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„Aušra" Nr.29(69) 

Rusinimo keliai 
Iš visų Tarybų Sąjungos vi

daus problemų, nuolatos trik
dančių ramų Kremliaus senu
kų miegą, viena sunkiausiai 
sprendžiamų y r a nacionalinis 
klausimas. J i s ypač pavojin
g a s Kremliui tuo, kad jo paašt
rėjimai dažniausiai kyla sti
ch i ška i ir i š anks to jų 
neįmanoma nuspėti. Tokių na
cionalinių protrūkių žinoma 
g a n a daug: iaunimo demonst
racija Vilniuje po „Žalgirio 
futbolininkų laimėjimo prieš 
Smolensko komandą, Gruzijos 
jaunimo kova dėl gruzinų kal
bos pripažinimo vienintele 
respublikos valstybine kalba, 
Estijos jaunimo bruzdėjimas 
dėl estų kalbos ir kultūros tei
sių išsaugojimo ir t.t. Nerimą 
kelia tautinių mažumų gi
gantas — Ukraina. Ramu tik 
Baltarusijoje. Ten jeigu ir pa
murma prieš valdžią, ta i tik dėl 
mėsos ir sviesto trūkumo... 

Tarybinėms tautoms ne vis 
vien, koks l ikimas jų laukia, ir 
jų nerimas pagristas. Įžymiau
sias nacionalinės problemos 
autoritetas Josifas Stalinas 
1929 m. straipsnyje „Nacio
nalinis klausimas ir leniniz
mas" rasė, kad nacionaliniai 
s k i r t u m a i i r nac iona l inės 
kalbos išnyks, kada įsikurs vie
ninga pasaul inė socialistinė 
ūkinė sistema. J i s teigė, kad 
pradžioje bus sukurta ne 
vienas, o keletas tokių ekono
minių centrų, į kuriuos įeis 
atskiros tautų grupės, tarpu
savio bendravimui naudojan
čios vieną bendrą to centro 
kalbą. Pamažu tie centrai pra
dės jungtis į vieną bendrą cent
rą su viena pasauline kalba. 
Stal inas spėjo, kad tautos ir 
kalbos galut inai išnyks, kai 
pasaulinė socialistinė ūkinė 
sistema sustiprės ir socializ
m a s įeis į tautų buitį. 

Kaip matome, šie gana 
migloti teiginiai nieko gero 
tarybinėms tautoms nežadėjo. 
Bet matydama, kad pasaulinė 
revoliucija labai vėluoja ir kad 
dauguma tarybinių tautų ne tik 
nemano susilieti, bet siekia vis 
didesnio savarankiškumo, par
tija pakeitė savo požiūrį į šį opų 
klausimą. 

Dabar tarybinėje spaudoje 
pasirodo nemažai straipsnių 
šia tema. I. Cameriana „Socia
listinių nacijų ateitis", iš
spausdintas 1981 m. birželio 25 
d. „Valstiečių laikraštyje". 
Straipsnį autorius rašė remda
masis „išmintingojo" partijos 
vadovo L. Brežnevo teiginiais 
ir, žinoma, jo kalbomis XXVI 
partijos suvažiavime: „Su 
socialistinių nacijų bei tautų 
plitimu, su jų komunistine atei
timi susijusi naujosios istori
nės bendruomenės — tarybi
nės liaudies — ateitis. Ši 
bendruomenė, matyt, ir esant 
komunizmui išsaugos savo 
daugiatautiškumą, neįgau-
dama kokios nors naujos na
cijos bruožų". 

Kas čia? Žingsnis atgal? 
Nebūkime naivūs, tai tik eili
nis partijos taktinis manevras, 
kuriuo siekiama apraminti ta
rybinių respublikų tautinį atgi
mimą arba, kaip vadina parti
niai veikėjai, stiprėjančias 
nacionalizmo apraiškas: jūs, 
mažosios tautos, nebijokite, 
neišnyksite ir neištirpsite net 
sukūrus komunizmą. Partija, 
kurios vadovybę sudaro rusai 
arba baigią surusėti kitatau
čiai, siekia, kad tos tautos ne 
susilietų į kažkokią naują tau
tą, o įsilietų . j ..didžiąją" rasų 
tautą — ištirptų rusų ta-Jtoje. 

(Bus d i rgiau) 

Mirė solistas 
Rapolas Juška 

Liepos 24 d. Kansas City, 
Mo., miegodamas staigiai mirė 
a.a. Rapolas Juška, buvęs 
žymus Amerikos dainininkas, 
bosas solistas ir bažnytinių 
gaidų leidėjas. 

Velionis buvo gimęs 1905 m. 
kovo 5 d. Brocktone, Mass. 
Muzikos pradėjo mokytis pas 
savo tėvą, kuris buvo vargo
nininkas. Tėvui mirus, jis, bū
damas tik 12 m., užėmė kurį 
laiką jo vietą. Vėliau buvo var
gonininkas Providence, R.I., 
New Havene, Conn., Eli-
zabethe, N.J., Baltimore, Md., 
ir So. Bostone, Mass. Muzikos 
mokėsi N. Anglijos Muzikos 
konservatorijoje ir Yale uni
versiteto muzikos mokykloje, 
Curtis Muzikos institute, Phi-
ladelphijoje ir Paryžiuje. 1929 -
1931 m. buvo solistas bosas 
Philadelphijos operoje, atlikęs 
ten 26 vaidmenis. Vargo-
ninkaudamas ir vesdamas žy
mius chorus, drauge jis buvo 
McLaughlin and Reilly gaidų 
leidyklos vedėjas. L. Stakovvs-
kiui diriguojant, R. Juška atli
ko New Yorke ir kituose did
miesč iuose B a c h o Mesijo 
pasiją. Taip p a t buvo Gre-
gorianinio Amerikos instituto 
Toledo, Ohio, bažnytinės muzi
kos plokštelių ir gaidų leidimo 
vedėjas. Šio instituto vardu 
įvairiose vyskupijose vedė baž
nytinės muzikos kursus. 

Gal aukščiausias a.a. R. Juš
kos pasirodymas buvo 1942 m. 
marijonų surengtame bendra

me rečitalyje Chicagos Civic 
Opera House drauge su Metro
politan operos soliste Anna 
Kaskas. To meto didžiųjų laik
raščių muzikos kritikai pri
trūko būdvardžių tinkamai 
įvertinti jo nuostabų savo vaid
mens atlikimą. Tokios tar
senos jie nebuvę girdėję nuo 
garsaus airių tenoro John 
McCormick, o dėl jo balso temb
ro grįžo į 19-tąjį šimt. ir lygino jį 
su prancūzų bosu Paul Plan-
con. 

Rapolas Juška 

Nuliūdime liko duktė Patri-
cia, Kansas City, ir sūnus Vin
cas, Texas, su šeimomis. Palai
dotas Kansas City liepos 26 d. 

Su a.a. R. Juška lietuviai 
neteko žymaus boso, kuris savu 
laiku yra suvaidinęs žymų 
vaidmenį. 

Izraelio okupuotame pietiniame Libane daug sugriautų na
mų. Libaniečiai vaikai žaidžia Tyres miesto griuvėsiuose. Ap
skaičiuota, kad Tyrės miestą atstatyti kainuos 75 mil. dol. 

Iranas skelbia 
šventąjį karą 

— Pietinėje Japonijoje lie
taus sukeltuose potvyniuose 
žuvo apie 300 žmonių. 

T e h e r a n a s . — Alžiro dele
gacija atvyko į Iraną derėtis 
dėl karo su Iraku paliaubų, dėl 
konflikto užbaigimo. Premje
ras M v savi pareiškė Teherano 
radijui, kad Iranas pasiruošęs 
užbaigti karą, bet — tik savo 
sąlygomis. 0 tos sąlygos: Ira
kas turi sumokėti 150 bil. dol. 
karo nuostolių ir turi nuversti 
savo prezidentą Saddamą 
Husseiną. 

Irakas vėl skelbia apie mūšio 
prie Basros miesto laimėjimą ir 
apie didelius Iranui padarytus 
nuostolius. Oficiali Irako žinių 
agentūra vadina Iraną „agre
sorium", nors, kaip visi žino, 
Irakas pradėjo karą prieš 22 
mėnesius. Pradžioje Irakui pa
vyko užimti kelis Irano mies
tus ir įsiveržti kelis šimtus 
mylių į Irano žemę, tačiau il
gainiui Irano kariuomenė 
užpuolikus atstūmė, o liepos 13 
d. peržengė Irako sieną. Irakas 
jau pašaukė 29 metų amžiaus 
atsarginius. Stebėtojai pri
pažįsta, kad kovos labai ar
šios, abi pusės turi daug žuvu
sių ir sužeistų. 

Irano vyriausybė bando nu
raminti kaimynines valstybes, 
ypač Persų įlankos naftos 
šeikyste8, kad Iranas neturi in
tencijų joms pakenkti. Irano 
ambasadorius Kuwaite Ali 
Ardakani pareiškė praėjusią 
savaitę, kad Iranas gerbs 
Kuvvaito suverenitetą kaip ger
bia ir kitų valstybių. Irakas yra 
gavęs nuo 1980 rugsėjo mėn^ 
kada jis pradėjo invaziją Irane, 
iš kitų arabų valstybių apie 20 
bil. dol. paramos. Saudi Ara
bija neseniai pasiūliusi Iranui 
50 bil. dol. karo nuostoliams 
atlyginti, jei Iranas sustabdys 
karo veiksmus. • 

Persų įlankos valstybės 
nepalankiai priėmė Amerikos 
pareiškimą ir pasiūlymą orga
nizuoti jungtinius karo laivy
nų manevrus Persų įlankoje. 
Vienas arabų politikas pasakė, 
kad tokie manevrai šiuo metu 
— tikras nesusipratimas, nes 

arabų šalyse Amerikos vardas 
šiuo metu nepopuliarus dėl 
Izraelio invazijos Libane. 
Persų įlankoje biznis vyksta 
kaip paprastai. Bahrainas ir 
Saudi Arabija tęsia bendras 
statybas, jų tarpe 15 mylių 
ilgumo tiltą, kuris sujungs Bah-
raino salą su Saudi Arabija. 
Bahraine neseniai baigėsi teis
mas, kuris nubaudė 73 asme
nis kalėjimo bausmėmis už 
sąmokslą nuversti vyriausybę. 
Tai šijitų fundamentalistai, 
suimti pernai gruodžio mėn. 
Tuo metu spauda rašė, kad 
kaltinamieji gavo apmokymą 
ir ginklų Irane. 
Ajatola Khomeinis sekma
dienį įspėjo Persų įlankos naf
tos valstybes nežaisti su savo 
ateitimi. ..Aš nekartą įspėjau 
juos", — kalbėjo ajatola, — kad 
mes nenorime su jais karo. 
Tačiau Husseino rėmimas yra 
islamo išdavystė". 

Saudi Arabijos delegacija 
viešėjo Sirijoje ir kalbino pre
zidentą Assadą nutraukti 
paramą Iranui. 

Irano aukščiausias teisėjas 
ajatola Ardebili pasakė, kad 
karas su Iraku yra „šventas 
karas už Alacho karalystę". 

Habibas Londone 
Londonas . — Specialus 

JAV pasiuntinys Viduriniųjų 
Rytų reikalams Philip Habib 
lankėsi Sirijoje ir Egipte, iš kur 
nuvyko į Londoną, kur susi
tiko su Jordano karaliumi 
Husseinu. Sakoma, kad jam 
nepavyko paveikti Egipto pre
zidentą Mubaraką priimti 
didesnį skaičių palestiniečių iš 
Libano. 

Amerikos spauda nagrinėja 
Habibo ryšius su statybos 
bendrove Bechtel. Kaip žin
oma, toje bendrovėje, kuri vyk
do milžiniškus statybos pro
jektus Saudi Arabijoje, dirbo 
dabartinis valstybės sekre
torius Shul tzas . anksčiau 
bendrovėje tarnavo gynybos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izraelio lėktuvai, arti
lerija ir karo laivai jau penktą 
dieną daužo Beirutą. Sirų ka
riuomenė ir palestiniečiai 
apšaudo Izraelio pozicijas. 

— Fordo ir General Motors 
bendrovės paskelbė, jog suma
žinta naujų automobilių gamy
ba. 

— Pirmą ka r t ą komu
nistinėje Kinijoje penki vyrai 
bandė pagrobti keleivinį 
lėktuvą. Keleiviai puolė oro 
piratus, juos nuginklavo, du 
užmušė. Lėktuve buvo 30 užsie
niečių: amerikiečių ir japonų. 

— Floridoje teisėjas įsakė 
paleisti iš stovyklų ten laiko
mus nelegalius ateivius iš Hai
ti salos. 

— Sovietų karo laivyno 
viršininkas admirolas Gorškov 
rašo „Pravdoje", kad laivynas 
įsigijo povandeninių laivų 
raketų sistemą, kuri gali duoti 
atkirtį, bet kuriam agresoriui. 

— Senatas paskelbė naujus 
mokesčius, kurie pakels ciga
rečių kainas tarp 8 ir 16 centų 
pakeliui. Manoma, kad suma
žės rūkančiųjų skaičius. 
Nukentės daugiausia Šiau
rinės Karolinos tabako ūkiai. 

— Daug kalbų sukėlė PLO 
vado Arafato pareiškimas raš
tu, kad PLO pripažįsta visas JT 
rezoliucijas, liečiančias pales
tiniečius. Kai kurios jų reika
lauja pripažinti Izraelio vals
tybę. 

— Prie Izraelio koalicijos pri
sidėjo Tehija partija. Begino 
vyriausybė parlamente turės 4 
atstovų daugumą. 

— Japonijos gynybos tary
ba patvirtino 64 bil. dol. lėšas 
gynybos reikalams. Tas žy
miai sustiprins japonų karines 
jėgas. 

