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Negarbinga poeto 
išmonė 

(Tęsinys) 
Tokia pa t „poetine išmone" 

Marcinkevičius padailina ir 
Mažvydo gyvenimą. Kunigas 
Mažvydas, „išmainęs Lietuvą į 
naująjį tikėjimą", išeina į Prū
sų Lietuvą, bet už Nemuno 
palieka merginą su vaiku. 
Protestantui valia turėti šeimą, 
ir jis veda kitą moterį. Bet 
suviliotos mergaitės paliki
m a s argi didina Mažvydui gar
bę? Teisme tokio fakto poetas 
t ikrai neįrodytų. O pažiūra į 
suviliotoją visais laikais, juoba 
ana i s senaisiais, buvo griežta 
ir smerkianti . Tai ne „chame
leono spalvų" dienos. Himną 
Mažvydui gieda jo špitolės 
gyventojai, turbūt išgeriantys 
t inginiai , deklasuotoji visuo
menė, t ik ne Donelaičio darbš
tieji būrai . 

Taigi i r „Mažvydo", lygiai 
kaip „Katedros" svarbiausia 
mintis: žiūrėkite, kokie pasilei
dę kunigai ir vyskupai. O jei 
kas , mažiau išprusęs, tos min
t i e s n e s u g a u d y t ų , t a m 
Marcinkevičius duoda ir pigų, 
b u l v a r i n į s a lda in iuką — 
sceną, kur p asi tyčioj am a iš 
išpažinties. Kažin ar pradžiu
gintų š ia scena poetas savo 
motiną? 

Abi dramos pasitarnauja 
b e d i e v y b ė s p r o p a g a n d a i , 
prasideda ir baigiasi demago
gišku kunigų dergimu. 

Gaila, kad savo talentu poe
tas tarnauja didžiai negar
bingam tikslui. Bedievybės 
demagogijai užtektų išminčių 
ir be jo: „istorijos daktarų" 
Stuinos ir Aničo su Pečiūra. 

L iūdna , žiūrint Marcin
kevičiaus „Mindaugą". Tai 
pasityčiojimas iš Lietuvos 
valstybingumo. Iš atskirų nuo 
kažkieno (greičiausiai rusų) 
žemių atplėštųjų kraujuotų 
gabalų Mindaugas lipdo savo 
karalystę. Lipdo, siekdamas 
karaliaus vainiko, o pasiekęs 
tyčiojas iš jo kaip ir iš savo 
darbo. Ne karalius jis, ne ori 
asmenybė, o kažkokia men
kystė. Patvirkęs lygiai kaip 
Masalskis ir Mažvydas: ne tik 
prisivilioja svetimą žmoną, bet 
ir savąją nužudo (Sio fakto 
jokia istorija nepaliudija). Ne 
veltui „Mindaugas" tur i 
pasisekimą rusų teatruose, net 
Sverdiovske jj rodę. 

Epigrafu savo kūrybai Justi
nas Marcinkevičius galėtų 
įsirašyti 61 ir 62 eilutes iš 
savojo „Mindaugo": 

Jie elgsis taip, kaip jiems 
naudinga bus. 

Mes irgi taip, tik taip tegalim 
elgtis. 

Si išmintis naudinga, pelnin
ga, tačiau poetui tikrai negar
binga. 

V. Kvietys 

LKB Kronikos sukaktis 
Šiomis dienomis minime 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
K r o n i k o s " p a s i r o d y m o 
dešimtąsias metines. „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" pirmasis numeris išėjo 
1972 metų kovo 19 dieną. 
Bažnyčios ir darbininkijos 
globėjo šv. Juozapo šventėje. 
Iki šiol Vakarų pasaulį yra 
pasiekę 50 „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos" nume
rių. 50-tasis numeris išėjo 
praėjusių metų gruodžio 8 
dieną ir prieš porą savaičių 
pasiekė Vakarus. „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos" didžiausias nuopelnas 
yra tai , kad šiandien tikroji 
Lietuvos, Lietuvos Bažnyčios 
ir tikinčiųjų padėtis visame 
Vakarų pasaulyje yra labai 
plačiai žinoma. Lietuva ir 
Lietuvos Bažnyčia visuose 
Vakarų kraštuose turi daug 
nuoširdžių bičiulių, kurie yra 
pasirengę visais galimais 
būdais jai padėti. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra įsis
teigusi „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikom" leisti 
Sąjunga. Jos rūpesčiu Kroni
kos informacijos yra plačiai 
skleidžiamos visame Vakarų 
pasaulyje. J au yra išleisti 
penki „Kronikos" tomai lietu-

Kinija laukia 
„gražių darbų" 

P e k i n a s . — Kinijos užsienio 
reikalų ministerija, atsilieo-
dama į Brežnevo siūlymą 
pagerinti Sovietų Sąjungos — 
Kinijos santykius, pareiškė, 
kad Kinijai svarbūs ne gražūs 
žodžiai, bet veiksmai. Pareiški
me atmetamos kai kurios 
Brežnevo pastabos apie Kini
jos politiką, kuri nuklystanti 
nuo socializmo principų. 

vių kalba. Vienas stambus 
tomas anglų kalba, du tomai 
italų kalba. Jau suplanuotas 
„Kronikos" išleidimas ispanų, 
portugalų, prancūzų ir vokie
čių kalbomis. Kronikos infor
macijos yra pasklidusios 
periodinėje spaudoje ir svar
biuose leidiniuose užsienio 
kalbomis. 

Salvadoro rinkimai 
Stebėtojai pripažįsta: rinkiniai pavyko 

Salvadoro demokrahmus steigiamojo seimo riup k u n ^ ^ 0 ^ Hesburgh. Komunistinės 
rinkimus stebėjo kelios užsieniečių grupės. Iš JAV grnpės b a n d ė „mirimus sutrukdyti, tačiau tai 
į Salvadorą nuvažiavo 9 stebėtojai, kunems vado- - i e m s p a v y k o tik k a i kuriuose miestuose, kaip 
v*vo nuotraukoje matoma senatorė Nancy kj0tįrixtam djdmnu UUMIIIIMM 
Kassenbaum ir Notre Dame universiteto rėkto-

ERDVĖS „KELTAS" 
DAR NENUSILEIDO 

T R U M P A I 
IS VISUR 

Mirė 
kun. J. Kuzmickis 

Anglija. — Kovo 20 d. po 
ilgos ir sunkios vėžio ligos 
Bradforde, Anglijoje, mirė a.a. 
kun. Jonas Kuzmickis, ilgame
tis tos apylinkės lietuvių kape
lionas. Palaidotas kovo 25 d. 
Bradforde, dalyvaujant vysk. 
A. Deksniui, lietuviams kuni
gams ir daugeliui lietuvių. 

Velionis buvo gimęs gausio
je mokytojo šeimoje 1913 m. 
vasario 8 d. Augo ir gimnaziją 
baigė Jurbarke 1931 m. Kuni
gu jšventintas 1936 m. birželio 
21 d. Kaune. Be teologijos ir 
filosofijos, studijavo dar lite
ratūrą. Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Anglijoje yra parašęs nemaža 
knygų, ypač pasižymėjo kaip 
vaikų rašytojas jurbarkiečio 
Ant. Giedriaus-Giedraičio 
įtakoje. Lietuvoje buvo gimna
zijos kapelionas ir mokytojas, 
išeivijoje įvairių stovyklų ir 
kolonijų kapelionas. Dau
giausiai dirbo Bradforde ir 

• apylinkės lietuvių tarpe, važi
nėdamas į mažesnes lietuvių 
kolonijas. Bendradarbiavo 
l a i k r a š č i u o s e . Grožinius 
raštus pasirašinėdavo J. Gai
liaus slapyvardžiu. 

Su juo lietuvių tauta neteko 
uolaus kunigo, Anglijos lietu
vių dvasios vado ir gabaus 
spaudos darbininko. 

White Sands . — Vakar 
astronautų nusileidimas buvo 
sustabdytas dėl Naujosios 
Meksikos dykumoje siaučian
čių smėlio audrų. Astronautai 
turės skrieti apie 2emę dar 
viena dieną ir, dar nebuvo aiš
ku, ar jie turės nusileisti Cape 
Canaveral, Floridoje, a r White 
Sands, Naujoje Meksikoje. 

Trečiąją „ C o l u m b i a " 
erdvėlaivio kelionę trukdė ne 
tik techniniai sutrikimai, bet 
ir oro sąlygos. Yra tik trys vie
tos, kur šis erdvės „keltas" 
gali nusileisti: Kalifornijos Ed-
wards kerinėje bazėje, Naujo
sios Meksikos dykumoje, 
White Sands raketų šaudyk
loje arba pakilimo vietoje — 
Cape Canaveral, Floridoj. Po 
pirmųjų dviejų skridimų erd
vėlaivis nusileido Kaliforni
joje, tačiau čia po 11 dienų 
neįprasto lietaus, nusileidimo 
takas tapo nepatikimas. Kie
tas išdžiūvusio ežero dugno 
smėlis suminkštėjo. Buvo 
nutarta perkelti nusileidimo 
vietą į Naująją Meksiką. Iš 
Edwards bazės skubiai reikė
jo pervežti apie 600 tonų įvai
r i ų į r e n g i m ų , p a s t a t ų 
žmonėms, kranus, angarus. 

Rūpesčio sukėlė smarkūs 

Jungtinės Tautos 
tyrinės Lenkiją 

Ženeva. — Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komisija, 
kurioje yra daug trečiojo 
pasaulio valstybių, paskelbė, 
kad ji tyrinės žmogaus teisių 
laužymą Lenkijoje. Tai pirmas 
kartas, kada JT komisija išei
na prieš komunistų valdomą 
šalį. 

Komisija reikalavo, kad 
S a l v a d o r u i bū tų le i s ta 
išspręsti krizę savo jėgomis, 
kad būtų sustabdytas ginklų 
tiekimas suki lėl iams ar 
vyriausybei. Komisija pa
smerkė ir žmogaus teisių 
laužymus Irane, ypač bahajų 
religijos žmonių persekiojimą. 
Už Lenkijos tyrinėjimą balsa
vo 19, prieš — 13 ir 10 susilai
kė. 

— Gynybos sekretorius 
Weinbergeris atvyko į Pietų 
Korėją. J i s pareiškė, jog JAV 
neleis komunistams pavergti 
Pietinės Korėjos. 

— Žvalgybos žiniomis, 

vėjai, kurie nešiojo dykumos 
smėlį, apsunkino matomumą. 
Prie nusileidimo vietos arti
miausias Alamogordo mies
telis su 24,000 gyventojų prisi
pildė smalsuolių, atvažiavusių . , . 
pažiūrėti, kaip erdvėlaivis Nikaragvos valdžia ir Kubos 
nusileis. Viešbučiai buvo pilni specialistai pravedė slaptus 
žmonių, po 2 ir daugiau viešosios opimjos tyrmėjimus, 
kambaryje. Privačiuose bu- į ™ ****> k a d 8 3 n u o š -
tuose išnuomojamos lovos po N i k a r a g v o s g y v e n t o j ų 
40 dol. parai. Vietiniai bizni* nepatenkinti sandmistų valdy-
riai džiaugiasi netikėtomis 
pajamomis. Vietiniai skautai 
kepė pyragaičius svečiams. 
Tularosa kaimo burmistras 
paprašė gubernatoriaus dau
giau policininkų tvarkai palai
kyti. Visi parkai, įstaigų sodai 
buvo pilni motorinių namelių. 
Armijos vadovybė nutarė įleis
ti 15,000 automašinų į greta 
esantį poligoną — šaudyklą, 
apie 4 mylios nuo erdvėlaivio 
nusileidimo vietos. Armijos 
patruliai išieškojo poligono 
rajoną, kur galėjo būti nespro
gusių sviedinių. Koresponden-

mu. 
— Izraelio kareiviai pradėjo 

naudoti prieš riaušes kelian
čius arabus gumines kulkas. 
Šiandien turėtų prasidėti gene
ralinis arabų streikas ne tik 
okupuotame Vakarų Krante ir 
Gazos pakraštyje, bet ir pači-
čiam Izraelyje. 

— „Time" žurnalo opinijos 
tyrimai parodė, kad 52 nuoš. 
amerikiečių nenorėtų, kad 
prezidentas Reaganas kandi
datuotų antram terminui. 

— Hondūro vyriausybė 
pasiuntė prie Salvadoro sienos 

San Sa lvado r . — Salva
doro r inkimų i š v a k a r ė s e 
komunistiniai sukilėliai pradė
jo didesnę ofenzyvą, o JAV 
miestuose „ s p o n t a n i š k a i " 
įvyko didelės demonstracijos 
prieš vyriausybę ir jos para
mą Salvadoro vyriausybei. 
Didžiausi mūšiai įvyko Usu-
latan provincijoje, į rytus nuo 
San Salvadoro. Ten sukilėliai 
užėmė Puerto Paradą miestą, 
perkirto daug kelių, susprog
dino kelis tiltus. 

Rinkinius Salvadore prižiū
rėjo ne tik daugybė iš viso 
pasaulio atvykusių reporterių, 
bet ir speciali stebėtojų komi-
zija iš JAV. Komisijai vado
vavo senatorė Nancy Kassen
baum. Amerikiečiai stebėtojai 
nuvažiavo į kelis miestus, 
pasikalbėjo su v i e t i n i a i s 
gyventojais. Sukilėlių radijas 
„Venceremo8" skelbė įspė
jimus, kad sukilėlių užimtose 
srityse saugumas garan
tuojamas tik užsienio žurna
listams ir Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus delegatams. 

Dėl sukilėlių veiklos rinki
muose negalėjo dalyvauti apie 
7 nuoš. balsuotojų, pareiškė 
Salvadoro rinkimų komisijos 
galva Jorge B u s t a m o n t e . 
Salvadoro gynybos ministeris 
pareiškė, kad kariuomenė 
nesikiš į rinkimus, t ik rūpin
sis, kad piliečiai galėtų sau
giai atlikti savo pilietines 
pareigas. Kariuomenės nariai 
net nebalsavo, kad priešai 
negalėtų kritikuoti, kad balsa
vimas buvo apgaulingas. 

Maskva grasina 
Maskva. — Sovietų televizi

joje du aukšti Kremliaus parei
gūnai pasakė, jog dislokuoda
ma naujas raketas Europoje, 
Amerika priartintų pavojų ir 
grėsmę prie savo krantų. 
Spėjama, k ad K r e m l i a u s 
pareiškimai reiškia grasinimą 
dislokuoti sovietų raketas 
Kuboje. 

Senatorius Barry Goldwa-
ter, senato žvalgybos komiteto 
pirmininkas, pasakė televizi
joje, kad jis siūlė vyriausybei 
įspėti Castro, jei jis nesustos 
siųsti ginklus į Nikaragvą ir 
Salvadorą, „mes numušime jo 
transporto lėktuvus ir nuskan
dinsime jo laivus". 

Kariuomenė žadėjo gerbti 
balsuotojų sprendimą. 

Valstybės sekretorius Hai-
gas pareiškė, kad gyvybiniai 
i n t e r e sa i r e ika lau ja , kad 
Salvadoras nepatektų į komu
nizmo nagus . Amerika norėtų 
matyti Salvadore nuosaikią, 
demokratinę, pažangią vyriau
sybę. Buvo bijoma, kad rinki
mus gali laimėti radikalios 
dešiniosios grupės kandi
datai. Kai kurie JAV Kongre
so nariai įspėjo, kad laimėjus 
„fašistiniams elementams", 
jie atsisakytų balsuoti už para
mą Salvadorui. 

Rinkimų dieną Salvadoro 
sostinėje žuvo 74 asmenys, jų 
tarpe 14 kareivių, 15 sukilėlių 
ir 13 balsavime dalyvavusių 
piliečių. Kituose miestuose 
žuvo dar 32 žmonės. Neturė
dami autobusų transporto, 
to l iau gyveną pi l iečiai į 
balsavimo būstines vyko raiti, 
žygiavo pėsti, slapstydamies 
nuo teroristų. 

Venecueios stebėtojų grupės 
pirmininkas Rodriguez pareiš
kė, jog jis nustebintas salva-
doriečių pasiryžimo, žūt būt, 
d a l y v a u t i demokra t in i ame 
procese. 

tai tvirtina, kad tokių buvo <*»* 2,000 kareivių 
rasta ir susprogdinta. Visur 
kabo įspėjimai, kad žmonės 
neliestų pastebėtų sviedinių ar 
granatų. Armijos informaci
jos karininkas pranešė, kad 
šaudykloje, kuri atidaryta 
prieš 37 metus, buvo iššauta 
daugiau 33,000 raketų. Daugu
mas jų sprogo, bet galėjo likti 
ir nesprogusių. 

Erdvės agentūros pareigū
nai svarstė, ar nereikėtų nu
traukti kelionę ir sugrąžinti 
erdvėlaivį dviem dienom anks
čiau. Rūpesčių buvo dėl radijo 
ryšių sugedimo. Buvo svars
tyta galimybė palikti erdvė-
laivę dieną ar dvi erdvės orbi
toje ilgiau, kol nurims vėjai 
Meksikos dykumoje. Nutarta 
sugrąžinti „Columbia" po 8 die
nų. Skridimas buvo planuotas 
septynioms dienoms. 

