arba 246-6581 

OR. E. DECKYS 
CYOY FOlA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL B U I I D I N C 

6-149 So. PuUski Road 
Valandos pa^al susitariau 

DR. A. B. GLEVECKAS 
C Y D Y T O I A S IR ( HIRURGAS 

Tel . - 233-8553 
SPiCIALYBĖ - AKIU 1.1GOS 

3 ° 2 1 Vv 103rd Street 
Valandos r-'-".-1' susitarimą 

DR. 2IBUTE 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
l e o tast Superior, Suite 402 

Valandos p<iį<.il 3iisi*jnrn4 
I et. 337-1285 

O f s . tel. LU 5-0348; Re/ . !'K •-5530 

OR. FRANCIS MAŽEIKA 
CYDYTOIAS R CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd M. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

«*-#; antr. 12-6; penkt 10-12: \-v 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVIČiUS 

J O K Š A 
V A I K U L I G O S 

6 4 4 1 S. P u l a s k i Rd. 
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą 

c l 3 2 S. Ked/ ie A\e . . C hieago 
VVA 5-2e-70 arba 4<W-444I 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINE C H M !<GII\ 
Valandos pa>;al susitarimą 

OR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo hgos 
Nechirurginis išS'pietus'ų venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pu lask i Road . Te l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt 3ntr ketv ir penk* 

Reikalui esant atvažiuo : j ir i narrus 

Ofs . t e ! 471-3300; rez. 442-S297 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedz ie Ave. , 
Ch i cago , I I I . 60652 

Pirm., antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnos's. Ltd. 
Matquette Medical Butlding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 6Cbi:9 

Tel. 4 3 6 - 7 7 C 0 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Šird;es ir Kraujagyslių L gos 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . RE-ltance 5-1811 
DR. VVALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Wa* t 59th Street 

Vai.: pirm., an t r . ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir šešt . uždaryta 

Namu 584-5527 

OR. AL6IS PAULIUS 
oRrormiNFs LIGOS 

< H1RURGIIA 
o l 3 2 b. Kedzie, ChicaRo, l!l. 

Te l . 925-2o70 
11*5 Oundte A\e . , Fl^in. II! t-0120 

Icl . 742-0255 
\ al.iri.i.- pafcjl -i'Mt,:nm.' 

DR. L D. PETREIKIS 
D \ N ; L CYDI I G I \ 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Hjltuii \v t 
Tel. 5t>3-0700 

Valandos pa>',al v.iNitarim.i 

Tel. o t U o ir buto- OLvmpk 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D \ r o i A S IR CHIRURGAS 

1443 So. M A Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 \al vak 

išskvrus treč 5ešt 12 iki4 vai popiet 

D R . I R E N A K Y R A S 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONT'CS - karūnėles. 
tilteliai, piokiteles ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Ch icago 
Tel . 476 2112 

Valandos p'igai sus.tanrrą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba Ii''nviškaii 

O P I O M ! I R I S l A s 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..C ont.ut lensrs" 
2 o l 8 VV. 7 l s t St. Fcl. 737-5149 

Vai. pa>ral susitarimą UžJarvta treč 

Dr l a M N M <ts. i p-m:>(' 

T. RAMA. M.D. 
Spvoalvbė Chirurgija 
2454 VVest 7lst Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
\ .d : pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

OR. IRENA KURAS 
K Ū D I K I U IK VA IKU L1CO? 

SPEC l A U S l t 
MEDM U BUI l .DING 

3200 W. 81st Street 
Ofiso tel. RF 7-1168; 

Re/ id. 38S-48U 

OR. ANTANAS 6. RAZMA 
5 B •<-'.-.r. V « t a n ir pl.uuu. U,-

2836 W. 71 st St . Chicago. III. 
M k 436 0100 

11800 Souttmest Hlghvray 
Palos Helght*. III 60463 

(312) 361 0220 312) 361 0272 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU P O a FS K 

PROSTATO CHIRURC i! \ 
2b5t> VV. t>3rd Street 

Vai antr 1-4 p.p ir ketv 2 5 p p 
SffJ pay;al MBJUjrtn i 

Of i so tel. 77e-2880. rez. 448-5545 

Gyventi dėl kitų tai nėra vien 
tik pareigos įstatymas, tai 
taipgi mūsų laimės taisykle. 

Aus. Comte 

1>t. l u m a s o n i o ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPIGIA! ri'l \ I P \ U S LIGOS 

2454 VV 71st Street 
434-2123 

Pirm ." 7 Antr ir 
ketv -M2 Penkt. 2-7 

Edmundas Vižinas. M.D.. S C 
Spe ( , j i v he Vidaus tapą | T | J | i u į i 

Kalba,ne lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. pn. Aaajajai 

valandos pa^al susit irirr.a 
l > l . 5N5-77-V5 
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Okupuotoje Lietuvoje 

DEMOGRAFINĖS 
PROBLEMOS 

Pirmiausia išsiaiškinkime, ką 
mes suprantame demografija. 
Tai statistikos mokslo dalis, 
kuri tiria gyventojų sudėtį, 
gimimus, vedybas, skyrybas, 
mirtingumą, o taip pat 
gyventojų judėjimą, migraciją ir 
panašius klausimus. Gyventojų 
problemos — labai aktualus 
klausimas, ypač mums lietu
viams, mažai tautai. Šiais reika
lais sielojasi pogrindžio spauda, 
Bažnyčia, o pastaruoju metu yra 
susirūpinę ir kai kurie Lietuvos 
mokslo žmonės. Turime po 
ranka pereitais metais Vilniu
je išleistą nedidelio formato 128 
puslapių knygelę, „Karta keičia 
kartą", parašytą S. Vaitekūno, 
P. Adlio ir L. Perkumo. Joje yra 
įdomių duomenų apie dabartinę 
okup. Lietuvos gyventojų 
sudėtį. Bet dar anksčiau gyven
tojų klausimais rašė „Kronika", 
„Aušra", kiti pogrindžio lei
diniai. Iš to visko galima susi
daryti šiokį tokį Lietuvos gy
ventojų vaizdą. Pateiksime šiek 
tiek skaičių, faktų, statistinių 
duomenų. 

1985 metais dabartinės Lie
tuvos teritorijoje buvo 3,570,000 
gyventojų. Šiuo metu šis skai
čius yra paaugęs. Sakykime, 
apie 3,6 mil. Kaimuose (kolcho
zuose ir sovchozuose) dabar 
tegyvena 34,3%, o miestuose 
65,7% visų gyventojų. 

1939 m. dabartinėje Lietuvos 
teritorijoje buvo apie 2,880,000 
gyventojų. II pasaulinis karas, 
okupantų vykdyti žudymai, 
deportacijos labai sumažino 
gyventojų skaičių. Nors vyko 
stipri kolonizacija rusais ir kt. 
slavišku elementu, bet prieš
karinį gyventojų skaičių 
Lietuva pasiekė tik apie 1968 
metus. O ligi 1987 metų 
gyventojų paaugo vienu mili
jonu. Žinia, kad skaičius nedi
delis ir lietuviams be galo 
sunku išlikti lietuviais. 
Esamose sąlygose tam reiktų 
valstybinės pagalbos, deja, 
okupacinė valdžia yra greičiau 
suinteresuota lietuvių tautos 
mažėjimu, kaip daugėjimu. 

Minėti trys statistikai nurodo, 
kad pastaruoju metu Lietuvoje 
pasireiškęs gyventojų prieauglio 
mažėjimas. Priežastys įvairios, 
bet didžiausia esanti butų sto
ka. Daugelis jaunų žmonių 
nekuria šeimų, negimdo ir ne
augina vaikų todėl, kad neturi 
kur gyventi. Kita svarbi 
priežastis — ištuokos. 1940 m. 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
28,443 santuokos ir formaliai 
nebuvo ištuokų. O 1984 m. san
tuokų buvo 34,127, o ištuokų 
11,412. 

Labai svarbi gimimų mažė
jimo priežastis yra pramonės 
kūrimas bei urbanizacija. Dabar 
moterys turi dirbti (dažnais 
atvejais labai sunkiai) fabri
kuose bei įmonėse ir todėl 
vengia turėti vaikų. Da
bartinėje Lietuvoje, kaip ir 
daugelyje kitu Vakarų ir Rytų 
kraštų, gimimas yra „planuo
jamas". Šeimos vis labiau orien
tuojasi į mažą vaikų skaičių. 
Miestiečius seka kaimas, perim
damas neigiamas miestiečiu 
ypatybes. Vis labiau krypstama 
j vienavaikę ar dvivaikę šeimą. 
Statistinės apklausos metu 
paaiškėjo, kad net 71% šeimų, 
turinčių 2 vaikus, neketino jų 
daugiau turėti, o 10% jaunų 
motinų dar nebuvo apsispren
dusios dėl galutino vaikų 
skaičiaus. Esą kaime beveik 
25% šeimų jautė trečio vaiko 
poreikį, o tik 13% miestiečių 
motinų nurodė, kad pageidauja 
trečio vaiko. 

Labai blogai į gyventoju 
prieauglį veikia iširusios 
šeimos. Jei santuokos išsilai
kytų, gimtų žymiai daugiau 

vaikų. Juk kartų atsinaujini
mui pagrindinė sąlyga yra pilna 
ir gausi šeima. Apklausos 
duomenys parodę, kad moterys, 
sulaukusios 30 m. amžiaus, ne-
benorinčios turėti vaiKą. 

Įsikūrus Sovietų Sąjungai, 
buvo proteguojama „laisvoji 
meilė", labai lengvos skyrybos. 
Bet Stalinas 1935 m. išleido 
įstatymą, kuriuo buvo gerokai 
suvaržytos skyrybos, uždrausti 
abortai, tačiau 1955 m. varžtai 
vėl atleisti. Nuo tada oficialiai 
leidžiami abortai. Ar daryti 
abortą ar ne — palikta pačios 
moters valiai. Valstybė tik 
reikalauja, kad abortus atliktų 
gydytojai ir ».ad jų atvejai būtų 
užregistruoti. Kontracepcinės 
priemonės laisvai pardavinėja
mos arba net veltui dalijamos, 
Tačiau jų neužtenka ir ne visi 
— visos moka jomis naudotis. 
Visa tai didina abortų skaičių. 
Okupantai nėra suinteresuoti 
lietuvių tautos prieauglio 
didėjimu, atvirkščiai, mažėjimu. 
Daugybė moterų naudojasi 
sovietinių gydytojų paslau
gomis, nes abortai daromi 
nemokamai. Tačiau tos 
moterys, kurios nenori būti kli
nikų knygose užregistruotos, 
abortus daro privačiu būdu, 
daugiausia gydytojų ar 
akušerių butuose, mokėdamos 
neaukštą kainą. Okupantams 
jau yra pavykę gerokai palaužti 
Lietuvos moterų moralę. Tai 
rodo labai didelis abortų 
skaičius. Manoma, kad tokiu 
būdu nužudoma apie trečdalis 
visų gimimų. Tai be galo didelis 
nuostolis mažai lietuvių tautai 
ir labai didelis džiaugsmas 
okupantui. 1984 m. Lietuvoje 
buvo 57,576 gimimai, 38,666 
mirimai. Natūralus gyventojų 
prieauglis siekė tik 18,910, ar
ba 5,3 žmogaus tūkstančiui 
gyventojų. 

Esant mažam gyventojų natū
raliam prieaugliui, jį papildo 
rusai ir kitų slavų tautybių ko
lonistai, o kuriant Lietuvai 
nereikalingas ar net žalingas 
pramonės įmones, atsiunčiami 
„specialistai" ir jų šeimų na
riai, kurie čia ir pasilieka. Jei 
vidaus gyventojų migracija 
neturi didesnės įtakos Lietuvos 
gyventojų skaičiui, tai labai 
žalinga „tarprespublikinė" 
migracija, kurios metu į Lietuvą 
atvyksta daugiau imigrantų. 
Beje tam tikras lietuvių 
skaičius dar emigruoja į „broliš
kas" respublikas. 

Skaičiuojant pagal tautybes, 
gausiausios esančios Lietuvos 
lenkų šeimos. Jose šimtui šeimų 
buvo auginama aštuoniais vai
kais daugiau negu vidutiniškai 
Lietuvoje. Bet lietuviai čia šiek 
tiek pirmavo prieš rusų šeimas. 