— Lenkijos spauda rašo, kad 
iš lenkų, kurie išvyko į Ispa
niją pasaulinių futbolo pirme
nybių proga, apie 400 nebe
grįžo namo. 

— Turkija sutiko įsileisti 
4,350 afganų pabėgėlių iŠ sto
vyklų Pakistane. Jie yra 
turkmėnų kilmės. Specialūs 
lėktuvai atgabens į Turkiją ir 
afganų galvijus. 

— Lenkijoje leidus telefo
ninius ryšius su užsieniais, 
susidarė eilės, ypač pasikal
bėjimams su Amerikos lenkais. 

— Iš Libano į Paryžių atvy
ko 322 pabėgėliai nuo karo 
veiksmų Libane. 

Ispanija užsakė 
naujų lėktuvų 

Madridas . — Ispanijos vy
r i a u s y b ė n u t a r ė p i r k t i 
Amerikoje 84 kovos lėktuvus F-
18A, kuriuos stato Mc'Donnell 
Douglas įmonė. Lėšų Ispanija 
gaus iš JAV už Ispanijoje turi
mas karines bazes. Ispanų karo 
aviacija ginkluota F-4 ir F-5 
„Phantom" lėktuvais. Naujai 
užsakomi bus greitesni, galės 
paimti didesnius krovinius. 
Ispanai ketverius metus svars
tė, kokių lėktuvų reikia. Buvo 
tyrinėjami prancūzų „Mirage 
2000" ir „Tornado", kuriuos ga
mina jungtinė vokiečių, italų ir 
anglų bendrovė. Nutarta pirkti 
F-18A, kurių iki šiol įsigijo tik 
Kanados ir Australijos avia
cijos. Juos jau naudoja ir JAV 
karo laivynas bei marinai. 
Ispanija lėktuvų pradės gauti 
ateinančiais metais ir gaus 
visus iki 1986 metų galo. 

sekretorius Weinbergeris, o 
dabar paaiškėjo, kad ir Habi
bas buvo tos bendrovės patarė
jas, kaip pranešė „The Wa-
ahington Post". 

Padėtis Libane 
T e l A v i v a s . — Izraelis pri

pažino, kad Sirijos sovietų ga
mybos raketa numušė šešta
dienį Izraelio lėktuvą. Abu 
lakūnai pateko į nelaisvę, nors 
Sirija paskelbė, kad vienas 
izraelitas užsimušė, ki tas — ne
laisvėje. 

Pirmą kartą kovose pasirodė 
naujos sovietų SAM-8 raketos. 
Jos jau buvo matytos Maskvos 
kariniuose paraduose, bet 
niekur nebuvo naudotos kovo
se. Raketos neseniai a tvyko į 
Libaną ir Izraelis tris baterijas 
sunaikino tą pačią dieną, kai 
neteko savo lėktuvo. 

Naujas politinis klausimas 
yra tas: Izraelis iki šiol nepuolė 
Sirijos teritorijos, nors kasdien 
apšaudo sirų kariuomenę Liba
ne. Izraelis tvirtina, kad jo lėk
tuvą numušusi raketa atskrido 
iš Sirijos teritorijos. Baterijos 
pastatytos pačiame Libano 
pasienyje. Dar neaišku, a r Izra
elis pradės pulti ir Sirijos teri
torijoje esančias pozicijas. 

Nelengvi uždaviniai laukia 
Izraelio propagandos įstaigų. 
Pripažįstama, kad pasaulyje 
auga nepritarimas Izraelio žy
giui į Libaną. Izraelio spauda 
plačiai komentuoja įtakingų 
amerikiečių, kaip senatoriaus 
Charles Percy ir sen. Henry 
Jacksono pareiškimus, kad 
Amerikoje mažėja simpatijos 
Izraeliui. Trys Izraelio gene
rolai pasiųsti į Ameriką ir 
Vakarų Europą paaiškinti 
visuomenei „Izraelio pusę", 
rašo „Chicago Tribūne" Vidu
riniųjų Rytų korespondentas 
Timothy McNulty. Valdžios 
įstaigos ruošia įvairius rapor
tus apie Libane rastus sovietų 
ginklų sandėlius. Tai rodo, kad 
Libanas buvo numaty tas kaip 
komunizmo b a z ė , kur ioje 
ginklų užtektų trim kariuo
menės divizijom. Įrodinėjama, 
kad palestiniečiai, sirai ir kiti 
Libano musulmonai planavę 
išžudyti visus krikščionis, 
kurie dabar palankiai sutinka 
„Izraelio išvaduotojus". Apie 
tai praėjusį trečiadienį spaudai 
aiškino ir gynybos sekretorius 
gen. Ariel Sharon. Izraelio val
džia tvirtina, kad pasaulio 
spauda ir televizija išėjo prieš 
Izraelį, neteisingai nušviečia 
karo priežastis ir padarinius. 

Vidaus sekretoriaus 
nemalonumai 

W a s h i n g t o n a s . — Vidaus 
sekretorius J ames Watt vėl pa
teko į nemalonumus dėl savo 
laiško Izraelio ambasadoriui 
Moshe Arens. Laiške sakoma, 
kad Amerikos žydams libera
lams susidėjus su kitais libe
ralais prieš Amerikos ener
gijos politiką, vyriausybei bus 
sunkiau likti Izraelio draugu. 
Sekretorius rašo, kad Izraelio 
draugai Amerikoje turėtų stip
riai remti vyriausybės pastan
gas išvystyti nuosavus energi
jos šaltinius, kad Amerika 
nepriklausytų nuo užsienio 
šaltinių. 

Kai kurie žydų vadai ir keli 
Kongreso nariai pasmerkė 
sekre to r iaus la i šką , ku r i s 
skamba lyg grasinimas Izra
elio rėmėjams. 

Baltieji Rūmai apgailestavo 
šį laišką ir pasakė, kad j is yra 
tik sekretoriaus asmeninė nuo
monė, nereiškianti prezidento 
Reagano pažiūrų. 

— Kinijos liaudies kongreso 
vicepirmininkas paskelbė atvi
rą kvietimą savo vaikystės 
draugui, Taivano prezidentui 
Ching Kuo, rag indamas jį 
siekti susijungimo su tėvyne 
Kinija. 

Izraelis j au turi įrnngęs su
gautiems palestiniečiams kon
centracijos stovyklas. Libano 
pietuose Ansar stovykloje 
laikoma apie 9,000 civilių, jų 
tarpe ir moterų. Apie 60 pales
tiniečių išvežti į Izraelį. Jie įta
riami teroro veiksmais, n e t 
1972 metų Olimpinių žaidynių 
Izraelio sportininkų žudy
nėmis. Kaliniai nelaikomi karo 
belaisviais, bet — kriminali
n ia i s nus ikal tė l ia is , t e ro
ristais. Jie gyvena atvirame 
lauke, palapinėse po 25 žmo
nes. Atvyksta vis daugiau kali
nių. Libane, užimtose vie
tovėse, kaukėmis užsimaskavę 
libaniečiai vaikščioja su Izra
elio kareiviais po įmones, resto
ranus ir parodo izraelitams 
atpažintus palestiniečius. J i e , 
užrištomis akimis, kasdien ga
benami į kalinių stovyklas. 

Mirė Jonas Pakalka 
Liepos 26 d. ryte New Yorke 

mirė a.a. Jonas Pakalka, poli
tikas, visuomenininkas i r 
kooperatininkas. 

Velionis buvo gimęs 1894 m. 
sausio 18 d. Kudirkos Nau
miestyje. Baigęs pradžios 
mokyklą tarnavo vartotojų 
bendrovėje Diege, paskiau 
talkino tėvui statybos dar
buose. 1915 m. pasitraukė į 
Rusiją. Karo metu dirbo cent
riniam pabėgėliams šelpti 
komitete. 1918 m. grįžo iš Ru
sijos ir buvo išrinktas Kud. 
Naumiesčio burmistru. 1919 m. 
Kaune talkino organizuoti Lie
tuvos teatrą. Buvo socialde
mokratų atstovas Steigiama
jame seime, po to įsijungė į 
Paramos kooperatyvo darbą, 
išrinktas jo pirmininku ir di
rektorium, č i a dirbo iki atei
nant bolševikams. 

Dalyvavo steigiant Koope
racijos banką, draudimo s-gą 
Kooperaciją, Lietūkį ir kt . 
Antrą kartą bolševikams užei
nant, su šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Gyveno Reutlin-
gene, buvo atstovas Vlike Vo
kietijoj ir JAV. 1949 m. atvyko į 
JAV ir gyveno New Yorke iki 
mirties. 

Nuliūdime liko žmona ir duk
tė Rima Čerkeliūnienė su 
šeima. Laidojimas n u m a 
tomas ketvirtadienį, liepos 29 
d. 

Jonas Pakalka 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 27 d.: Rudolfas, Na
talija, Zintautas , Živilė. 

Liepos 28 d.: Viktoras 1 Pop., 
Ada, Agaras , Atė. 

Saulė teka 5:38, leidžiasi 8:15. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais, 

tvanku, temperatūra dieną 90 
L, naktį 75 1. 

» 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. liepos mėn. 27 d. 
*r-

KELIAS Į SVEIKATĄ 
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IŠSIPLĖTUSIŲ BRONCHU 
REIKALAI 

Didž. Gerb. Daktare Adoma
vičiau, pirmiausia tariu ačiū už 
visus sveikatos patarimus. 
Juos išsikerpu iš „Draugo" ir 
laikau kaip vaistus. Bet dėl ma
no ligos neradau Jūsų patari
mo. 

Gerb. Daktare, pasakykite 
man tiesą, ar yra dar kokių 
vaistų, kad pagyčiau? Mano li
gos: turiu sinusitį. Naktį pra
deda galva skaudėti, negaliu 
miegoti. Keista, dieną neskau
da. 

Antra liga — sprande ir pe
čiuose artritis: negaliu galvos 
laisvai pasukti. Skauda, traš
ka kauluose. Daktaras davė In-
docin, 25 mg. tris kartus dieno
je. Paskui davė Motrin, 600 mg. 
irgi 3 ir dar sakė turiu chroniš
ką bronchitą. Bet kaip jis taip 
greit chroniškas pasidarė — ne
suprantu. 

Visų ligų pradžia prasidėjo 
pernai prieš Kalėdas. Gavau 
plaučių uždegimą su aukšta 
temperatūra, 104 F. Daktaras 
davė penicilino injekcijas ir dar 
davė Keflex, 250 mg. 4X dėl 10 
dienų. Dar Phenargan su Co-
dėinu gerti. Pagijau, bet kosėti 
nenustojau. Erzina kosėti, bet 
nieko neiškosčiu. O kai atsigu
lu j lovą tai šaukštais išsikosiu. 
Viso apie stiklinę tokios pilkai 
baltos skystos masės. Tuomet 
lengviau pasidaro ant krūti
nės. Bet kitą dieną ir vėl tas 
pats. 

Prieš mėnesį davė Tuss — Or-
rj ade imti du kartus į dieną ir 
Drixoral du kartus į dieną ir Ro-
bitosin skysčio gerti 4 kart per 
dieną. Bet nieko nėra geriau. 
vTei ligonė, nei sveika esu. Ge-

įsi, kad išsikosiu, o kitaip už-
mš tų plaučius ir būtų baigta, 

a * ne? 
Truputis žinių apie save. 

Prieš 20 metų turėjau širdies 
ataką ir anksčiau 2 kartus plau
čių uždegimą. Bet vis išgyda-
vau. Tik dėl širdies duodavo 
vaistus Vokietijoje ir čia: Digi-
toxin, Inderal, o dabar imu Per-
c-ntin, 25 mg., 4X. Nelengvas 
b-jvo mano gyvenimas. Daug 
* argo ir skausmo turėjau per
gyventi. Pusė šeimos guli Vor
kutoje, kiti Lietuvoje po velė
na. Likus vienai su mažais 
vaikais per visą gyvenimą ir 
A -nerikoje nebuvo lengva. Esu 
67 metų, 115 svarų, ūgis 5-3. Ne
rūkau ir negeriu. Valgau na
muose pagamintą maistą: dar
žoves, pieno gaminius. Dar vis 
dirbu šeimoje ir darže. Bet grei
tai pavargstu, pradeda krūtinę 
skaudėti, turiu pailsėti. 

Kada vargai baigti su šeima, 
tai ligos užpuolė. Būsiu Jums 
labai dėkinga už patarimus. Ar 
dar leisti pinigus vaistams ir 
daktarams, ar dar yra galimy
bė sustiprėti — pagyti iš tų ne
galių? Su pagarba. 

Atsakymas.Nenusimink, 
pagerėti sveikata gali, tik rei
kia pradėti visai tinkamai gy

dytis. Laikykis pas savo gerą 
gydytoją, tik jau tų vaistų tik
rai nereikia taip gausiai imti. 
nes Tamstos ligos gydymas yra 
daugiau mechaniškas: skrep
lių iš išsiplėtusių bronchų šali
nimas drenažo pagalba — vir
šutinę kūno dalį laikant žemyn 
palenkus. Iš vaistų tik dvejo
pus reikia imti: visą savo gyve
nimą jodo lašus kvėpavimo ta
kuose skreplių suskystinimui ir 
lengvesniam jų išdrenavimui: 
neiškosi stačia būdama, o tik 
atsigulus, o dar daugiau iško-
sesi viršutinę kūno dalį (taigi 
bronchus) žemyn palenkus. 
Antras vaistas — tai antibioti
kai, ypač tada, kai uždegimas 
prisimes. Tai ir viskas. Žino
ma, laikykis daktaro, nes nie
kas nežino, kada infekcija gali į 
taip išsiplėtusius ir neišdre-
nuotus bronchus prisimesti, o 
tada ir į plaučius yra galimybė 
uždegimui pereiti. 