— Britanijos pašto vaidyba 
po 112 metų panaikino telegra
mų siuntimą. Telegramų įstai
ga nukentėjo nuo telefonų 
konkurencijos. Skubios žinios 
greičiau pasiekia adresatus 
telefonu. 

— Naftą eksportuojančių 
valstybių sąjunga OPEC 
pagrasino didžiosioms naftos 
bendrovėms: Texaco, Mobil ir 
Shell, kad jos negaus naftos iš 
OPEC šalių, jei nepirks naftos 
iš Nigerijos. Bendrovės nusilei
do ir paskelbė, kad jos pirko ir 
pirks Nigerijos naftą. 

— Washingtono mieste, prie 
Linkolno paminklo apie 2,000 
žmonių dalyvavo Vietnamo 
karo veteranų ceremonijose. 
Apie 130 buvusių karių, daly
vavusių Vietnamo kare, apver
tė žemės velėną toje vietoje, 
kur bus pastatytas paminklas 
žuvusiems Vietname amerikie
čiams. Ceremonijose kalbą 
pasakė Virginijos gubernato
rius, buvęs marinų karinin
kas Charles Robb. 

— Indijos parlamente gyny
bos ministeris Venkataraman 
paskelbė, kad vyriausybė 
planuoja įsigyti pačių moder
niausių sovietų Mig kovos 
lėktuvų. 

— Iš Sibiro tremties paleista 
ketverių metų bausmę atlikusi 
sovietų žydų veikėja lra Nudel, 
50 m. amžiaus. 

— Irako radijas skelbia, kad 
per 5 kovos dienas prie Ahwa-
zo miesto Irane buvo nušauti 
16,000 Irano kareivių, 7000 
buvo sužeisti ir 8,000 paimti 
nelaisvėn. 

— Turkijos v y r i a u s y b ė 
of ic ia l iame p a r e i š k i m e 
pasmerkė Iz rae l io elgesį 
okupuotose žemėse. Pareiški
mas pasirodė po premjere 
Bulent Ulu8u susitikimo su 
islamo valstybių ambasa
doriais. 

— Bengalijos valdžios galva 
gen. Ershad savo kalboje 
pažadėjo sugrąžinti valstybę į 
demokratinę s i s t emą . Po 
perversmo Bengalijoje suimta 
215 buvusių pareigūnų, jų 
tarpe 6 buvę ministeriai. 

— Kovo 26 sekretorius Hai-
gas pasirašė dokumentą, ku
riuo formaliai įsijungė į Sina
jaus multinacionalines jėgas, 
kurios prižiūrės taiką. Susi
tarimą pasirašė ir tų tarptau
tiniu J*IPi generalinis direk
torius Leaman Ray H u n t 

— Costa Ricos policija iškrė
tė komunistų partijos vado 
Manuel Morą Valverde namą 
ir rado nemažą kiek} ginklų, 
amunicijos ir sprogmenų. 

Šiaurės Korėja 
turi įpėdinį 

S e o u l a s . — Šiaurės Korėja 
ruošiasi švęsti savo dikta
toriaus Kim II Sungo 70 metų 
gimtadienį balandžio 15 d. 
Komunistų diktatoriai, papras
tai, nepalieka įpėdinių ir po jų 
mirties prasideda nuožmios 
varžybos dėl sosto. Šiaurės 
Korėjos diktatorius įpėdinį 
turi savo sūnų Kim Jong Ii, 
40 metų amžiaus. J i s yra polit-
biuro narys, vienas trijų 
viceprezidentų ir komunistų 
pa r t i jos hierarchi joje yra 
antruoju sekretoriumi. J i s yra 
aiškus „sosto įpėdinis", seniai 
ruošiamas užimti pareigas. 

Lenkijos žinios 
V a r š u v a . — Lenkijos ka

rinė vyriausybė atšaukė kai 
kuriuos suvaržymus. Piliečiai 
galės kalbėti telefonu iš mies
to į miestą. Atnaujintas lėktu
vų susisiekimas tarp Lenkijos 
miestų, pradėti reguliarūs 
skridimai į Briuselį, Atėnus, 
Frankfurtą ir Beirutą. 

Karinė valdžia paskelbė, kad 
Lodzėje surasta slapta spaus
tuvė, suimti 9 žmonės. Iš 
Lenkijos ledo ritulio koman
dos Austrijoje pabėgo du žaidė
j a i ir p a p r a š ė politinio 
prieglobsčio. Praėjusią savai
tę buvo pabėgęs vienas. 

Varšuvoje 50 žurnalistų 
paskelbė valdžiai atvirą laiš
ką, kuriam protestuoja dėl 
senos žurnalistų sąjungos 
uždarymo ir naujos įsteigimo. 
Naujoji neatstovauja laikraš
tininkų interesams, sakoma 
laiške. 

K A L E N D O R I U S 
Kovo 30 d.: Regulas. Korne

lija, Danulis, Medą. 
Kovo 31 d.: Benjaminas, 

Balbina, Ginutis, Vartvilė. 
Saulė 

6:12. 
teka 5:39, leidžiasi 

O R A S 
Debesuota, su pragiedru

liais, gali lyti, temperatūra 
dieną 60 1.. naktį 45 1. 

i 
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DRAUGAS, antradienis, 1982 m kovo mėn. 30 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

NUSISKUNDIMAS i Š 
„ R O J A U S " 

Klaus imas . „Drauge" skai
čiau apie sąnarius - artritą. La
bai naudinga kiekvienam žmo
gui apie tai žinoti. Aš pati ta 
liga sergu. Norėčiau išgirsti jū
sų patarimą. Mano kuklus 
klausimas apie nusiskundimą 
iš „Rojaus". Gavau laišką pil
ną dejonių. Štai jos: „Sugadin
ti mano delnai. Delnuose atsi
rado dedervinės. Jos didėja, 
iškyla niežtinčios pūsliukės. 
Kada jas pakrapštau — skauda. 
Nežinau ką daryti. Buvau pas 
gydytoją. Davė mosties tepti. 
Daugiau jokių patarimų. Tai 
sunki mano kančia". 

Ar galima būtų sužinoti kas 
tai gali sužadinti? Ar gali 
tai kilti iš nervinės priežas
ties? Moters gyvenimas sun
kus, nervinantis. Turi namie 
nepataisomą alkoholiką. Jis 
drasko drabužius, išdaužo in
dus. Išsiskirti nėra sąlygų. 
Vaikai verkia. Jiems reikalin
ga mama ir tėvas. Už patari
mus iš anksto dėkoju. 

A t s a k y m a s . Ilgesnį laiką 
nekišti rankų j vandenį, ypač į 
muiluotą bei turintį chemikalų 
indų plovimui. Plauti indus 
apsimovus dvejopas pirštines: 
marškones, o an t jų plasti
kines - gumines. Tokias piršti
nes su vaistais pasiųskite. 

Du kartus per dieną tepkite 
šiais vaistais: VALISONE 
CREAM 0.1% Jų gali šis sky
rius tamstai pasiųsti, jei ne
galėsi per savo gydytoją gauti. 
Darykim viską ką galime ir 
kaip galime padėti kenčian
čiam artimui. 

77 METU SULAUKĘS 
P R A D Ė J O RŪPINTIS 

Klaus imas . Prieš 6 mėne
sius pajutau krūtinėje spau
dimą ir dešinės rankos pirštų 
deginimą. Šeimos nariai sku
biai nugabeno į ligoninę. Tenai 
„cardiac" gydytojas tuojau pa
dėjo į „Intensive care" kur iš
laikė 5 dienas, o po dviejų sa
vaičių paleido į namus. Jo 
popieriuose diagnozė: "Chro-
nic Obstructive Pulmonary di-
sease. Ischemic Heart Dis-
ease". Davė vaistus: Inderal, 
20 mg ir Isordil, 5 mg subl. 
Juos rūpestingai vartoju ir jau
čiuosi pasitaisęs. Gydytoją 
lankyti turiu kas 2 mėnesius. 

Prieš 3 mėn. pradėjo tirp
ti dešinės rankos pirštai net ir 
ramiai sėdint. Jaučiu tarsi 
mediniai būtų. lyg jie neturėtų 
kraujo apytakos. Susitraukę ir 
raukšlėti. Šios žiemos metu. 
išėjus laukan net ir su šiltes
nėm pirštinėm šaldavo. Da
bar, orui atšilus šalimo nejau
čiu, bet kaip mediniai — be 
apytakos. Kai juos išjudinu, 
stipriau pasukinėju, tai pasi
daro normalūs. Kairėj rankoj 
to trūkumo nejaučiu. 

Taipgi šią žiemą esant lauke 
šaltis plikindavo veidus, kurie 
tuojau karščiuodavo, paraudo
nuodavo. Sugrįžus į šiltą pa
talpą, tik po 2-3 valandų karš-

Aldona Ankienė su vaikaičiu 
„ Sodybos" užkandinėje. 

Nuotr. M. Nagio 

tis pranykdavo. Anksčiau tų 
rūpesčių neturėdavau. 

Dėl to viso skundžiausi „car
diac" gydytojui, kuris tik pa
matavo dešinės rankos kraujo 
spaudimą ir jokios pagalbos 
nesuteikė, nors (pagal honora
rą) atrodytų esąs pajėgus pla
čiai gydyti. 

Skaitau ir renku jūsų patari
mus ,,Drauge", bet savo ar
chyve pagalbos neradau. 
Maloniai prašau patarti man 
rankos pirštų gelbėjimo rei
kale. Esu 77 metų, sveriu 210 
svarų. 

A t sakymas . Pagalba nuo 
sklerozės, kuri tamstą kanki
na ir nuo kurios imi vaistus 
(širdies arterijų priskretimas) 
jau seniai pakartotinai šiame 
skyriuje buvo paminėti. Net tu
zinas priemonių kovojant su 
skleroze buvo nurodyta. Tik 
nuodugniau pavartyk savo ar
chyvą. 

Kovoti su skleroze net 77-me-
čiui reikia. Gydytojas būda
mas širdies ligų žinovas, (kaip 
rašai „cardiac"), pasirūpino 
tik simptomų, (kuriuos širdies 
arterijų sklerozė tamstai sukė
lė), šalinimu, palengvinimu. 
Bet sklerozę Tamsta turi ir ki
tose kūno dalyse, ypač dešinės 
rankos arterijose. J i ne visur 
kūne vienodai stipriai pasi
reiškia. Vienam ji daugiau 
smegenų arterijas susiaurina, 
kitam - kojų, trečiam — inks
tų, širdies. Tamstos gydytojas 
aiškiai džiaugiasi, kad su
laukęs 77 metų dar esi pa
lyginti geros sveikatos. Kiti dėl 
širdies sklerozės jau po velėna 
ilsisi dar nei 50 metų nesulau
kę. Tokių skaičius nuolat gau
sėja. Ypač, kada žmonės nesi
liauja rūkę, nesumažina per 
didelio riebalų krovinio ir ki
tais atžvilgiais nesusitvarko. 

Kiek galima arterijos dešinė
je rankoje priskretimą paleng
vinti, priklauso nuo priskre-
timo gausos. Pradėk tuojau 
naudoti po tris kapsules Zinc 
Sulfate, 220 mg per dieną, pa
valgęs, per du mėnesius. Po to 
vieną mėnesį padaryk per
trauką. Ir vėl naudok. Taip la
bai sėkmingai pasibelbsti to
kią ligą kojose turėdami. Juo 
labiau taip gelbėkis, nes nie
kas kitokios pagalbos nesu
teiks. 

Reikalas yra labai rimtas: 
gydytojai permažai kreipia dė
mesio į apsaugą nuo sklerozės. 
Tik simptomatišku gydymu 
daugelyje atvejų pasitenkina
ma. Taip buvo iki šiol daroma 
didelė klaida. Jauni gydytojai 
dabar elgiasi visapusiškiau li
gonio negales tvarkydami. 

Nieko apie save daugiau ne
parašei. Atrodo, kad esi nutu
kęs. O gal rūkai. Gal užsisėdi 
— nejudi, nevaikštinėji, o 
vien tik dėl menkniekio ra

mybės sau neduodi. Gal esi 
cukraligės paliestas? O kaip su 
kraujo riebumu, rūgštumu 
(uric acid). Kaip maitiniesi: gal 
gyvulinius riebalus (įskaitant 
ir pieno riebalus) gausiai nau
doji? Gal nevartoji pakan
kamai vaisių — daržovių... 

Žinoma, gydytojas gali nu
moti ranka į 77-metį, saky
damas: „Tas žmogus turėtų 
džiaugtis tokią sveikatą turė
damas". Priešingai, taip nusi
teikęs gydytojas ligonio gi
minėms pasako, kad tegul jis 
viską valgo, viską geria — kiek 
jam dar liko džiaugtis gyveni
mu. 

Daugiau priemonių kovo
jant su skleroze rasi senose 
..Draugo" laidose. Būtų stro
pių skaitytojų varginimas, vis 
kartojant jau nurodytus daly
kus, kai kalnai žmonėms žino
tinų dalykų dar nei prabėgant 
nebuvo paliesti. Jie laukia sa
vo eilės. Tik jei negautum Zinc 
Sulfate kapsulių - pranešk, su
tvarkysim reikalą. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

A.a. Vincas Kuliešius dažnai 
daly v aud avo kultūrinėse ., So
dybos" pažmonių programose. 

Nuotr. M. Nagio 

K A I P ĄŽUOLAS 
S V E I K A S 8 0 - T I S 

L I E T U V I S 

Klaus imas . J ū s per „Drau
gą" duodate patarimus, paaiš
kinimus ir atsakote į klausi
mus sveikatos reikalais. Tai ir 
aš šiuo reikalu kreipiuosi. 

Norėdamas įsitikinti a r ne
turiu cukraligės, 1980 m. labo
ratorijoje dariau kraujo sudė
ties tyrimus. Laboratorijos 
duomenys; cukrus 117 mg proc. 
Dar anksčiau dariau kraujo ty
rimą: 115 mg% Cholesterolio 
227 mg%, Triglyceridųll9. 
Rūgšties (uric acid) 6.6 mg%, 
BUN 29 mg% 

Esu daugiau 80 metų am
žiaus. Nerūkau ir negeriu. Svo
ris 150 svarų. Turiu aukštą 
kraujo spaudimą ir imu 
Dyazide vaistus, po viena kap
sulę kas antrą dieną.Dabar 
kraujospūdis 140/80. 

Kadangi neturiu jokio su
pratimo kokia yra norma cuk
raus esančio kraujuje, tai krei
piuos į J u s p r a š y d a m a s 
paaiškinimo, ar 117 mg proc. 
cukraus kiekis yra normalus ir 
ar nėra cukraligės? Jei yra virš 
normos, tai ar galima (ir kokiu 
būdu) sumažinti iki normos? 
Taip pat noriu žinoti, a r yra 
normalus kraujo riebumas ir 
rūgštingumas ir kokia yra Bun 
norma? 

A t s a k y m a s . Esi sveikiau
sias kovo mėnesio lietuvis. Esi 
pavyzdys. Tamstai daug kas 
pavydėtų sveikatos, kokia turi 
sulaukęs 80 metų. Kraujo tyri
mų duomenys truputį svyruo
ja, atsižvelgiant kokią techni
ką vartoja laboratorija. Bet 
būsi teisybės ribose, jei žinosi, 
kad kraujo saldumas norma
lus yra tarp 65 ir 110 mg pro
centų. Uric acid: 2.5 iki 6. 
Cholesterolio: 150-220. Tri-
glyceridų: 50-200 mb% Inkstų 
darbas geras, kai BUN yra 
tarpe 10-20. Maži svyravimai 
jokios reikšmės neturi. 

Dėkok savo tėveliams, kad 
nurodė sveiką gyvenimo kelią. 
Taip keliauk ir toliau, o Dieve 
talkink taip pavyzdingai ke
liaujant. 

Tik dar žodis dėl prieš pakel
tą kraujo spaudimą imamų 
vaistų: pasitark su savo gydy
toju, ar jie tamstai reikalingi; 
gal pakaks kartą per savaitę 
nadojant, o gal jų ir visai ne
reikės, jei visai nevartosi val
gomosios druskos ir sūraus 
maisto. Tie vaistai varo šlapi
mą; jie šalina ir kalį (potas-
sium). O jo kiekis laborato
rijoje tamstai nenustatytas 
(norma 3.5-4 mg%). Visada 
naudojant vaistus prieš pakel
tą kraujospūdį, esti šal inamas 
kalis. Jo sumažintas kiekis su
kelia silpnumą. Todėl gydant 
pakeltą kraujospūdį visada rei
kia vartoti maistą turintį dau
giau kalio ar naudoti kalio tab
letes ar skystį (pagal receptą). 
Maistas, kuriame yra dau
giausia kalio yra bananai , 
skvašai, graifruktu - apelsinų 
sunkos. 