GYDYTOJŲ PROFESINĖ ETIKA 
PASAULINĖJE PLOTMĖJE 

DR. J. MEŠKAUSKAS Gyvenimas nestovi vietoje. 
Uždaviniai, tikslai, pažiūros ir sergančiais? Ar psichiatrai gali 
veikla keičiasi. Kiekvienas 
laikotarpis turi savo 
reikalavimus. 

Mes gydytojai nagrinėjom 
kai kuriuos mediciniškos eti
kos klausimus kylančius šių 
dienų medicinos moksle ir 
praktikoje. Mes dar nepalie
tėm labai aktualio? proble
mos arba problemų, kylančių 
iš prievartinės pasaulėžiūros ir 
prievartinės politikos, sąryšyje 
su gydytojo profesine etika. Ši 
problema dabartiniu metu yra 
labai svarbi ir labai aktuali. 

Prievartinės pasaulėžiūros ir 
prievartinės politikos sistema 

dalyvauti tardymuose? Ar 
psichiatrai psichiatrinėse ligo
ninėse gali duoti prievarta 
vaistus pakeičiančius politinio 
kalinio protavimą, elgesį ir 
reakciją? Tai vis klausimai, 
kurie šiandien yra iškilę tarp
tautinėj plotmėj, gydytojų tarpe 
yra labai aktualūs ir daugeliui 
kelia rūpestį. 

Politinėj tironijoj yra sąlygos, 
kuriose gydytojas arba 
kooperuoja su politine sistema 
ir yra kankintojas, arba at
sisako kooperuoti ir yra 
kankinys. Sacharovo žmonos 
Elenos Bonner atsiminimuose 

padaro gydytoją nebe laisvos skaitome, kad Sacharovui nebe-
profesijos žmogumi, bet padaro pakeliant politines situacijos ir 
jį valdininku, ir dar daugiau — 
padaro jį kankintoju arba 
kankiniu. Įsijungusius į tą sis
temą padaro juos mažiausia tos 
sistemos šalininkais arba ir 
aktyviais tos sistemos 
propagatoriais. 

Kankinimas, ypač su pagalba 
tų žmonių kaip gydytojų, kurie 
turėtų būti pasišventę varge ir greičiausia 
ligoje atsidūrusiam žmogui, 
morališkai ir profesionališkai 
yra absoliučiai nepateisinamas. 
Kada medicina yra įveliama į 
politiką, į fizinį, protinį ir 
dvasinį žmogaus sunaikinimą, 
tada medicinos mokslas ir 
mediciniška profesija yra 
absoliučiai degraduojama. 

Viso pasaulio medikams yra 
žinomas Hippokrato reika
lavimas — nepakenk, „Primum 
nun nocere". Kai kurių kraštų 
politinės sistemos ir politinių 
tironijos agentų, kaip kad 
Sovietų Rusijoje, gydytojai yra 
indoktrinuojami ir verčiami 
savo profesijos etiką užmiršti ir 
tapti tokios pat politinės sis
temos šalininkais, vykdytojais 
ar net agentais. 

Kyla klausimai kaip gydyto
jas turi elgtis, kada jis yra 
verčiamas ar įsakomas politinį 
kalinį prievarta maitinti, duoti 
jam intravenines injekcijas, 
kada tas politinis kalinys, 
nebepakeldamas situacijos arba 
kankinimų, yra paskelbęs bado 
streiką? Ar gali gydytojas 
„sustiprinti" ligonį, politinį 
kalinį, kad jis vėl galėtų būti 
kankinamas? Ar gali gydytojas 
duoti tokį pareiškimą ar 
pažymėjimą, kad jis „tinka" ar 
„gali" būti tardomas ir kanki
namas? Ar psichiatrinės ligoni
nės ir psichiatrai gali priimti į 
ligonines politinius kalinius ir 
paskelbti juos psichiškai 

Okupacinės valdžios politika 
Lietuvoje dviveidė: viena ranka 
lyg skatina turėti daugiau 
vaikų, teikia motinoms ir gau
sioms šeimoms mažas pašalpas, 
taiko motinoms kai kurias 
lengvatas. Iš kitos pusės, 
skatina daryti abortus. Tokiose 
sąlygose pasiekti „idealą" — 
trijų vaikų šeimą kaip ir nėra 
vilčių. 

Dar keletas statistinių duo
menų: Lietuvoje kas 9 minutės 
gimsta vienas kūdikis, kas 
dieną - 160, kasmet apie 
58,600. Apie 1400 motinų yra 
paskelbtos „didvyrėmis" — jos 

' pagimdė ir išaugino po 10 ar 
daugiau vaikų. Partijos nuta
rimu, joms paskirtos personali
nės pensijos. Lietuvių tautos 
išsilaikymą ir kartų atsijauni-
nimą galėtų laiduoti tik trijų 
vaikų šeima. Taigi ir užsienio 
lietuviai turėtų savo giminėms 
Lietuvoje, kuriantiems jaunas 
šeimas, padėti medžiagiškai. 

b. kv. 

prievartos paskelbus bado 
streiką, KGB agentų, dalyvau
jant gydytojams, buvo suimtas 
ir prievarta nuvežtas į ligoninę, 
kur dr. Obuchov ir dr. Tol-
chenov buvo prievarta maiti
namas. Jam ten buvo duodama 
intraveninės injekcijos intra
veninis maitinimas, kurių dėka 

gavo embolinės 
kilmės stroką, paraližių. Grįžus 
Sacharovui namo ir vėl 
paskelbus bado streiką vėl tų 
pačių KGB agentų ir tų pačių 
gydytojų prievarta, davus 
injekciją, pakartotinai buvo 
paguldytas į ligoninę ir prie
varta „gydomas'" Injekcija buvo 
duota ligonio „nuraminimui" ir 
rezistencijos palaužimui, nes jis 
fiziškai kovojo ir priešinosi iš 
buto paimamas ir išvežamas. 
Tai gydytojai kankintojai. 

Yra ir kitos rūšies be moralės 
ir be profesinės etikos gydytoju, 
kurių pavyzdžiu gali būti dr. 
Markulis, Vilniaus universiteto 
anatomijos profesorius, kuris 
įsifiltravo į Lietuvos laisvės 
kovotojus-partizanus ir juos 
išdavė. 

Iš antros pusės mes žinome dr. 
Statkevičių paguldytą į psi
chiatrinę ligoninę. Jis kovojo už 
žmogaus ir profesines teises ir 
atsidūrė psichiatrinėj ligoninėj. 
Čia psichiatrinės ligoninės 
gydytojas „gydo" gydytoją, 
politinį kalinį, prievarta, vais
tais arba injekcijomis. Iš tų dvie
jų gydytojų vienas yra kan
kintojas, kitas yra kankinys. 
Kiek komunistų valdomuose 
kraštuose yra vienų ir kiek kitų, 
mes nežinome. Mes tik žinome, 

draugija (World Medical 
Association K kurios centras yra 
Šveicarijoje visas minėtas pro
blemas ir visus panašius klau
simus svarsto. Tiksluose yra 
aiškiai pabrėžta, kad gydytojai 
negali dalyvauti prievartiniuose 
veiksmuose ir kankinimuose. 
Tą yra pabrėžusi ir American 
Medical Association (AMA). 
Trūksta tai institucijos ar 
grupės, kurios tuo klausimu 
rūpintųsi ir veiktų. Tokios in
stitucijos ar grupės turėtų pa
dėti tiems gydytojams, kurie yra 
toje sistemoje ir prieš ją protes
tuoja, ir gal ir tiems, kurie yra 
toje sistemoje įpinti, su ja ko
operuoja ir negali nuo jos atsi
kratyti. Tuo pradeda rūpintis 
American Public Health 
Association (APHA) ir Ameri
can Psychiatric Association 
(APA), kuri tyrinėja psichiatrų 
veiklą Sovietų Sąjungoje. Taip 
pat tais klausimais domisi 
Internatinal Commission of 
Medical Doctors and Health 
Professionals iICMDHP) Gene-
voje. Jos pradeda nagrinėti 
gydytojų etikos klausimus tarp
tautinėje plotmėje. 

Bet to per maža. Reikalinga 
plati tuo kausimu inter
nacionalinė veikla, kuri nagri
nėtų ne tik etikos, bet ir iškeltų 
profesines žmogaus teises, už jas 
kovotų ir kovojantiems padėtų. 
Yra organizacijų, kurios kovoja 
už Helsinkio numatytas žmo
gaus teises, kad gydytojų pro
fesijoj yra labai svarbios 
profesinės jų teisės surištos su 
medicinos mokslu ir medicinos 
praktika. Tai viena problema. 

Yra antra labai svarbi, 
aktuali, plati ir įdomi problema 
tai sveikatos ir gyvybės 
klausimas. surištas su 
suskaldytu atomu. Atomas kaip 
pagrindinė medžiagos dalis 
jau minima 5-tam amžiuje prieš 
Kristų. Demokrito iš Abdera ir 
Lencippo iš Miletus. Vėliau 
svarstymas apie atomą kažkaip 
gavo ateistinį toną ir atomizmas 
buvo užmirštas. Renesanso 
laikais katalikų kunigas Pierre 
Garsenol (1592 - 1655) atomu 
domėjimąsi vėl atgaivino. 
Vėliau Robert Boyle (1627 -
1691), Galileo Galilei (1564 -
1642). Isaac Newton (1642 -
1727) svarstymuose ir darbuose 
atomizmas buvo gyvas ir 
diskutuojamas. 

V.D. un-to rektorius prof. Vin-kad gydytojai ir vieni ir kiti į tos 
sistemos tinklą yra įpinti, vieni cas Čepinskis savo paskaitose 
kaip kankintojai, kiti kaip kan- 1927 m. pasakė: ..Atomas bus 
kiniai. Ir vieni ir kiti reikalingi suskaldytas ir pirmiausia bus 
pagalbos. Pasaulio gydytojų pagaminta atominė bomba". 

1938 m. gruodžio men. Kaiser 
\Vilhelm chemijos institute 
Berlyne Otto Hahn ir Fritz 
Strassmann sėkmingai suskal
dė uranijaus atomą. Žymus 
danų fizikas Niels Bohr 
sužinojo apie tai iš dviejų 
kolegų, pabėgusių nuo nacių. 
1939 m. pradžioje Bohr atplau
kė į Ameriką ir pranešė apie tai 
Amerikos mokslininkams. Tuo 
metu čia buvo du žymūs fizikai: 
iš Italijos pabėgęs Enrico Fermi 
ir iš Vengrijos Leo Szilard. 
Amerikos mokslininkai, kariuo
menės sluoksniai ir politikai tuo 
nelabai domėjosi. Leo Szilard 
Įtikino Albert Einstein, iš 
Vokietijos pabėgusį ir jau tuo 
metu čia adoptavusj moksli
ninką, parašyti Rooseveltui 
laišką. Einšteinas parašė 
Rooseveltui laišką 1939 m. 
spalio mėn., kuriame sako: 
„Atomas suskaldytas, atominė 
energija čia, karas neišven
giamas". 

Pirmoji atominė plutonijaus 
bomba buvo išbandyta 1945 m. 
liepos 16 d. New Meksikoje. 
Rezultatai buvo įspūdingesni 
negu tikėtasi. Uranijaus bomba 
kuri buvo panaudota ant Hirosi
mos nebuvo bandyta. Moksli
ninkai ja pasitikėjo. Jos tuomet 
svėrė 10,000-13,000 svarų. 

Rooseveltas gavęs Einšteino 
laišką tuo metu nelabai kreipė 
dėmesį. Jis tuo susidomėjo po 
Pearl Harbor bombardavimo ir 
davė įsakymą tyrinėti atomo 
skaldymą ir eventualiai 
padaryti bombą. 

Dabar — viso pasaulio vy
riausybės, ypač JAV ir Sovietų 
Rusija užsiėmusios atominių 
ginklų gamyba, gamybos ap
ribojimu ir atominio karo 
išvengimu. 

Atomo panaudojimu ir ato
minio karo išvengimu susi
rūpinę visi gyvenimo sektoriai: 
politikai, visuomenininkai, eko
nomistai, psichologai, peda
gogai, teisininkai, biologai, 
gydytojai ir kiti. Iš vienos pusės 
visiems yra žinomos atominės 
jėgainės ir jų reikšmė, iš antros 
pusės — visiems yra žinomi 
Hirosimos, Nagasaki. Bikini 
salos ir Černobylio įvykiai 
suteikė tyrinėjimams naujos 
medžiagos. 