Jei išpildysi, kas čia jau pa
sakyta, nereikės visų tų vais
tų. Jie nieko daugiau nepadės, 
ką padarys minėti jodo lašai 
(receptas toks: Saturated solu-
tion of Potassium Iodide — ko
kius du šimtus cc (200 cc). Imti 
po dešimt lašų su ant galo stik
linės šilto pieno tris kar tus per 
dieną. Žinoma, jei nesi alergiš
ka jodui. 

Drenuoti plaučius — bron
chus priseis kiekvieną rytmetį 
dar iš lovos neatsikėlus. Prisi
taikyk patogiai savo kūną sker
sai lovos — ant lovos krašto pa
silenk, galvą ir krūtinę žemyn 
link grindų palenk ir leisk to
kioje padėtyje skrepliam dre-
nuotis. Iškosėjusi esamus 
skreplius, būsi per dieną geres
nėje padėtyje. Kitą rytą vėl dre
nuok. 

Žinoma, kiekvienam pacien
tui reikia patogiai pagal gali
mybę prisitaikyti drenavimą. 
Vienas galės 10 minučių tokio
je žemyn galvą laikant padėty
je išbūti, kitas — kiek mažiau. 
Vienam reikės ilgiau pasilen
kus išbūti, kol skrepliai išsidre-
nuos, kitam — trumpiau. Ypač 
širdininkai negali ilgai pakęsti 
minėtos padėties. Tamsta da
bar žinai kaip elgtis — prisitai
kyk prie savų galimybių, bet 
drenuok ir jodo lašus imk tris 
kartus dienoje. 

Dabar kiek daugiau apie 
Tamstos ligą plaučiuose — 
bronchuose. Iš aprašymo gali
ma numatyti Tamstą turint 
bronchų išsiplėtimą (bron-
chiectasis). Ta liga a ts i randa 
DO pakartotinų plaučių uždegi
mų, kurių Tamsta turėjai tris. 
Ta liga nėra mirtina, bet nepa
gydoma — tik palengvinama. 
Su ja žmogus gali ilgai gyventi 
ir pakenčiamai jaustis, jei iš
pildo tris pagrindinius reikala
vimus: drenavimą, skreplių 
skystimo pašaUnimą ir reikale 
prieš uždegimą su reikiamais 
antibiotikais kovojimą. Tą li-

Gerų d a r b ų rėmėja i M e č i s l a v a ir M y k o l a s V a i š v i l a i s e k a So
d y b o s p a ž m o n i o p r o g r a m ą g ė l y n u o s e . Nuotr. M. N a g i o 

gą turint, dažnai ligonis turi ir 
sinusitą. Reikiairiai, kaip saky
ta gydantis, — pagerėja ir si
nusų negerovė. Bereikia spe
cialių vaistų sinusitui tvarkyti. 

racyclino kapsulių (Tetracyc-
lin HCL capsules, USP 500 
mg). Tai juodais — geltonais 
galais kapsulės. Jei būtum jaut
ri tetracyclinui, priseis imti Pe-

Tokie pacientai dažnai gali pa- niciliną per burną (gydytojas 
kartotinus plaučių uždegimus gali duoti injekcijomis). Table-

Jonį Bruž ienė Sodybos ambulatorijoje matuoja kraujospūdį 
^Manijai Paškoniene i — naujai Sodybos gyventojai . 

Nuotr. M. N a g i o 

gauti. Todėl t inkamas skreplių 
drenavimas yra svarbiausias 
gydymasis. Skrepliai tokių li
gonių dažnai stiklinėje nusis
tovi trimis paviršiais: dugne 
stiklinės nuosėdos, viduryje 
skystis, o paviršiuje putos. 

Skrepliavimas tokiems pa
cientams pagausėja keičiant 
kūno padėtį. Jei Tamstai, atsi
gulus tam tikroje padėtyje, visi 
skrepliai išsidrenuoja, nereikia 
nė žemyn galvos — krūtinės 
lenkti. 

Net pusei tokių ligonių gali 
pasirodyti kiek kraujo su skrep
liais. Neišsigąsk, tai nėra mir
t ina apraiška. Reikia kreipti di
džiausias dėmesys į t inkama 
skreplių išdrenavimą — tada 
mažiau ir rečiau komplikacijų 
susilaukiama. 

T i n k a m a s plaučių 
b r o n c h ų d r e n a v i m a s 

Tinkamas drenavimas (pos-
tural drainage) visada prakti
kuojamas, nes jis palengvina 
pacientui gyvenimą. Pacien
tas turi užimti tokią kūno padė
tį, kurioje j is daugiausia skrep
lių pašalina. Paprastai tas 
atliekama pacientui gulint 
kniūpsčiam, ant nugaros a r an t 
kario šono, esant pakeltom 
strėnom a n t kelių pagalvių, o 
po galva jokios pagalvės nelai
kant . Tokia padėtis lengviau 
širdininkams pakeliama, negu 
viršutinę kūno dalį žemyn lai
kan t per lovos kraštą, kaip 
anksčiau minėta ir stipresnių 
pacientų praktikuojama. To
kioje pozicijoje drenuojami 
skrepliai per dešimt minučių 
(10) du ar keturis kartus dieno
je. Pirmas drenavimas atlieka
mas iš ryto, vos tik pabudus, 
paskutinis — einant gulti. 

Skystinimui skreplių geras 
bus minėtas jodo lašais gydy
masis. Dar naudinga tokiems 
pacientams kvėpuoti šiltais 
vandens garais. Galima skepe
ta uždengti galvą ir kvėpuoti 
verdančio vandens garus. Dar 
pagerės drenavimas, jei lovos 
kojūgalis bus pakeltas ketu
riais coliais aukščiau — padė
jus kojūgalio kojas ant pakili
mo, tik ne per aukštų — keturių 
colių aukštumo pakaks. 

Jei pasitaikys susirgti bron
chitu ar plaučiais, reikia tuo
jau imti antibiotikus (broad 
spectrum). Tas apsaugos nuo 
bakterijų įsiveisimo. Pavėluo
tas gydymas gali būti mažiau 
sėkmingas, nes įsigalėjusios 
bakterijos yra sunkiau prašali
namos. Būtina tokiem ligo
niams pasiskiepyti rudenį nuo 
influenzo8 (Flu). 

Tamsta būtinai su gydytojo 
pagalba turėk namuose tetra-
cyclino kapsulių. Geriausiai ge-
neric name (jos visai pigios) ir 
po 500 mg. Tada (kartais stai
ga naktį), kur tu gydytoją prisi
šauksi, pakils karštis ir priseis 
imti tokio stiprumo tetracycli-
no po kapsulę kas dvylika va
landų. Paprastai gydytojai pri
rašo tas kapsules po 250 mg. — 
jos imamos kas šešios valan
dos (keturis kartus per dienąV 
Jei turi pažįstamą gydytoją,(o 
ir kitokį) paprašyk, kad jis iš
rašytų jums atsargai kiek tet-

tės penecilino geras vaistas 
ypač prasidėjus plaučių užde
gimui. Tokių tablečių irgi kiek 
atsargoje turėtina (Penicillin 
G, tablets, 250 mg. 400.000 

units). Jos imamos keturis kar
tus dienoje. Abejų tų vaistų ne-1 
reikia kartu imti. Yra Penicili
no dvigubo stiprumo tabletės 
(po 500 mg. arba 800.000 viene
tų). Jos po vieną imamos kas 
dvylika valandų — du kartus 
per dieną. 

Gydytojas gali ištirti skrep
lius dėl juose esamų bakterijų 
rūšies ir jų jautrumo kokiems 
vaistams. Tada skiriami tin
kami vaistai. 

Apie chirurginį gydymą—iš
siplėtusių bronchų pašalinimą 
Tamstos atveju nėra kalbos. 
šios žinios padės Tamstai ge
riau suprasti savą negalę ir es
minius tokios negalės tvarky
mo galimumus. Naudokis jais 
kiek įmanydama, t ada galėsi 
susilaukti geresnių dienų. 

Šitą pagrindinę ligą besi
tvarkydama, savus kaulus pa
lik ramybėje. Tegul jie braška, 
nes ir braškės nežiūrint ką da
bar darytum. Todėl neminėk 
jokių vaistų, o tik šildykis šilta
me vandenyje ir gimnastikuo-
kis. Žinoma, gerai maitinkis, 
kaip iki šiol gerai maitinais ir 
pavyzdingai gyvenai. Sėkmės 
Tamstai, pavyzdingoji lietuve! 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Cambridge, Mass. 

T A R P AMERIKIEČIŲ 

Daug metų tirpstantis tauty
bių puodas Amerikoje nesutir
po. Dar lankant man Harvar
do universitetą galėjai pajusti 
„mayflower" dvasią ir pasidi
džiavimą ja, reiškia anglišku 
amerikonizmu. Bet ne dabar. 
Nauji vėjai papūtė ir atnešė pa
veldėjimo — heritage idėją. 

Visoje Amerikoje yra stei
giami tautinio paveldėjimo 
centrai ir prašoma savo tau
tinę kultūrą rodyti. Neatsiliko 
ir Cambridge, Mass. Daugia
tautis miestas, dviejų didelių 
universitetų MIT ir Harvardo 
buveinė, miestas per savo 
bibliotekas įsteigė tautybių 
centrus, išblaškytus visam 
mieste. Šeštoje gatvėje 66 
numery yra biblioteka, kur yra 
įkurtas lietuvių, lenkų, portu
galų ir airių centras. Į mane 
DUVO kreiptasi šį centrą stei
giant, todėl praleidau visą sa
vaitę rinkdama jiems literatū
rą, reikalingas knygas. Įdomu, 
kad nei iš tolo nenorėjo poli
tinių veikalų nei žurnalų. Kiek
vienas klausė, ar ten nėra nieko 
politinio. Ar jūs norite, kad 
žmonės imtų ginklą ir darytų 
tai, ką airiai daro?... Literatū
ra, istorija, menas buvo jų 
pageidavimas. Zuzana Šal-
nienė padovanojo anglų kalba 
lietuvių enciklopediją, už ką jai 
biblioteka buvo labai dėkinga. 

Lietuvių ir lenkų knygos yra 
šalia ir jų emblemos — Šv. Jur
gis ant arklio ir plėšrusis aras 
žiūri vienas į kitą. Kai kas dėl to 
jaudinasi, kodėl kartu, bet man 
nei šilta, nei šalta. Gerai, kad 
nedidelei lietuvių grupei Cam
bridge y ra lygiai atsto
vaujama su daug gausesne 
portugalų ar lenkų grupėmis. 

Centro uždavinys nėra vien 
tik literatūra. J i s ruošia ir 
parengimus. Vienas jų vadi
namas „American Heritage 
Festival" liepos 5 suruoštas 
tam tikslui išrinkto komiteto ir 
bibliotekos atstovų. 

šeštoji gatvė buvo uždaryta 
judėjimui ir pertvarkyta taip, 
kad jos gale stovėjo didelis 
pakilimas, kuriame buvo šo
kama ir grojo orkestras. Abie
jose gatvės pusėse buvo pasta
tyti stalai, iš vienos pusės 
maistui, kitoje — dirbiniams. 
Diena buvo karšta ir saulėta, 
kas turi pliusų ir minusų — sau
lėje išstovėti nebuvo lengva. 

Iš Baltic Associates paėmėm 
dalykėlių pardavimui, stalelį 
papuošiau savo lietuviškomis 
lėlėmis ir medžio drožiniais, ir 
taip atidarėme lietuvių „heri
tage". Lietuvių apsilankė labai 
mažai, daugiausia turėjau rei
kalų su svetimtaučiais ir tikrai 
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Kuo tyresnė kančia, tuo 
didesnė pažanga ir laimė
jimas. Ir taip — vienos Jėzaus 
aukos užteko kenčiantį pasau

lį išganyti. M. Gandhi 

buvau labai patenkinta. Dau
gumas artinasi prie tų daiktų 
grynai iš smalsumo. , JCur jūs 
gavote tokias gražias lėles?*' 
Mano vyras man atvežė iš 
Europos įvairių tautybių lėlių, 
bet lietuvaitės neatvežė. Pra
dedu aiškinti tautinio kos
tiumo istoriją trumpai, bet 
tiksliai. Susirenka didesnis 
būrys žmonių. Baigiame mano 
tautiniu kostiumu ir klausimu, 
kur jį galima užsakyti ir kiek 
kainuoja. Kaina pritrenkia 
klausytoją. Jaunas vyras atsi
stojęs žiūri į kryželį. „Ką reiš
kia t a s ratas ir tas pusratis?" 
Tai saulės simbolis, o t a s mėnu
lio, senovės lietuvių religijos 
liekana, kuri niekad nemiršta. 
Aiškinu kryžių atsiradimą Lie- j 
tuvoje kryžkelėse, jų ne tik reli- | 
ginę, bet tautinę reikšmę, kaip j 
kova už savo egzistenciją. Šalia 
mano stalo turėjo savo stalą 
architektas, kuris nieko nepar-
duodavo, bet rodė savo pro
jektus, kurie puoš Cambridge 
miestą. Labai inteligentiškas 
žmogus, domėjosi Lietuvos sta
tyba ir klausė, ką jis galėtų pa
matyti lietuviško Amerikoje, 
netoli Massachusetts. Nu
kreipiau jį į Kennebunkportą į 
pranciškonų stovyklą ir į 
W a s h i n g t o n ą l i e t u v i ų 
koplyčią, nors tai nebuvo jau 
taip arti. 

Kur yra Lietuva — buvo pats 
įdomiausias klausimas, į kurį 
atsakinėjau jau didelei grupei 
žmonių. 