Pakeltą kraujospūdį turin
tiems svarbu nepurkšti nosies 
vaistais turinčiais cortisono ir 
kraujo indus sutraukiančio 
vaisto. Taip pat nereikia var
toti tokių vaistų odai. ar lašus 
nosiai. Tokie vaistai mažina 
kalio kiekį kraujuje ir kelia 
spaudimą. 

EAST CHICAGO, 
Indiana 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
Š V E N T Ė S MINĖJIMAS 

Lake apsk. Alto skyriaus 
valdyba, ryžtingo pirmininko 
Alberto Viniko vadovaujama, 
t a l k i n i n k a u j a n t apylinkės 
lietuviškoms organizacijoms, 
negai lėjo pastangų, kad 
Lietuvos atkūrimo 64 metų 
minėjimas būtų sklandžiai ir 
iškilmingai atšvęstas. Lietu
vių delegacijos buvo priimtos 
Gary, East Chicago ir Ham-
mond miestų merų, kurie ta 
proga pasirašė proklamacijas, 
skelbiančias Vasario 16 d. 

tė A. Giedraitienė, jai akompa
navo muz. A. Giedraitis. 
Invokaciją sukalbėjo kun. dr. I. 
Urbonas. Programos vedėjas 
Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos klebonas kun. I. 
Vichuras pristatė garbės stalo 
svečius: kong. A. Benjamin 
East Chicagos miesto merą R. 
Pastrick, Hammond miesto 
merą E. Raskowsky, East 
Chicagos policijos vadą R. 
Striglich, Alto vicepirminin
kę A. Neinienę, kun. dr. Urbo
ną, minėjimo parengimo komi
teto pirmininką R. Pečiulį, 
Matušius ir Lake apskr. 
demokratų vadą J. Krupą. 

Meninę programos dalį atli
ko solistė A. Giedraitienė. 
Akompanuojant muz. A. 

Lietuvių diena. Šiaurės India- Giedraičiui, ji padainavo Oi 
amerikiečių laikraščiai greičiau, greičiau — Šimkaus, nos 

plačiai iškėlė Vasario 16 d. 
reikšmę ir Alto dedamas 
pastangas Lietuvos nepriklau
somybei atgauti . Vasario 20 
d. 8:05 vai. ryto per Hammond 
radijo stotį WJ0B buvo 
perduota 25 minučių specialiai 
Vasa r io 16-tai pa ruoš ta 
p r o g r a m a . N u s k a m b ė j u s 
Lietuvos himno garsams, žinių 
komentatorius ir lietuvių drau
gas Irving Lewin, Aldona 
Tracy, J . Gustaitis ir B. Vilu-
tienė pasikalbėjimo formoje 
iškėlė Lietuvos garbingą praei
tį, klastingą, žiaurią rusų 
okupaciją ir Alto veiklą. 

Tą pačią dieną 9 vai. ryto 
prie East Chicago miesto rotu
šės buvo iškelta Lietuvos 
trispalvė. Vėliavos pakėlimo 
iškilmėse dalyvavo apie 180 
dalyvių, jų tarpe legionierių 
postai 289 it 369, tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietu
vaitės ir East Chicago miesto 
pareigūnai. Kalbas pasakė A. 
Vinikas, East Chicago miesto 
meras Robert Pastrick ir 
Vytauto posto 289 vadas A. 

Neverk motušėle — Žile
vičiaus, Oi tėvyne, manoji — 
Černienės ir Mano gimtinę — 
Kačanausko. Visos dainos 
gražiai skambėjo ir jausmin
gai nuteikė klausytojus, kurie 
menininkams nepašykštėjo 
plojimų. 

Pagrindinis kalbėtojas 
anglų kalba Indi j anos valsty
bės kong. Adam Benjamin, 
puikiai susipažinęs su Lietu
vos istorija ir gerai pasiruošęs, 
ir toliau pažadėjo kelti paverg
tos Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą JAV Atstovų rūmuo
se. Dr. Bronė Matušienė anglų 
ir lietuvių kalbomis trumpai 
apibūdino Lietuvos istorijos 
faktus, jos patekimą į sunkią 
rusų okupaciją, dabartinę 
padėtį ir išeivijos veiklą. 

Alto valdyba kiekviene-
riais metais pagerbia asme
n i s , kur ie n e p a i l s t a m a i 
talkininkauja jos veikloje. 
Šiais metais buvo pagerbti A. 
ir T. Degučiai ir legionierių 

Vaičiulis, o patriotinę maldą f"** P ^ e l b
+

i n ' 8 ? e i i e t a s 

sukalbėjo K. Domarkas. Po ( " A f f a h ? g į g j * " * J ^ s 

vėliavos pakėlimo apeigų vyko fsižymeumo skydus su atmn-
u J • x- • i J- • • kamu įrašu, 
bendri pusryčiai legionierių ' 
post 369 salėje, kuriuos A. Vinikas perskaitė re-
parūp ino legionieriai, o zoliuciją, kuri susirinkusiųjų 
gėrimus — Alto valdyba. buvo vienbalsiai priimta ir bus 

persiųsta JAV prezidentui, 
Vasario 21 d. buvo atnašau- valstybės sekretoriui A. Haig 

jamos šv. Mišios už žuvusius ir kitiems valdžios pareigū-
dėl Lietuvos laisvės ir paverg
tą Lietuvą penkiose šiaurės 
Indianos bažnyčiose. East 

nams. Minėjimo metu buvo 
renkamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams. Aukų rinki-

Chicago Šv. Pranciškaus lietu- mu rūpinosi Alto skyriaus 
vių parapijos -bažnyčioje kun. iždininkas J. Skeirys, K. Valei-
P. Jakulevičius pasakė surištą ka ir R. Nemickas. Šiais metais 
su šia švente patriot inį 
pamokslą. Mišių metu giedojo 
parapi jos choras, kur iam 
vadovauja muz. A. Giedraitis. 
J. Petraitienė ir B. Tampaus-
kienė papuošė visus pamaldų 
dalyvius tautiniais ženkliu
kais. Vėliavas į bažnyčią įnešė 
R. Tampauskas, V. Tampaus-
kas, P. Smilgis ir B. Turne-
vičius. 

5 vai. p.p. vyko pagrindinis 
minėjimas Šv. Pranciškaus 
parapijos salėje, East Chica-

buvo surinkta 1,322 dol., kurie 
bus pasiųsti Alto centrui. 

Puikią vakarienę paruošė 
šeimininkės: T. Degutienė, O. 
Juskiv, E. Jasaitienė, E. 
Stankuvienė ir L. Fortney. 
įdedamos nepaprastai daug 
darbo ir dirbdamos be atly
ginimo, jos dar paaukojo po 20 
dol. Lietuvos laisvinimo reika
lams. Barą tvarkė V. Degutis. 

Minėjimo rengimo komiteto 
pirmininkas R. Pečiulis 
padėkojo visiems komiteto 
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čiuose, bažnyčioje ir minėjime, 
jautėsi organizuotumas, sklan
dumas ir šventiška nuotaika. 

B. Vilutienė 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4600 W. 103 St. O a k Lavvn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagai susi tar imą. 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
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o—8; antr. 12--6; penkt. 1C—12, 1—o 

HiiiimiiiiimiiiHmmmiiiifiiMiiMiiMti 
VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės rau

donas ratas, Lietuviški debesys. 
Vandens žo!ė, Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas. 110 pusi. 
Kieti viršeliai Išleido ATEITIS 
1978 Aplan'crs Vilijos Eivaitės. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

UI. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 
ifiiiiMiiimiHtimiimmuiiiiiHHtiiiiiitM 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušeri ja ir mo te rų Hgos 
Gineko log inė C h i r u r g i j a 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius paga! susitarimą 

Tel . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
2434 West 71st S t r ee t 

Vai.: pirm., antr . ketv. ir penkt . 
11:30 vai. ry to iki 3 vai. popiet . 

Dr . A n t . Rudoko kabinetą p e r ė m ė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. paga! susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ir 
7-o antr., ir penkt. 10-4; šeštad 10-3 va! 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

T e l . ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir e-8 vai. vak. 
šskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDMOjA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

Vai.-. Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus hgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

go. Minėjimą pradėjo A. Vini- nariams už puikiai atliktas 
k a s , p a s v e i k i n d a m a s pareigas ir svečiams už gausų 
susirinkusius. Įnešus vėliavas, atsilankymą ir aukas. Tenka 
Amerikos ir Lietuvos himnus, paminėti, kad šiais metais 
v i s i e m s s u s i r i n k u s i e m s visur, tiek vėliavos pakėlimo 
prisijungiant, sugiedojo solis- iškilmėse, bendruose pusry-

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos jagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin. 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 
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I VALIO J A U N Y S T E I ! 
iį LOS Angeles LB Jaunimo Ansamblio 
= choras „ SPINDULYS" — 80 dainininkų = 

1 Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas sal- 2 
I tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk | 
= mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau, šiandien mūsų = 
s šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau | 
= vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos | 
I populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom s 
s pozitorių. i 
I Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Broniu* z 
s Budriūnas. s 
į Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona | 
s Barauskienė. 3 
= Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina g 
5 Mickutė. Akordeonistas Rimae PolikaitiB. = 
1 Plokštelę vileido Los Angeles LB Jaunime ansamblis | 
1 „ SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Užsakymus I 
| siųsti: DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, Chicago, IL 60629. § 
£imiiiimiiiiimiiiiiiiiMiiimmiiiimiiiiiiiimiiMimiiiiiiiiiimmi iiiiiiiiiiiitiitci 

O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ CYDVTOIA 
8104 S. Roberts Road 

mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
.(Kalba lietuviškai! 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai paga! susitarimą. Uždaryta treč 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai pirm , antr , ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai lak 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

'ai : antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai pirm , antr , ketv ir penkt 2-5 
ir o-7 — iš anksto susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

2659 VV. 59 St. , Ch icago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą Pirm 
antr , treč , ketv ir šeštad 

Of tel. 586-3166; namg 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai pirm . antr ketv ir penkt 
2-7, šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr . treč 
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel. — 778-3400 

•' 



Tragiškoji Europa ar 

TRAGIŠKIEJI 
VAKARAI? 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
1938 į lietuvių kalbą buvo iš
versta (Broniaus Stočkaus) 
Šveicarų rašytojo Gonzague de 
Reynold (Frederic Reynold de 
Cressier) knygą „Tragiškoji 
Europa". Autorius, rašydamas 
tą knygą, matydamas pašonė
je Hitlerio siautėjimą, naujos 
pagonybės skelbimą, nieko ge
ro nesitikėjo ir pranašavo liūd
ną Europos ateitį ne kažin ka
da tolimoj ateity, bet tikėjosi ir 
savo akimis pamatyti. Ir pa
matė. Jo, kaip ir kitų, kurie 
blaiviai žiūri į ateitį, niekas ta
da nenorėjo pavadinti prana
šu ir į knygos iškeltus faktus 
per daug dėmesio nekreipė, rei
kiamų išvadų nepadarė. Prie
šingai: dar 1938 Miunchene 
suvažiavę keturi Europos va
dai džiaugėsi popiergaliu, ku
rį pasirašė ir tas pats Hitleris, 
ir visi kalbėjo beveik apie am
žiną taiką. 

Knygą rašydamas autorius 
dar nežinojo, kur Hitleris pa
suks, nežinojo, ar savo rasės 
iškėlimas aukščiau kitų ne
sukels visuotinio karo, ar jis 
kada prablaivės, ar pati vo
kiečių tauta, davusi tiek filo
sofų ir muzikos genijų, taip že
mai kris, ar nebus kas 
pažabos tą beprotį diktatorių. 
Autorius darė išvadą, kad vo
kiečių diktatorius vargiai bū
tų toks, koks jis tomis dieno
mis buvo, jei nebūtų buvę 
prototipo — rusų diktatoriaus 
Stalino. Jų abiejų pavyzdžiu, 
nors ir daug švelnesne prakti
ka, buvo pradėję eiti dar ir ki
tų Europos šalių valdovai 
rinkti ar kaip kitaip patekę į 
valdžią. Ir vienam, ir kitam 
diktatoriui iškilti ir įsigalėti 
leido neapdairumas, prideng
tas per plačiai suprasta demo
kratizmo skraiste. 

Gonzague savo knygoje 
pasakoja, kad krikščioniškoji 
moralė buvo pradėta griauti, 
prisegant jai visokias neto-
lerancijas, teigimus išplečiant 
kartais iki nesąmonių. Pasė
toji sėkla augo, plėtėsi, iki įvy
ko didžiausia kada kokią ma
tė ž m o n i j a k a t a s t r o f a . 
Katastrofos autorius neabejo
ja, kad prie jos einama (kny
ga parašyta 1934): „Kai pra
džioje padaroma klaida, tai 
kelio pabaigoje ištinka katas
trofa". Bolševizmas, nacizmas 
— štai tų klaidų išdavos. 

Pagal Gonzague bolševiz
mas turi aiškių liuciferiškų žy
mių. Viskas yra atvirkščiai ne
gu tai bolševizmas tvirtina, 
žinoma, pats tuo netikėda
mas, vadinas meluodamas. Ir 
čia duoda tokį paveikslą: kai 
jis, Liuciferis, buvo nutrenktas 
iš dangaus, kritęs žemėn galva 
žemyn. Jam tada viskas atro
dė atvirkščiai. Bolševizmas, 
būdamas susijęs su visu tuo, 
kas yra liuciferiška, ir elgiasi, 
daro viską atvirkščiai, kas 
prieštarauja žmogaus prigim
čiai, protui, tiesai. Mes visą tai 
matome, tik dažnai per mažai 
pavadiname tikruoju vardu — 
demonišku siautėjimu. Kad 
taip buvo arba yra, parodė 
ypač praėjusio karo ir dabar 
pokario metai. Nereikia smul
kiau aiškinti, kas ir taip aiš
ku, kai nelaimingieji turi him
nus giedoti skriaudėjams, 
žudomieji verčiami garbinti 
žudikus. 

Mūsų tauta, kaip ir mūsų 
artimiausi kaimynai, būdami 
negausūs, kenčia daugiau nei 
gausesnės tautos. Nei vienas 
kitas kraštas proporcingai nė
ra turėjęs tiek aukų, kiek lietu
viai ir pabaltiečiai. Kaip tik 
čia ir pasirodo nuogas bol
ševizmo veidas kojom apvers
ti tiesą ir savo tamsiuosius 
darbus priskirti žudomie-
siesiems, tremiamiesiems. 

kankinamiems beteisiams. 
Kasmet vis vienoj iš trijų 
Pabaltij ų respublikų sufabri
kuojamos bylos už tariamus 
nacių laikais nusikaltimus. 
Kas žino bolševikinę tvarką, 
tam aišku, kad norint įteisin
ti, pasauliui ką nors parodyti, 
ko tikrai nebuvo, liudininkų 
rasti, priversti liudyti galima 
kiek tik nori, o apkaltintam 
nėra jokios galimybės apsi
ginti, įrodyti savo nekaltumą. 
Nesvarbu, kad tai melas, svar
bu, kad šiai liuciferiškai sant
varkai palaikyti reikia suor
ganizuoti parodomąją bylą ir 
naiviam pasauliui muilinti 
akis. Dar daugiau: tas pats šė
tonas sugeba rasti būdų su
klaidinti ir demokratiškų ša
l i ų v i s o k i a s v a l d ž i ų 
institucijas, kad ir jos pradėtų 
knaisytis tarp tų nelaimin
gųjų benamių ar pabėgėlių, 
ieškodamos tariamų karo 
nusikaltėlių. Juk tai geriausias 
būdas išsisukti nuo savo di-
didžiųjų žudynių, kaltinant ki
tus. Vakarai, kaip teisingai 
Gonzague tada sakė, dėlei sa
vo menko regėjimo, nepakan
kamo supratimo šėtoniškos 
taktikos, nesugebės atsispirti 
labai rafinuotom žabangom ir 
dažnu atveju tvirtins bolševiz
mo melą, patys to nežinoda
mi. Tai daugiau negu tragiš
ka. Tai Vakarų katastrofa ir 
savižudystė. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GRABNESlAI 

Kad bolševikinė revoliucija 
buvo pati žiauriausia kartu ir 
kvailiausia, rodos kiekvienam 
turėtų būti aišku. Tą pripažįs
ta ir patys bolševikai. Jos vai
siai seniai matomi. Revoliu
cija seniai ima gesti, o kad iki 
šiol išsilaikė, tai priežastimi 
reikia laikyti ne jos principų 
tvirtumą, bet laisvųjų Vaka
rų silpnumą. Jei ne Vakarų 
pagalba išsilaikyti šiai' neiš-
mintingiausiai žmonijos isto
rijoje revoliucijai, ji būtų žlu
gusi tuoj po II pasaulinio karo. 
Jau nemaža buvo rašyta, kaip 
nedaug betrūko, kad Krem
liaus diktatūra būtų buvusi 
nušluota, jei ne karo laimė
tojų trumparegystė. (Viena jų 
ir Vlasovo armijos išdavi
mas). 