Sekant literatūrą aiškiai 
pastebima dvi tyrinėjimų kryp
tys. Vieni tyrinėtojai, ir in
stitutai savo tyrimais daugiau 
ribojasi ir kreipia dėmesį į tai, 
ką atominė jėga gali padaryti 
žmogui, gyvūnijai, augmenijai 
ir apskritai gamtai, t.y. 
atominės jėgos pasekmes. Kiti 
tyrinėtojai ir tyrimų institutai 
savo tyrimais daugiau ribojasi 
apsisaugojimo, apsigynimo, pir
mosios pagalbos ir atominės 

jėgos sužalojimų gydymo 

klausimais. 
Atominės jėgos pasekmių 

tyrinėtojai sako, kad atomine 
jėga yra jėga, kuri viską gali pa
versti į nieką. Atominis ginklas 
ir jėga turi labai plačias ir gilias 
medicinines pasekmes. Jis turi 
neišmatuojamą skalę ne tik 
ekspliozijos kaip tokios: mirčių, 
sužalojimų, nudegimų ar kitas 
pasekmes, bet ir radioaktyvumo 
gana plačias ir komplikuotas 
pasekmes. Biologiniai ir fiziolo
giniai pakenkimai yra sunkiai 
išmatuojami ir sunkiai ap
sprendžiami. Ta jėga paliečia ne 
tik tuometines ekspliozinio pro
ceso aukas, bet paliečia žemę, 
augalus, atmosferą ir tas 
efektas gali tęstis ne 
dešimtmečius, bet šimtmečius, 
Šitas problemas tyrinėję 
tyrinėtojai sako, kad ap
sigynimas ir apsisaugojimas 
nuo atominės jėgos yra dar ui 
mokslinių ribų. National 
Academy of Sciences 1956 m. 
savo raporte rašo: „Žinomi gene
tikos specialistai sako, kad, 
turint galvoje vėlyvus gene
tinius pakenkimus, saugios ra
diacijos dozės nėra". Žinomas 
Wisconsin universiteto geneti
kos specialistas James Crow 
sako: „Saugi radiacijos dozė 
neegzistuoja". 

Gydytojai ir institucijos 
tyrinėjančios apsisaugojimo ir 
apsigynimo problemas savo 
pasisakymuose yra švelnesni. 
Jie mano daugiau ar mažiau 
saugios radiacijos dozės yra ir 
kad daugiau ar mažiau saugus 
apsigynimas ir apsisaugojimas 
yra įmanomas. Tokios galvo
senos teigėjai yra dažniausiai 
surišti su militariniais sek
toriais. Jų pareiškimai ato
minės jėgos klausimais yra 
daug atsargesni ir švelnesni. 
Šitos grupės tyrinėtojų buvo 
išdirbti vadinami Acheson-Lil-
liant ir Manhattan planai, kurie 
nurodė būdus, kaip apsisaugo
ti nuo radiacijos ir kaip gydyti. 
Bet jie neatrodo efektyvūs. 

Atominių ginklų gamyba ir jų 
kontrolė yra valdžios žinioje. 
Amerikos gydytojai visoj savo 
ligšiolinėj istorijoj su valdžia į 
konfliktą neina, konfliktų ar 
konfrontacijos vengia. Todėl 
atomo gamybos ir jo panaudoji
mo karo atveju organizuotos 
Amerikos medicinos vienokio ar 
kitokio pasisakymo nėra. AMA 
tuo klausimu tyli. JAMA 
žurnale mes randame straipsnių 
ir tyrinėjimų įvairių grupių ir 
institutų su vienokiais ar 
kitokiais rezultatais ir 
pasisakymais, bet tai atskirų 
gydytojų ar institutų pareiš
kimai ir pasisakymai-, tai nėra 
organizuotos Amerikos medi
cinos pasisakymai. 

(Bus daugiau) 

ALEKSANDRAS TENISONAS 

1898 — 1986 

mJA T TATVCkTii'Cl VTTT TA TG paminėtas dar 13-ojo šimtmečio senose kronikose. 
Vf\ UIV L &1IL& M\CJ1^1J\1^ hei s a V f ) m a ž y b i n i miestelio vardą buvo išlaikęs ir 

man lankant pradžios mokyklą. Jau 1776 metais 
Tverai buvo vienas iš 14 Žemaitijos pavietų (B. 
Kviklys, IV t. psl. 99). 

Man lankant Tveruose mokyklą, ten stovėjo 
7 graži medinė Švč. M. Marijos bažnyčia, kurią buvo 

Kad senolis buvo tikrai drąsus vyras, rodo ir pastatęs 1897 metais kanauninkas Juozapas Niū 
toks atsitikimas. Kartą senolio veršiai išsilaužė iš niava. Erdvi klebonija, graži altarija vaismedžių 
aptvaro ir nuėjo į mišką. Vakare nebegrįžo į laidarą. s o c \ e su bičių aviliais, senelių prieglauda, sinagoga 
Užėjo tamsi naktis, ir senolis, bijodamas, kad _ žydų „šule" vadinama. Monopolis — valstybinės 
meškos nesuėstų jo veršių, išėjo jų ieškoti. Miške carinės vodkos parduotuvė. Pradžios mokykla, 
buvo taip tamsu, kad senolis tik pagraibomis Jyauja vaistinė. Privati pašto agentūra, kurią laikė 
patamsyje čiupinėjęs „ar čia veršis ar meška stovi", paštininkas Antanavičius, du kartus per savaitę 
bet tai buvę vien tik kerai, krūmai ar kelmai... nuveždamas ir parveždamas iš Varnių paštą. Be to. 

Gal įdomu ant galo pridurti, kad iš to senolio buvo penkios žydų krautuvėlės, kur parduodavo 
išnaikinto miško kvartalo vėliau išėjo ir išeis keturi sįlkes, žibalą, cukrų, druską, saldainius, papirosus 
miškininkai, kurie vėl sodino ir želdino, sodins ir „Oobrij molodec" ir pan. Miestelyje gyveno pora 
želdins mišką. Tai mano tėvas — Tverų girininkas, ,]šiaučiųir kriaučių", stalius Mizgiris, kuris mokyk-
aš — Plungės ir Telšių girininkas ir du Vikšniu gimi- \^ parūpindavo suolus, mokyklinę lentą ir „linei-
nės palikuonys studentai studijuoją miškininkystę ^5,'* mokiniams per delnus sukirsti. Tuo ir būsiu 
Latvijoje. ^g^ miestelio branduolį paminėjęs. 

Tiesa miestelis turėjo ir penkias gatves, tada 
„uličiomis 

apie mokyklą ir mokytoją mano sąmonėje buvo 
sukėlusios nerimastingą baubą. O čia dar prisidėjo ir 
toks pašaipos ir nesiderinantis su mokykla gatvės 
pavadinimas. Tačiau mokykloje prasidėjus mokslui 
ir rudenį ganiavos sezonui užsidarius, niekas tos 
gatvės vardo nebeminėdavo, it jos visai nebūtų. 

Minėdamas Tverų apylinkių gyventojų prekių 
paklausą, paminėjau papirosus „Dobrij molodec", 
nes jie mano gyvenime suvaidino, sakysiu, dėkingą 
rolę dar prieš lankant mokyklą. Tad. neįžengęs dar į 
klasę. įterpsiu ir šį mano ..istorinį" įvykį. 

Buvau dar tik kandidatas pradžios mokyklai, 
ėjau septintus metelius. Pažinojau kuone visus Zorū-
bų kaimo gyventojus, jaunimą, o ir jie - ane gerai 
žinojo. Kaimo kelias iš Tverų į Medingėnus ėjo pro 
mūsų namus. 

Sykį. man stovint ant kelio už vartų, matau atei 
na iš Tverų man pažįstamas Platakis Pranis. jau 
geras pusbernis ir, įsikandęs papirosą, leidžia dūmų 
kamuolius. Priėjęs sustojo ir klausia: ..Sveks vyrs, 
kun če dirbi, ar nori užrūkyti0"... Neilgai galvojęs 
apie tokią netikėtą pagundą ir sakau jam: ..Kur če. 

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
KIAULIŲ GATVĖJE įį-Toliau į Prūsų pasienį ir į... Ameriką. Žarėnų gatvė 

— Aleksiuk sūneli, kelk, jau laikas ruoštis į pro Žarėnus į Telšius ir toliau į ..matušką Rosiją". 
mokyklą! — žadino mane tėtis iš ryto. — Pasibaigė Varnių gatvė — į Varnius — senuosius Medininkus, 
tavo laisva vasara nubėgo ir vaikystės dienos ;r nuo Laukuvos gatvė į Laukuvą, seną istorinį miestą ir 
šiandien prasideda tau mokslo dienos — pirma diena penktoji gatvė — Kiaulių gatvė iš miestelio centro ėjo 
mokykloje! Važiuosime į Tverų pradžios mokyklą į Tverų bendrąją ganyklą ir niekur toliau. Sia gatve 
pas mokytoją Sokolą, į „Tverskoje narodnoje učiliš- Tverų gyventojai varinėjo į ganyklą savo gyvulius, 
če", kaip ten virš durų rusiškai parašyta, ir būsi bet tik ne kiaules. Tad tveriškių sąmojis, nepamirš-
moksleivis!.. damas savo ..čiukių" nuopelnų, jų garbei tą gatvę 

1907 metų rugsėjo mėnesio 1 dienos rytas buvo pavadino Kiaulių gatve, 
išaušęs gražus ir saulėtas. Gyvenome Zorūbų kaime Mano pradžios mokykla Tveruose stovėjo 
prie Slapgirio. keturis varstus nuo Tverų miest.lio ir Kiaulių gatvėje, ir tėtis mane tą rytą atvežė į tos 
mokyklos Tverai — istorinis Žemaitijos mietelis Kiaulių gat\ės . narodnają". Jau vien tėvų kalU 

Prani. tokį gerą daiktą nenorėsi!" Tas tuoj kyšt 
vadinamas Rirt«vo gatvė vedė į Rieiavą r a n k ? į ^ e n f i r braukė tokj raudoną papirosų 

pakel) ir duoda man apžiūrėti, pačiupinėti, saky
damas: ..Veizėk su kokia raudona švarką, su juoda 
barzda tas .Dobras malačius' če dūmą traukia! Už 
penkias kapeikas pas Sorkę Benjošatę gali nusipirk
ti!" Iš visų šešių pusių įdėmiai apžvelgiau pakelį ir 
„Dobrij molodec" man pasirodė tikrai stotingos 
išvaizdos barzdočius, tikras didvyris. Nežinojau 
tada. kad panašiai buvo vaizduojamas rusų epinės 
poezijos liaudies' didvyris Uja Mūromee. apie kurį 
vėliau penktoje gimnazijos klasėje teko atmintinai 
kalti jo žygdarbius. 

(Bus daugiau' 
>s 
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Floridos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimo mintys 
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Prel . J o n a s Kučingis — jubil iatas 

ŠVIESA PRIE RAMIOJO 
VANDENYNO 

Prel. Jono Kučingio kunigystės 
auksinei sukakčiai prisiminti 

Prie Ramiojo vandenyno ,— 
Pacifiko tėra vienintelė lietuvių 
Šv. Kazimiero parapija Los 
Angeles mieste. Ją įsteigė prel. 
Julius Maciejauskas, bet tikra 
parapija padarė rlgametinis jos 
klebonas prel. Jona~ Kučingis, 
kurį buvęs jo gimtinės klebonas 
atsikvietė 1946 m. iš Vokietijos. 
Jis pasitikėjo jo administra
ciniais sugebėjimais, kad jis tik 
gimstančia parapiją pastatys 
ant kojų. 

Gegužės 31 d. Šv. Kazimiero 
parapijos nariai ir visi apylinkės 
lietuviai rengia savo buvusiam 
klebonui kunigystės 50 metų 
sukakties minėjimą. Į iškilmes 
kviečia jo draugus kunigus, dir
busius šioje parapijoje ar 
laikinai joje buvojusius. Kviečia 
ir vyskupą Vincenta Brizgį. 
kuris sukaktuvininką ypatingai 
gerbia už jo nenuilstamus dar
bus kataliku Bažnyčiai, lietuvių 
dvasiniam ir medžiaginiam 
gyvenimui Kalifornijoje, nes 
prel. J. Kučingis yra šviesa prie 
Ramiojo vandenyno, prie kurio 
jau daugiau kaip keturias
dešimt metu šviečia savo dar 
bais tautiečiams ir svetimie
siems. 

Vysk. V. Brizgys su sukaktu
vininku ir kitais kunigais kon-
celebruo^ šv. Mišias, o buvęs 
vikaras, dabar ..Darbininko" 
vyr. red. kun. Kornelijus Buč-
mys. OFM, pasakys pamokslą. 