Jaučiasi kaip savųjų tarpe. 
Net užmiršau, kad kalbu 
angliškai ir su akcentu, kurio 
man patarė neištaisyti, mat, jis 
esąs „charming". Žinau, kad Ši
tokie pasikalbėjimai atneša 
kažką gražaus, šilto, sulaužo 
ledus. „Ar atsimeni mane'Vpa-
klausė mane viena jaunesnė 
moteris. „Žinoma, sutikau 
tamstą paskaitos metu, tams
ta esi bibliotekininkė iš Con-
necticut". „Taip,- ji pasakė,-
atvežiau tamstai sąrašą knygų 
apie Montessori sistemą, rodos, 
tamstai bus įdomu". Tai buvo 
paskut in is įdomus pasi
kalbėjimas. Toliau sekė rutina: 
Kiek kainuoja virimo knyga ar 
kas kita. 

Dėkui Beatričei Strokienei, 
kuri padėjo prie pyragų stalo ir 
Monikai Panico bei jos sūnui 
Stievui už pagalbą, transpor
tuojant daiktus ir už darbą prie 
pyragų stalo. 

E l e n a Vasyl iūnienė 

Melancholikas visuomet ma
to blogąją puse; mato daiktus 
tokius, kokiais jie gali būti, ne 
tokius, kokie yra. J is žiūri į gra
žų veidą ir mato Šiurpią kaus 
kolę. 

Chr. N. Bovee 
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Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

si 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Į Vai pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ii 
Į 7-o antr.. ir penkt 10-4; šeštad. 10-3 vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m-CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ V VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

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

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

CYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. SLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page #06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidausligos, ... 
2454 VVest 71st Street' . . . j 

(71 -mos ir Campbell Ave:: kampas*--•> 
a! - - ^ . . »r.k >ėK H ftej;;- ~-

- - 7 v. p.c • •'*. susitaru:-

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

."- 742-0255 Namu 584-S5.T 
DR. ALGIS PAULIUS 
O ;rOPEDINĖS LIGCS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, 111. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRU'OI!-

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

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

mylia į vakarus nuo Harlem A 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4*7 išskyrus treč ir šeSt 

DR FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius k 

"Contict lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTl* 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 
pirm., antr., ketv ir penkt Vai 

nuo 12-4 vai 
Treč 

. popiet ir 6-8 vai 
ir Še5t uždaryta 

vak 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 7Ut Street 

Priėmimo dienos pirm., antr., ketv. 
penkt., iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tei. 476-2112 

' 'fValandos^Jagal susitarimą — Pirm.,^ 
V antr., treč , ketv. ir 3e$tad 

i -

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

DR. K. M. 2YMANTAS 
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 



Teisė ir moralė 

NEAIŠKUS RYŠYS 
Modernioji demokratinė 

valstybė reguliuoja, be kita ko, 
ir piliečių dorovinį gyvenimą — 
iki tam tikros, įvairuojančios ri
bos. Visų Vakarų valstybių 
įstatymai draudžia plėšti, vog
ti, gimusius žudyti — ir niekas 
tokių įstatymų principinio rei
kalingumo neginčija (nors 
nusižengiama jiems dažnai). 

Bet kaip su kitais Dievo įsa
kymais, kitomis etikos normo
mis? Nė viena Vakarų demo
kratinė valstybė nebedraudžia 
skyrybų (vedybų sutarties lau
žymo). Dauguma Vakarų de
mokratinių valstybių nebe
d r a u d ž i a beve ik j o k i o s 
pornografijos. Bent pusėje ne
be varžoma nė įvairiausiom ša
kom išsikerojusi komercinė 
prostitucija. Kai kurios tų vals
tybių leidžia ir beveik bet kokią 
privačią paleistuvystę (išsky
rus su mažamečiais). 0 nesu
tarimų — ir nuolatinių ašt.ių 
konfliktų spaudoje, parlamen
tuose, tribunoluose — dėl minė
tas elgesio rūšis reguliuojančių 
įstatymų reikalingumo ar ne
reikalingumo — visur apsčiai. 
Ar drausti abortus, ar ne? Ar 
leisti mirties bausmę, ar ne? Ar 
drausti (o jei ne drausti, tai bent 
varžyti) kokaino, marihuanos, 
alkoholio, nikotino vartojimą, 
ar ne? Ar liepti lengvųjų maši
nų keleiviams užsiveržti ap
sauginius diržus, ar ne? Ar 
versti mctociklistus užsimauti 
apsauginius šalmus, ar ne? Vi
sais šiais ir dar kitais klausi
mais Vakarų demokratinių 
valstybių praktika gerokai 
įvairuoja ir dar jokiu būdu ne
nusistovėjusi. Be to, pavieniai 
balsai — ypač Amerikoje, kraš-
tutiniųjų libertarų (individu
alistų) — reikalauja grąžinti ir 
kai kurias liberalų bei krikščio
nių išgyvendintas praeities tra
dicijas, pvz., dvikovą, laisvą 
opiumo vartojimą ir kt. Visa tai 
ir mumyse žadina bent du ne
lengvus klausimus. 

Pirmasis klausimas yra toks: 
kuo remdamiesi Vakarų vals
tybių piliečiai ir jų valstybinio 
kai faktiškai atskiria dorovės 
sritis, kurias reiktų įstatymiš
kai reguliuoti, nuo dorovės s r 
čių, kurių nereiktų įstatymiš
kai reguliuoti? Pavyzdžiui, 
kokiomis gairėmis vadovauja
si Švedijos parlamentarai, iš
leisdami įstatymą, ginanti vos 

mos (pvz., žudyti nekaltus gi
musius žmones). I šią grupę 
įtrauktini taip pat ir veiksmai 
bei poelgiai, kurie visuose 
moraliniuose kodeksuose lai
komi privalomais (pvz., už sko
las atsilyginti). Antrąją grupę 
sudaro tokie veiksmai bei poel
giai, kurie vienoje rimtoje mo
ralinėje sistemoje draudžiami 
(arba reikalaujami), o kitoje — 
nedraudžiami (ar nereikalau
jami). Pavyzdžiu čia gali būti 
fornikacija (nevienodai drau
džiamas veiksmas) arba šven
tadienio laikymasis (nevieno
dai reikaiaujams veiksmas). O 
trečiajai grupei priklauso tie 
veiksmai bei poelgiai, kurie nė 
vienoje moralinėje sistemoje 
nėra nei draudžiami, nei reika
laujami, tačiau kurie vienoje ar 
ir daugiau moralinių sistemų 
yra pageidaujami arba nepa
geidaujami. 

Pvz., joks rimtas etinis ko
deksas turbūt nei draudžia, nei 
reikalauja apsauginių diržų 
vartojimo bekeliaujant au
tomobiliu, tačiau tose etinėse 
sistemose, kurios reikalauja be 
geros priežasties nestatyti rizi-
kon savo ir kitų sveikatos ar 
gyvybės, tokių diržų vartoji
mas yra doroviškai pageidau
tinas. Taigi toks veiksmas pri
klauso trečiajai grupei. Tačiau 
ne į trečiąją, o į antrąją grupę 
įeina, pvz., alkoholio vartoji
mas — kaip tik dėl to, kad bent 
vienas rimtas moralinis ko
deksas (būtent mahometonų) jį 
griežtai draudžia 

Turėdami išskyrę anas tris' 
veiksmų grupes, galime pasiū
lyti vieną atsakymą į aukščiau 
minėtą antrąjį klausimą. 
Atsakymas toks: valstybė įsta
tymu turėtų drausti (ar reika
lauti) tik tuos piliečių riks
mus bei poelgius, kurie 
draudžiami (ar reikalaujami) 
visų rimtų moralinių kodeksų. 
Tokių veiksmų bei poelgių, dėl 
kurių draustinumo (ar privalo
mumo) moralinės sistemos 
nesutaria, valstybei nederėtų 
drausti (ar reikalauti). Taip pat 
jai nederėtų drausti (ar rei
kalauti) tų veiksmų bei poel
gių, kurie tėra vienoj ar kitoj 
dorovinėj sistemoj tik nepagei
daujami (ar pageidaujami). 
Taigi valstybė turi teisę kištis 
tik į pirmąją, bet ne į antrąją ar 
trečiąją veiksmų bei poelgių gru
pę. 

gimusio kūdikio gyvybę, bet ne
išleisdami įstatymo, ginančio Šioji pažiūra atrodo toleran-
vos negimusio kūdikio gyvy- tiškai demokratiška: kur visi 
bes? Sis klausimas kviečia gi- subrendę piliečiai dėl moralės 
lintis į konkrečią tokius įstaty-
m u s s i ū l a n č i ų ž m o n i ų 
galvoseną. Ir turbūt iš anksto 
galime pasakyti, kad ne tik 
šiuo, bet ir kitais atvejais toje 
konkrečioje piliečių ir įstatym-
davių galvosenoje rasime daug 
racionalizavimo, nenuoseklu
mo, minties spragų. Tačiau idė
jinė konfuzija—medžiaga poli
tiniams filosofams sukurti 
nuoseklesnę, patikimesnę idė
jinę sistemą. Tatai priveda mus 
prie antrojo, įdomesnio klau
simo. 

sutaria, lai tą moralę saugo tei
sė; kur nesutaria — tebūnie pi
liečių laisvė! Deja, ši pažiūra 
susiduria su rimtu sunkumu. 

Asmuo, kuris žmogžudystę 
(pirmosios grupės veiksmą) lai
ko stambiu nusikaltimu dorai, 
turi teisę (o gal ir pareigą) rei
kalauti, kad žmogžudystę 
draustų ir valstybė. Bet ar ly
giai tas pat negalioja ir asme
niui, laikančiam panašiai 
stambiu nusikaltimu dorai — 
abortą (antrosios grupės veiks
mą)? Kitų kompetetingų asme
nų skirtinga nuomonė doros 
klausiniu gali priversti mane Būtent, kaip žmogiškai idea

liame atvejyje, žmogiškai idea- . . , ^ 
M . vabtyMj . r e ik* , afkirti į£ZH E S K S S M 
tą dorovės sritį, į kurią valsty
bė turi teisę kištis, nuo tos doro
vės srities, į kurią ji neturi tei
sės kištis? Kitaip sakant, jei 
kalbame apie veiksmus bei 
poelgius, kurie yra doroviškai 
(t.y. morališkai, etiškai) drau
džiami (ar, priešingai, rei
kalaujami), tai kokius iš tų 
doroviškai draudžiamų (ar rei
kalaujamų) veiksmų bei poel
gių turėtų drausti (ar reikalau
ti) taip pat ir valstybinė teisė — 
ir kokius ne? 

Pavergtų Tautų savaitės proga iškilmėse Chica gos mieste. Nuotr. P. Malėtos 

VIENA DIENA WASHINGTONE 
Paskelbta pavergtų tautų savaitė 

mą bus galima laukti Ameri
kos ekonomijos atkutimo. Taip 
pat jis pabrėžė, kad nuo per di
delių taksų, per didelių išlaidų 
ir mito, kad geroji auklė viską 
geriausiai žino, mes jau prade
dame išsivaduoti. Visus susi
rinkusius ragino spausti kong
resą, kad tokį papildymą 
galimai greičiau pravestų. 

Pagal tą konstitucijos priedą 
w - Kongresas būtų įpareigotas 

valstybės biudžetą išbalansuo
ti, tačiau trys penktadaliai 
Kongreso narių galėtų nutarti 
išleisti daugiau negu valdžia 
surenka. Taip pat šis konstitu
cijos priedas negaliotų karo me
tu. 

Šiuo metu jau 62 senatoriai 
remia šį papildymą, taigi trūks
ta tik 5 senatorių sudaryti rei
kalingai dviejų trečdalių dau
gumai. Atstovų rūmuose jau 
yra 223 rėmėjai, todėl dar trūks
ta 57 atstovų pritarimo, jei visi 
435 Atstovų rūmų nariai bal
suotų, sudaryti reikalingą dvie
jų trečdalių daugumą. 

Liepos 19 d. 11:15 vai. JAV 
prezidentas Ronald Reagan su
kvietė pavergtų tautų atstovus 
į Baltųjų Rūmų rožių sodą 
Pavergtų tautų savaitės pro
klamacijos pasirašymo iškil
mėms. Pirmą kartą Pavergtų 
tautų savaitė buvo paskelbta 
1959 m. ir po to kasmet liepos 
mėn. trečioji savaitė buvo skel
biama Pavergtųjų tautų savai
te. Šiemet pirmą kartą pasi
rašymo iškilmės buvo viešos. 
Jose dalyvavo apie 200 paverg
tų tautų atstovų, apie tuzinas 
senatorių, kongresinenų, tele
vizija ir spauda. 

Tautybių atstovai šnekučia
vosi savo tarpe ir su kitomis 
tautybėmis. Lietuvių grupė bu
vo gana gausi. Lietuvių Bend
ruomenei atstovavo PLB val
d y b o s p i r m . V y t a u t a s 
Kamantas, JAV LB krašto val
dybos pirm. Vytautas Kutkus, 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Aušra Zerr, vykdomasis 
vicepirmininkas Jonas Urbo
nas, Visuomeninių reikalų ta
rybos narys adv. Antanas No-
vasitis ir Linas Kojelis iš 
Washingtor«o buvo Vlik^ vi-
cepirm. dr. Kostas Jurgėla, Da
lia Bobelienė, Jonas Bobelis, 
Lietuvos Vyčių pirm Loretta 
Stukienė, kun. Algis Bartkus, 
kun. Matas Jarašiūnas ir res
publikonai Eugenijus Žiūris ir 
Kazimieras Oksas, — 14 as
menų. 

Punktualiai 11:45 vai. pasi
rašymo iškilmes pradėjo prezi
dento asistentė Elizabeth H. 
Dole. Pasveikinusi dalyvius, 
ji pristatė JAV viceprezidentą 

klausimu. Bet sykį giliai ir sąži
ningai tą klausimą persvars-
tęs ir tvirtai savo pažiūrą dėl jo 
susidaręs, aš jaučiuosi privers
tas visus savo panašius mo
ralinius įsitikinimus traktuoti 
vienodai. Jei reikalauju, kad 
valstybė uždraustų (gimusiųjų) 
žmogžudystę — dėl to, kad lai
kau tai nedora, argi neturiu rei
kalauti, kad ji uždraustų ir 
abortą — dėl to, kad taip pat lai
kau tai nedora? 