Gonzague baiminimasis dėl 
Europos neveiklumo ir neryž
to sustabdyti artėjančią 
katastrofą galioja ne tik Eu
ropai prieš penkiasdešimt me
tų, galioja ir šiandien, ir ne 
vien Europai. Kartais mato
me tartum Europai ginti ir 
stiprinti yra tik Amerikos pa
reiga, bet branduolinių ar į 
juos panašių ginklų gamybą 
turinti sustabdyti tik Ameri
ka, o kas anapus geležinės už
dangos, neminima. Demons
truojama tik prieš Amerikos 
raketas, skirtas jiems patiems 
ginti. 

Šiandien jau panašiai ir su 
kita jautria, pavojinga vieta — 
Centro Amerika. Maskva ir 
jos tarnas Castro rado silpną 
vietą ir siunčia savo galybę: 
pirmiausia Salvadoras, paskui 
Gvatemala, toliau numatytas 
Hondūras ir t.t. O pas mus net 
labai gudrūs vyrai organizuo
jasi, rėkia, kad nereikia ten 
kištis, nereikia gintis, kol dar 
tai galima padaryti. Keista ir 
nesuprantama, kad į tą riks
mą įsijungia ir kai kurie aukš
tai stovį dvasiškiai. Vis 
humaniškumo vardan. O kaip 
būtų gera, kad jie vienus kitus 
metus pagyventų, savo aki
mis pamatytų bolševizmo 
„humaniškumą". 

Išvada nelinksma. Jei 
Gonzague de Reynold būtų gy
vas ir knygą būtų rašęs mūsų 
laikams, būtų ją pavadinęs 
„Tragiškieji Vakarai". 

Dvidešimt dviejų metų lais
vos ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimas buvo sutryp
tas 1940 m. birželio 15 d. į 
Lietuvą įsiveržusių Sov. Rusi
jos tankų. Kremliaus sureži
suotu vaidinimu, Lietuvoje 
esant jų kariuomenės armijos 
ir enkavedistų pulkams, siau
čiant terorui ir baimei, 1940 m. 
liepos 14-15 d. įvyko „laisvi" 
rinkimai į vadinamą „liau
dies seimą", kuris buvo 
„išrinktas" klastotais rinki
mais. Dar prieš tos rinki
minės komedijos vaidinimą 
enkavedistų buvo areštuoti 
visuomeniniame bei politinia
me Lietuvos gyvenime įtakin
gesnių daugiau kaip 2,000 
žmonių, visa spauda pavesta 
komunistų kontrolei, uždary
tos visos lietuviškos organi
zacijos ir draugijos, laisvai 
veikė tik nė 1000 narių netu
rinti komunistų partija, kuri 
buvo priklausoma nuo 
Maskvos ir savo politinėje 
veikloje tik jų direktyvas te-
bevykdė. Į „liaudies seimą" 
kandidatų siūlymas, o jų buvo 
tik tiek, kiek reikėjo išrinkti, ir 
rinkimų kontrolė buvo paves
ta tai negausiai komunistų 
partijai. 

1941 m. liepos 21 ir 22 d. 
Kaune, Valstybės teatre, 
susirinkęs „liaudies seimas" 
enkavedistų kontrolėje labai 
greitai priėmė „Lietuvos įsto
jimo į Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos sąstatą 
deklaraciją". Paminėsime 
kelis niekšiškus svaičiojimus 
iš tos deklaracijos: „Lietuvos 
Uaudis įsteigė naują valsty
bės santvarką", „Lietuva tapo 
Sovietų Socialistinė Respubli
ka", „Dabar liaudis, galin
gosios Raudonosios Armijos 
padedama, nuvertė smetoniš
kųjų pavergėjų jungą, ir įstei
gė savo valstybėje sovietų val
džią", „Jei Lietuvos liaudis 
galėjo savo šalyje įsteigti 
vienintelę teisingą valstybės 
santvarką, tai visa tai yra tik 
Sovietų Sąjungos dėka". 

Ir dar „Liaudies Seimas 
nutarė: Prašyti Sovietų 
Soc ia l i s t in ių Respubl ikų 
Sąjungos Aukščiausiąjį Sovie
tą priimti Lietuvos Sovietų 
Socialistinę Respubliką į 
Sovietų Socialistinių Respubli
kų Sąjungos sąstatą sąjun
gine respublika tais pačiais 
pagrindais, kuriais įeina į 
SSRS Ukrainos, Gudijos ir 
kitos sąjunginės respublikos". 

Tos deklaracijos pilnas teks
tas atspausdintas jau komu
nistų leidžiamose „Vyriau
sybės Žiniose" 1940 m. liepos 
22 d. Nr. 719. 

Toks „seimo" nutarimas 
padarytas Lietuvos paver
gėjams rusams reikalaujant ir 

griežtai spaudžiant, suklas
tojus lietuvių tautos žmonių 
valią ir buvo neteisėtas. 

Tame „seime" komunistų 
partijos vadovybės buvo 
paskirta ir delegacija vykti į 
Maskvą ir „prašyti", kad ji 
priimtų Lietuvą į Sov. Rusijos 
sudėtį, nors dar ir nenuvykus 
su tokiu „malonės prašymu" 
deklaracijoje aiškiai užak
centuota, kad „Lietuva tapo 
Sovietų Socialistine Respub
lika" ir kad toji sovietinė 
santvarka atsirado „Sovietų 
Sąjungos dėka". 

* 

Štai tie grabnešiai, vykę į 
Maskvą ir po kruvino Stalino 
kojom nunešę L ie tuvos 
nepriklausomybės grabą. 
Sąrašas spausdinamas alfa
betine eile. 

Birutė Abdulskaitė, g. 
1913.111.10 Salantuose, Kretin
gos aps., ūkin., nuo 1933 m. 
priklausė komunistų partijai, 
už komunistinę veiklą 1935-
1940 m. laikotarpyje 6 kartus 
kal inta . 1940.VII tapo 
„liaudies seimo" nare. 1940-
1941 m. rusų okupacijoje dir
bo komunistų partinį darbą 
Kretingos aps., o po karo tokį 
pat darbą Kretingoje, Telšiuo
se, Šilutėje. 

Liudas Adomauskas, g. 
1880.IV.8 Notėnų k., Skuodo 
vis., Kretingos aps. 1903 m. 
baigęs Kauno kun. sem. buvo 
kunigu įvairiose parapijose. 
Susižavėjęs komunizmu 1921 
m. metė kunigystę. 1922 m. 
buvo Lietuvos komunistų part. 
laikr. „Žarijos" ir „Naujosios 
Gadynės" oficialus redakto
rius ir leidėjas. Už komunis
tinę veiklą 1923-1925 ir 1927-
1934 m. buvo kalintas. Sov. 
Rusijai Lietuvą okupavus, 
1940.VII tapo „liaudies seimo" 
pirm., o dar prieš tai vaist. 
kontrolierių. Komunistų part. 
narys nuo 1941.11. Vokiečių 
Paner iuose s u š a u d y t a s 
1941.VHI.16. 

P e t r a s C v i r k a , g . 
1909.111.12 Klangių k., Veliuo
nos vis., Kauno aps., rašy
tojas. 1926 m. baigė Vilijos 
vid. mokyklą ir 4 m. mokėsi 
meno mokykloje Kaune, bet 
menininku netapo, atsidėjo 
literatūrai: rašė romanus, 
noveles, rinkinėlius vaikams. 
Palaikė glaudžius ryšius su 
Sov. pasiuntinybe Kaune. Po 
dažnų kelionių į Sov. Rusiją 
propagavo tos šalies laimė
jimus, o vienoB su Lietuvos 
dailininkais ekskursijos metu 
Leningrado gelež. stot. net 
nusiskundė milicininkui, kad 
Lietuvoje žiemą į mokyklą 
vaikai basi eina. 1940.VI.15 
rusams Lietuvą okupavus įsto-

L. KERULIS 

jo į komunistų partiją, akty
viai palaikė okupacinį režimą 
save raštais, tapo „liaudies 
seimo" nariu, buvo paskirtas 
rašytojų draugijos pirm. ir 
apsigyveno iš Vailokaičių 
atimtuose namuose Kaune. 

1941.VI.22 kilus vokiečių-ru-
sų karui išbėgo į Sov. Rusiją. 
Ir ten rašė apsakymus, nove
les. Tik frontui praūžus 1944 
m. grįžo į Kauną. Mirė 
1947.V.2 Vilniuje. Už nuopel
nus okupantams Sov. Rusija 
50 m. gimimo sukaktuvėms 
paminėti 1959.III.3 išleido 40 
kap. pašto ženklą, kuriame ir 
lietuviškai atspausdinta „P. 
Cvirka". (Scott kat. 2173). 

J u o z a s D e m s k i s , g. 
1883.III.7 Naudvaryje, Šakių 
aps., ūkin., gyveno Kurynes k., 
Jankų vis., Šakių aps., nuo 
1932 m. komunistų partijos 
narys. 1909-1912 m. gyveno 
JAV. Lietuvoje rėmė komu
nistų pogrindžio veiklą, plati
no bolš. literatūrą. Už tą 
veiklą 1937 m. nubaustas 1 m. 
kalėti. 1940 m. pateko į „liau
dies seimą". Mirė 1943.VI.13 
Tiumenėje, Sov. Rusijoje. 

K a r o l i s D i d ž i u l i s -
Grosmanas, g. 1894.VII.19 
Mandeikių k., Kruopių vis., 
Šiaulių aps., žydų kilmės 
komunistų veikėjas. 1919 m. 
įstojo į komunistų partiją. 
1923-1925 m. mokėsi ir baigė 
Vakarų tautinių mažumų 
komunist. univ. Maskvoje. 
Nuo 1935 m. Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto 
instruktorius Užnemunėje. 9 
m. kalintas už komunistinę 
veiklą. 1940 m. Sov. Rusijai 
Lietuvą okupavus paskirtas 
vyriausybės įgal. ministru 
Vilniuje, „liaudies seimo" 
nariu, Lietuvos „Aukščiausios 
tarybos" prezidiumo pirm. 
pav. 1941 .VI išbėgo į Sov. 
Rusiją. 1944 m. rusams 
okupantams vokiečius išvijus, 
grįžo ir nuo 1947 m. buvo 
pavergtos Lietuvos „Aukš
čiausiojo teismo" pirm. Mirė 
1958.V.24 Vilniuje. 

Viktoras Ditkevičius, g. 
1917.1.20 Meteliuose, Alytaus 
aps. Nuo 1935 m. komunistų 
partijos narys, 1936-1938 m. 
Simno vals., Alytaus aps., 
kom. partijos org. sekret. 1940 
m. kareivis Marijampolėje, 
paskirtas liaudies kariuo
menės bataliono politiniu 
vadovu, vadinamo seimo 
nariu. 1941.VI išbėgo į Sov. 
Rusiją, 1942-1944 m. tarnavo 
Raud. armijos vadinamoje 16 
liet. divizijoje. 

L i u d a s G i r a , g. 
1884.VIII.27 Vilniuje, poetas. 
1905 m. baigė Vilniaus kuni

gų sem., bet kunigu neįsišven
tino. Dirbo liet. laikr. redakci
jose, leido kalendorius ir 
knygas, aktyviai bendra
darbiavo spaudoje, išleido 
savo eilėraščių rinkinius. I 
pas. karo metu vokiečių 
okupacijoje Vilniuje dalyvavo 
liet. krikščionių demokratų 
veikloje. Lietuvos nepri
klausomybės pradžioje buvo 
paskirtas Vilniaus komen
dantu. 1919 m. Kaune — 
žvalgybos viiš., 1920 m. — 
Marijampolės aps. virš.; 1922-
1926 m. Valstybės teatro 
direktorius, vėliau švietimo 
ministerijos knygų leidimo 
komisijos sekretorius. 1938 m. 
išleido stambų „Literatūros 
Naujienų" Nr., skirtą Tar. 
Rusijai, 1939 m. I mėn. viešėjo 
Sov. Rusijoje. 

Morališkai netvirto charak
terio visada prisitaikydavo 
prie sąlygų, nepastovus poli
tinių pažiūrų atžvilgiu, tai ir 
1940 m. rusams Lietuvą 
okupavus, nvėje bolševikams 
tarnauti: tapo „liaudies seimo" 
nariu, švietimo komisaro 
pavad., spaudoje liaupsino 
pavergėjus, kilus vok.-rusų 
karui 1941.VI išbėgo į Sov. 
Rusiją, 1942-1944 m. tarnavo 
Raud. armijoje 16 liet. divi
zijoje. 1944 m. grįžo, mirė 
1946.VII.1 Vilniuje. 

Mar i ja K u t r a i t ė , g. 
1911.1.24 Vinkšnių k., Biržų 
vis. ir aps., darb., baigusi 
pradž. mokyklą. Nuo 1934 m. 
priklausė komunistų partijai. 
1934-1935 m. Maskvoje mokė
si komunistų partinėje mokyk
loje. 1935-1937 m. Biržų kom. 
pogrindžio komiteto narė. 
1937-1940 m. už komunistinę 
veiklą buvo kalinta. Sov. Rusi
jos kariuomenei įsibrovus į 
Lietuvą, 1940.VII tapo „liau
dies seimo" nare. 1941.VI.22 
kilus karui su rusais okupan
tais išbėgo, 1942-1943 m. 
tarnavo Raud. armijoje 16 liet. 
divizijoje. Grįžusi nuo 1944 m. 
komunistų part. darbuotoja 
įvairiose ok. Lietuvos vietose. 

Icikas Meskupas, slap. 
Adomas, g. 1907.111.20 Ukmer
gėje. 1926 m. baigė žydų ginui. 
Ukmergėje. Studijavo LU 
gamtos-matematikos fak. Nuo 
1924 m. dirbo su komunistiniu 
jaunimu. 1927.XI suimtas ir 
iki 1931.11 kalintas. 1929 m. 
įstojo į komunistų partiją. 
1931-1933 m. Berlyne organi
zavo komunistinės literatūros 
leidimą ir gabenimą į Lietu
vą. 1933.V Berlyne vokiečių 
suimtas ir 1934.rv ištremtas į 
Lietuvą. 1935.VII-VIII slaptai 
dalyvavo VII komun. interna
cionalo kongreso Maskvoje. 
1938.V išsiųstas į Dimitravo 
priv. darb. stov. 1939 m. 
paleistas. Slapta išvyko į 
Maskvą, 1940.III grįžo. Rusų 

okupacijoje 1940 m. pateko į 
„liaudies seimą", paskirtas 
komunistų partijos II sekret. 
Kilus karui 1941.VI išbėgo į 
Sov. Rusiją, 1942.III.7 atvyko į 
Lietuvą kaip operatyvinės 
grupės vadovas partizani
niam darbui ir kovai. 2uvo 
kautynėse 1942.111.13 prie 
Smailių k., Nem. Radviliškio 
vis., Biržų aps. 

(Bus daugiau) 

PAMINKLAS 
JALTOS AUKOMS 

Jaltos aukoms paminklo 
statyba Londone. Kensingto-
no muziejų rajone, eina prie 
galo ir atidengimas numaty
tas netolimoje ateityje. Pa 
minklą suprojektavo meninin
kė Angelą Connor vandens ba
seino forma, kur trykštančios 
vandens čiurkšlės nepaliauja
mai varinėja du akmens rutu
lius. Tai simbolizuoja Jaltos su
sitarimo aptartus pabėgėlius, 
kuriuos pasaulinė politika va
rinėja iš vienos vietos į kitą, iš 
vienos šalies į kitą šalį. 

Mintį tokiam paminklui da
vė lordo Betelio ir grafo N. 
Tolstojaus knygos, kur doku
mentais įrodytos Jaltos susi
tarimo nežmoniškos pasek
mės — šimtų tūkstančių 
Sovietų Sąjungos ir Sov. Są
jungos okupuotų valstybių gy
ventojų jėga repatriavimas ir 
išvežimas mirčiai į Sibirą po 
Antrojo pasaulinio karo. Pa
minklo užrašas rodo. kad jis 
skirtas Jaltos susitarimo au
koms, kurios priverstinu būdu 
buvo išvežtos į Rusiją. 

Paminklas statomas aikštė
je prie Viktorijos ir Alberto 
muziejų. Lėšas paminklui sta
tyti padėjo rūpintis daugiau bri
tų politikų ir komunistų paverg
tų tautų tremties organizacijos. 

T. 

Anšlavs Kglitis. latvių rašyto
jas, kurio knygos ištrauką čia 
spausdiname. 

Nuotr. Algirdo Gustaičio 

EPIZODAS PRIE 
ŠVENČIONIŲ 

anglų kalba, yra pirmasis šio įdomaus romano 
atskambis mūsų kalba. Dėl akcijos sukoncetra-
vimo Švenčionyse, vertėjas pavadino romano 
skyrių „Epizodas prie Švenčionių". 

J. G. 

ANSLAVS EGLITIS 

Vertė Jurgis Gliaudą 

* * * 

Mums taip mažai pažįstant latvių išeivijos 
literatūrą, neturint lietuvių kalbos vertimuose 
nei ištisų veikalų, nei antologijų, galbūt mūsų 
periodinėje spaudoje galės rastis galimybė bent 
nuotrupomis šį bei tą pažinti. 