Jonas Kučingis (anksčiau 
Kučinskas* gimė 1908 m. gruo 
džio 23 d. Šnyplių km.. Švėkš
nos valsč.. Tauragės apskr. Pra
džios mokykla baigės. įstojo i 
Švėkšnos Saulės progimnazija, 
kurią baigės 1927 m. išvyko į 
Italiją ir ten Turine 1929 m. bai
gė saleziečių kolegiją. Saleziečiu 
netapo, bet grįžęs Lietuvon 
įstojo į Telšių kunigų semi
nariją, kurią baigė 1937 m. ir 
tais pačiais metais birželio 6 d. 
Telšių vyskupo Justino Stau
gaičio buvo įšventintas kunigu. 
Nuo tada ir prasidėjo kun. Jono 
Kučingio uolus sielovados dar
bas nepriklausomoje ir okupuo
toje Lietuvoje, Vokietijoje, o il
giausiai Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijoje. 

Po kunigystės šventimu vie 
nerius metus dirbo kaip vikaras 
ir vidurinės mokyklos kape
lionas Šilalėje. 1938 metais 
išvyko į Italiją ir Milano Švč. Jė
zaus Širdies universitete gilino 

pedagogikos ir teisės studijas. 
Grįžęs Lietuvon nuo 1939 m. iki 
bolševikų okupacijos buvo šešto 
L. K. Margio pulko kapelionas: 
bolševikams okupavus Lietuvą, 
buvo Šilalės klebonas. 
Vokiečiams okupavus 1941 m. 
buvo paskirtas kapelionu į Tel
šių gimnaziją. Čia dirbdamas 
įsteigė neturtingiems mokslei
viams bendrabuti ir valgyklą, 
kad jie galėtų mokytis net 
sunkiomis sąlygomis. Telšiuose 
dirbo iki 1944 m., kai reikėjo 
pasitraukti į Vakarus nuo 
antrosios ir bolševikų bangos. 

Vokietijoje gyveno Nas-
genstadte. Wiurtenburge. aptar
naudamas seserų vienuolyną ir 
parapiją, kol 1946 m., kada dar 
labai mažai kas tegalėjo iš
važiuoti į užjūrius, buvo prel. J. 
Maciejausko pakviestas į Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapiją. 
Čia jis pradžioje vargo, nes pa
rapija buvo silpna, lietuviai išsi
sklaidę, bažnyčia buvo tik 
„sandėlis". Kun. J. Kučingis 
parodė visą savo energiją, visus 
sugebėjimus ir drąsą, kurdamas 
parapiją iš pagrindų, statyda
mas bažnyčią, ją puošdamas, 
kviesdamas pagelbininkus. nes 
prel. Julius Macijauskas, jau 
buvo miręs (gimęs 1868 liepos 1 
— miręs 1947 gegužės 14 d.). 

Perėmęs klebono pareigas nuo 
1947 m. pamažu jis pastatė kle
boniją, kurioje galėjo gyventi 
keli pagelbininkai. įsigijo erdvią 
sale. seselėms vienuolyną, su
organizavo parapinę mokyklą. 
Joje galėjo prisiglausti ir litu
anistinė mokykla, kurią jis pats 
suorganizavo. Visuomeninėje 
veikloje jis taip pat buvo uolus 
ir nenugalimas lietuviškų 
organizacijų kūrime. Taip atsi
rado Lietuvos Vyčių kuopa. 
Lietuvos Katalikių moterų 
sąjungos skyrius, Šv. Vardo 
Vyrų draugija Nuo 1954 m. 
kasmet organizavo Lietuvių 
dienas. į kurias sutraukdavo ge
riausias menines jėgas iš JAV 
ir Kanados ir lietuvius beveik 
iš visos Kalifornijos. Tais pa
čiais metais prie parapines 
mokyklos įsteigė vaiku darželį, 
kuriame mokomi ir «augomi 
maži vaikai. 

Už didelius nuopelnus parapi
jos darbuose, l ietuvybės 
palaikyme, jaunimo ir vaikų or
ganizavime 1966 m.kun.Jonas 
Kučingis popiežiaus p-taukštin-

Floridos Lietuvių Bendruo
menės apygardos suvažiavime 
LB apyl inkių a t s tova i St. 
Petersburge davė apylinkės pra
nešimus apie savo veiklą. Bet 
taip pat prof. dr. Pranas Zunde 
skaitė išsamią paskaitą apie So-
vietų Sąjungos pol i t ikos 
pasikeitimą ar bent manomą 
pasikeitimą. 

St. Petersburgo apylinkės 
pirm. A. Dūda pranešė, kad 
šioje apylinkėje lietuviai yra 
plačiai išsisklaidę ir ne visi įsi
jungę į lietuvišką gyvenimą. 
Apylinkė t u r i 240 nar ių , 
užsimokėjusių so l idarumo 
mokestį. Per metus apylinkės 
valdyba turėjo 5 posėdžius, 2 
apylinkės v i suo t inus susi
rinkimus. Rugsėjo mėn. praves
ta švietimo reikalams aukų va
jus. Aukų surinkta 1,253 dol. St. 
Petersburgo „Saulės" mokykla 
iš švietimo tarybos gavo 750 dol. 
Surengta gegužinė, sol. St. 
Citvaro koncertas ir rugsėjo 8 
minėjimas. Paremta spauda ir 
100 dol. pasiųsta Vasario 16 
gimnazijai M. Moor stipendijos 
fondui. Įvairiais atvejais buvo 
rašomi laiškai ir raginami 
lietuviai, kad skambintų tele
fonais ir siųstų telegramas ati
tinkamiems valdžios pareigū
nams. Vasario 16 proga L. 
Bendruomenei aukų gau t a 
6,068 dol. 

Sunny Hil ls apyl. p i rm. 
Vėlavičius p r anešė , kad 
apylinkė turi 100 narių, iš kurių 
707c a k t y v ū s . 90% na r ių 

tas prelatu. Bet jis ir tada 
nesiliovė tobulinęs bažnyčią ir 
parapiją. Šv. Kazimiero jubilie
jiniais metais šiai sukakčiai pa
minėti buvo įtaisytas vitražas, 
išpuoštos šv. Kazimiero ir šv. 
Juozapo statulos pagal archit. 
Edmundo Arbo projektą. Taip 
pat jis pagrindinai atnaujino pa
rapijos namus, juos atremon
tavo ir padarė vertais ne tik pa-
rapiečiams l anky t i , be t ir 
lietuvių vienintelės parapijos 
Kalifornijoje reprezentacijai. 

Prel. J. Kučingiui yra savas ir 
spaudos darbas. Dar Lietuvoje 
jis išleido moksleiviams pri
taikytą giesmynėlį, o 1948 m. 
jau Amerikoje knygelę „Žemai
čių kankiniai". Bendradarbiavo 
žemaičiams leidžiamam „Že
maičių Prietelyje", „Ryte", „XX 
Amžiuje", „Drauge", „Varpely
je", „Kalifornijos Lietuvyje" ir 
kt. Nuo 1952 m. leido ir pats re
dagavo „Šv. Kazimiero Parapi
jos Žinias", kuriose duodavo ir 
dabar duoda vietos kroniką 
parapijos žinias, apie lietuvius 
Los Angeles ir visoje Kalifor
nijoje. Rašydavo įvairiuose 
laikraščiuose daugiausia reli
giniais, socialiniais ir lietuvius 
liečiančiais klausimais. 

Sulaukęs 75 m. prel. Jonas 
Kučingis, klebono pareigose Šv. 
Kazimiero parapijoje išbuvęs 
daugiau kaip 38 m. metus, iš 
pareigų atsisakė, išeidamas į už
tarnautą poilsį. 1984 m. birželio 
15 d. oficialiai klebono pareigas 
perdavė buvusiam savo vikarui 
kun. dr. Algirdui Olšauskui. Ir 
dabar, būdamas pilnas energi
jos, stiprios sveikatos ir uolumo 
kunigiškose pareigose, jis neat
silieka nuo darbų, netausoja sa
vo jėgų t ik ilsėdamasis. J i s 
nuolat dirba ir yra užsiėmęs 
krikščioniškais sielovados dar
bais parapijoje, kurią jis sukūrė 
ir padarė pavyzdine lietuvių 
parapija. 

Švenčiant prel. Jonui Kučin
giui a u k s i n ę k u n i g y s t ė s 
sukaktį, reikia palinkėti dar ir 
ateityje šviesti ta pačia kunigiš
ka ir lietuviška šviesa prie Ra
miojo vandenyno ir t raukt i 
l i e t u v i u s k a t a l i k i š k a m ir 
lietuviškam darbui ir aukai, 
tokiai aukai, kaip aukojasi gar
bingasis Sukaktuvininkas. 

- A. D. 

GIMKA 

sumoka solidarumo mokestį. 
Nemokančių yra tik mažai 
lietuviškai kalbančios mišrios 
šeimos ir vienas kitas lietuviš
ka veikla nebesidomintis as
muo. Surengta gegužinė, ben
dros Kūčios. Vasario 16 minėta 
iškilmingom pamaldom ir po jų 
akademija. Pagrindinę kalbą 
pasakė Rimas Česonis. Minė
jime surinkta gausių aukų, 
vadovaujant is laisvo apsi
sprendimo principu. Tautos 
šventė, Kariuomenės šventė. 
Birželio išvežimai paminėti 
bažnyčioje iškilmingomis pa
maldomis, apylinkės valdybai 
aukojant mišioms, tai dienai 
pritaikytomis choro giesmėmis, 
pamaldomis ir pamokslu. Šiais 
metais per šv. Kazimierą buvo 
suruoštas Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus paminėjimas. 
Bažnyčioje Talahasee-Pensacola 
vyskupas ir 16 kunigų (tarp jų 
4 lietuviai) koncelebravo šv. Mi
šias. Vyskupas per pamokslą 
kalbėjo tik apie šv. Kazimierą, 
nė žodžiu neužsimindamas apie 
jubiliejų. Po pamaldų akademi
nėje dalyje kalbėjo dr. A. Mus
teikis. Meninę programą atliko 
„Antros Jaunystės" choras, 
pašokta ir taut inių šokių. 
Turime lietuviškas pamaldas 
Šv. Teresės bažnyčioje, kurioms 
vadovauja kun. L. Musteikis. 
Čia taipgi gyvena kunigai: A. 
Kardas, A. Račkauskas ir P. 
Jaraška. Sunay Hills tautiečiai 
visi sutelpa po LB vėliava. 

Atlantos apylinkės oficialus 
atstovas dar nebuvo atvykęs (jis 
atvyko vėliau), tai prof. dr. P. 
Zunde, kaip iš Atlantos, buvo 
paprašytas padaryti pranešimą. 
J i s pažymėjo, kad, kaip netikė
ta i užkluptas, pareikšiąs tik kai 
kurias jų veiklos nuobiras. 
Apylinkė įsteigta dr. Paukštelio 
iniciatyva. J i veikia daugiau 
kaip klubas ir reiškiasi susirin
kimais pobūvių pobūdžio. įvyks
tančiais 4-5 kart per metus 
Didelė atrakcija yra vakarienė, 
kuri ruošiama su tais susirinki
mais. Bendruomenė suburia 
apie 70-80 galvų. Didelė dalis 
senosios kartos lietuvių, dalis 
visai nelietuviai. Naujųjų atei
vių gal 4-5 šeimos. Šalia tų susi
rinkimų veiklos mažai. Viene
riais metais (prieš 7-8 metusi 
buvo išrūpinta ir miesto bur
mistro paskelbta Lietuvių 
diena. Rimo Česonio iniciatyva 
buvo suorganizuota iš Roches-
terio lietuvių tautinių šokių 
vakaras, kuris buvo vienintelis 
gausiausias iš visų ligi šiol 
buvusių ir praėjo su dideliu 
pasisekimu. Lietuvių mokslo 
darbuotojams Lietuvoje didelė 
atrakcija Georgijos Technologi
jos institutas, kuriame yra buvę 
visa eilė svečių, norėdami 
susipažinti su kompiuterių 
panaudojimu. Buvo eilė pro
fesorių ir šiaip pravažiuojančių. 
Nors kolonija maža, turi progos 
pabendrauti su žmonėmis iš Lie
tuvos. Prie tokios Atlantos 
lietuvių sudėties formaliai ne
galima net vadinti apylinke, 
nes, nežiūrint įvairių raginimų, 
abejotina, ar krašto valdyba yra 
gavusi iš čia kokį nors mokestį. 