Kitaip tariant, jei noriu, kad 
valstybė uždraustų vienos rū
šies nedorą veiksmą, nuoseklu
mo dėlei privalau norėti, kad ji 

I 

Peržiūrėjus visus ligi šiol čia 
minėtus, įstatymų leidėjų 
svarstomus veiksmus bei poel
gius, matysime, kad juos' gali- uždraustų ir visų rūšių nedorus 
ma suskirstyti į tris grupes. Pir- veiksmus. Bet ir ši laikysena, 
mojoj grupėj yra tokie veiksmai gaila, neišlaiko kritikos. Apie 
bei poelgiai, kuriuos draudžia tai — rytoj. 
visos rimtos moralinės siste- M r> 

VYTAS KUTKUS 

George Bush ir apie tuziną JAV 
senatorių ir Atstovų rūmų na
rių bei tuos, kurie 1959 m. dau
giausia prisidėjo prie Paverg
tų tautų savaitės paskelbimo. 

Su plojimais pasitiktas pre
zidentas Ronald Reagan pasa
kė turiningą apie 15 min. kal
bą. Lietuviams buvo tikrai 
džiugu, kad pačioje savo kal
bos pradžioje prezidentas pa
minėjo Pabaltijo kraštus. Savo 
kalboje prezidentas Reagan 
stipriai kaltino Sovietų Sąjun
gą. Pagal jį rusų velniška ideo
loginė propaganda ir ginklavi-
mas is yra didžiausias ir 
svarbiausias pavojus tautų ne-
sugyvenimui. Tai yra mūsų lai
kų tragedija. Prezidentas Ro
n a l d R e a g a n ap ibūdino 
komunizmo judėjimą kaip griū
vantį simbolį, nes Vakarų tu
rimi ginklai yra daug galinges
ni už komunistinių režimų 
turimus apgaulingai slepia
mus ginklus. 

Toliau savo kalboje pre
zidentas Reagan priminė, kad 
Sovietų Rusija savo agresyvu
mo nesumažino nė po 1959 m. 
pirmą kartą Amerikoje pa
skelbtos Pavergtų tautų savai
tės, nes dar taip neseniai jie 
niekšingai užpuolė Afganista
ną ir naikina jo gyventojus, o 

dabar smaugia ir „Solidaru
mo" pasireiškimą Lenkijoje. 
Prezidentas užsiminė ir radijo 
stotis Amerikos Balsą, Radio 
Free Europe ir Liberty, kurių 
nešamos teisybės į Sovietų Ru
siją sustabdymui ar trukdy
mui jie išleidžia nuo trijų iki ke

turių kartų daugiau, negu tos 
stotys išleidžia žinių perdavi-
nešamos teisybės į Sovietų Są
jungą sustabdymui ir trukdy-
kai sustiprinti. 

Prezidentui baigus kalbėti, 
dalyviai spontaniškai sugiedo
jo Amerikos himną, o po to pre
zidentas pasirašė proklamaci
ją-

Visas šias ceremonijas tvar
kė lietuvių kilmės specialiems 
reikalams prezidento patarė
jas Jack Burgess, per kurį PLB 
valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas, talkininkaujant 
Aušrai Zerr, įteikė prezidentui 
Ronald Reagan ir jo žmonai pa
kvietimą dalyvauti antrosiose 
Pasaulio Lietuvių dienose, ku
rios įvyks 1983 m. Chicagoje. 

Pasirašymo ceremonijas už
baigus, buvo pranešta, kad ne
trukus prezidentas Ronald 
Reagan vyks prie Kapitoliaus, 
kur vyks demonstracijos. De
monstracijų tikslas yra pra
vesti papildymą prie Amerikos 
konstitucijos, kuris reikalautų, 
kad Kongresas laikytųsi balan
suoto biudžeto. Į tas demons
tracijas pakvietė ir visus šių 
iškilmių dalyvius. Baltieji rū
mai parūpino net 4 autobusus 
ten mus nuvežti ir rezervavo 
vietas. 

Tų demonstracijų kalboje 
prezidentas Reagan pažadėjo 
suorganizuoti amerikiečius, 
kad papildymas, kuris panai
kins deficitą, būtų pravestas. 
Jis sakė, kad tik sumažinant 
taksus ir sulėtinant kainų kili-

Senate ir Atstovų rūmuose šį 
papildymą priėmus, jį turės pa
tvirtinti ne mažiau kaip trys 
ketvirtadaliai JAV valstijų, 
taigi ne mažiau kaip 38 valsti
jos. Tačiau šiuo metu 31 vals
tija jau vienokia ar kitokia for
ma pasisakė už balansuoto 
biudžeto papildymą Taigi dar 
reikėtų 7 valstijų iš Ūkusių 19 
įtikinti, kad jos už tokį priedą 
pasisakytų. 

Lietuvių, kurie yra žydų 
skundžiami, remiantis Sovietų 
Sąjungos pateiktais dokumen
tais už įvairius nusikalti
mus prieš žydus, reikalas dar 
nėra sutvarkytas, nors JAV 
Lietuvių Bendruomenė šiam 
klausimui išaiškinti darė daug 
pastangų. JAV LB Visuomeni
nių reikalų taryba daug kartų 
tarėsi su Valstybės bei Teisin
gumu departamentais, OSI (Of
fice of Special Investigation), 
daugeliu senatorių ir Atstovų 
rūmų narių. Vis dar nepasisekė 
gauti teksto susitarimo, kuris 
galėjo būti padarytas tarp So
vietų Sąjungos ir kurios nors 
JAV valdžios įstaigos. 

Tolimesniems darbams ap
tarti Washingtone buvo susiti
kę JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirm. Aušra Zerr, 
nariai — Ernestas Raškaus
kas bei Viktoras Nakas, JAV 
LB krašto valdybos pirm. Vy
tautas Kutkus ir vykd. vicepir
mininkas Jonas Urbonas. Bu
v o a p t a r t a s p l a n a s 
pasikalbėjimo su National Se-
curity Council, nes JAV LB Vi
suomeninių reikalų taryba ir 
jos talkininkai greitai turės 
pasitarimą su jų atstovais. 

CIVILINIO KARO 
LAIVO LIEKANOS 

Amerikos civilinis karas 
truko ketverius metus (1861-
65). Jis kilo su pietinėmis 
valstijomis dėl jų socialinės 
santvarkos, paremtos vergija. 
Pralaimėjus pietinių valstijų 
konfederacijai prieš šiaurines 
valstijas, daugelis karių pate
ko į nelaisvę, kurie buvo laiko
mi stovyklose. įruoštose prie 
Mississippi upės. Karui 
pasibaigus ir panaikinus 
vergiją, belaisviai buvo 
grąžinami į jų gyventas vietas. 
Iš stovyklos Andersonville 
belaisviai buvo susodinti į 
laivą „Sultana", kuris, beve
žant belaisvius, užsidegė ir 
paskendo Mississippi upėje 
kartu su vežamais belaisviais 
netoli Memphis miesto. Laive 
buvo 1500 karių ir 700 civilių, 
kurių tik dalis teišsigelbėjo. Ši 
nelaimė prilyginama l i ta
nijos laivo žuvimui. Mark 
Twain, apie ją rašydamas, 
užsiminė, kad, praėjus kai 
kuriam laikui, ūkininkai arda
mi dirvas noragais išvers 
žmonių kaulus. 

I š t ikrųjų, k e i č i a n t i s 
Mississippi upės vagai, ūkinin
kas netoli Mound City, Ark. 
išvertė laivo liekanų, kurios 
sudomino marinus ir privačius 
tyrinėtojus. Jerry Potter, 
išstudijavęs civilinio karo 
dokumentus ir Mississippi 
upės vagos pakitimus, tvirti
na, kad tai laivo „Sultana" 
liekanos. Prasidėjo intensy
vus kasinėjimas, norint galu
tinai įsitikinti, ar tikrai suras

ta laivo „Sultana" žuvimo 
vieta, o surinkus žmonių; 
k a u l u s , juos pa la ido t i . 
Užverstoje upės vagoje sąna
šomis ūkininkai jau seniai 
augina sojos pupeles, visiškai 
nežinodami, kad čia yra civili
nio karo aukų kapai. 

NUSIGINKLAVIMAS 
Mūsų šimtmečio devintasis 

dešimtmetis Jungtinių Tautų 
pavadintas „nusiginklavimo 
dešimtmečiu". Pagal Tarptau
tinį Stokholmo taikos tyri
nėjimų institutą nėra ant gero 
kelio. Jau vien 1980 metais 
karo apsiginklavimo reika
lams išleista 500,000 milijonų 
dolerių. Praeitais metais buvo 
padaryta 49 bandymai su ato
miniais ginklais. Ir iš visų sa
telitų, kurie buvo iššauti į 
erdvę, trys ketvirtadaliai buvo 
kariško pobūdžio. Pranešimas 
skelbia, kad mažai šalių jau
čiasi dabar saugiau ir geriau 
negu pirmiau. Tenka bijoti, kad 
mes tuo pačiu keliu eisime ir 
toliau. __,-, 
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NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

PETRAS MATEKCNAS 

3 0 
Per suvažiavimus atstovai padaro pranešimus. 

Iš jų pranešimų matyti sąjungų, organizac jų bei 
klubų veikimo apimtis, ypač kultūrinėje, politinėje ir 
net labdaros srityje. 

Per suvažiavimus dar skaitomos paskaitos, ku
rios yra gerai paruoštos. Gydytojų suvažiavime buvo 
skaitomos net kelios paskaitos iš medicinos srities, o 
per ateitininkų, vykusį 1969 m. vasario 7 d., paskai
tą „Nauji vėjai Rytų Europoje" skaitė dr. Juozas 
Kazlas. 

Nuo visų kitų neatsiliko ir Lietuvos Vyčiai. Jų 
suvažiavimas vyko 1981 m. rugsėjo 27 d. Maspethe, 
New Yorke. Tai vienas iš įspūdingiausių suvažia
vimų. Jame dalyvavo apie 200 atstovų ir narių iš 
Rytinio Atlanto pakraščio. Per šį suvažiavimą prie 
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo parapijos bažny
čios buvo pašventintas lietuviškais ornamentais 
papuoštas kryžius, kurį pastatė Maspetho vyčiai. Po 
kryžiaus pašventinimo vyko iškilmingas posėdis. 
Vyčių dvasios vadas Viešpaties Jėzaus Atsimai
nymo parapijos klebonas kun. Pranas Bulavą buvo 
iškilmingai pagerbtas — jam vyčiai suteikė trečią 
laipsnį. Vyčių ženklą jam iškilmingai prisegė Lietu
vos vyčių organizacijos pirmininkė Loreta Stukienė, 
prof. dr. Jokūbo Stuko žmona. Vyčiai per šį suvažia
vimą uoliau pasiryžo dirbti, aukotis lietuvių tautai ir 
Lietuvos vyčių idealams. 

Taip pat suvažiavimus rengia Tautos Fondas ir 
Lietuvių Kultūros Židirio fondas Tautos Fondo 

suvažiavime apsvarstoma finansinė padėtis, „Eltos" < 
biuletenio leidimas, kitataučių informavimas ir' 
santykiai su diplomatine tarnyba, o per KŽ fondo 
suvažiavimą, kuris yra daugiau lokalinio pobūdžio, 
finansinė padėtis, Kultūros Židinio priežiūros 
administracijos, jo išlaikymas bei kiti reikalai. 
Finansinė padėtis, kaip paaiškėja per vykusį 1981 m. 
spalio 10 d. LKŽ fondo suvažiavimą nėra bloga, nes 
pajamos gaunamos iš „bingo" ir nario mokesčių 
(nariai į metus moka po 10 dol. nario mokesčio; narių 
skaičius kas metai nutrupa: vieni iš jų iškeliauja į 
amžinybę, kiti, išėję į pensiją, išvažiuoja į Floridą ir 
ktias vietas; 1980 m. buvo narių 337, o 1981 m. 43 
nariais mažiau). 

Beveik visi suvažiavimai pradedami pamaldo
mis, kurios atlaikomos pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje, jei suvažiavimas vyksta Kultūros Židi
nyje, arba bažnyčioje. Iškilmingas posėdis prade 
damas invokacija. 

Lapkričio 13-tosios žygis į Jungtines Tautas 
buvo surengtas 1965 m. Tai reikšmingas žygis, kuris 
ir dabar, praėjus jau beveik 16 m., dar pasiliko 
žmonių atmintyje. Nors lapkričio 13 d. pasitaikė 
blogas oras — truputėlį lynojo, lietuvių neatbaidė ir 
susirinko apie 14,000 žmonių ne tik iš New Yorko 
apylinkių, bet ir iš kitų miestų. 

New Yorko burmistras Robert F. Wagner lapkri
čio 13-tąją paskelbė Pabaltijo valstybių laisvo 
apsisprendimo diena. Be lietuvių, dalyvavo apie 1000 
latvių, apie 200 estų ir apie 100 kitų Rytų.Europos 
atstovų. Iškilmės vyko Madison Sųuare Garden, o iš 
ten nuvyko į Hammarskjold aikštę, kurioje buvo 
pasakyta kalbų. Iš šios aikštės su vėliavomis ir 
plakatais, kuriuose buvo įrašyti reikalavimai 
Pabaltijo kraštams laisvės (apie lapkričio 23-tosios 
žygį į Jungtines Tautas žr. „Drauge", 1980.X 
11.23, Nr. 299). 

New Yorke taip pat vyko du PLB seimai: 1958 m. 
ir 1968 - ;::.asis seimas tesėsi 4-rias dienas, o 

antrasis — 5-kias dienas. Tiek pirmame, tiek ir 
antrame seime programos buvo sudarytos gana 
plačios ir įvairios. 