Čia duodamas latvių rašytojo Anšlavo Egli-
čio romano „Aš nebuvau herojus" skyrius, kur 
aprašomas latvių kariuomenės dalinio susto
jimas Švenčionyse. Autorius pasakoja vyriau
siojo veikėjo vardu apie karo sunkmetį. Centri
nis romano personažas yra pasiturįs meno 
kūrinių rinkėjas. Prieš savo valią įveltas į 
kariuomenę, jis neapkenčia karo ir Sovietų— 
hitlerininkų karinį konfliktą vadina tobula 
beprotybe. Būdamas vadovaujančioje pozi
cijoje, jie stengiasi vengti smurto, nustatyti tai
kius ryšius tarp kariaujančiųjų pajėgų. Prieš 
skaitytoją praeina latvių policijos batalionas, 
lietuvių policija, lenkų ir sovietų partizanai 
Švenčionių apylinkės miškuose ir jau gerokai 
palaužtos vokiečių kariuomenės dalys. Greta 
kariavimo nuotykių autorius domina puikiai 
pavaizduotais romano personažais. 

Romanas „Aš nebuvau herojus" buvo 
atspausdintas 1955 metais. Šis vertimas, via 

Batalionas įsitalpino jaukiame dvare, kuris 
slėpėsi už aukštų, šakotų medžių. Mane atvykusį 
sutiko batalioną paliekąs adjutantas. Esą 
pulkininkas dabar ilsisi, jis priimsiąs mane vėliau. 
Tad laukiau. Šešetai valandų praslinkus mane pa
kvietė įžengti į pulkininko kabinetą. Pulkininkas, 
gulėdamas ant nedidukės sofos, kurį laiką mane ste
bėjo. Jo akys buvo liguistos, kraujais pasruvusios. 
Lyg prisiversdamas, jis kimiu balsu numetė: 

— Puiku, puiku, naujas adjutantas. Pamatysim, 
pamatysim. Dabar gi ištuštink šitą butelį. 

Jis parodė man pustuštį butelį degtinės. Sugavęs 
mano veide pasipriešinimą, pridūrė: 

— Tai mano pirmasis įsakymas. 
Jo elgesys buvo būdingas elgesys kariuomenėje 

ir panašiuose daliniuose. Šitokio elgesio labiausiai 
nekenčiau. Neįmanoma atskirti, kas yra protinga, 
naudinga, neprotinga ir įžūlu tuose įsakymuose. Įžū
lius įsakymus svaido galintieji įsakinėti savo malo
numui, savo pasitenkinimui. Kraujas man trenkė 
veidan. Aš giliai atsikvėpiau ir ryžausi suteikti 
pulkininkui galimybę atiduoti mane karo lauko teis
mui už jo kvailo įsakymo nevykdymą. Tačiau aš 
laiku prisiminiau nemalonumus, kuriuos patyriau iš 
savo buvusio viršininko. Įniršis ir neklusnumas daž
nai yra nepajėgios asmenybės savybės. Aš nebuvau 
atsiųstas j šį batalioną demonstruoti savo išdidumą. 

bet nuveikti ką nors naudinga. Buvo aišku, pulki
ninkas Driba nugirdo, kad aš esu kietas pedantas, 
kuris drįsta nevykdyti savo pulkininko įsakymo, 
kada mūsų automobilis, pakeliui j Rezeknę, buvo 
sukilėlių apšaudytas. Tad aš nugalėjau pasibjau
rėjimą šiuo įsakymu, aš nugalėjau pasišlykštėjimą 
ruda namų gamybos degtine ir išgėriau degtinės 
liekaną. 

Kitą rytą susitikau su bataliono karininkais. Aš 
nustebau, kad girtuokliavimu pagarsėjusiame 
batalione tik vienas kapitonas buvo tikras gir
tuoklis. Ir kaip tiktai jis buvo nepaprastai nuoširdus, 
malonus senis, kadaise Petrapily rezidavusios caro 
gvardijos palikuonis. Jis buvo aukšto ūgio, stam
bus, nešiojo šeriuotus juodus ūsus. Taikos metais jis 
buvo turtingas malūnininkas. Dėl geradariško nusi
teikimo jis negalėjo bausti savo dalinio kareivių už 
jų prasižengimus. Jo dalinys buvo tikras valkatų ir 
sukčių rinkinys. Tačiau jie visi buvo pasiryžę eiti net 
į pragarą dėl savo kapitono. 

Ketvirto dalinio vadas buvo visai jaunas provin
cinės gimnazijos mokytojas, kuris stengėsi laikyti, 
bent paviršutiniškai, savo dalinį tvarkoj Jis netu 
.rėjo nė laiko pagalvoti apie pramogavimą. Kiti du 
karininkai atrodė gerais kariais, tačiau jie buvo 
perdaug užimti savo reikalais. Savo naujose parei 
gose aš pasijutau geriau kaip buvau laukęs. Pulki
ninkas dažniausiai gėrė vienas, manęs jis per daug 
netrukdė. 

Netrukus po mano atvykimo batalionas buvo 
nusiųstas į Vilniaus rajoną, pavedus saugoti svarbų 
geležinkelį, kovoti prieš priešiškus sukilėlius ir tuo 
pat metu lavinti naujokus, kurių gavome batalionui 
papildyti. 

(Bus daugiau) 



r 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m 

Ona Piežienė, tuo metu žymi Chicagos dainininke. 

LIETUVIŠKOS DAINOS IR ŽODŽIO AMBASADORĖ 
A. a. Onai Piežienei amžinybėn iškeliavus 

£TL Sfl d. I Menininkai ir žurnalistai nie
kados neišeina į pensiją. Neišėjo 

j poilsiauti ir solistė, žurnalistė 
Ona Piežienė. Kai 1971 metu va-

7. r~; *ĄQ sąrą išsikėlė gyventi į jos tėvų 
^ '^J te buvusį ūkį, netoli San Pierre 

^T miestelio, ji vargonavo Visu Šven-
%L Z*\ tu bažnyčioje, mokė vaikus kate-

["?) y%\ kizmo, suorganizavo moterų pa-
1 galbinį vienetą prie "Little Com-

pany of Mary Health Facility", 
*-| j kuris buvo netoli JŲ miestelio. 
1 Daug laiko skyrė rašymui, daž-
1 nais laiškais dalinosi su vaikais 

ir anūkais. Mėgo labai skaityti 
• i r knyga buvo jos gyvenimo nuo-

I latinė palydovė. 

Ona Piežienė labai mėgo ke
lį liones ir dažnai lydėdavo savo 
Į vyrą žurnalistą Stasį, kai jis vyk

davo siunčiamas dienraščio, ku
riame dirbo kaip redaktorius. 
Tris kartus lankėsi Europoje, ap-

[ keliavo visus kraštus, dalyvavo 
įvairiuose spaudai skirtuose priė
mimuose, susitiko su įvairių 
valstybių aukštais pareigūnais. 
Su vyru ir seserim Marijona, da
lyvavo popiežiaus Pauliaus VI 
specialioje audiencijoje. Būdama 
Romoje daug laiko praleisdavo 
lietuvių kolegijoj, kuri jai byvo 
lyg maža Lietuvos dalelė. Labai 
mylėjo Lietuvą, jos ilgėjosi, 
jautriai išgyveno jos kančias. Mė-

j go puoštis gintariniais karoliais, 
kuriuos jai padovanojo prelatas 
Ladas Tulaba. Jie jai priminda
vo gimtojo krašto grožį. 

MOSU KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

Kai gražus prasmingas gyveni
mas, skirtas Dievui, tėvynei, šei 

Ona Piežienė, kuri vasario 171 Piežienė dainuodavo liaudies 
d. mirė sulaukusi 74 metu am- j dainas, o Rita Simutienė, jauno 
čiaus didžiąją gyvenimo dalį ati- j jo Leonardo žmona, akompanuo 
davė savo gimtojo krašto dainos! davo. Šis trijų poniu meninis vie-1 mai, buvo apvainikuotas auksi-
puoselėjimui ir pelnė lietuviškos j netas buvo labai populiarus ir gy- nio amžiaus metais, kai įsikūrė 
dainos ir žodžio žymiosios amba- j vavo apie dešimt metų, atlikęs j gyventi ūkyje, džiaugsmingas 
sadorės vardą. Ji gimė Lietuvoje, | didelį Lietuvos reprezentacijos 
Vaiguvos miestelyje 1908 m. 
sausio 21 d. Ji mėgdavo sakyti, 
kad dainų šalyje gimusi su daina 
per pasaulį keliavau. Apdovano
ta gražiu balsu, kuris su metais 

solistė. Lankydama Harrison 
gimnaziją, ji iškilo kaip pirmau 
janti choro dainininkė ir po vie 
no koncerto Orchestra Hali, ji i , , ,. . . ,. ... ., „ . , . ,. J ; rodydavo ligoninėse, seneliu pradeio reikštis kaip soliste- Po , . . 
to 
ne kartą skambėjo 

dienas netikėtai perskrodė žai-
darbą. bas. Pasireiškė pirmieji simpto-

Ona Piežienė, labai aktyviai m a i , « * £ • ***** negalavimų, 
reikšdamasi lietuviu muzikinia- j s u kuriais grūmėsi apie dešimt 
me gyvenime, buvo taip pat pasi-! m e t ų " B u d a m a l a b a i ^ 
žymėjusi chorvedė. Jos vedamas J - 1 "*" , Į " * * ? jurtų ir d v a * O S 

vado kun. Teodoro Mens žo
džiais amžinybės kelionėn iške
liavo vidiniu nuolankumu, 
smulkmenišku rūpestingumu, 
lietuvišku išdidumu. 

Ona Piežienė mirė 1982 m. 

įsrvskeio soprano garsais, u nuoį 0 , ,. .. , , • va< :, \ ,f .v .. , - . įSodahciios choras, kuriame dai-1 w . vaikystes dienų pasižymėjo kaip j . . .. , . . i dzi . . . T . , r : „ . r navo jaunos gimnaznos mokines, i " 
buvo labai populiarus ir mėgia
mas ne tik lietuvių, bet ir ameri-

'.. Į kiečiu. Choras su dainomis paši
ną-

šioje garsioje muzikos salėje I mu™ i r ' k a i į ™ suorganizuo-1 vasario 17 d- 10:30 v. vakaro, su-
io e ažus I am an Amencan diena, laukusi 74 m. amžiaus. Pensyl-

u»i*« ioo7 _^_.^ ,•: i _ \ 5 i t a i l a t > a i gražiai pasirodė "Sol-! vanijoj, kur tuo metu lankėsi, balsas. 19z7 metais 31 buvo pir- •,. r- , j„ . - , - n n w n ~ \ 
™™; K**~~A ~ • i,-~t„ i d i e r F i e l d » P n e s 1^0,000 klau- Kūnas buvo pervežtas ir pasar-
moji lietuvaite išgarsinusi lietu- . • m . J I > . vT, ~n , £T , 

'sytojŲ. Choras rengdavo koncer-, votas vasario 21 — 23 d. North 

MALDOS DIENA 

ALRK Moterų sąjunga jau ke
letą metų veda maldų kalendo
rių. Tikslas prašyti Dievą, kad 

ark Jurgis Matulaitis būtų kuo 
greičiau paskelbtas Šventuoju. 
Kiekviena kuopa meldžiasi mė
nesį laiko, po to perima kita, ir 
taip tęsiasi maldos, kaip nenu
trūkstanti grandinė. Maldos ka
lendorių rūpestingai prižiūri 5-tos 
kuopos sekretorė. Balandžio mė
nesį meldžiasi ne tik viena kuopa, 
bet visa Moterų sąjunga, nes šį 
mėnesį švenčiama ark. Jurgio 
Matulaičio vardo diena. Maldos 
būdą pasirenka kiekviena kuopa 
atskirai. Moterų sąjungos 5-ta 
kuopa balandžio 18 d. Worces-
tery, visų lietuviu vardu, rengia 
Maldos dieną ir į ją kviečia visus 
nuo jauniausių iki vyriausių. Šį 
sekmadienį bus meldžiamasi ne 
tik Amerikoje, bet ir kituose kon
tinentuose gyvenančių lietuvių, o 
taip pat ir Lietuvoje. Ten žmo
nės turi nepaprastą pasitikėjimą 
ark J. Matulaičiu. Jo garbei ku
ria poeziją, kuri pasiekia laisvąjį 
pasaulį. Rašo laiškuose, koks di
delis pasitikėjimas juo. Junkimės 
su visais į bendrą maldą balan
džio 18 d. Maldos dienos rengi-

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

pietų Little Company of Mary 
Health Facility, San Pierre, sve
čių kambaryje. 

Vienos žymios lietuvės moters, 
solistės, žurnalistės gyvenimo is
torijos lapas užverstas. 

Vytautas Kasniūnas 

ISNUOM. APSTATYTAS 4 kambarių 
butas, ir atskiras kamb. su virtuves 
pasinaudojimu. Marquette Pke. Skam
bint 737-6986 

mo komitetas kviečia minėtą sek
madienį visus arti, toli gyvenan
čius, organizacijas su pirminin
kais ir mokyklų mokinius daly-
viut' 10 vai ryto koncelebruo-
tose Šv. Mišiose Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, kur bus tik
ra Maldos manifestacija. Nieko 
kito neprašome, tik jūsų dalyva
vimo, o tai padaryti galite 
tikrai. Rengimo komitetą sudaro: 
ALRK Moterų sąjungos centro 
valdybos pirmininkė Julia Mack, 
Moterų sąjungos 5-tos kuopos se
kretorė Janina Miliauskienė. Lau
kiame Jūsų visų. Sąjungietės ir 
ne sąjungietės (kurios turi) pa-
sipuoškit tautiniais drabužiais. 

KAZIUKO MUGĖ 

Balandžio 4 d. VVbrcesterio 
"^Nevėžio" ir "Neringos" tuntų 
skautai ir skautės Maironio Par
ke rengia Kaziuko mugę. Atidary
mas, pietūs 12 vai. Tęsis visą po
pietę. Rezervuokime Šį sekmadie- , ISNUOM. miegamas kambarys. Mar-
nį praleisti su lietuvių skautišku. ąuette Parke. Galimybė naudotis vir-
jaunimu ir piniginiai paremti jų I tuve. TeL 776-9267. 
veiklą. Savo veiklai jie lėšas tel
kia patys. Tai vykdoma ir per Ka
ziuko mugę, kuriai jie ruošiasi vi
sus metus dirbdami įvairius me
džio drožinius ir visokius kito
kius dalykėlius, kuriuos mugėje 
parduoda. Skautai kviečia visus 
atsilankyti ir įsigyti įvairiu jų 
darbų, o taip pat su mamyčių pa
galba iškeptu įvairiu kepinių ir 
pasivaišinti pietumis. Stenkimės 
išpirkti viską, kad stalai liktų 
tušti, o jų organizacijos iždas ge
rokai praturtėtų 

J. M. 

ISNUOM. 6 kamb. apšilo, butas Cicero-
Parkholme, vyresnio amž. žmonėms, 
be vaikų ir be gyvuliukų. 250 dol. 
mėn. Skamb. 668-5678 arba 863-1594; 
vakarais 668-5676. 

ISNUOM. 5 kambarių butas 
2543 West 39th Place 

TEL. — 927-4M5 

ISNUOM. 5 kamb. butas (2 miegami) 
2-me aukšte, Marąuette Parke. Suau
gusiems. Apšildymas ir karštas van
duo. Skambint iki 12 vai. d. arba po 
7 vai. vak. teL 776-9180. 

ISNUOM. 3 kamb. butas rūsy, dirban
čiam asmeniui. Marąuette Parke. Ap
šildymas ir elektra. Pečius ir šaldytu-

l vas. Skambint 4766397. 

viu liaudies dainas radijo bango
mis. Jos sodrus, spalvingas sopra
no balsas skambėjo beveik visuo
se didesniuose lietuvių kultūri
niuose renginiuose, minėjimuose, 
šventėse, bažnyčioje. Ji dainavo 
kaip solistė kantatose, operetėse, 
operose. 

Kai 1943 metais, minint Lie
tuvos nepriklausomybės 25-tį, 

tus, dainuodavo renginiuose, I Judson, Indiana, koplyčioje. Ser-
i menyse apsilankė per 100 žmo-
j niu iš Chicagos ir per 200 apy

linkės gyventojų ir daug giminių. 