JAV LB Floridos apygardos 
valdybos pranešimą padarė 
vald. pirm. A. Armalis. Valdyba 
turėjo 4 posėdžius. Vykdytas St. 
Petersburgo ir jo apylinkių 
lietuvių surašymas. Tuo reikalu 
buvo išsiuntinėta keletas šimtų 
laiškų. Tyrinėtos galimybės 
leisti LB Floridos apygardos 
biuletenį. Suruošta kun. dr. 
Eugenijaus Gerulio paskaita 
apie krikščionybės požiūrį į 
evoliuciją. Suruošta vakarienė 
Vytauto Volerto atsilankymo 
proga su paskaita į Vasario 16 
minėjimą. Įregistruotas Floridos 
valstijos įstaigoje LB St. Peters
burgo socialiniams reikalams 
skyrius, kuris dabar veikia. 

įsteigtas Liet. Jaunimo s-gos St. 
Petersburgo skyrius. Dalyvauta 
JAV LB tarybos suvažiavime. 
Palaikytas glaudus ryšys su 
apygardos apylinkėmis telefo
niniais pasikalbėjimais ir susi
rašinėjimu svarbiais reikalais. 
Palaikyti geri santykiai su ki
tomis organizacijomis. Finan
sais paremtos Lietuvos laisvi
nimo pastangos. Ruoštasi 
apygardos suvažiavimui. 

Tarybos narė Angelė Kar-
nienė supažindino apylinkių 
atstovus su jų rinktais tarybos 
nariais, tarybos narių parei
gomis, pačia taryba, kaip 
aukščiausiu LB organu, egze-
kutyviniu organu — krašto val
dyba bei jos pasiskirstymu į 
t a rybas , dabar pakeitus į 
komisijas. Geresniam atsto
vavimui ragino apylinkes 
re ikš t i atstovams savo 
siūlymus, pageidavimus. Suges
tionavo, kad tarybos nariai būtų 
pakviečiami į apylinkes. Pa
informavo ir ragino prenume
ruoti LB leidžiamą „Bridges". 

Kun. V. Dabušis painformavo 
apie liturginį maldyną, kuris 
atspausdintas Lietuvoje, atsiųs
tas pavyzdys į Ameriką ir atsi
rado Amerikos fundacija, kuri 
fotostatiniu būdu atspausdina 
10 tūkstančių egzempliorių. 
Važiuojant galima nuvežti į 
Lietuvą. Putname išleista 
knygutė vaikus ruošti I-jai 
komunijai, dėl kurios galima 
kreiptis į Putnamą pas seselę 
Igne. Pranešė ir apie išleistą 
Lietuvos 600 m. krikščionybės 
jubiliejinį medalį, laukiamą ir 
Lietuvoj. 

Apygardos kontrolės komisi
jai nepadarius piniginės apy
skaitos kontrolės, apygardos 
valdybos pirm. A. Armalio 
paprašyta St. Petersburgo 
apylinkės kontrolės komisija, 
jos nariai Pranas Stanelis ir 
Petras Dalinis patikrino LB 
Floridos apygardos piniginę 
būklę nuo 1985 m. birželio 30 
iki 1986 metų gruodžio 31, 
vedamą iždin. Marijos Šaulienės 
ir rado. kad pajamos y ra 
2,717.04, išlaidos 1,272.62. ba
lansas 1,444.42 dol. Pinigai 
laikomi ,,Kasoje". Atskai
tomybė vedama tvarkingai. 

Kad ir žinant, jog maldyno 1 
egz. galima drąsiai vežtis va
žiuojant į Lietuvą, buvo 
pasisakymų, kad Sovietų mui
tinės pareigūnai nevienodai tuo 
reikalu elgiasi, dažniausiai 
sauvaliaudami nepraleidžia. Į 
ta i prof. dr. P. Zunde nurodė, 
kad, jei turime informaciją, kas 
galima vežtis, o muitinės valdi
ninkai nepraleidžia, tuo atveju 
reikalauti pas juos skundų 
knygos. Tas padeda. 

Suvažiavimui vadovavęs 
apyg. pirm. A. Armalis paskelbė 
pietų pertrauką. 

Po pietų pagal darbotvarkę 
Simpoziumas: aktualios išei
vijos problemos. Prof. dr. Pra
no Zundės paskaita. Korefe-
rentas ir simpoziumo vadovas 
Rimas Česonis. Laisvi dalyvių 
pasisakymai. Pirm. A. Armalis 
supažindino su Pr. Zunde ir pa
kvietė jį paskaitai, o R. Česonį 
vadovauti simpoziumui. 

Pradėdamas paskaitą dr. P. 
Zunde pareiškė, kad mūsų pa
daryta gana daug. Amerikoj 
aktyviai dalyvaują apie 60-70 
tūkstančių lietuvių. Išvardino 
įvairiausias atliktų darbų ša
kas. Apie tai nesą prasmės daug 
kalbėti, nes patys darbai kalbą 
už save. Atrodą, kad mes su
tariam dėl veiklos tikslo — 
atsikratyti kraštui svetimųjų 
jungo. Ar to tikslo siekdami, 
pasirenkame geriausias ir 
efektingiausias priemones? 
Gyvename laikus ir esame 
liudininkai, kurie galį turėti 
lemiančio poveikio ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir kitoms pa 

(Nukelta į 5 psl.) 

Putname seselėms reikalinga virtuvėj 
padėjėja birželio, hepos. rugpjūčio menest 
Darbo valandos. 9-1 ryte. 4-7 po pietų Būtų 
parūpintas kambarys. Susitarti de' 
atlyginimo. Prašome kreiptis Ses. Paule 
1-203-928-5828 arba laišku ICC-Rt 2 1 . 
Putnam. CT 06260. 

OWNER OPERATOR - VVANTED 
START NOW! 

Piggy eack expenence needed 
III. - Mich - Wisc. — Ind. 

— lowa — & Chicago locai. 
Paid round tr:p. No layover. 

735 1200 

MISCELLANEOUS _ 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 t.. 376-5996 
—-_ 3 ' [ 5* 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e * t 9 5 t h S t ree t 

T e l . — G A 4 -8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed , Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektnY Palikite pavarde ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

\ REAL ESTATE 

ta miš KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba-norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

V.T. ELECTRIC CO. 
Ucensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Dienraščio „ D r a u g o " adminis
traci joje ga l ima pasir inkti įvairių 
l iaudies m e n o darbų: medžio, ke
ramikos ir d robės . 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Ch icago, IL 60629 

Tremtinė ~ - tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 West 6ard Street, 
Chicago, IL 60629 

luinofe gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: ,,The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės" žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir ,.Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą Į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charaktery 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventoja; moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4S45 W. 63rd St. 
Chicago, III. 60629 

• 



PABALTIEČIU JAUNIMO 
SANDRAUGOS STOVYKLA 

Sių met'4 birželio 11-14 die
nomis Piesauleje, New Hamp-
shire (netoli Concordo), įvyks 
Pabaltiecių Jaunimo sandrau
gos stovykla. Stovyklavietėje 
rinksis latviu, estų ir, tikimės, 
lietuvių jaunimas, kuris nori 
maloniai praleisti savaitgalį 
stovyklaujant ir ger iau 

; susipažįstant su Pabaltiju ir pa-
baitiečiais. Tarp pušynų ir 
kalvų stovi kabinos ir 
palapines, kurios pr ig laus 
"kūnus, pavargusius nuo 
protinės ir fizinės mankštos. 
Saulutėje bekaistantis jaunimas 
turės progų pas imaudy t i 
.ežeriukyie, palošti tinklinį ir ap-
*išviesti klausantis įdomių pa

skaitininkų. Programa bus poli
tinė ir kultūrinė. 

Pradėsime rinktis ketvirta
dienio vakare. Bus registracija 
ir susipažinimo vaka ronė . 
Penktadienį ir šeštadienį vyks 
p r o g r a m a su p a s k a i t o m i s , 
diskusijomis ir seminarais. Die
nas užbaigsime laužais ir šo
kiais. Sekmadienio rytą yra pla-
nuojama minėt i Juodąją 
Birželio 13 d. Concordo mieste. 

J a u n i m a s iki 40 me tų 
amžiaus y ra kviečiamas daly
vauti , jei ne dėl kitų priežasčių, 
ta i vien susipažinti ir pasi
džiaugti savo bičiuliais stovyk
loje yra kabinų ir palapinių, bet 
jaunimas kviečiamas atvažiuoti 

I MOSU KOLONIJOSE 
k 

Union Pier, Mich. 
LIETUVIU DRAUGIJOS 

VEIKLOJE 
» 
+ 

• Užbaigus Union Pier Lietuvių 
draugijos žiemos sezono veiklos 
pasireiškimų pyne gegužes 9 d. 
Union Pier. Gintaro vasarvietės 
rąstų namelio patalpose, buvo 
sušauktas pavasarinis dr-jos 
narių susirinkimas paminėti 
Motinos dieną, peržvelgti 
1986—87 m žiemos sezono lai
kotarpyje atliktus darbus ir 
artėjančios vasaros bei arti
miausius organizuojamus veik
los pasireišKimus aptarti. 

K A I P L.B. L A I K Y T I S 

^Atkelta iš 4 psl.) 
vergtoms ar jų įtakoj esančioms 
tautoms. Pastaruoju metu 
vyksta Sovietų S-goje pasi
keitimai ir naujų reformų ban
dymai, kokių neturėjo Sovietų 
s-gos istorija. Aišku, ir jų pasė
kos galinčios būti be precedento. 

Prelegentas savo žodyje tuos 
pasikeitimus išsamiau gvildeno, 
iš kurių išplaukia ir mūsų užda
viniai Pirmas žingsnis esąs 
planuojamų socialinių ir eko
nominiu .reformų atlyginimų ir 
paskatii-priemokų sistemos per
tvarkymas. Jei planuojamos 
reformos būtų įvykdytos, tai 
pakeistų Sovietų S-je pagrin
dinius principus ir padarytų 
didelį poveikį visai socialinei so
vietų struktūrai. Dėl kainų sis
temos gali būt i a ts isaky
ta socialistinės praktikos. Tu
rėtų pasėkų ir reformuojama 
pensijos sistema. Pagrindinis 
planuojamų socialinių ir eko
nominių reformų tikslas esąs 
paskatinti sovietų piliečius im
tis daugiau ekonominės inicia
tyvos, kurios stoka iki šiol buvo 
komun'stinės sistemos išdava. 
Jau dabar pagal spaudą paste
bimas didelis sovietų biurokra
tu susirūpinimas, kaip visa tai 
paveiks ne tik į jų privilegijas, 
bet ir į pajamas, jų ekonominę 
būklę ir taip pat į tarnybinę pa
dėtį. Kalbėdamas apie ten 
planuojamas reformas, dr. P. 
Zunde citavo Sacharovo, Italijos 
žymaus komunisto Georgio 
Nepolitano, kai kurių sovietų 
mokslininkų, rašytojų, įvairių 
pareigūnų, žinovų, pažįstančių 
sovietinę sistemą ir jos 
vadovaujančius a=meni* prita
riančius reformoms pareiš
kimus, o G<>ibačiovas vienoje 
kalboje darbininkams, tarp kit
ko, net taip pasakęs: jei nepa
vyks pagerinti Sovietų S-gos 
ekonominės būklės, tai socializ
mas atsidurs istorijos sąšlavyne 
'iki šiol ne vienas sovietinis 
pareigūnas to nepasakė, prie-

»ngai buvo sakoma, k a d 
demokratinės santvarkos atsi
durs sąšlavyne). Žinoma, t a i 
nėra tolygu, kad komunistinės 
sistemos būtų atsisakyta, bet 
svarbu esą suprasti, kad tos pro
blemas pasidarė atviru balsu. 

Gausus dalyvių skaičiumi 
susirinkimas, kurį pravedė dr-
jos pirmininkas E. Vengians-
kas , sekretoriavo D. Šukelis, 
buvo pradėtas Tėvynės Prisimi
nimu. Pirmoji susirinkimo dalis 
buvo skirta mums brangioms 
motinoms prisiminti ir jas pa
gerbti. Šią dalį pradedant, susi
rinkime dalyvaujančias motinas 
ir visas moteris dr-jos vicepirm. 
M. Nenienė gražiomis gėlėmis 
apdovanojo . To l iau buvo 
Motinos dienai skirtas trumpas 
dr-jos pirmininko žodis. 