Pirmasis PLB seimas prasidėjo 1958 m. ketvir
tadienį, rugpjūčio 28 d., pamaldomis, kurios vyko 
Aušros Vartų lietuvių parapijos bažnyčioje, Manha-
ttane. Pamaldas atlaikė prel. Pranciškus Juras. 
Seimą atidarė prel. Jonas Balkūnas, kuris pirminin
kauti pakvietė seniausią atstovą, o sekretoriauti — 
jauniausią, kol seimas išrinko savo prezidiumą. 

Per seimo atidarymą, kuris prasidėjo 10 vai. 
ryto, buvo sukalbėta malda ir sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai. Seimo atidarymo proga Juozas Rajec
kas, Lietuvos atstovas Washingtone, pasakė kalbą. 
Iš viso seime dalyvavo 19 atstovų i š įvairių kraštų: 
Argentinos. Australijos, Austrijos, Belgijos, Olandi
jos, Brazilijos, Britanijos, Čilės, Danijos, Italijos, 
JAV, Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Uragvajaus, Venecuelos, Vokietijos ir 
Zelandijos. 

Tą pačią dieną, rugpjūčio 28 d., 12 vai. buvo 
atidaryta Statler viešbutyje spaudos paroda, 4-tą vai. 
Riverside muziejuje meno paroda ir 7:30 vai. tame 
pat muziejuje kamerinės muzikos koncertas. Rugpjū
čio 30 d. buvo sporto šventė, kurioje vyko lengvosios 
atletikos varžybos: vyrų ir moterų bėgimo estafetės 
50, 100 ir 200 metrų (varžybos vyko Victory FiekL 
Woodhaven Blvd, ir Myrtle Ave, Forest Park), krepši
nio ir futbolo rungtynės, o vakare linksmavakaris 
Grand Paradise salėje, 320 Grand S t , Brooklyne. 
Dalyvavo 6-šios sporto komandos: New Yorko Lietu
vių Sporto klubas, Brooklyno Lietuvių Atletų klubas, 
Waterburio LSK — Gintaras, Hartfordo LSK — 
Grandis, Worcesterio LSK— Vytis ir Bostono LSK — 
Dainava. Laimėtojams per banketą buvo įteiktos 
taurės, kurias paskyrė PLB seimo organizacinis 
komitetas ir FASK Rytų Sporto apygarda. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. liepos mėn. 27 d. 

KELIONEI PRAEITĮ 
Įspūdžiai iš Europos po ilgo 

jos nematymo 
RCTA KLEVĄ VIDŽICNIENĖ 

Tiek daug metų išsinešiojau 
gimtosios Europos atminimą ir 
labai jau ryškų jos paveikslą 
širdyje, kad pagaliau apsi
sprendžiau pasitikrinti, ar visi 
tie, kurie nekaip apie tą kraštą 
kalba, turi bent krislą teisybės, 
arba tie, kuriems kiekviena 
kelione į tą pusę yra jau pa
siekta pasaulio viršūnė, trupu
tį neperdeda? 

Ak, nereikia nuduoti, kad nė 
kiek nepasikeitėme. Kad augą 
metai ir banko sąskaitos neat
vėsino visa žinančio entuziaz
mo, nesulėtino žingsnių, neat
nešė p r a k t i š k o žvilgsnio. 
Tačiau ilgesys liko, liko vaiz
dai jaunų veidų, linksmų drau
gų, šviesių planų, beribio, gal ir 
nevisai tobulo pasaulio. Gyve
nimas tarytum pasidalino į dvi 
dalis — „tada", ir „dabar" — ir 
be didesnio ryšio tarp šito neiš
aiškinamo ir nenorėto skilimo. 

Mūsų kelionės plane buvo nu
matytos šešios šalys.. Daug kas 
iš mūsiškių važiavo į tuos kraš
tus ir siuntė laikraščiams savo 
įspūdžius, — ir sausus, ir entu
ziastingus, ir ašarotus, — todėl 
paduosiu čia gal tik krislą to 
jausmo, kurį man sukėlė ir pa
sikeitusi, ir vis ta pati Europa. 
Daugelyje vietų buvau buvusi 
prieš išvykimą į Ameriką, nes 
toks tada buvo mano darbas, 
todėl gal dar daugiau galėjau 
daryti palyginimus, nes įspū
džiai ir tada buvo susidaryti ne 
iš knygų, o iš viešbučio lango. 

Važiavau su „praeities kul
tūros pažinimo ekskursija", su 
savo gimnazijos mokiniais. 
Buvome keturi mokytojai ir 50 
moksleivių, prie kurių prira
šiau ir savo vyrą. Skridome 
gana vargingai — iš Los Ange
les iki New Yorko, kur teko 
laukti net 7 valandas, o po to 
per Atlantą. 

Londonas buvo pirmoji stotis 
ir jis pasirodė daug normales
nis, negu televizija ir spauda jį 
bandė parodyti. Tas tiesa, ir pa
vieniai, ir salelėmis plaukiojo 
rudo ir juodo gymio žmonės, bet 
jie nesielgė taip, kaip buvau pri
gąsdinta. Arabams pinigai, 
aišku, davė didesnį pasitikė
jimą, negu visur vien trečia
eilius darbus atliekantiems 
negrams, bet nei vieni, nei kiti 
nesielgė kitaip, kaip eiliniai tos 
pačios klasės britai. Gal šio 
krašto įprastas konservatyvu
mas, santūrumas rūbe ir kal
boje nejuntamai veikė ir ateivį, 
gal puiki architektūra, vietos 
žmonių nepaleidimas kiek
viena proga gerklės pristabdė 
šiuos į naująjį krantą išli
pusius žmones. Aišku, išsky
rus amerikiečius! Jeigu jau 
tiems kas nors pasirodė juo
kinga, tai apie tai turėjo išgirs
ti ne tik visa gatvė, bet ir bu
tuose esą piliečiai bent iki 
penkto aukšto. O juokinga 
jiems atrodė beveik viskas. 

Londonas gražus ir, atrodo, 
bendru sutarimu bandomas 
išlaikyti tame stiliuje, kuriame 
kadaise jį statė praeities 
karaliai. Tik mums gal per 
daug kiekviename žingsnyje 
buvo pabrėžiama, kad štai čia 

prasidėjo kultūra, istorija ir 
civilizacija. Lyg ne iš čia kilę 
niekaip nesugebėtume išsiaiš
kinti, kam yra vartojami peilis 
ir šakutė. Amžinai bedulkstąs 
lietutis, pilki kuklūs lietpal
čiai, nebandą savo įmantrumu 
priblokšti automobiliai, uni
formuoti ir cilinderiuoti duri
ninkai net ir antros eilės gy
venvietėse, nuostabiai jaukios 
b e s i r a i t a n č i o s s i a u r u t ė s 
gatvės, reklamų minimumas, 
— viskas nuteikė kažkaip ra
minančiai ir jaukiai. Kiek
vienai namų grupei priklausė 
gražus, aptvarkytas, geležine 
tvorele aptvertas parkelis, į 
kurį raktą turėjo tik tos vie
tovės gyventojai. Pagal senas 
tradicijas, į kiekvieno nukirsto 
ar nulaužto medžio vietą tuo
jau privalėjo būti pasodintas 
kitas. O jau bažnyčios, bažny
čios! Canterbury katedroje 
žmogus galėjai praleisti visą 
pusdienį, tiek ten istorijos; ten 
ir 12-tam šimtmety nužudyto 
šv. Tomo Becket karstas, ne
skaitant per tiek šimtmečių 
pasižymėjusių bažnytinių ir 
valstybinių vyrų kapų. Labai 
įspūdinga vieta. 

Žinojau, kad kelsimės į Pran
cūziją keltu, bet kad šis bus ne 
ką mažesnis už laivą, kuriuo 
kadaise plaukėme per Atlantą į 
Ameriką, negalėjau net įsi
vaizduoti. Trijų ar keturių 
aukštų, su restoranu, barais, 
žaidimų salėmis jaunimui, 
platformomis pažiopsojimui. 
Taip netrukus išlipome „tikro
joje" Europoje ir pasileidome 
patogiu šaldomu beveik stikli
niu autobusu žaliais laukais, 
vešliais miškais Paryžiaus 
link, stebėdami viena eile 
prigulusius kuklius senoviš
kus miestukus, nuo viduram
žių mažai laiko paliestas sody-
b a s , p i l k a s b a ž n y č i a s , 
keturkampius tvartus, kur ne 
kur ant kalvos seną pilaitę su 
vis dar nesugriuvusiomis apsi
gynimo sienomis. Buvo tikrai 
jauku ir gražu. Jau skubiai 
temo, kai įriedėjome į Paryžių. 
Kažkodėl mūsų mokinukų eks
kursijai buvo parinktas Mont-
martro viešbutėlis, šalia viso
kių ten prigulusių nevisai gero 
vardo įstaigėlių. O kas buvo 
vaizduojama užeigų kviečia
mose reklamose, tai nė nesaky
siu. J a u vien tas faktas, kad 
Moulin Rouge ir Place Pigalle 
buvo vos už vienos minutės 
kelio, daug ką pasako. Kitą 
dieną Versalis, Triumfo Arka, 
Eifelio bokštas, Louvras ir 
visos kitos istorinės būtinybės, 
o mudviem, be abejo, dar rūpė
jo saviskiai dail. Pranas Gai
lius, skulpt. Mončys ir Vyt. Ka
siulio galerija, kur mus nuvedė 
ten iš Kanados mokytojau
janti labai miela Rima Poniš-
kaitė. Bet ar jūs įtikėsite, kad 
mūsų mokiniai nebuvo girdėję 
apie Versalį ir vienas jaunų 
mokytojų manęs paklausė, 
kam buvo statyta toji tokia 
didelė bažnyčia? Atsakiau, kad 
šventajai Marijai Antoinettei... 

Vėl ilgoka kelionė per Pran
cūziją Šveicarijos link, nes 

sekantis sustojimas buvo gra- kalną kylančiais keliukais 
Žusis Lucerno miestas. Tokio pasiekėme Romą. Ak, čiareika-
jaukumo, grožio ir žavios aplin- lai jau nebebuvo tokie sklan-
kos reiktų ilgai paieškoti, bent dus ir jaukūs. Bet buvo didelis 
mano atmintyje t a vietovė liks džiaugsmas, kai vos spėjus išsi-
iškritusi iš viduramžių operos, pakuoti šalia Šv. Petro aikštės 
ir tai gražiausiu, kūrybiš- esančiame „Columbo" vieš-
kiausiu ir taikiausiu jų laiko- būtyje, pasklido netikėta žinia, 
t a rp iu . Mums sekės i su kad už keliolikos minučių 
šventėmis, nes aną vakarą 
atvykus į Londoną ka ip tik 
gimė karališkasis kūdikis, o 
Lucernas šventė savo „bokšto 
festivalį" ir visose kalvose, 
skveruose ir gatvelėse skam
bėjo muzika, jaunimo dainos ir 
šokiai, liejosi alaus putelė. Į vie
no viešbutėlio barą a laus užėjęs 
mano vyras pasirodė patekęs į 
šveicarų korporantų suvažia
vimą, tuojau buvo į t rauktas į 
pakilios nuotaikos ceremo
nijas ir grįžo (vėlokai) į rašy tas į 
jų korporaciją ir apdovanotas 
jų spalvų juostele... Miestelis gi 
skendo šventiškose vėliavėlė
se, o viršuje jau ryškėjo snie
guotos Titano ir Titlio viršū
nės. 

kalbės pats popiežius. Subė
gome, susėdome tūkstantinė 
turistų minia iš viso pasaulio 
kraštų ir išklausėme ilgoką 
kalbą apie vedybų šventumą ar 
ne penkiomis kalbomis, bai

giant lenkiškai, o po kiekvie
nos kalbos kildavo ovacijos iš 
tautinių grupių. Ir apvažiavo 
(dėl saugumo labai jau sku
botai), aplink minią net du kar
tus. Atrodė suvargęs ir labai 
pražilęs, bet veidas svieste 
švietė jau taip žinoma šypsena. 
Mano kolegė mokytoja mek-
s kietė, tą dieną švenčianti 
savo vedybų 30 metų sukaktį, 
susiėmusi su savo vyru ranko
mis, iš džiaugsmo verkė. 

(Bus daugiau) 

CLASSIFIED ADS 

KNYGOS ANGLŲ KALBA 

BOOKS IN ENGUSH 

Chrysler LeBaron Medallion 
L : . 2-dr Coupe 

BAL2EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WTJLL LIKĘ US" 

4030 Arehtr — V I 7-1515 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kas *e»tadienį IS WEVD Stotie* 
N«w Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro, 
»T.» m«(. FM Taippat klausykit** 
"Husic of L.1thuanla" programa* kaa 
treJUdi»nį. nuo 6:05 Iki 7:00 vai 
vakaro, ii Seton Hali Universiteto ato-
•»•«. 8».S FM. (WSOU) 

Diraki. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunik Driva 

Watchunc N. J. 07060 
TeL — (201) 753-5630 

im i i i i im iu imi i i im i i i i i i i im i iH i i i i i i i iK ' 

vizrrnfiŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Culturai WėŪsvrings o f FoVktales, by Vyt Bagdonavičius, $6.00 
Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 y. komedija. $2.00 
lAthuanian Cockery. Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318 

pages. $8.00. 
And There totu the Moon — Throumg Stones at Birds, Poems 

by Danguolė Sadūnas. $3.00 
Vilnius University Four Eundred Years, by Albertas Bubras. 