šventėse, minėjimuose. 
Kai pavargo besireikšdama. 

kaip solistė bei choro vadovė, Lie 
• r~ • KL~> A i„ „JA;„ ! Dalyvavo visi ketun vaikai su 
tavos ir lietuvių vardą pradėjo; a ,J_ . __ ^ _^_, . propaguoti spaudoje. Kurį laiką 
dirbusi kaip žurnalistė, buvo pa
kviesta "Southwest News —He
rald" laikraščio moterų skyriaus 
redaktore. Kaip kolumnistė, re-

Draugas" surengė operetės "Lie- j poKiBKį d a u g r a š ė apie Lietuvą, 
tuvaite" pastatymą, joje pagrin- j yietuvių kultūrinį gyvenimą, lie-
dinę Elenutės rolę atliko Ona | t u v i ų o p e r ą š i a m e l a j^^yje dir-
Piežienė. Ji savo gražiu balsu vi
sus taip sužavėjo, kad po to jai 
buvo duotas naujas vardas — 

bo apie aštuonerius metus. Dr. 
Steponas Biežis, Trečiosios dai
nų šventės pirmininkas, rašyta-

"lietuvaite". Ta pravarde vėliau i m e l a i š k e 0 n a i Piežienei dėkoja 
taip pngijo, kad juo ją visi vadi- I u ž parc>dytą tikrą lietuvišką nuo-
no. Sava spauda prie "lietuvai-; ^dumą, sumanumą, rūpestin-
tės" vardo pridėdavo dar "talen- į g u m ą j k a s nedvejojančiai užtik-
tingoji, gražioji, gražiabalsė". Į rino š i o žymaus ^^o pasiseki-
Jie abu su žurnalistu Stasiu P i e - , m a , Į^gfc, b a i g i a . « U ž T a m s t o s 

ža tada aktyviai reiškėsi visuo
meniniame gyvenime, o Stasys 
buvo nepamainomas renginių ve
dėjas. Tada suskambėdavo tradi
cinė Vanagaičio daina "Stasys", 
kai būdavo iššaukiama plojimais. 

Prof- A. Pocius, vienas žymes
niųjų to laikotarpio muzikų, ver-

dideles pastangas ir asmeninį 
draugiškumą prašau priimti ma-
nuo nuoširdžiausią padėką. 

Dirbti su tamsta buvo tikras 
mmalonumas, kurį vaizdžiai ilgai, 
ilgai prisiminsiu". Sis dr. Biežio 
laiškas patvirtina, kokiu nuošir
dumu, atsidavimu ir pasiauko-

tindamas jos balsą, džiaugėsi josjjimu ji atlikdavo apsiimtas pa
dainuojamų liaudies dainų ne-1 reigas. 
paprastu atlikimu. Lietuvos mu-j Praėjusių metų rugpiučio mė-
zikologijos archyve yra surinktos 
spaudos iškarpos, kur buvo rašy
ta apie solistę Piežienę. Apie ją 

Šeimomis, o sūnus Tomas atskri
do iš Rasife, Brazilijos. Su velio
ne atsisveikinti atvyko generali
ne konsule Juzė Daužvardienė, 
prof. Leonardas Šimutis su žmona, 
solistas Algirdas Brazis, solistė 
Prudencija Biškienė, daug kuni-
gu. 

Vasario 23 d. velionė buvo iš
lydėta į Visų Šventųjų bažnyčią, 
San Pierre, Ind. Apeigas atliko 
kun. dr. Juozas Vaškas, MIC, Lai
vo redaktorius. Šv. Mišiose da
lyvavo vyskupas Andrew G. 
Grutka, Gary diecezijos valdyto
jas, kuris pasakė prasmingą atsis
veikinimą su velione ir atliko pa
laiminimo maldas, išlydint kars
tą į kapines. 

Kun. Teodoras J. Mens, para
pijos klebonas buvo Šv. Mišių ce

lebrantas, koncelebrantai buvo 
kunigai Petras Cibulskis, Juozas 
Vaškas, Vytautas Bagdanavi-
čius ir prel. D. A- Mozeris, kuris 
su klebonu kun. T. J. Mens pasa
kė atsisveikinimo su velione pa
mokslus. Pamaldose taip pat da
lyvavo kun. Petras Katauskas, 
senas Piežų draugas. 

Šv. Mišių metu giedojo solistas 

PADĖKA 
1982 m. kovo men. 5 d. po ilgos ir sunkios vėžio ligos, namuo

se mirė mūsų miela: žmona, motina, sesuo, močiute, uošvė 

A. f A. 
LIUCINA VILKUTAniENfi-BABANAUSILUTĖ 
Palaidota kovo mėn. 9 d. Visų Sielų kapinėse — Clevelande 
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Pakalniškiui už nuolatinį velio

nės lankymą, ir paguodą Jos paskutiniais gyvenimo metais. Taip pat 
mieliems kaimynams Dr. Leonidai ir Juozui Giedraičiams ir Bronei 
bei Zigmui • Rimams, kurie per penkerius ligos metus, mūsų šeimai 
suteikg visokeriopos pagalbos. Didelis ačiū Dr. Tomui Kisieliui 
(Chicagoje) ir Dr. Antanui Pacevičiui (Toronte), kurių rūpesčiu ir 
pagalbą velionės ir šeimos sunkios valandos buvo labai palengvintos. 

Dėkojame visiems kaimynams bei draugams, kurie nuolat lanke 
ligone; dėkojame visiems, kurie Jai mirus, užprašė šv. Mišias, puošė 
Jos karstą gėlėmis, pareiškė užuojautą per spaudą, ar savo auka, 
pagal Jos paskutinį norą, parėmė Jos mylimas Putnamo Vienuolyno 
Seseles. 

Dėkojame Clevelando Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos Pa
rapijos Klebonui kun. G. Kijauskui už Jo jautrų atsisveikinimo žo
dį Koplyčioje ir už šv. Mišias. Taip pat kun. Kidykui už kapinėse 
atliktas apeigas. 

Ypatingai esame dėkingi Clevelandiškiem Giminėms Danutei 
MikoliūnieneL Aldai Mikoliūnaitei ir Kęstučiui bei Ingridai Civins-
kams, kurie taip gražiai sutvarkė ir pravedė laidotuvių apeigas. 

Dėkingi visiems mieliems giminaičiam ir draugams, kurie nepa
bijojo blogo žiemos oro ir suvažiavo pagerbti velionę iš Kanados, 
Čikagos, Floridos, Washingtono ir Pittsburgo. 

Dėkui M. Salinskienei—New Yorke ir Jakubs-Jakubauskui— 
Clevelande už labai mielą ir gražų laidojimo patarnavimą. Ačiū vi
siems dar kartą. 

Vyras-V. Vilkutaitis, dukra— Ramunė, žentas Algis Rimas, anū
kai—Algis ir Andrius Rimai, Sesuo Sofija Pacevičienė, ir Brolis Sta
sys Baras su Šeimomis. 

HELP W A>TED — MOTERYS 

PENSININKAS ieško sveikos, nerū
kančios, gabios pensininkės šeiminin
kės pareigoms, gyventi vietoje. Pasiū
las siųsti šiuo adresu: 

JOHN PAPARTIS, P.O. Box 1433, 
Homewood, DL 80430 

R E A L E S T A T E 

KODĖL MOKĖTI NUOMA? Už $51,500 
pirksi te 6 kamb. mūr. bungalo. 1% 
vonios. Pilnas rūsys. Pastogėje gali
ma įrengti kambarius. Arti bažn., mo
kyklų, parkų, susisiekimo ir krautu
vių. Skamb. (angliškai) 325-8928—29 

PROGOS — OPTOBTUNTUES 

PARDUODAMAS TAVERNOS BIZNIS 
71st Street ir Washtenaw Avenue 

Laisvas nuo šių metų gegužės 1 dienos. 
Teief. — 476-4811 

MISCELLANEOLS 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Taz, Insurance, Notacy Public 
2951 West 63rd SL — TeL 4M-7878 

M I S C E L L A N E O U S 

BROWrVS JANITORIAL SERVICE 
1 

We Clean Small Office Buildings, 
Condos, Etc. 

133 S. 15th Ave. Maywood, DL 
TeL — 344-2624 

SIUNTINIAI 1 LIETUVį 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, Ui. 60632, tel. 927-5989 

HlillIflltiMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiili 

M. A. % I M t U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU Iškvietimai, pildom! 
PiLJETYBea PRAŠYMAI rr 

*ftokie blankai. 

itmimmnnnmiinifiutiiitiuiimiimnii. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiifiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiui 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPBES6 
2301 W. 69th SI, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUV4 
TeL — 925-273? 

Vytautas Valantinas 
iiHtiiiiiiiniHiiittiifHuuiiiiiittuiiiniiniii 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel - RE 7-5168 

njniirrrrmTTTiriTrn! iiiHihiiutinimimii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
4. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-228S 
MHtlilMiUllllllllllllllllllllIIII 

PACKAGB £XPRE8S AGEXCT 
MARIJA XORE3KIEN£ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos g-eros ruil«a 

prekes. Maistas Iš Buropoa sandfillų. 
2«As w . 6»th St, CUicago. HL 60999 

TeL 925-2787 

10% — 20% — 80% pigiau mokeatt 
ui apdraudę nuu ognlea Ir antomo-
<>Uio pas mus. 

F R A N K Z A P C L I S 
3208V2 West 95th Street 

Telet 6A 4-8654 

miiiuuimniiiiimuiiiHtiifiimiHiumiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 SL, teL 776-1486 
HiiimmtmiimiiimiHiiiiiiiiiiiiuiiiiuiii 
iiiiiiiiiiuiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiMii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
lllilIlIlIllilUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUUUIUH 

nesį Ona ir Stasys Piėžai šventė 
55 vedybiniy mėty sukaktį. Jie
du sekė lyg tuo senu lietuvišku 

daug rašė ir amerikiečių spauda. I pasakymu: "Nesigailėsi anksti 
Ilgesnį laiką Chicagoje veikė į kėlęs ir laimėsi jaunas vedęs". Ji, Algirdas Brazis ir Mrs. Margie 

"Lithuanian Art Trio" —maža-: buvo aštuoniolikmetė, jis dviem! Pixey, parapijos vaikų choro di-
sis lietuviu ansamblis, kuris reiš-j metais vyresnis. Už tai sulaukę; rigentė, Grabnešiais buvo šeši 
kėši beveik išimtinai tik ameri-! auksinio amžiaus, džiaugėsi ketu-1 Onos ir Stasio Piežų anūkai. Gar-
kiečiy tarpe. Amerikiečių organi- j riais vaikais ir penkiolika anūkų., bės grabnešiais buvo Nekalto Pra-
zacijų kviečiama, ta pagarsėjusi 
"Trijulė" rengdavo liaudies me
no dirbinių parodėles su koncer
tine dalimi. Juozapina Daužvar
dienė, dabartinė Lietuvos gen. 
konsule, tų parengimų vadovė ir 
organizatorė, kalbėdavo apie Lie
tuvos kultūrą, tautinį meną, dai
le, dainas, tradicijas. Solistė Ona i nos. 

' Onutė buvo pavyzdinga žmona, 
motina, močiutė. Jos nepapras
tai didelis džiaugsmas uuvo, kai, 
persikėlus gyventi į ūkį, suvažiuo
davo vaikai, vaikaičiai ir pla
čiais laukais nuskambėdavo di-

sidėjimo 5v. Mergelės parapijos 
Brighton Parko, Sv. Teresėlės 
draugijos narės ir vietos parapi
jos Altoriaus ir Rožančiaus drau
gijos narės. 

A. a. Ona Piežienė palaidota 
dėlės, dvidešimt penkų asmenų j Visų Šventų parapijos kapinėse 
šeimos krykštavimai, juokas, dai- Į Aan Pierre, Indiana. Po laidotu-

A. f A. SIMONUI LANIAUSKUI 
m i r u s , 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai STASEI, duk
rai REGINAI ŠILGALJENEI su šeima, sūnums PvIM-
ANTUI, VIKTORUI ir MARIUI su šeima, seseriai AGO
TAI bei kitiems giminėms ir drauge liūdime. 

CLEVELANDO ATEITININKAI 

'-. A. t A. 
POVILUI VALANTINUI 

mirus, velionio našlę KAZĘ, sūnų VYTAUTĄ, marčią 
EMTTJ.TĄ VALANTINUS, dukrą EMILUA, žentą VY
TAUTĄ KUTKUS ir ją SEIMĄ nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge liūdime. 

BIRUTĖ, LIUDAS ir RIMANTAS 
VANAGAI 

BIELSKIA1 

Master Plumbing 
Licensed, Booded, Insured 

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

SERAPINAS — 836-2960 

Remiate tuos biznierius, ktt 

-\f skelbiasi dden "Drauge" 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teief. — WA 5-806S 

D E N G I A M E IR TAISOME 

VISŲ Rfsn; sTor.rs 
Už s a v o darbą garantuojamo 

ir esame apdrausti . 

Skambinkite' — 
A R V Y D U I K I E I J U 
4 3 1 4 6 5 5 arba 731-1717 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE., 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

viu per 100 žmonių susirinko Į 

MARQUETTE BUILDERS 
Mūsų specialybė s t a tyba i r 

namų permodel iav imas 
Įrengiame 

Vir tuves — Vonias — Poi ls io k a m b a r i u s 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3332 West 6 3 r d S t r ee t 

Tel. 436-1900 arba 349-0612 

AL SASNAUSKAS 

• •nm ^ ^ j f c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t a ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



Rašyt. JURGIS JANKUS 

Dail. ADOLFAS VALEŠKA 

Pro f. DR. RIMVYDAS ŠILBAJORIS 
Dr. VYTAUTAS KAVOLIS 
Komp. JUOZAS ŽILEVIČIUS 

PETRAS PETRUTIS—MARGUTIS" 
ANTRAS KAIMAS 

J JAV LB Kultūros Tarybos Premijų Švente 
Maloniai visus kvieciame susitikti su mūsų kūrėjais ir pasidžiaugti ju įnašu į 

lietuvių kultūra. 
JAV U KULTOROS TARYBA 

JAV LB-nės TRISDEŠIMTMEČIO 
SAVAITGALI 

Balandžio 18 dieną, sekmadieni 
12:15 valanda, popiet 

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS 
Kultūros Centre, Detroite 
25333 W. Nine Mile Road 

: ^ 

-t> 

MOsij kolonijos? 
Rochester, N. Y. 

PROF. J O J U S SLAVĖNAS 
LIETI VOS ISTORIJOS 

KLASTOJIMO KLAUSIMU 

Julius Slavėnas, Buffalo valsty
binio univ. profesorius, dės
tąs moderniųjų Iaiky ir diploma
tijos istoriją, Lietuvos nepri
klausomybės minėjime vasario 21 
d. Rochesterio lietinių visuome
nei pasirodė visai skirtingas, nei 
iki šiol ta proga girdėti pranešė
jai. Jis Lietuvos problemą patei
kė kaip Amerikoje išsimokslina 
akademikas — istorikas, sustoda
mas ir prie Amerikos istoriku pa
žiūrų į dabartinę Sovietų Rusijos 
okupuotu kraštu padėtį. 

Esą dažnai tenka susitikti 
kolegų profesorių tarpe ir tokiu, 
kurie nesupranta dabartinės s ū 
puotos Lietuvos problemos arba 
jos ir nenori suprasti. Pav., kad 
ir neseniai rodytas JAV kino SK-
ranuose filmas "The Red". Ame
rikiečiams patiko, net pačiam 
prezidentui Reaganui. O ii tikrų
jų jie nesuprato, kaip ir pats pre
zidentas, „The Red" filmo pa
teiktos idėjos. Galima sutikt; ar 
tokių, kurie mieliau prie stalo pa
kvies kokį ten totalitarinio kraš
to marksistą, bet tik ne franko — 
ispaną-

Ki<?!< ilgiau prof. Julius Slavė
nas buvo sustojęs prie Sov. Rusi
joj istorijos klastojimo. Vis dau
giau išeiną istorinių knygų ang
lų kalba, išspausdintų Sovietų. 
Jose labai apgalvotai likviduoja
ma Lietuvos istorija. 

Lenkijoje tautinis klausimas 
daug geresnėj padėtyje, negu 
Lietuvoje ir kituose okupuotuose. 
Pabaltijo kraštuose. Kalbant su 
amerikiečiais, jiems nesupranta
mas Sovietų asimiliacijos proce
sas. Amerikon žmonės atvyko ieŠ-
kodami geresnio darbo ar politi
nės globos. Tai emigrantų kraš
tas ir todėl čia asimiliacija — 
susiliejimas tautybių į vieną pi
lietinę valstybę visai kitas — lais
vės procesas, kai tuo tarpu So
vietų prisijungti kraštai yra turė
ję savo nepriklausomą valstybi
nis tautinį ir kultūrinį gyvenimą., 
savo istorija, visai skirtingą nuo 
rusu. Palaipsnis likvidavimas oku
puotų kraštų kultūros ir kalbos 
yra priešingas ir tautų apsispren
dimo teisei. 

Vakaruose 1936 m. Sovietų 
naujoji konstitucija buvo gana 
palankiai sutikta kaip demokra
tinė, sektina ir vakariečiams- Iš 
tikrųjų tie Vakarai buvo pamir
šę, kad tos konstitucijos redaga
vimo ir paruošimo laikais Sov. 
Rusijoj siautėjo Stalino žiauriau
sia diktatūra, paneigusi bet ku
rias pilietines žmonių teises. lai 
konstitucija, kuri sudarė pagrin
dą diktatūrinei valdžias sistemai 
pateisinti. Okupuoto] Lietuvoje 
pirmasis kom. partijos sekretorius 
P. Griškevičius, neseniai paskel
bė straipsnį, kuriame ji- džiaugia
si,kad Lietuva demokratiškiausiu 
būdu prisijungus prie Sov. S-g 6. 
Esą išsirinkę parlamentą, u šis 
vienbalsiai nutaręs paprašyti S•-
vietų vyriausybės, kad malonėtu 
priimti į jų "šeima" kaip pilna
teisį narį — Lietuva. 