J is savo žodyje išryškino, 
kodėl gegužės gražiausias metų 
mėnuo yra skiriamas motinų 
garbei, už ką motinos visame 
pasaulyje taip mylimos ir ger
biamos. v Į tarė neapsakomą 
motino? Šilę savo šeimai. Lie
tuvę mauną pr is ta tė , kaip 
didvyrę, vaikų auklėtoją ir 
mokytoją, tautinės sąmonės ža
dintoją, patriotinio pasiauko
jimo simbolį, išugdžiusią mūsų 
tautai didvyrius, karžygius bei 
par t izanus, ka r ius Lietuvai 
laisvę bei nepriklausomybę 
atkovojusius. E. Vengianskas, 
baigdamas savo žodį, kvietė 
visus susirinkimo dalyvius, 
mirusias , žuvusias, nukan
k i n t a s bei Sibiro taigose 
kenč ianč ias i r pavergtoje 
tėvynėje sunkų okupanto jungą 
nešančias lietuves motinas at
sistojus minutės susikaupimu 
prisiminti. Motinoms pagerbti 
skirta susirinkimo dalis buvo 
baigta O. Petrienės jausmingai 
padeklamuotu eilėraščiu. 

Antroje susirinkimo dalyje 
buvo p r i imta dienotvarkė, 
sekretorius B. Šukelis perskaitė 
pasku t in io susirinkimo 
protokolą ir buvo išklausyti dr-
jos žiemos veikios pasireiškimų 
pranešimai. 

Dr-jos pirmininkas E. Ven
gianskas savo pranešime pasi
džiaugė, kad 1986-87 m. žiemos 
sezonas dr-jos veikloje buvo 
gyvas ir darbingas. Baigiant 
1986 metus gruodžio mėn. buvo 
išleista dr-jos Biuletenio gausiai 
iliustruota dr-jos veiklos 25 m. 
sukakčiai atžymėti speciali 
laida, kurioje tilpo Lietuvos gen. 
konsulo Cbicagoje V. Kleizos, 
Altos pirmininko T. Blinstrubo, 
LKVS „Ramovės'" Chicagos 
skyriaus, Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės, Balfo, Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos, 
Beverly Shores Lietuvių klubo, 
vietos amerikiečių Chikaming 
Tovvnship ir New Buffalo mies
telio ats tovų sveikinimai. 
Sėkmingai praėjo dr-jos nariams 
sureng tas Naujųjų Metų 
sutikimo pobūvis. Organizuotai 
ir gausiai dalyvauta Beverly 
Shores Lietuvių klubo sureng
tame Vasario 16-sios dienos 
minėjime ir prisidėta prie jo pra
vėdinto darbų. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo me
tinės sukakties proga vasario 19 

su savo palapinėm ir miegmai
šiais. Maistas bus parūpintas 
latvių šeimininkių. Kaina 
visam savaitgaliui nuo ketvir
tadienio vakaro ir penktadienio 
yra 75 dol., įskaitant maistą ir 
balių. Dalyviai nuo šeštadienio 
iki sekmadienio prašomi sumo
kėti 50 dol., įskaitant maistą ir 
balių. Dalyviai vien baliui ir 
sekmadienio pusryčiams 
sumoka 25 dol. Čekiai išrašyti 
— Baltic Youth Congress — gali 
būti siunčiami Rimai Šilėnaitei: 
R. V. Šilėnas, 4500 Connecticut 
Ave. NW Nr. 606, Washington, 
DC 20008. Jeigu turite klau
simų, galite paskambinti tel. 
202-364-6424. Lauksime jūsų 
susipažinti ir kartu pasidžiaugti 
savo kultūra ir gamta. 

ganizuojamos dr-jos nariams 
vakaronės , kurių metu 
girdėjome J. Rinkūno, J. Palu
kaičio, A. Klimavičiaus trum
pas paskaitas, V. Kačinsko įspū
džius iš Vienoje įvykusio lietu
vių kongreso ir meniškai su 
humoru deklamuojamas 0. Pet
rienės eiles. Nepamiršome ir 
tradiciškais lietuviškais Užga
vėnių blynais linksmoje nuo
taikoje pasivaišinti ir iš P. 
Nenio ir A. Klimavičiaus pa
vaizduotos žodinės kovos tarp 
„lašininio" ir „kanapinio" ska
niai pasijuokti. Buvo išleistos 
Union Pier Lietuvių draugijos 
valdybos Biuletenio dvi laidos. 

Baigdamas savo pranešimą 
pirmininkas dėkojo visiems dr-
jos nariams už aktyvų žiemos 
veikloje dalyvavimą, prisi
dėjusiems prie renginių pro
gramų paruošimo bei pra-
vedimo ir jų atlikimą, rašytine 
medžiaga atėjusiems biuletenio 
redaktoriui į talką, biuletenio 
leidimą finansiškai rėmusiems, 
valdybos pareigūnams-ėms už 
parodytas dideles pastangas dr-
jos labui besidarbuojant ir 
visoms moterims už įvairiu 
vaišių paruošimą ir skirtas 
maisto gaminiais aukas. 

Dr-jos iždininkas A. Kli
mavičius susirinkimą painfor
mavo apie finansinius reikalus 
ir padarė trumpą pranešimą iš 
paskutiniojo Lietuvių Fondo 
narių suvažiavimo, kuriame ir 

Union Pier draugijai buvo 
atstovaujama. 

Po šių pranešimų, kurie rodo, 
kad Union Pier Lietuvių dr-jos 
nariams praėjusią žiemą neteko 
nuobodžiauti , pirmi
ninkaujant is priminė, kad 
gegužės 30 d., šeštadienį, Union 
Pier Gintaro vasarvietės 
valgyklos patalpose rengiamas 
dr-jos veiklos 25 m. sukak
tuvinis banketą.":. Birželio 14 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto pa
maldomis Gintaro vasarvietės 
gamtos aplinkoje ir po pamaldų 
akademine dalimi, vasarvietės 
valgyklos patalpose bus 
paminėta birželinių trėmimų 
mūsų tautos tragedija. Liepos 
mėn. 5 d., sekmadienį po pa 
maldų, T. ir Z. Mišauskų 
sodyboje Union Pier rengiama 
metinė draugijos gegužinė 
Kvietė visus draugijos narius su 
savo svečiais šiuose renginiuose 
gausiai dalyvauti. 

Po visų šių pranešimų susi
rinkimo dienotvarkę išsėmus, 
už nuopelnus ir ilgametį pasi
šventimą Union Pier Lietuvių 
draugijos labui ir gerovei drau
gijos 25-rių metų veiklos 
sukakties proga, valdybai pri
stačius, vienas pagrindinių dr-
jos įsteigimo iniciatorių Algir
das Karaitis ir nepailstantis il
gametis darbuotojas 82 metų 
amžiaus jaunuolis Antanas 
Klimavičius buvo pakelti į 
Union Pie: Lietuvių draugijos 
garbės narius. 

Ilgu plojimu pasveikinus pa
keltuosius ir visiems sugiedojus 
„Lietuva brangi", pavasarinis 

Kas su savo artimu gyvena Geriausias būdas tarnaut i DRAUGAS, antradienis, 1987 m. gegužės mėn. 19 d. 
neapykantoje, negali gyventi Tvėrėjui tai daryti gera mūsų 
taikoje nei su Kristumi. broliams. 

Sv. Augustinas Mantegazza 

A.tA. 
ONA SVIRMICKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 ni. gegužės 18 d. 1:35 vai. ryte sulaukus 87 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Seinų apskrityje .Lazdijų valsč., Vartų 

kaime. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algirdas, dukterėčia 

Emma Petraitis, vyras Antanas ir jų šeima: brolvaikis John 
Kaminskas; pusbrolis Adolph Akers ir pusseserė Julia 
Mankus su šeimomis bei kiti eiminės, draugai ir pažįstami 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Priklausė Suvalkiečių draugijai (.įsteigėja), Marąuette 
Parko lietuvių namų savininkų organizacijai, Žemaičių, 
NaŠlių-Našliukių ir pavienių, Piliečių ir Brighton Parko 
Lietuviu Moterų klubams. 

Kūnas pašarvotas antradienį nuo 2 iki 9 v.v. Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 20 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdęs sūnus. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
STANLEY P. BALZEKUI, Sr. 

mirus, reiškiu nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai 
EMILY, sūnui STANLEY, Jr., anūkams STANLEY 
III, ROBERT ir anūkei CAROLE. 

Giminaitis kun. Simonas Morkūnas, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas 

Sioux City, lowa 
tatvr&m 

A.tA. 
DR. GEDIMINUI GUDAUSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo 
prislėgtus tėvus komp. GIEDRĄ ir dr. JUOZĄ 
GUDAUSKUS, seserį DAINĄ, brolį SAULIŲ ir kitus 
gimines ir artimuosius. 

Illinois Lietuvių Gydytojų draugijos 
pagalbinis moterų vienetas 

Szmnai 

Mylimam broliui Kanadoje 

A.tA. 
JUOZUI MACIKUI 

mirus, liūdinčius mielą skyriaus pirmininkę ZINĄ 
SINKEVIČIENĘ su vyru ALGIU, visus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterys, 
Melrose Parke 

d. ,,New Buffalo Times" buvo dr-jos narių susirinkimas buvo 
patalpintas straipsnis ir graži, 
didelė lietuvaičiu šokančių 
tautinį šokį nuotrauka. Gruo
džio, sausio, vasario, kovo mėne
siais kartą per mėnesį buvo or-

uždarytas. Po susirinkimo 
dalyviai buvo pakviesti užkan
džiais ir kava su pyragais 
pasivaišinti. 

Krpd. 

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINĖSE 
MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA 

(MEMORIAL DAY) 

Pirmadienį, gegužės 25 d. 
Šv. Mišios bus lietuviškai 10:30 vai. ryto. Jas 

atnašaus Jo Ekscelencija vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, koncelebruos kun. Jonas 
Kuzinskas, Nekalto Prasidėjimo parapijos kle
bonas ir Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
direktorius. 

Tikintieji galės priimti šv. Komuniją. 
Iškilmėse dalyvaus Don Varno veteranų pos

tas, Dariaus ir Girėno veteranų postas, Kolum
bo Vyčiai, Lietuvos Šauliai, Lietuvių R. Katalikų 
federacija. Lietuviai Skautai, Ateitininkai, 
Lietuvių Moterų Klubų federacija, Lietuvos 
Vyčiai, Šv. Kazimiero Seserys. 

Giedos Lietuvos Vyčių choras, vadovau
jamas muz. Faustro Strolios. 

Moterys kviečiamos dalyvauti su tautiniais 
drabužiais. 

Visos iškilmės bus Lietuvos Krikščio
nybės 600 metų sukakties paminėjimui. 

Automobilius bus galima pastatyti kapinėse nurody
tose vietose 

A.tA. 
STASYS ČIŽIKAS 

Gyveni) Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. gegužės 17 d. 8:45 vai. ryte. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 

38 m. 
Paniliko dideliame nuliūdime žmona Zinaida (Lomsar-

gytė); sūnus dr. Osvaldas; duktė Deive Butvilienė, žentas 
Jonas; seserys Brone. Eleonora ir Jadvyga Gruodienė, jos 
vyras Petras; Lietuvoje sesuo Stefa Savickienė; pusbroliai ir 
pusseserės Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas antradienį nuo 4 iki 9 v.v. ir trečiadienį 
nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid Funeral Home koplyčioje, 4330 
So. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužes 21 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdv žmona, sūnus, duktė, seserys, žentas, svainis 
ir kiti giminės. 

Latfatimn dir*kt. D. Gaidas ir G. Dairmd. Tel. 523-0440. 

3t*n*.inauiaatcvacstm 

buvusio 
LIŪTĄ, 
UŽJHUČK 

Brangiai motinai 
A.tA. 

KRISTINAI GRINIENEI, 
Lietuvos Prezidento našlei mirus, sūnų fil. 
marčia fil. NIJOLĘ ir vaikaičius giliai 
ir kartu liūdi. 