$200 
Lithuanians «n Multiethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00 
Memoirs of a lAthuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00 
Noon at a Country Inn, by Antenas Vaičiulaitis. $3.95 
Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95 
UTHUANIA: The Outpost of Freedom, by Dr. Constantine 

Juryėla. 387 pages — $15.00-
IAthuania m Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00 
The Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00 
The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00 
The Baltic States in Peace and War 1917-1H5. Edited by V. 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15-00 
The Battle of Gruenvald, by I. Sokolnikov, $3.00 
Introduction to Modern lAthuanian, by L. Dambriūnas, A. Kli

mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Textbook for the 
lAthuanian Language. $10.00 

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas, $13.00 
IAthuanian-English Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $13.00 
Lithuania's /etos and The Holocaust, by Dr. Juozas Prunskis. 

$1.00 
lAthuanian Writers in the West, edited by Alina Sknipskelis. 

$2000 
lAthuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50 
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by R. Černius. $2.50 
Mano žodynas, by Richard Scarry. For children, illustrated $6.00 
The USSR-German Aggression against IAthuania, by B. Kasias. 

$15.00 
lAthuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00 
The lAthuanian Short Story 50 Tears, by S. Zobarskas. $12.50 
LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. $15.00. 
Fighters for Freedom, Lithuanian Partisans, by J. Daumantas. 

$1000 
IAthuania Minor, by M. Brakas. $15.00 
The Baltic Nations, by B. J Kasias. $12.00 
Sudiev: Good-bye, by Eve Bates. $10.00 
Cultural Weūsprings of FcJktales, by V. Bagdanavičius. $6.00 
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla $8-00 
Crosses. by V. Ramonas. $4.00 
The kO Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00 
The Brothers Domeika, by L Dovydėnas. $6.00 
Vytautas the Creat, Duke of IAthuania, by J. Končius. $2.00 
History of IAthuania, by J. Končius. $3.00 
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00 
With Liberty and Justice, by P. Leonas. $5.00 
The War Against God in IAthuania, by J. Savasis. $2.00 
Sin At Easter, by Vaižgantas. $5.95 

„The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00 
200,000,000 and IAthuania, by A. Gustaitis. $1.50 
We Wiū Conąuer the World, by L Dovydėnas. $5.00 
ONA, by V. T. Belajus. $5.00 
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą. $5.00 
Selected Post-War lAthuanian Poetry, selected and translated 

by J. Zdanys. $12.00 
Rejuvenation of Siegfried ImmerseTbe, by I. šeinius. $5.00 
Perfeetvm by Exile, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by 

Rimvydas Šilbajoris. $8.50 
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied IAthuania. 

A Report for 1979-1980, in hard covers — $10.00, in soft 
covers — $8.00. 

Popular lAthuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine 
J. Dauzvardis. —$4.75 

Puzinas, Color monography, album. $25.00 
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00 
The Catholic Church Dissent and Natkmality in Soviet IAthua

nia., by V. S. Vardys. $15.00 
AMBER, The Golden Gem of the Ages. by Patty C. Rice, Ph. D. 

$27.00 
The Ordeal of Assad Pasha. A story by Ignas seimus. $200 
Herdsman <£ IAnden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95 
Regione of No Admittance, by Danguole Sealey. $4.00 
lAthuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia 

Tamošaitis. Lithuanian Folk Institute. $26.00 
Vtatinlų kortelių naudojimą* yra The Golden Steed. Seven Baltic plays. Edited by Alfred 

fraius paprotys. Biznieriai jaa p » - Straumanis $16 5 0 
<« m.: >a Be* :rk, r via, Uw- ūnder the Svxyrd of DamocJes, A novel by Anatole Kairys. 

$10.00 

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

Ittfililllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllll 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mOsų sandėho. 

OOSMOS PABCELfl EXPSESB 
2901 W. 69th Sf , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUYA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIUUUIIIIUIIIIII 

IIHIUIIlIflIlIlUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIllllllllllll 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I K A S TV 
2346 VV. 69 St., teL 776-1486 
IlilIlIlIllIlIlIlIlIlIiliilIlIlUUUIUUlUIIUllt 

Į Florenciją atvykome tą 
vakarą kai Italija laimėjo fut
bolo rungtynes prieš Argen
tiną. Taigi ir vėl balius, bet jau 
labai pagal itališką tempera
mentą. Gatvėse pasipylė moto
rizuotas jaunimas su tau
tinėmis vėliavomis, šauksmais 
i r ne s i l i au j anč iomis s i re
nomis. Turint galvoje siauru
tes gatveles ir tą faktą, kad 
jiems nežinomos bet kokios 
eismo taisyklės, žmogus džiau-
geisi išnešęs sveiką kailį. Turis
tų minios neįsivaizduojamos, o 
pagrindinės atrakcijos visur, 
aišku, yra gražiosios bažny
čios su savo menu ir architek
tūra, freskomis i r viduramžių 
a tmosfera . Ypač Myko lo 
Angelo Dovydas. Pro nesibai
giančius vynuogynus savo gel
tonas galvas į saulę atsukusių 
saulėgrąžų laukus Gos augi
namos kepimo aliejui), kur ne 
kur tarsi pasakoje išnirančius 
pilkų viduramžių sienų supa
mus kaimelius, susigūžusius 
aplink seną pilį a r bažnyčią, su 
mažučiais gynybos šaudymui 
pritaikytais langais, nė nepa-
jutom, kai siaurais ir stačiais į 

^miAM^GOniollE^ 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
KUO $300 IKI $1.000 

• • - • • • • • - » • • < 

VALOME 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

B U B N Y S 

Tel — RE 7-5168 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrnuda niu, ugnies ir automo
bilio pas mum. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208*2 West 95th Street 

lelef. GA 4-8654 

IMIHIIiltlIlIlIlIlIimtIIIIIHIIIIIIIIIIIIMiMI! 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iIIiiIIIIIIIIIIiIiiIIIIiIIIIiiIiiiiillilIUlilIUlr 

M O V I N G 
sERfiNAS perkrauato baldus ii 
ttitua daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHAKOt ir VIS, 

Telef. — WA 5-8063 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, Ui. 60632, tel. 9275980 

( immii i t i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i imi i iMi 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOi'AUK ir'LBLJC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
raip yat daromi VERTIMAI. 
'jiMi.Mr iškvietimai, pildomi 
PII.IKTYBĖS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
imimrrmnrfTniimimuiiiuaiiMiHiiiii! 

B E A L B 8 T A T B 

Master Plumbing 
Lieensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
*r vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
'.ctjviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

miiinuiiiiimiiiiminiMiHtiiminiimmr 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namų pirkimas — Pardavimaa 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22S3 
MiUIIIIHHIIIimilIHIUHIUIIiUHIIIIIiHM** 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brign-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Ireng 
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 486-787? 
ŠIMAITIS BEALT1 

2951 YVest 63rd Street 

64-ta ir Sacramento. 2-jų butų mūr. 
po 3 mieg. Vertas prašoms kainos. 

43-cia ir California. Mūr. 2-jų butų po 
2 miegamus. Nebrangus. 

• 

55-ta ir Kedzie. 4 butų naujesnis. Pui
kiai išlaikytas. Vertas pamatyti. 

71-ma ir Kedzie. Ofisas ir 2 butai 
viršuj. Savininkas turi parduoti. 

138-ta ir State — Lemonte. 1% akro 
žemės. Puiki rezidencija ir pajamų 
namas. 

Del informacijų skambint 

BUDRAIČIUI 
Tel. - 767-0600 

UNTJOMDJAMA — FOR B E N T 

I5NUOM. Union Pier, Mich., 3 kam, 
h^-'-iį rj miegami) ir virtuvė; ir dar 
3 kamb. (2 mieg.) ir virtuvė. Savai
tėms ar mėnesiui. Skambint — 

31^—737-2847 

ISNUOM. 3-jų kamb. naujai dekoruo
tas butas 2-me aukšte. Lithuanian 
Plaza Court.. Skambint WA 5-5913. 

PKOOOS — OPPOBTUNIIIES 

130 SPACE 
MOBILE HOME PARK 

IN ILLINOIS 
Paved streets with curb and 

off-street parking. 
Storm drains. Large lots. 

20 acres for expansion. 
1981 rent net — $80,000. 
100 miles from Chicago. 

Owner will finance. 

Write: 
DRAUGAS Adv. No. 2398 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, UI 60629 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NORFTKiEVft 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ijabai pageidaujamos geros rOSies 

prekSs. Maistas i3 Europos sandSlių. 
2608 VV. 69th st.. Chicago, 111. 60629 

TELRF. 925-2787 

0iu •t*tr>vmma turėti 
ttaaa kortalaa. 

D E N G I A M E IK TAIS&ME 
VISŲ R f SIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 

A R V Y D U KTELAI 
TH.: 434-9655 arba 737-1717 

Užsakymu* siųsti: DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, Chicago, 
60629. 

m. 

Kreipkite* į "Draugo" adminis
traciją vlsaia panašiais rsikalaia [U 
Būsit* patenkinti mfisų patarca-n-
mn. Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas. 

gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%. 
Prof. dr. Juozas Eretas su Vasario 16 gimnazijos mokine 

Nuotr. M. §rp ; *ienės 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE* 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

RAKO MEDŽIAI 
riedėdavo Neris M. Papiutė ir 

Robertas Vitas 

Leidinėlis pritaikytas jauni
mui — skautiškam auklėjimui. 
Joje aprašytas kiekvienos rū
šies medis su iliustracijomis -
piešiniais. 

Kaina su persiuntimui $2.35 
Išleido LSB Lituanicos tun

tas, Chicago 1980. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, J,5Jf5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

nes jis plačiausiai skaitomas lieturhl 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 



leido festivalio komitetas. 
Festivalio komitetą šiais me

tais sudarė pirm. & KUgys, 
sekr. V. Eringis, ižd. L. Surdo-
kas, informacijai C. Markus, 
komiteto nariai: K. Česomis, A. 
Grintalis, E. Okienė. 

S. Padarinis 

'tunorės lietuvių eisena iš Šv. Alfonso bažnyčios j Charles Plaza — lietuvių festivalio aikštę. Priekyje eina 
i •• tuvos atstovas dr. S. A. Bačkis, lydimas pasiuntinybes talkininko C. Surdoko ir festivalio komiteto pirm. S. Kli-
g . $tontažas). 

: MOSŲ KOLONIJOSE 
\ltimore, Md. 

"EŠIMTASIS BALTIMORfiS 
LIETUVIŲ FESTIVALIS 

sta oficialiųjų, svečių sveikini
mai bei pareiškimai, kurie pra
dedami klebono kun. A. Dran
ginio invokacija. Mayoro W. D. 
Schaef erio vardu sveikino jo at-

Daugelį metų Baltimorės He-Į s t 0 v a s N e v i n s ^ ^ ^ ^ 
avių orgamzacijos vasaros sa-; M a r y l a n d o gubernatorius Harry 

vaitgaUais ruošdavo įvairias i š - | H u g h e s džiaugdamasis lietuvių 
vykas, ekskursijas, gegužines. Į o r g a n i z u o t u m u ^ linkėdamas 
Kai 1S36 m. Marylando sosti-1 ^ ^ 3 ^ g e r o pasisekimo. Ta
lėje Annapolyje buvo pasodin- \ ̂  p i r m ą k a r t ą g^t imorės lie
tas iš Lietuvos parvežtas ąžiuo-1 t u v i ų f e s t i v a l y : j e apsilankęs, 

akas, Baltimorės lietuviai k a l b ė j 0 Lietuvos atstovas dr. 
ruošdavo įspūdingas išvykas 30 s t a s y s A . Bačkis. J is išreiškė 
aplankyti. Eilę metų po H pa- s a V Q pasigėrėjimą Baltimorės 

.aulinio karo Gwyn Oak pra- ; u e t u v i ų pastangomis ir visų 
aogų parke būdavo ruošiama g r ^ u bendradarbiavimu ren-

Tautų Diena (Ali Nations Day),į ^ ^ festivalius. Tai šaunus 
kurioje dalyvavo ir lietuviai, la- d a r b a s parodyti Baltimorės gy-
I ai dažnai už savo pasirodymus ! Ventojams lietuvių gyvastingu-
iaMnėdami pirmąsias premijas. Į 
Pramogų_ parkui susilikvidavus, Į 
rastojo veikęs ir Tautų Dienos į 
komitetas, bet tautinių grupių j 
įeikšmė Baltimorėje jau buvo j 
~akankamai išryškėjusi. 

Dabartinis miesto mayoras 
William D. Schaefer savo poli
tini pasisekimą yra atsiekęs at-
s: remdamas į etninių grupių 
sąramą. Dėl to mayoras su 
ptninėmis grupėmis artimai 
bendradarbiauja, š ia i s metais 

u sukako 10 metų nuo to lai-
KO, kai Baltimorėje prasidėjo 
.^skiri tautinių grupių festiva
liai. Lietuviai yra viena iš 4 
grupių per šį dešimtmetį kas-

*t suruošusi savo festivalį. 
xtstivaliai daDar čia y ra koor
dinuojami miesto turizmo jotai 
gos, - b ; n taikina informacija, 
į;ropog?nda ir technine pagal-

Rockf or d, B l 

Nuotr. L. Surdoko 

ei ja ir knygų pardavimu, pagal 
jau įsigalėjusią tradiciją, pasi
rūpino lietuvių bendruomenės 
apylinkė. Savo darbu ir orga
nizacinėmis pastangomis dau
giausia prisidėjo V. Eringis, J. 
Gaila, S. Surdokienė ir L Kra
sauskas. Knygų šiais metais 
parduota už 1,150 dolerių. 