Prof. J. Slavėnas kėlė mintį, 
kad būrų leidžiama daugiau bry-
gų istorijos klausimu, siekiant ati
taisyti Sov. Rusijoj okupuotų 
kraštų istorijos klastojimą, jų 
tarpe ir Lietuvos. Jos turėtų būti 
leidžiamos ne kokios nors lietu
vių organizacijos vardu, bet ku
rios nors amerikiečių žinomos lei

dyklos vardu arba kurio nors uni
versiteto. Tik tokiu būdu būtų ga-. 
Įima pasiekti amerikiečių akade
mikų visuomenę. 

Prof. A. Klimas, minėjimo va
dovas, anglų kalba atpasakoda
mas trumpai prof. J. Slavėno pa
skaitą, kiek papildydamas ir pri
dėdamas iš savo akademinio gy
venimo patirties (jis Rochesterio 
universitete daugiau 20 metų dės
to kalbotyrą ir k t . ) . priminė prieš 
porą metų Taškente rusofilų pri
imtą vadinamą sovietinių kalbų 

suvirinimo labai plačią programą 
L'žsiminęs Sov. Rusijoj istorijos 
klastojimo klausimą. prisiminė 
vieną studentą, kuris parašęs dar
bą, remdamasis baltiečių autorių 
knygomis. Darbas buvęs nepriim
tas, nes cituojami autoriai esą ne
patikimi. 

Prof. Slavėno paskaita ir prof. 
A. Klimo papild.vmai buvo su di
deliu dėmesiu susirinkusiųjų iš
klausyti. Daugiau tokių akademi
nių pranešimų! 

.4. Sb. 

A. f A. 
L U C I J A B O D I E N Ė 

Gyveno Lemont. Illinois, anksčiau gyveno Cicero. Illinois. 
Mirė kovo 29 d.. 1982 m.. 3 vai. ryto, sulaukus 54 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje. Sakarnių dvare, Amerikoje 

išgyveno 27 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stasys. Lietuvoje. 3 švoge-

ria:. 3 posūniai ir viena podukra bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė Lietuvių Fondui. Saulių Sąjungai. Lietuvos Dukterų 
draugijai. Balfui ir Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vai. popiet Petkaus Mar-
quette koplyčioje. 2533 VVest 71 Street. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, kovo 31 dieną. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaidų bus nulydėta j šv Kazimiero lietuvių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs: VYRAS. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Te!. 476-2345. 

Brangiam tėvui ir uošviui 
A. f A . POVILUI VALANTINUI 

mirus, V yta ir Mile Valantinus ir ju arti 
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

ALGIS IR BIRUTĖ VALIUKAIČIAI 

A f A. VINCUI KULIEŠIUI 
m i r ų s , 

jo žmona Onutę nuoširdžiai užjau
čiame. 

STASE ir KAZYS ADICKAI 
IRENA. KSAVERAS, JANINA 
IR JONUKAS ADICKAI 

Mylimam Tėvui mirus, mūsų mielą nare 
Z I T Ą P E T K I E N C 

IR JOS ŠEIMĄ 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

SEATTLE LIETUVIŲ DUKTERŲ DRAUGIJA 

A. f A. Akt. JUOZUI VALENTINUI 
mirus, skausmo prislėgtus jo žmona Olgą. 
dukteris Danguole ir Žvaigždute, sūnų Ro
mualdą su šeima giliai užjaučiame. 

TEOFILĖ IR MERCELINAS ČEPULIONIAI 

A. f A. LIUDUI TIJŪNĖLIUI mirus, 
žmonai Liucijai, dukrai Nijolei Motekaitie-
nei, sūnui Augustinui ir ju šeimoms nuo
širdžią užuojautą reiškiame. 

J. A. SONTŲ ŠEIMA 

Mylimam vyrui ir tėveliui Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. f A. Akt. JUOZUI VALENTINUI | | A. f A. Akt. JUOZUI VALENTINUI 
m i r u s , 

didžio liūdesio valandose velionio žmoną OLGĄ. dukteris 
— DANGUOLĘ ir ŽVAIGŽDUTĘ ir sūnų ROMA su ŠEI
MA nuoširdžiausiai užjaučia 

ELEONORA IR BRONIUS PALIULIONIAI 
LUCIA IR REGIMANTAS VE DEGI AI 
JOYCE IR JURGIS PALIULIONIAI 
RITA IR KĘSTAS PALIULIONIAI 
PRANAS TAMOŠEVIČIUS 
JONAS VEDEGYS 

Jau prabėgo penkeri metai, kai netekome brangaus 
vyro, tėvo ir senelio 

A. + A. 
PRANO S T O N Č I A U S 
Mirė 1977 m. balandžio 4 dieną. 
Penkerių metų mirties sukakę minint šv. Mišios už 

jo sielą bus atnašaujamos Švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, penktadienį, balandžio 2 d.. 11 vai. ir 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje šeštadienį, balandžio 3 d., 9 vai. 
ryto. 

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: Žmona Filomena, sūnus, duktė ir anūkai 

Mylimam vyrui ir tėvui 

A. f A. JUOZUI VALENTINUI mirus, 
dukrą DANGUOLĘ YALENTLNAITĘ. JAV LB Vidurio 
Vakarą Apygardos vaidybos sekretorę, žmoną OLGĄ. 
dukrą ŽVAIGŽDUTĘ, sūnų ROMUALDĄ su ŠEIMA ir 
ki tus GLMLNES nuoširdžiai užjaučiame. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS VALDYBA 

Priežiūros komiteto pirmininką Kazį 
Prišmantą ir valdybos sekreoriu Manfre
dą del motinos ir seneles mirties nuošir
džiai užjaučiame. 

KREDITO KOOPERATYVO VALDYBA 
KREDITO KOMITETAS IR 
PRIE2ICROS KOMITETAS 

Los Angeles, California 

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. f A POVILUI BURNEIKIUI 
m i r u s , 

skausmo prislėgtus velionio žmoną ONĄ, mūsų dr-jos 
daug metų uolę seniūnę, dukrą ZITĄ su vyru (PETKUS). 
Seattle Lietuvos Dukterų dr-jos skyriaus sekretorę, sūnų 
ROMUALDĄ ir vaikaičius nuoširdžiai užjaučia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

A f A. POVILUI BURNEIKIUI 
m i r u s , 

giliam liūdesy likusius žmoną ONA. dukrą ZITĄ ir ž^ntą JUOZĄ 
PETKUS, sūnų ROMUALDĄ, anūkus PAULIU', VINCUKĄ. ALEKSY-
TE bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės skaus
mu. 

R02£ KRIAUČIŪNIENE 
ELVYRA IR JUOZAS KARKLIAI 

GRA2rNA rR ROMUALDAS KRIAUČIŪNAI 
VITA IR ŠARŪNAS MILISAUSKAI 

Jaunystės dienų draugei 

A f A 
Onutei Juozelskytei - Burneikienei, 

mylimam vyrui amžinam poilsiui iškeliavus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu su ja, velionio vai
kais ir vaikaičiais. 

Petras ir Irma Vėbrai 
Zofija Rukėunė. Romanas Vadopalas 

mirus, gilaus liūdesio valandoje jo žmoną OLGĄ. duk te 
ris DANGUOLĘ ir ŽVAIGŽDUTĘ, sūnų ROMUALDĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu l iūdime. 

B U V U S I O S B E N D R A D A R B Ė S . 
SOFIJA ADOMAVIČIŪTĖ JADVYGA KL<JVI<K1ENĖ 
GERTA BALSEVIČ1ENĖ IDA LAKICKIENĖ 
KONSTANCIJA ČEPIENĖ VERONIKA RINGEVIČ1ŪTĖ 
ONA DAMBRAUSKIENĖ 

A. f A. POVILUI BURNEIKIUI 
m i r u s , 

žmonai ONAI. dukrai ZITAI PETKIENEI, sūnui R.O-
MUI ir jų ŠEIMOMS gilaus skausmo valandoje nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

SEATTLE LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ: 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir CERALDAS F. D A I M I D 

TKYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So . Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4e05-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2 

P E T K U S 
MARQLTIIE FLNERAL HOME 

If \ AS IR SCM S 

2533 \\est 71 Si C hk jgo 
14 10 So. 501 h \ \ C kero 

I ei *?f-2345 
MKŠI\ \i ro\nmi \\is si v: • 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
M l t SO. LITUANICA AVENUE Tei. Y Arda 7-1138-3* 

STEPONAS C. LACK (LACKAVViCZ) ir SOMOS 
2424 VV. 69th STREJFT Tel. REputolie 7-1213 
1*028 Southwest Highway. PaJos Hilli. Hiinoi* T«i- »74-441© 

PETRAS BIELIONAS 
4348 SO CALIFORNIA AVENUE Tel. LA/ayert* 3-3372 

POVILAS J. RIDIKAS ~ 
U54 SO. HAUSTED STREET Tel Y Arda M M 

VASAITIS • BUTKUS 
1444 SO 50th A VE, CICERO. ILL. T«i T l | ^ | | 2 - lMt 

file:////est


x "Draugo'' atkarpoje šešta
dienį, kovo 27 d., baigėme spau
sdinti Gertrūdos von Le Fort 
novelę "Piloto žmoną", verstą 
Als. Tyruolio. Šiandien prade-

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. kovo mėn. 30 d. 

X Dr. Aleksandras Štromas 
praeitą sekmadieni iš Anglijos j 
atskrido į Chicagą. kur vizituo- j 
jančio profesoriaus titulu vieną 
trimestrą dėstys Chicagos uni-

| versiteto politinių mokslų fa
kultete. Chicagoje žada pasilik
ti bent iki vasaros pradžios. 

x B. Jablonskis, gyvenas Au
roroje, m., nuolatinis ir uolus 
"Draugo" bendradarbis. šių 
metų balandžio 3 d. sukanka 80 
metų amžiaus. Savo bendradar-

dame spausdinti latvių rašytojo j b i u i fejįj^e sveikatos ir nepa-
Anšlavo Egličio romano ištrau- j ̂ t i spaudos plunksnos, 
ką "Epizodas prie Švenčionių", 
verstą Jurgio GUaudos. x *v- Antano parapijoje. Ci-

i cero. kur šią savaite vyksta re-
x Juzė Augaitienė, ' "Tulpės" j kolekcijos, kurias veda kun. J. 

restorano savininkė, gavo kvie- j Prunskis. Pamaldos 6:30 vai. 
timą paruošti Amerikos Moky- j vakarais. Baigsis ketvirtadienį. 
tojų sąjungos suvažiavimui ba-; 
landžio 2-5 dienomis Conradi x I z a b e l ė Stonienė, LB Vi-
Hilton vieŠbutv pietus dalv- d u n o Vakarų apygardos rinki-
viams. kurių bus apie du ar trvs j " I komisijos pirmininkė, yra 
tūkstančiai. "Tulpės" restora-' susirgusi ir paguldyta ligoninė-
nas buvo parinktas kaip vienas • Je- J ^ Pavaduoja komisijos vi-
geriausiu savo maistu ir patar- c e P l r m - Antanas Valavičius, tel. 
navimu. Taip pat restorano | " * « t t Visais rinkimų rei-

bus iškabintas • k a l a a s k r e i P t i s i A. Valavičių. 

LIET. TAUTINIAI NAMAI 
REMIA LIETUVOS 

ATSTO\TBES 

Lietuvių Tautinių namų narių 
metinis susirinkimas jvyko kovo 
20 d. savoje pastogėje, 6420 So. 
Kedzie Ave., Chicagoje. Susi-

Iš ARTI IR TOLI 
ITALIJOJ 

— Prel. dr. Ladui Tulabai ba
landžio 28 d. sukanka 70 metų 
amžiaus. Gimęs 1912 m. balan
džio 28 d. Baigęs Vilkaviškio 

rinkimui vadovavo valdybos pir- kunigų seminariją buvo įšventin-
mininkas Jonas Jurkūnas, o se-! t a s k u n i g u 1 9 3 4 m . rugsėjo 16 
kretoriavo Aleksandras Traška. į d Aukštuosius teologijos moks-
Tylos minute pagerbti praėju- į l u g į r š v Uj^tm studijas baigė 
šiais metais mirusieji nariai:; R o m o j e gaudamas teologijos 
A. Krasnickas. P. Linkus ir V. j iįcenciato ir šv. Rašto daktaro 
Zirgulevicius. laipsnius. Vilkaviškio kunigų se-

Pirm. Jonas Jurkūnas pra ' i minarijoje buvo profesorius. 

v algių sąrašas 
•.•adinamoje "Menu Boa rd'". Džiu
gu, kad ir lietuvių restoranai 
Taip gražiai vertinami. 

x Muz. Faustas Strolia vado
vaus muzikinei programai lie
tuvių kilmės ir pusiau lietuviš
kai mišrių šeimų vaikams Dai
navos stovykloje, kuri vyks nuo 
"ugpiūčio 8 iki 15 dienos anglų 
kalba. Stovykloje didžiausias 
dėmesys bus kreipiamas į lietu
vių kultūrą. 

x A. a dr. Balys Paliokas 
mirė kovo 28 d. Jis turėjo jau 
antrą širdies smūgį per trumpą 
laiką ir nė ligoninė nepajėgė 
sulaikyti nuo mirties. Velionis 
buvo 81 metų amžiaus. Liko 
nuliūdime dukterys Indrė Tijū-
nelienė ir Austė Vygantienė su 

MERGAITES 
ATSTOVAVO LIETUVAI 

Vasario pabaigoj jvyko Hlino-
jaaaB North Shore Giri Scout's; 
Friendship Day. Tą dieną Chi-1 

šeimomis, taip pat būrys gimi- i c a ? o s šiaurinių priemiesčių skau-
nių ir draugų. I ^ s susirinko Winnetkoj atžymė- j 

' ti įvairias tautas. Kiekviena 
X šv. Mišios lietuviškai bus 

Onos 

nešė apie padarytą pagrindini i p a s k i a u paskirtas ir Vytauto D. 
namų remontą: uždengtas sto- universiteto profesorium. Buvo 
gas, įdėtas naujas kilimas, iš- j Vilniaus kunigų seminarijos 
popieruotos sienos, išvalytos. aktorius ir po antrojo pas. ka-
langų užuolaidos, išdažytos sa-

i lės lubos ir atlikta visa eilė! 
i smulkesnių darbų. Remontas : 

kainavo 12,312 dol. Remontu 
rūpinosi namų administratorius \ 

' Bronius Kasakaitis. talkinamas 
' Antano Šošės, V. Hofmano, S. j 
Pauliaus ir kitų. Jiems išreikš- i 
ta nuoširdi padėka ir smarkiai 
paplota. Taupumo sumetimais į 

; dalis remonto darbų įvykdyta j pažįstama Chicagos lietuviams 
' ; ūkio būdu. ' -r kitur, kovo 13 d. Carnegie Re-

į Iždininkas Juozas Andrašiū- c j t a i caiėjc turėjo koncertą. 
įnas pranešė Tautinių namų fi-. Daugiausiai skambino žymaus 
į nanr-inį stovį. Visi nariai gavo kompozitoriaus Claude Debussy 

čiais. Mergaites paruošė ir pa- ; rajonas ir kad Marąuette Par- į 1981 metų balansą ir pelno-nuo-; kūrinius. Koncertas - rečitalis 
rodėlę suruošė Austė Vygan- i kc vyksta apiplėšimai, įsilauži- j .stelių sąskaitą. Finansinė namų į buvo sukaktuvinis, nes -iau dvi-

Amerikos Pabaitiečių Laisvė? lygos sukviestas infonnad nis pokalbis su Valstybės der>artnmen:o atstovai^. Iš k. 
Miidred Patterson, Valstybės departamento pabait:ečių rei kaiams asistentė. Lietuvos sen. konsule Juzefą Daužvar 
dienė ir "Draugo" atstovas kun. Viktoras Rimšelis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ro, įkūrus šv. Kazimiero kole
giją Romoje, jos rektorius nuo 
pradžios iki dabar. šį didelių 
nuopelnų kunogą rengiasi pa-
gerbthi Romoje gyveną lietu
viai, o taip pat ir JAV-bių lie
tuviai. 