Akademinis skautų sąjūdis 
Vydūno jaunimo fondas 

Mūsų Vyčio redakcija 
Akademinės skautijos leidykla 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523 -9852 
4605-07 South Hermitage A v e n u e 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. .">0th Av., C ice ro 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAinc rruvnj DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Te l . R E 7-1213 

11028 Southvvest Hwy.. Pa los Hil ls , I l l inois 
Tel. - 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIW rruvnj DIREKTORIAI 

1446 South 50th A v e n u e 
Cicero, I l l inois 

Telefonas - 652-10O3 

• • 
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x K a p i n i ų p u o š i m o dieną , 
gegužės 25 d., norintieji pasi
k a l b ė t i su vysk . P a u l i u m 
Baltakiu ta i galės padaryt i . Šv. 
Kazimiero kapinių administra
cijos patalpose 12:30 - 1:30 vai 
dienos. Paskui vysk. P. Baltakis 
t u r ė s p o s ė d ž i u s L i e t u v o s 
krikščionybės 600 metų sukak
ties reikalais . 

x Šių m e t ų Poezi jos d i e n o s 
r eng iamos j au k e t u r i o l i k t ą 
kartą. Penktadienį , gegužės 22 
d., Kazys Bradūnas skaitys ir iš 
naujos knygos .,Krikšto vanduo 

J o n i n i ų nakt į" , ir dar n iekur 
nespausdintos poezijos. Taip pat 
tr is dainas, kurių žodžiai Bra-
dūno. padainuos Laima Lapins
kienė, akompanuojant Dariui 
Lapinskui. Šeštadienis sk i r tas 
iš Bostono a tvykstančiam An
tanui Gustaičiui. Pirmoj progra
mos daly G u s t a i t i s s k a i t y s 
humoreską, o antroj humoris
t inę poeziją. Poezijos dienos bus 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Pradžia 8 vai. vak. 

x K u n . P e t r a s U r b a i t i s . 
salezietis iš Brazilijos, nori 
sukviesti visus buvusius sale
ziečių a lumnus iš Chicagos ir 
apy l ink ių , t a i p pa t l a u k i a 
a tvyks t an t iš Kanados . Pa
maldos bus gegužės 24 d., sek
madienį . J ėzu i tų koplyčioje 
11:15 vai. ryto. o po to pobūvis 
Jaun imo centre. Taip pat bus 
paminėta 100 metų sukak t i s 
nuo esperanto kalbos išradimo, 
nes kun. P. Urbaitis ir dabar lei
džia ..Brazilą Katol iko". Espe
ranto — Bulteno. Brazilijoje. 
Bus paminėtas ir Petras Perku-
mas. miręs j a u n a s saleziečių 
kandida tas . 

x „ C h r o n i c l e of t h e 
C a t h o l i c C h u r c h in L i thu -
a n i a " , nr. 69. išleistas anglų 
kalba. Tai skaudi informacija iš 
okupuotos Lietuvos, duodama 
s laptame biuletenyje-laikraš-
tyje. Išversta į anglų kalbą kun. 
Kazimiero Pugevičiaus. reda
guota Marian Skabeikienės . 
Išleista Liet. Kat . re l iginės 
šalpos New Yorke. 

x R o c k f o r d o 5-to Š a u l i ų 
b ū r i o pirmininkas August inas 
Pocius. Rockford. 111., šaul iu 
būrio vardu atsiuntė . .Draugui" 
20 dol. auką už gerą informa
ciją. Nuoširdus ačiū visiems 
šauliams už savos spaudos rėmi
mą. 

x S k a u t i n i n k a s J u o z a s Be-
n i u n a s k a r t u su Hartfordo 
skautų Kaziuko mugės aprašy
mu a ts iuntė 20 dol. skautų-čiu 
a u k ą d i e n r a š č i u i p a r e m t i . 
Nuoširdus ačiū. 

x Prof . d r . K. S k r u p s k e l i s , 
rašytojas Vyt. Volertas. dr. Z. 
Prūsas ir kt. skaitys paska i tas 
L i e t u v i ų F r o n t o B i č i u l i ų 
rengiamoje studijų savaitėje, 
kuri įvyks jaunimo stovyklavie
tėje Dainavoje š.m. rugpjūčio 
9-16 dienomis. Registruotis pas 
LFB centro valdybos iždininką 
J o n ą Vasa r į , 979 P r o e h l Dr. . 
B a r b e r t o n , Ohio 44203. Telef. 
(216) 644-7411. 

(pr.) 

x D . L a p i n s k o komiš 
kos operos REX AMOS premje
ra įvyksta S ta te of Illinois 
Center auditorijoje. 100 W. Ran-
dolph šešt.. gegužės 30 d. 8.00 
v.v. ir sekm.. geg. 31 d. 3:00 vai. 
Bilietai — Vaznelių prekyboje. 
Pe lnas ski r iamas DUX MAG
NUS plokštelės išleidimui. 

(ak.) 

x I e š k a u a u k l ė s prižiūrėti 2 
metų amžiaus vaiką nuo 3 iki 5 
dienų į savai tę . Skambinki te 
476-1224. , s k ) 

x Stel la K a u l a k i e n ė , Mari
jonų bendradarbiu draugijos 
Chicagos apskrities pirmininkė, 
primena, kad Marijonų bendra
darbių susir inkimas bus šį 
trečiadienį, gegužes 20 d.. 1 vai. 
p.p. Marijonų vienuolyno salėje. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Taip pat prašo atsivesti naujų 
nar ių . Po sus i r i nk imo bus 
vaišės. 

x A r a s Tijūnėlis, gabus, visų 
mėg iamas s t u d e n t a s , pasi
kvietęs gabų muzikantą Vikto 
rą Puodžiūną, praves tradicinį 
Joninių laužą 7 vai. vak. per 
Dainavos Jonines birželio 13 d. 

Ateit ininkų namuose. Kvie
čiami visi k a r t u padainuo
ti, pasilinksminti, prisiminti 
stovyklavimo dienas. 

x Mari jos aukš t . mokyk los 
moksleivės gegužės 12 d. 7:30 
vai. vak. mokyklos salėje buvo 
priimtos į Nationalinę Garbės 
draugiją. Žodį tarė pereitų metų 
Garbės draugijos prezidentė 
Rima Polikaitytė. Iš lietuviškų 
pavardžių r a n d a m a Regina 
Blažytė, Rasa Dudėnaitė, Sylvi-
ja N a u y o k a i t ė ir S u s a n a 
Shatkutė. Pagrindinį žodį tarė 
mokyklos direktorė ses . Grace 
Ann. 

x Ona ir J u o z a s Baužia i pa
keitė savo gyvenviete. Naujas 
adresas yra: 9124 Sandpiper Ct.. 
Orland Park, IL 60462. Juozas 
Baužys yra J Laisvę" redak 
tor ius , tad pasikei tė ir šio 
žurnalo redakcijos adresas. 

x Lietuvos kr ikš to Vilniaus 
vyskupijos įsteigimo 600 metu 
sukakčiai paminėti Amerikos 
lietuvių bibliotekos leidykla 
Chicagoje išleido Bron iaus 
Kviklio parengtus du didžiulius 
veikalus — Vilniaus arkivys
kupijos I ir II dalį. 

x Visi kv ieč iami Memor ia l 
dieną, pirmadienį, gegužės 25 
d., tuoj po šv. Miš ių Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
r inkt is prie Steigėjų paminklo, 
ku r visi mūsų tautos mirusieji 
bus pagerb t i k u n i g o vado
vaujama malda, pasauliečio 
žodžiu, vainiko padėjimu, gies
me ir uniformuotų šaulių gar
bes sargyba. Iškilmes praveda ir 
visus kviečia Bendruomenės 
Pasauliečių komite tas ir Kapu 
Sklypų draugija. 

x Mari ja ir J u o z a s Miko-
n i a i iš Clevelando sutiko būti 
Aloyzo Barono novelės konkur
so 1987 metų mecena t a i s . 
Slapyvardžiu pasirašytus no
velių rankraščius iki rugpjūčio 
1 d. siųsti Adolfui Markeliui. 
1836 S. Ave.. Cicero. 111. 60650. 

x S tasys Balsys , Brooklyn. 
N.Y., pratęsdamas prenumera
tą, pridėo 20 dol. su prierašu: 
. j a u daug draugų netekau, bet 
ši tas „Draugas" tuo tarpu vis 
dar reguliariai lanko mane. Su 
gražių sėkmių linkėjimais". St. 
Balsiui, mūsų garbės prenume
ratoriui ir rėmėjui, tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Minint a.a. E u g e n i j a u s 
Kr i auče l iūno dešimtąsias mir
t ies metines, šv. Mišios bus 
atlaikytos gegužės 24 d.. 12:15 
vai. p.p. tėvu Jėzuitų koplyčioje. 
Prašome visus maldomis prisi
minti mūsų brangų sūnų ir 
brolį. 

K r i a u o e l i ū n ų še ima 
(pr.> 

x L.T.S.-gos s k y r i u s s.m. 
birželio 6 d. 6 vai. p.p. L. Tauti
niuose namuose ruošia vakarie
nę. kurio« metu čikagiečiai bus 
supažindinami su mūsų žymaus 
rašytojo V y t a u t o Alan to nese
niai pasirodžiusia knyga ..Auš 
ra Paliūnuose". Ta proga bus 
pagerbtas ir pats rašytojas, jam 
garbingo amžiaus sulaukus. 
Lietuviška visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti . 

Platesnių informacijų gausite 
paskambinę V. Lenktvičienei. 
tel 476-3547. 

(ak.) 

IŠARTIIRT0LI 

Illinois Liet. Respublikonų lyga savo atžymėjimų bankete pagerbė adv. P. Žumbakį kaip šiais metais 
labiausiai visuomeniškai pasižymėjusį lietuvį. Iš kairės: adv. Povilas Zumbakis. banketo renginio 
komiteto kopirmininkai Vytautas Ja inevičius ir Regina Andrijauskienė ir susirinkusiems pagerbtąjį 
pristatęs sol. Arnoldas Voketaitis. Nuotr. Vyt. A. R a č k a u s k o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
R E S P U B L I K O N A I 

P A G E R B Ė 
V I S U O M E N I N I N K U S 

Lietuviu Respublikonu Illi
nois lyga j au dvidešimt metų 
aktyviai reiškiasi JAV-ių poli
tinėje veikloje, kiekviena proga 
atstovaudama ir l ietuviškiems 
reikalams. Energingos pastan
gos sąmonin t i l i e tuv ių vi
suomenę būt inumu dalyvaut i 
politiniame procese vykdomos 

x Kapin ių d ieną — Memo
rial Day — gegužės 25 d. 
i šk i lmės bus p a m i n ė j i m u i 
Lietuvos kr ikš to 600 metų 
sukakčiai. Dėlto daromos kuo 
i š k i l m i n g e s n ė s p a m a l d o s , 
l a ikan t konce lebrac ines šv. 
Mišias vysk. Pauliui Baltakiui 
ir kapinių di rektor iui kun . 
Jonui Kuzinskui . Taip pat 
dalyvaus Lietuvos Vyčiai ir Lie
tuvių Moterų klubų federacijos 
Chicagos skyrius organizuotai . 
Visi kviečiami ta diena skir t i 
kapinėms ir Lietuvos krikštui . 

x Seklyčioje b u s r o d o m a s 
filmas ..Savęs apsisaugojimas*' 
trečiadienį, gegužės 20 d.. 2 vai. 
p.p. Visi kviečiami dalyvauti , 
ypač moterys, nes rodys filmą 
policininkė. 

x Kun. J o s e p h V. Kluo-
n ius . St. Anthony's Church. 
Mackinavv City. Mich.. mūsų 
garbės prenumerator ius , pra
tęsė . .Draugo" p renumera ta 
1987 metams su 30 dol. auka. 
Kun. -J. V. Kluonių ir toliau lai 
kome garbes prenumerator ių 
sąraše, o už miela parama labai 
dėkojame. 

x I r e n a Ulpa, Dorcliester. 
Mass.. parėmė ..Draugą" 20 dol. 
auka ir pratęsė p renumera ta 
1987 metams. I. Ulpa įrašome i 
garbės prenumera tor ių sąrašą, 
o už rėmimą lietuviško žodži<> 
tar iame nuoširdų ačiū. 

x Graž ina Kenter , Danbury. 
Conn.. a ts iuntė 20 dol. dien
rašč io p a r a m a i ir p r a t ę s ė 
p r e n u m e r a t a 1987 metams . 
Gražinai Kenter . mūsų garbė-
p r o n u m e r a t o r e i . r ėmė ja i , 
tar iame nuoširdų ačiū. 

x Myko la s K a p o č i u s , Chi 
cago. 111.. per Vita Mockaitį pra 
tęsė „Draugo" p renumera ta su 
20 dol. auka. Mykolą Kapočių 
skelbiame garbės prenumma 
tor ium. o už paramą labai 
dėkojame. 

x J a d v . J o n u š a s , Grand Ra-
pids. Mich. suprasdama sunkią 
lietuviškos spaudos padėt i. pra-
tęsdama prenumeratą, pridėjo ir 
20 dol. auką. Jadv Jonušą 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už paramą iabai 
dėkoįamf 

sudaran t progas susi t ikt i su 
įvairiais politiniais pareigūnais 
bei informuojant pol i t in ia is 
klausimais. Tuo tikslu ruošiami 
pobūviai, išvykos į gamtą ir kiti 
renginiai . Vienas tokių įvykių 
y r a met in is atžymėjimų ban
ketas, ku r i ame pagerbiamas la
biausiai ta i s metais politinėje a r 
visun!neuiiiėje veikloje pasižy
mė jęs l i e t u v i s , į v e r t i n a m i 
n u s i p e l n ę lygos na r i a i be i 
l ie tuvišk iems re ikalams pasi
t a r n a v ę a s m e n y s (nebūt inai 
lietuviu kilmė?1 . 

S įmet in i s , jau 16-tas toks 
renginys , įvyko gegužės 3 d. 
Lietuvių Taut iniuose namuose, 
Chicagoje. Daugiau negu 180 
a s m e n ų a t s i l a n k ė į v e r t i n t i 
šiemet pagerb iamus l ie tuvius 
v isuomenininkus — adv. Povilą 
Zumbaki . Praną J u r k ų ir Algj 
Regi. 

Banketą 4 vai. p.p. pradėjo 
Regina Andri jauskienė, pasvei
k indama gausiai sus i r inkus ius 
dalyvius i r tolimesnei progra
mai vesti pakviesdama Vytautą 
Jas inevič ių 'abu banketo ren
gimo komiteto kopirmininkai) . 
Solistei Laimai Stepai t ienei ir 
p ianis tui muz. Manigirdui Rfo-
tokaičiui vadovaujant, buvo su
giedoti JAV-ių ir L ie tuvos 
h imnai . 

Banke to menine programa 
buvo pr i s imin ta ir pagerbta 
komp. Stasio Š imkaus gimimo 
100-toji sukak t i s . Tai subtil iai 
at l iko sol. Laima Stepai t ienė. 
akompanuojant muz. Manigir
dui Motekaičiui , sudainuoda
ma minimo kompozitoriaus har
monizuotas — „Aš augau pas 
tėvelį", ..Liepė m a n mot inė lė" . 

„Augo putinas" ir „Pamylėjau". 
Publikai nesiliaujant ploti, prie
dui padainavo „Na t a i kas!" — 
muz. K. Kavecko, žodž. K. 
Grigaitytės. Simpatingoji daini
ninkė sužavėjo klausytojus, o iš 
sienoje kabančio portreto paten
kintas šypsojosi ir pi ezidentas 
R. Reaganas. Solistei buvo pa 
dėkota gražia gėlių puokšte, o 
pianistas papuoštas baltu gvaz
diko žiedu. 

Po meninės programos buvo 
patiekti pietūs , ku r ių metu 
dalyviai galėjo ne t ik pabend
raut i , bet programos vedėjui iš
vardinus, susipažinti su banke
te dalyvavusiais Liet. Respub
l ikonų I l l inois lygos amži
naisiais nariais, ankstyvesniais 
metais pasižymėjusio lietuvio 
žymeniu pagerbtais asmenimis 
ir kai kuriais žymesniais =io 
vakaro dalyviais. 

LRI lygą ir susirinkusius žo
džiu sseikino Lietuvių Respub 
likonu Federacijos pirm. Kaži 
mieras Oksas ir Illinois Tau
t i n i ų g rup ių r e s p u b l i k o n ų 
organizacijos pirmininkas Ana-
tolius Milūnas. Buvo suminėti 
ir raštu gautieji sveikinimai. 

Po pietų. V y t a u t u i J a s i -
nevičiui vadovaujant , ivyko 
i š k i l m i n g a s p a g e r b i a m ų j ų 
asmenų pristatymas ir jiem? ati
tinkamų pažymėjimu įteikimas. 

Algis Regis, plačiai besireiš
kiantis lietuvių visuomeninėje 
ir politinėje veikloje, buvo pa
gerbtas, įteikiant jam LUl lygos 
amžinojo nar io žymenį. A. Regi 
pristatė dr. Ferdinandas Kau
nas, išryškinės pagerbiamojo 
veiklą Maž. Lietuvos Rezisten 
ciniame sąjūdyje. VlikoTa* vbo 
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— Lilė G r u m u l a i t i e n ė iš 
Jacksonville Beach, Fla., išvyko 
į Australiją aplankyt i sunkiai 
sergantį savo tėvelį, paguosti 
motiną ir kartu ap lankyt i savo 
biolį bei kitus paž į s tamus ir 
draugus . Leonas Grumulai t i s , 
jos vyras, lieka vesti savo biznį 
Go lden Sans mo te l į . Ke
liaujantieji iš š iaurės į Floridą 
prašomi sustoti, aplankyt i Gru-
mulaičius. pailsėti prie Atlanto 
vandenyno. Gal ima iš anksto 
p a s i s k a m b i n t i t e l . 904— 
249-4374. 

— R o m o K a l a n t o s 15 metų 
susideginimo dėl Lietuvos lais
vės minėjimą rengia Los An
geles Moterų klubų federacija. 
Paskai tą skaitys rašyt . Rūta 
Klevą Vidžiūnienė. skau tės 
. .G in ta rės" a t l i k s d a i n ų ir 
eilėraščių programą. Po progra
mos bus vaišės parapijos salėje. 

— P o e t o B e r n a r d o Braz
d ž i o n i o 80 metų sukakt ies 
minėjimas rengiamas Šv. Kazi
miero par. salėje. Kalbės rašyt. 
A n t a n a s V a i č i u l a i t i s , pa
s v e i k i n t i a t v y k s J A V LB 
Kul tūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė, iš YVashingtono pre

zidento asistentas Linas Kojelis. 
Komp. B r o n i u s B u d r i ū n a s 
sukūrė kanta tą eilėraščiui „Per 
pasauli keliauja žmogus". Daly
vaus solistai Birutė Vizgirdienė 
ir Antanas Polikaitis, akompa
nuojant pianistei Raimondai 
Apeikytei. Po to bus vaišės. 

— D i d i n g a s , i š k i l m i n g a s 
New J e r s e y l i e tuv ių parapijų 
— Nevvarke, Kearnyj, Eliza-
bethe, Bayonne ir Patersone — 
ruošiamas Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejinis minėjimas bus 
gegužės 31 d., sekmadienį 3 vai. 
p.p. Didžiulėje Švč. Jėzaus Šir
dies katedroje bus iškilmingos 
Mišios, dalyvaujant dviem arki
vyskupams ir penkiems vysku
pams. Iškilmės bus transliuoja
mos per Seton Hali universiteto 
radijo stotį, 89.5 FM banga. 
Komite o pirmininko prof. dr. 
Jokūbo Stuko pranešimu, šį 
minėjimą gražiai pasveikino 
šalies prezidentas Ronald Rea-
gan, o New Jersey guberna
torius Thomas Kean deklaravo 
gegužės 31 d. „ L i e t u v o s 
K r i k š č i o n y b ė s d i e n a " . P o 
bažnytinių iškilmių bus šaunus 
banketas Town and Campus 
p u o š n i a m e r e s t o r a n e Wes t 
Orange, New Jersey. 

je, Lietuvos Šaul ių sąjungoje, 
B e n d r u o m e n ė s P a s a u l i e č i ų 
komitete ir k t . 

LRI lygos n u s i p e l n i u s i o 
veikėjo žymeniu buvo pagerbtas 
i lgametis lygos narys ir jos pir
mininkas P r a n a s J u r k u s . Jį 
visuomenei p r i s ta tė lygos val
dybos narys Juozas Šulait is . 

Advokatas Povilas 7 įbakis 
pripažintas š iais met, labiau
siai pasižymėjusiu lie. . . iu už jo 
neatiaidžias pas t angas keliant 
sovietinės KGB įtaką OSI veik
iai ir energingą tos įstaigas ap
kal t in tų asmenų teisių gynimą 
Priimdamas j a m skirtą žymenį, 
adv. P. Zumbakis pare i škė pri
imąs jį visų jam darbe talki
nančių asmenų vardu. 

Apie adv. P . Žumbak į ,ka ip 
žmogų — kaimyną ir draugą šil
tai kalbėjo operinis solistas Ar
noldas Voketaitis. P . Žumbakį, 
kaip drąsų kovotoją už tei
s ingumą ir žmogaus teises, 
vadovaujantis JAV Konstitu
cijos n u o s t a t a i s , i š r y š k i n o 
vėliau kalbėjusi Rasa Razgai-
t ienė , pati energ inga i besi
reiškianti Amer icans for Due 
Process veikloje. 

Pri imdami įvert inimo žyme
nis po trumpą žodį t a r ė Algis 
Regis ir Pranas J u r k u s . Adv. P. 
Zumbakis ilgesne kalba (angliš
kai, kad bū+ų supras tas ir 
l i e t u v i š k a i n e k a l b a n č i ų 
dalyvių! iškėlė Sovietų Sąjungos 
vi<= didėjančią įtaką OSI veiklai 
ir šios įstaigos pastangomis 
įvykdy ta s t a r i a m a i s ka ro 
nusikaltimais apkaltintųjų prie-

menininkai Pranas Jurkus, adv PovilasZuml iki- ir A ', - '<' uis buvo pgerbti l1!i> n< Lietuvių 
R tpuMikonj lyeo" 16-tamo atžymėjimų bankete, i vyku imp ! <<••. ivm I tuviuose 
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var t inėmis deportacijomis į 
Izraelį ir Sov. Sąjungą, žinant , 
kad t e n j iems gresia keršto 
kurstoma mirt ies bausmė. Esto 
Kari Linnas deportacija pa
žeidžiama ne tik J A V Kon
stitucijos garantuojama žmo
gaus teisė į teisingumą, bet t a ip 
pat p r a s i l e n k i a m a su J A V 
vyriausybės nepripažinimu Bal
tijos valstybių smurtiško in-
koiporavimo j Sov. Sąjungą. Ra
gino visus jungt is skubion akci-
jon įtaigoti politinių partijų va
dovus, r ink tus legislatorius i r 
vyriausybės narius a tk re ip t i 
t inkamą dėmesį į OSI veiklos 
metodus, o t a ip pat peržiūrėt i 
kai kur ių grupių kerš tu parem
tą Holzman įstatymą. Adv. P . 
Zumbakio teigimus savo kalbo
se parėmė Americans for D u e 
Process veikėja R a s a Raz-
gai t ienė ir Alto p i rmin inko 
pareigas e inant i s dr. J o n a s 
Valaitis. 

Pate ik tų faktų akivaizdoje 
hanketo dalyvių nuotaika buvo 
r i m t a ir r y ž t i n g a . V i s i 
kalbėjusieji pabrėžė bū t inumą 
lietuviams jungt is abiejų J A V 
politinių partijų veiklon. T i k 
tokiu būdu galime t ikėt is poli
t inės į takos ir dėmesio m ū s ų 
reikalams. Politinėje veikloje 
jau bes i re i šk ian t iems atė jęs 
la ikas ne vien dirbti ir finansi
niai remt i partijas, be t taip p a t 
r e i k a l a u t i p a r t i j ų v a d u s 
išklausyti ir paremt i m v m s 
svarbius reikalus. Čia pat buvo 
paruošta ir visų dalyvių priim
ta a t i t i n k a m a rezoliucija, k u r i 
bus pas iųs ta Respublikonų par
tijos vadovybei, prez. R. Reaga 
nui. JAV Vyriausiam Proku
rorui, senatoriams, Kongreso 
ats tovams, įvairiems vyriausy
bės nar iams . 

Vakaras baigtas rengėjų pa
dėka visiems dalyviams, ren
gimo komi te tu i , l i e tuv i ška i 
spaudai ir radijo. Dalyviai dar 
ilgesnį laiką bendravo, svars
tydami girdėtas mintis . 

Banketo proga buvo išleistas 
leidinėlis su Liet. Respublikonų 
Illinois lygos t r u m p a veiklos 
istorija, pagerbtųjų t rumpais 
biografiniais bruožais ir nuo
traukomis, įvairių asmenų svei
kinimais ir linkėjimais. Šalia 
šio leidinėlio kiekvienas dalyvis 
gavo ir knygelę, kurioje at
spausdinta JAV Konstitucija. 

IR 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . - 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeStad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 