J. A. VALSTYBĖSE 
Pianistė Aldona Kcpalaitė, 

Liene. ¥ . P. A. | m dešimt motų. kai pianistė Aldo-
PRANEŠIMAI 

NAMU SAVININKAMS 

narkotikų platinimas ir kt. į padėtis yra gera. Turimais pi- i 
Tcdėl visų gyventojų pareiga j nigų rezervais galima padengti ,,? Kepaiaitė atlieka pianino 
ateiti talkon policijai. Tokiu i visas skolas ir turtas liktų nariu konc^tus viešose salėse. Be to, 
būdu bus sėkmingesnė kova su nuosavybė. Praėjusių metų p d - j j Uiri pianino muzikos mokyk-

sv. 
skaučių grupė išsirinko kokią 

bažnyčioje Beverly j t a u t v b ę s u k ū r ė pasįrodvma 
x Vytautas Kasniūna*. Lietu- ^ o r e s Ind.. Verbų sekmaaienj. a t i t i n k a m ą tai tautybei, ir visus 

vių žurnalistų sąjungos sekre
torius ir "Lietuvio Žurnalisto" 
redaktorius, ruošia naują nume
rį, kuris bus skirtas mūsų žy-

baiandžio 4 d.. 12 vai. dieną. pavaišino tos tautybės skanės
tais. Buvo atstovauta įvairioms 
tautoms: Kinijai. Šveicarijai, 
Prancūzijai. Škotijai. Italijai, 

x Kun. Zenonas Gelažius, 
Chicago. 111.. dr. V. Majauskas, 
Detroit. Mich... R. Petrokienė. 

miam rašytojui, publicistui ir S. Boston. Mass.. V. Musonis,, Airijai, Anglijai. Vokietijai, Lie 
LŽS-gos garbės nariui Vytau-' Oak Lavvn, 111.. užsisakė naujau- j tuvai. 
tui Alantui pagerbti, minint jo sių leidinių. 
S0 metų amžiaus sukakti. "Lie
tuvio žurnalisto" naujas nume- X Rita Stukaitė ir Dalia Poli-

kaitytė praves margučių ritinė
jimą Jaunimo centro velykiniuo-. 
se pusryčiuose. 

x ALTos Lake apskr., India-1 

na skyriaus valdyba per sekre-• 
tore Birutę Vilutienę atsiuntė1 

30 dol. auką su laiškučiu: "...ver
tindami lietuvišką spaudą ir 
nuolatinį patarnavimą, siunčia
me auką "Draugui" paremti. : 

Liekame jums dėkingi". Dėko
jame visiems valdybos nariams. 

x Juozas Vilcha, Chicago, 
Iii.. P. Petrėnas, Sudbury, Ont. 
Kanada, pratęsdami prenumera
tas, pridėjo po 10 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Janina Va^ulcevičaenė, Vi
da Gečiūtė. A. Budrys. Ginta 
Remeikytė. Jonas Kavaliūnas, 
visi iš Chicagos. atvyko į "Drau
gą" ir įsigijo naujausių leidi
nių. 

x Eugenija Pakulis, Reho-
both Beach. Del.. A. Sližys. 
Marie. Kanada. B. Milaknis. 
Sacramento. Cal., E. Stasevi-
ėlus, Chicago. D.I.. "Drauge" už
sisakė naujausių leidinių. 

x sakių apskrities klubas, 

lis pasirodys gegužės pabai
goje. 

x Bill Plankas, šv. Kryžiaus 
ligoninės sąskaitybos vadovas, 
didelis šachmatininkas, priklau
sąs keturiems šachmatų bū
riams, surengė kovo 27-29 d. 
šachmatų turnyrą, pagerbda
mas buv. Lietuvos šachmatų 
meisterį P. Tautvaišą. mirusį 
1980 m. Chicagoje. 

x "Draugo'' kovo 24 d. laido
je padėkoje Denverio šokėjams 
iš Omahos. Nebr.. neturėjo būti 
antraštės "Nauja plokštelė". 
Tai buvo tik techniška klaida. 
Atsiprašome abiejų — rašiusio 
Algimanto Antanėlio ir Denve
rio "Rūtos" ansamblio. 

x Agn*> Kižienė. Janina Sta-
nislovaitienė. Joana Drūtytė. D. 
Petrytė. čikagiškės, Stasys ša-
rauskas. Palos Park. 111., atvy
ko į "Draugą" ir įsigijo naujau
sių leidinių. 

x Rfiiginio susikaupimo die
na Ateitininkų namuose šiemet 
bus Verbų sekmadienį, balan
džio 4. Konferencijas ir pokal
bius praves kun. Juozas Vaškas. 
MIC. Kadangi vietoje bus duo- Chicago. 111., per jos pirmininką 
darni pietūs, norintieji susikau- Juozą Jurkšaitį atsiuntė 20 dol. 
pimo dienoje dalyvauti, prašomi su trumpu laiškučiu: ". . . siun-
iš anksto registruotis telefonu čiu paskirtą a"ką spaudos para-
434-0298 arba 246-5390. Ren- mai". Labai dėkojame. 
kasi prieš 10 vai. <pr.). 

x Tautiniu šokių grupe Gran-
x Li«tuviq Fondo Fed- Kif- flis 30 m e t u sukakties proga 

dito Kooperatyvai* moka aukš- tautinių šokių žinovei, šios gru-
tesrūua procentus ui indėlius pės organizatorei ir pirmajai 
kaip bankai ar taupymo b-vės. grupės vadovei Irenai šilingienei 
Kiekviena sąskaita yra apdraus- į ruošia pagerbimo vakarienę. Po-
ta iki 100.000 dol. Kooperatyvas kylis įvyks balandžio 4 d., sek-
atidarytas trečiadieniais nuo madienį, 5 vai. p. p. Jaunimo 
12 -6 v., šeštadieniais nuo 10-12 centre. Maloniai kviečiame vi-
»al. L.F. patalpose tel. 737-2110. sus. o ypatingai buvusių gran-

Skautės iš Troop 234. Sacred 
Heart mokyklos, pasirinko būti 
lietuvaitėmis. Mėnesio laikotar
pyje, pasisiuvo žiurstukus su lie
tuviška trispalve, susipynė tri-

Kovo 19 d. Švč. M. Marijos; nusikaltimais. Pranešimai abie-
GirrJmo lietuvių parapijos salė- į jų kalbėtojų buvo naudingi. 
je vyko Marąuette Parko lietu- į Buvęs šios draugijos ilgame-
vių namų savininkų draugijos j tis pirmininkas Juozas Bacevi-
susirir.kimas. kuriame susirinko j čius papasakojo įdomių dalykų, 
apie 90 žmonių. Susirinkimą j pi'dant pajamų mokesčius. Savo 
pradėjo draugijos pirm. Zigmas ; prsakojimus jis pailiustravo pa-
Mikužis, pasveinkindamas namų: 
savininkus ir perskaitė darbt>; 
tvarkę. Pakvietė draugijos se- i 
kretorę Dianą Maskoliūnaitę 
perskaityti praėjusio susirinki
mo protokolą. 

Pažymėtina, kad sekretorė į 
Diana Maskoliūnaitė yra jau-. 
nosios kartos lietuvaitė, akade-' 
mikė. puikiai kalba ir rašo lie-: 
tuviškai. todėl ir išsamus proto- j 
kolas parašytas sklandžia lietu- j 
vių kalba su kalbėtojų minčių į 
aprašymais. Susirinkimas se- į 
kretorei už stropumą išreiškė ' 
padėką. 

Įdomius pranešimus padarė '> 
Chicagos policijos departamen-; 
to "Beat Representative Pro- j 
gram", S distrikto koordinatorė j 
Anne Franc ir LB Marcuette • 
parko apylinkės valdybos, pirm. į 

9 
nas padengė remonto išlaidas ir ią kurioje mokosi daug lietuvių 
dar liko 2.800 dol. Palyginus i r amerikiečių. 
su knygose rodoma turto verte, 
realioji arba rinkos vertė yra 
ž'-miai didesnė. • ^ieji nariai, nesutvarkę savo 

Namų administratorius, visų I turimų įnašų. Mirusių narių 
vadinamas šeimininku. Bronius I valią įpėdiniai turėtų pranešti 
Kasakaitis pranešė, apie namų'valdybai ir sutvarkyti atstova-
visuomeninę pusę. Nuomojama vimo reikalus. Nariai, pakeitę 

adresą, prašomi tuojau painfor
muoti valdybą, kad nenutrūktų 

-] augiausiai lietuviams ir žino
miems svetimtaučiams. įsileidus 
nežinomus rengėjus, galima su
laukti daugiau nuostolių, kaip 
naudos. Lietuviu organizacijų 

ryšys. 
Nominacijų komisijai pasiū

lius (A. šošė) ir susirinkimui 

Birutė Vindašienė, atstovaujan
ti lietuviams 'steering'' komi
tete, kuris veikia prie šio dis-

Zigmas Mikužis, Marąuette Parko Lie
tuvių namų savininkų draugijos pirmi
ninkas, susirinkime kaiba apie draugi-

j jos veiklą. 
Nuotr. P. Maletos 

trikto policijos. 
Abi pranešėjos smulkiai pa-1 

aiškino namų savininkams, ko- ! vyzdžiais. Daugelis gyventojų 
kiu būdu ūe galėtų prisidėti į nežino pajamų mokesčių įstaty-
prie kovos su nusikaltimais savo i mų. pildantieji taksus į tai ne-
kolonijoje. Išvardino visą eilę atkreipia dėmesio ir nukenčia 

Vaiva Vygar.taitė džiaugiami p»si>eki-; 

rnu — kanu jos brolis Gintaras. j 

spaives karūnėles, ir iškepė la- j 
:Mnuoeių. 

Per programą Vaiva Vygan- j vykdo ir kaip reikia taikinti po-
taitė trumpai papasakojo apie i licijai. gaudant nusikaltėlius. 
Lietuvą ir paaiškino dalyviams Kalbėtojos pažymėjo, kad nedel-
žodžius iš "Noriu Miego"'. Tada siant. pastebėjus įtartinus asme-
"iietuvaitės" padainavo ir pa- nis ar nusikaltimus vykdant. 

renginiai silpnėja ir dažnai neuž- plojimu pritarus, į direktorių ta-
į pildo salės. Dirbama taupiai. į ryb? dvejų metų terminui iš-
I kai kuriuos darbus atliekant tai- rinkti šie jiariai: dr. Juozas 
ka ar už mažą atlyginimą. Po- Bartkus. Nardis Juškus, Kazi-

1 -ėdžia.ms ir susirinkimams salė mierns Pocius, Aleksandras 
duodama nemokamai ar tik už! Traška ir Vitas Uznis. 
f aklinas išlaidas (šviesos, šili- Pasidalinus Lietuvių Tautinių 
mos). Dėkojo visiems talkinin- namų platesnio naudojimo, prie-
kams, prisidėjusiems prie namų žiūros ir kitais rūpesčiais, susi-
atnaujinimo. rinkimas, trukęs porą valandų. 

Direktorių prezidiumo vardu buvo uždarytas, 
pranešimą padarė A. Visockis. Po susirinkimo buvo cepelinų 
Pasidžiaugė valdybos rodoma vakarienė, paruošta nuolatinių 
neišsenkama energija besirūpi-; virtuvės vedėjų Paulių. Susirin
kant šiais namais. Visų var-1 kime ir vakarienėje dalyvavo 
du išreiškė padėką visai valdy- į nepilna šimtinė žmonių. (aj). 
bai. atskirai paminėdamas ii- į _ . 
pamėčius narius: pirm. Joną j —rr^r^=^=r. Bz =x---
Jurkūną iždininką Juozą A - AdVOkataS JONAS GIBAITiS 
drašiūną. sekretorių Mečį Va-| 
liukėną ir namų šeimininkai 
Bronių Kasakaitį, nešantį be at-

fil47 So. Kedzie Avenue 
Chicago. Illinois 60629 

Tel. — 176-8700 lyginimo didžiausią darbų naštą 
ir namų priežiūrą. Jo dėka | r> a u K ) ,-ai. nuo £ iki 7 vai. vak. 

nusikaltimų rūšių, kas juos patys mokesčių mokėtojai. Taip j Tautiniai namai sutaupo daugį ^gtad. 9 vai. r. iki 1 vai. d 
pat papasakojo ir apie CHA vyk
domus planus bei iškėlė kitus 
valdžios pareigūnų mums ne
naudingus planus. 

Į draugiją buvo priimti nau-
šoko Noriu Miego su keliomis , reikia pranešti policijai, skambi-; j a j s nariais Danutė Žilienė ir 

nant telefonu nr. 911. | A d e l ė Skeivienė. Valdybos vi-
Pranešant apie nusikaltimus • cepįrmininkas J. Stonkus pain-

nereikia policijai pasakyti s a v o , f r o m a v o a p i e visuomenininkui 
ir "'Laisvosios Lietuvos" leidė
jui Valerijonui Šimkui ruošia-

vanacijomis. iš plojimo buvo 
aišku, kad žiūrovams labai pa
tiko. 

Po programos skautės apžiū- pavardės, vardo ir adreso. Nė
rinėje paruoštas tautines paro-' sulaukus policijos dėmesio, vėl 
dėles ir ragavo atneštus ska- reikia skambinti ir apie įvykį 
nėstus. Visi žavėjosi lietuvis- informuoti, reikalaujant skubes-
kais gintarais, medžio drožiniais,! nės pagalbos. Pažymėjo, kad 
audiniais ar skanėjosi lašinuo- šiandien nėra saugus nė vienas 

pinigų ir yra tokiame gerame j _ ^ 
stovyje. Susirinkimas nuošir- į — ^ 
džiai paplojo. 

Pirmininkaujantis Jonas Jur-
kūnas susumavo visų praneši-1 
mus pažymėdamas, kad valdy- j 
ba sutartinai dirba su direkto- į 
riatu ir visi rūpinasi Tautinių 
namų gerove. 

Direktorių tarybos leistą pre
mijoms 2.000 dol. sumą valdyba 

_ - , J - - „ J - ,• • paskyrė Lietuvos diplomati-
mą balandžio 3 d. saulių namuo- . yav,v> lc " *~~ 

! nėms įstaigoms: atstovybes na-
1 mų Washingtone (atnaujinimui 

se pagerbimą jo 75 metų am
žiaus proga. Kvietė ir namų | 
savininkus dalyvauti. 

Bekmadieniais nuo 10 -1 v. Jau
nimo Centre. (gk.) 

x Doil. Marijos Strasevičia-
tės-McBrkle dailės darbų paro
da įvyksta kovo 30 iki bal. 11 d. 
Galerijoj. 744 X. Wells St., Chi
cago, 111, nuo 11 iki 6 vai. vak. 
nuo antradienio iki šeštadienio, 
sekmadienį nuo 1 iki 4 v. po
piet. Priėmimas penktadienį, 
bal. 2 d., nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Visi kviečiami atsilankyti (pr.) 

diečių gausiai pagerbime daly-
vauti. Dėl smulkesnių informa-' 
cijų prašau skambinti vakarais 
i. Kmieliauskienei, tel. 425-4549. 

(pr.). 
x St. Casimir Memorials, Inc., 

3911 W. 111 S t (1 blokas nuo 
Šv. Kazimiero kapinių), tetef. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso-

1 nas ir Dūlys savininkai, (sk.). Skautės "lietuvaičių" vaidmeny. 

Pabaigoje pirmininkas Zig
mas Mikužis pasveikino visus, 
Juozus vardinių proga — Bace-1 
vičių. Skeivį, Bagdždų, Mackevi- į 
čių, Gurevičių ir kitus. Susi
rinkimui užsibaigus, dalyviai bu 
vo aidermano F. Brady lėšomis 
pavaišinti kavute, pyragaičiais 
ir alum. 

Išskirtinai tenka pasidžiaugti 
į pirmininku Zigmu Mikužiu, ku-
; ris sumaniai pirmininkauja su-
: sirinkimams. o taip pat jaunos 
i sekretorės Dianos Maskoliūnai-
į tės gabumu. Jų atėjimas į Mar-

ouette Parko lietuvių namų sa-
j vininkų draugiją yra didelis 

įnašas į bendrą mūsų veiklą. 

•lurjrjs Janulaitis 

1,000 dol. ir generaliniam konsu 
latui, Chicagoje, taip pat 1,000 
dol. Toks valdybos parinkimas 
sulaukė ypatingai šilto susirin
kusiųjų pritarimo. 

Jonas Jurkūnas pristatė susi
rinkime dalyvaujančius kelis 
jaunuolius, kaip labai teigiamą 
ženklą, nes anksčiau tokių jaunų 
veidų netekdavo matyti. 

Diskusijų metu buvo iškeltas 
per menkas jaunimo dėmesys ne 
tik šiems namams, bet ir visai 
lietuvių veiklai. Buvo įvairių 
siūlymų ir pasisakymų, bet ma
giškos formulės nesurasta. Val
dybos pirmininkas J. Jurkūnas 
kelis kartus pakartojo, kad na
mų durys yra atviros visiems, 
ypač jaunimui, tik rinkitės ir 
pozityviai dirbkite. 

Valdybai rūpestį kelia miru-

iiiiiiiiumiiiiiminmiiimiiiiiiiiuniimiii 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

»649 \V. 63rd Street 
Chicago. 111. 60629 

Tel. "J76-5162 
Kasdien 9- -6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

niiiiiiimiiiiiimimiiimiiiiiiiiiimiimiii 

GYVENIMAS -
NA J O K A A 

A. P. BAGDONAS 

Tai pirma autoriaus apsaky
mų knyga žemaitiškai, kurioje 
telpa 14-kos gyvenimiškų. įdo
mių pasakojimų. Išleido Kražiš
kių sambūris. Chicago, UI. Spau
dė Draugo spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, JfffS W. SSrd St. 

Chicago, III. 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 42 

et. valstijos mokesčio 

I I 