Pažymėtina, kad šiais me
tais Lietuvių Muziejaus vardu 
susispietęs tautodailės meno 
mėgėjų būrelis išstatė savo dar
bus ir demonstravo būdus juos 
atlikti. Šioje kategorijoje pami
nėtini: G. Auštrienė, D. Keme-
žienė, E. Okienė,G. Radžiuvienė, 
N. Sarv, P. Timpa ir V. ir A 
Vaškiai. Buvo demonstruojama 
verpimas, audimas, kiaušinių 
marginimas, drožinėjimas ir 
medžio bei odos deginimas. Bal
timorės meno mėgėjų suorga-

PENSININKŲ IŠVYKA 
l GAMTĄ 

Šių metu rugpiūčio 7 d. 12 vai. 
po pietų, šeštadieni, vietos pen
sininkai ruošiasi išvykai į gam
tą — į Lietuvių klubo parką. 
Tenai, kur žaliuoja šimtamečiai 
ąžuolai, čiulba paukšteliai įvai
riais balseliais ir mus visus šauk
te šaukia į gamtą, į gamtą — 
senus ir jaunus. 

Mes prisimename, kada dar 
buvome jauni, mėgdavome gam
tą ir jos grožį. O ateis laikas, 
ir jūs būsite tokie, kai mes, pen
sininkai. Taigi, visi kartu pa
bendraukime gamtos prieglob
styje. 

Kviečiame rockfordiečius ir iš 
apylinkės lietuvius-es su sve
čiais dalyvauti. Visus su džiaugs
mu pasitiksime. 

Gamtoje visi būsite pavaišinti 
įvairiais skaniais šaltais užkan
džiais ir gėrimais. Linksmai pra
leisime laiką gamtoje. Kviečia 
jus 

Pensininkui valdyba 

CHICAGOJE 
TRIJŲ DRAMA 

New Haven Playhouse teat
ras, 2966 N. Racine, Ghicagoje, 
Stato H. Pinterio dramą "The 
Dvaras" (Neūžaugos). Joje 
vaizduojami t rys jauni vyrai, 
išryškinant, kaip žmogaus nesu
brendimas yra sunkenybė jam 
pačiam ir kitiems. Anksčiau 
šis vaidinimas buvo pastatytas 
Londone. 

NEKELS ALGŲ 
Mere J. Byrne pareiškė, kad 

dabar nebus pakelti atlygini
mai aldermanams, aukštiesiems 
miesto pareigūnams ar jai pa
čiai. 

VALDŽIOS TARNAUTOJŲ 
APDRAUDA 

Chicagos ir visos Ulinois vals
tijos tarnautojų, kurių yra 
149,000, socialinės apdraudos 
valstijos iždas nebemokės. 

PAMALDOS PRIE 
CENSTAKAVOS MARUOS 
Chicagos arkivyskupija pami

nės 600 m. sukaktį Marijos gar-

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. liepos mėn. 27 d. 

binlmo Censtakavoje. Pamal
dos įvyks rugpiūčio 15 d. 4 v. 
p. p. prie Quigley paruošiamo
sios seminarijos, 77 gatvės ir 
Western. Jas praves vysk. A 

L Abramovicz. 
t 2DAK£ 5 KLINDKAS 

Radus nesanitariškai tvarko
mas penkias klinikas Ghicagoje, 
jos uždarytos. 

i 

>iais metais Baltimorės festi-
Uų sezoną pradėjo lietuviai. 
i proga laikraščiai ir televizi-

u kanalai plačiau apie vietos 
ti tuvius rašė ir jų šokius bei 
vp.Igius rodė. Pirmoji festivalio 
i ; :na buvo birželio S, šeštadie
ni, bet beveik visą dieną lijo,. 
^ i nedaug atsirado narsuolių 

ie"tivalį aplankyti, bet kurie 
• ivo — nesigailėjo. Nuotaika 
buvo gera, programa vyko kaip 
~>ramatyta. Tautinių šokių gru
pės šoko su lietpalčiais ir liet
sargiais. Atsirado prie stalų ir 
jesivaišinančių svečių. 

Visai kitoks buvo sekmadie
nis, birželio 6 d. Debesys jau 
b *o prasisklaidę, t ad rengėjai 
•r svečiai rinkosi jau nuo anks
ta J S Tyto. Oficialiai diena pra-
d< dama pamaldomis Šv. Alfon
so bažnyčioje, nes pamaldos yra 
festivalio programos dalimi. Bet 
svarbiausia, kad per šį dešimt-

; į festivali n dienomis būda
vo minimos birželio trėmimų 
•'J<os. Šiais metais nors fes

tivalis vyko kiek anksčiau, trė-
-n'vnų aukos minimos tą pačią 
(Ii >ną. Pamaldas laiko ir pa
mokslą sako bei gieda klebo
nas kun. A. Dranginis. Jo jau-
'r.oji širdies styga yra palies
ta lietuviškojo patriotizmo, to
lei tos dienos savo pamokslan 
jis įjungia su dramatišku jau
trumu atliekamą "Oi neverk, 
motinėle". Tai labai retas da
lykas, kad pamokslui panaudo
jama giesme atliekama solo pa
ties pamokslininko. 

Po pamaldų visi dalyviai or-
rinizuotai gatvės viduriu žy
giuoja į Charles Plaza — lie-

;vių festivalio aikštę, esančią 
dk už kelių blokų. Atvykusiems 
susitvarkius, ir garbės svečiams 
užėmus jiems skirtą vietą, vyk-

Baltimorės tautinių šokių grupė "Kalvelis" vietos lietuvių festivalyje šoka 
Kepurinę. Nuotr. Lino Surdoko 

mą, kūrybingumą, tautines tra-, nizavimu pasirūpino Lietuvių 
. .eijas ir sugebėjimus, — pa-Į Mv dejaus piriruninkas A. Grin-
reiškė jis. Po kalbos Elena I tal\s. 
Okienė, festivalio komiteto var
du Lie aivos atstovui įteikė do-
v :ią — J. Kardoko drožinį 
"Geležir^ vilKas", kuris dabar 
puošia Lietuvos pasiuntinybės 
rūmus. 

Festivalio proga lietuvius pa
sveikino ir Baltimorės miesto 
tarybos pirm. Walter Orlinsky, 
miesto tarybos narys Dominic 
Mini de Petro, miesto proku
roras Swisher ir 2 respubliko
nų kandidatai į senatorius — 
Lar ry Hogan ir Dalies Merrell. 
Lietuvių vardu kalbėjo festiva
lio komiteto pirm. Stasys Kli-
gys, tarybos pirm. dr. Elena 
Armanienė ir bendruomenės 
apylinkės pirm. V. Eringis. 

Po ofeialiosios dalies kvies
tieji ir visi kiti svečiai vaikšti
nėjo po aikštę vaišindamies lie
tuviškais valgiais ir skanumy
nais; gurkšnojo gazuotus van
denis, alutį, 'virytą" ir kitus 
gėrimus; apžiūrinėjo parodų 
būdeles bei lietuviškos tautodai
lės demonstravimus ir gėrėjosi 
"Kalvelio" bei "Aro" tautinių 

'šokių grupių lietuviškais šokiais 
Šiais metais festivalio komite
to rūpesčiu buvo pasiūdintos 
lietuviškos vėliavos, kurios puo
šė parodų būdeles ir suteikė 
festivaliui didesnio iškilmingu
mo ir spalvingumo. 

Festivalyje dalyvavo 15 or
ganizacijų ir 2 privatūs viene
tai, paruošę 32 būdeles: 10 
maisto ir 22 tautodailės, meno 
bei kultūros, šiais metais fes
tivalyje pirmą kartą dalyvavo 
neperseniai įsisteigęs Lietuvių 
Jaunimo sąjungos Baltimorės 
skyrius, kuriam vadovauja Dai
na Buivytė ir Lietuvių Katalikų 
moterų draugijos skyrius. Dau
giausia apyvartos padarė atle
tų klubas, dabar vadovaujamai 
N. Dulytės-Kaltreider. Informa-

Labdaros darbas festivalyje 
taip pat nebuvo pamirštas. Vie
tos Balfo skyriaus veikėjos ir 
veikėjai ilgą laiką ruošė ekspo
natus talkos būdu. Kiti prisi
dėjo savo dovanomis. Tarp to
kių darbuotojų ir aukotojų bu
vo: M. Noreikienė, S. Surdokie
nė, J. Kardokas, E. šilgalienė, 
A. Radžius, Z. Siaurusaitienė, 
A. Varkuvienė, V. ir A. Vaš
kiai, D. Kemežienė, E. Okienė 
ir A. Juškuvienė. Maisto stalo 
paruošimui vadovavo E. Draz-
dienė, o jai pagelbėjo U. ir J. 
Naidičiai, V. Naidičius, T. Bal-
tikauskienė, E. šilgalienė, R 
Kalinauskienė, D. Bačnūnienė, 
A. Pilienė ir kiti. 

Festivalyje taip pat buvo pa
skleista Lietuvos ir Baltimorės 
lietuvių istorijos santrauka, ku
rią paruošė C. Surdokas. Ją iš-

PRIVATE FOUNDATION 
ANNUAL NOTICE 

Pursuant to Section 6104 (d) of the 
Internal Revenue Code, notice is here-
by given that the annual report for 
the fiscal year ending April 30, 1982 
of PRUNSKIS FOUNDATION. Inc., a 
private foundation is available at the 
foundation's principai office for in-
spection during regular business hours 
from 10 AM. to 2 P.M. by any citizen 
who requests it within 180 days 
after the date of this publication. 

The foundation's principai office is 
located at 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, 111. 60629. The principai manag-
er of the foundation is Rev Joseph 
Prunskis. 

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURNTTURE REF1NTSHING 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work. 
HAAS UPHOLSTERY, «034 26th St. 

Cicero, m. 80650, T«L 452-4795 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
TIKSLI PAVARDE 

Neseniai pasirodžiusioje bu
vusio Lietuvos Vyriausiojo Tri
bunolo teisėjo Česlovo Butkio 
knygoje "Teisėjo Atsiminimai" 
mano vardas ir pavardė pami
nėti du kartu, tik antroje vie
toje pavardė jau parašyta Ko-
šuba. Teigiami paminėjimai 
apie darbą ir pagalbą knygos 
autoriaus šeimai ne man pri
klauso. Ilgesnėj laiko tėkmėj 
ne visada tiksliai atkuriami įvy
kiai ir vardai. Man atrodo, kad 
knygoje aprašyti nuopelnai pri
klauso mūsų draugui su panašia 
pavarde — Pranui Kašiubai, 
kurį autorius galbūt ir turėjo 
galvoje. 

Antanas Kašubą 

PATIKSLINIMAS 
Š. m. birželio 19 d. "Draugo" 

laidoje nr. 128 buvo žinia apie 
tragiškai mirusį a. a. Joną Na-

vardauską, gyv. Portage India
noje. Ten rašoma: "Gelbėda
mas iš vandens savo motiną, ją 
išgelbėjo, o pats prigėrė". 

Patikrinus šios korespondenci 
jos autentiškumą sužinota, kad 
a. a. Jono Navardausko motina 
yra mirusi 1979 metų kovo 8 d. 

A. a. Jonas Navardauskas 
nuskendo, gelbėdamas savo 
žmoną Janisę. Taip pat klaidi
nanti informacija, kad "Liko 
tėvai Elena ir Aleksas Navar-
dauskai". Iš tikrųjų yra taip: 
Aleksas Navardauskas yra 
a. a, velionio Jono tėvas, o Ele
na yra tik pamotė. 

iiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausia Lietuvių Radic programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
8:00 iki 8:30 valandos ryto. 

Pradedant vasario 7 d., sekmadieny, 
turėsime programą du kartu sekma
dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir 
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą 
pačią stotį WLYN 1360 banga AM 
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių 
Sinių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutes pasaka. Šią 
arogramą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis į Bal-
tic Florists-gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš
kų knygų. 
itimimiiiiMimuiiuiuiiimumiumiiim 

A. f A PETRUI ŠAKLNSKUI mirus, 
žmonai Julijai ir dukrai Almai su šeima 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liū
dime. 

PRANAS IR MARIJA NENIAI 
KOSTAS IR STASĖ STAPONKAI 

<? 
LA N D O F C R O S S E S 

The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978 
by 

M1CHAEL BOURDEAUX, M~A., B.D. 
Printed in England 1979, 339 pages Price — induding 

shipping and handling $8.95. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. Chicago, 11 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

& = ^ 
ANATOLIJUS KAIRYS 

VYSKUPO SODAS IR KRYŽKELĖ 
Dvi naujos dramos vienoje knygoje iš vysk. M. Valančiaus 
laikų. Pirmoji — vyskupo vaidmuo 1863 m. sukilime, an
troji — jo blaivybės idėja, paskutinės Žemaičių karčiamos 
likimas 1859 m. 

Viršelį piešė dail. P. Aleksa, 144 psl., kaina su persiun
timu $6.85. 

Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, H5k5 West 6Srd Street, 
Chicago, IL 6062Q 

Dlinois gyventojai dar prideda 35 ct_ valst. mokesčių. 

A. f A. ANTANAS ŠAKALYS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1982 m. liepos 26 d., 12:55 vai. ryto, sulaukęs 77 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Skuodo valsčiuje, Užluobės kaime. Amerikoje 

išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga, duktė Adelė Plie

nienė, žentas Juozas, sūnūs: Antanas, marti Rita, Romas, marti 
Chjrlene, Bronius, marti Jūratė; 10 anūkų; brolis Pranas Lietuvoje 
ir jo šeima; mirusių brolio ir seserų vaikai ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Saulių Sąjungai, Marąuette Parko Namų Savininkų 
dr-jai ir Susivienijimui Lietuvių Amerikoje. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį nuo 2 vai. iki 10 vai. vak. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 st Street. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, liepos 29 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai. 

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

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Los Angeles skyriaus 
pinnininkui 

A. f A. Prof. JONUI KUPRIONIUI 
mirus, jo žmoną MARIJĄ, dukteris DANUTĘ ANKAI-
TTPTNTF., DALIĄ DUDIENE ir sūnų ALGĮ nuoširdžiai 
užjaučia 

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
LOS ANGELES SKYRIUS 

Mūsų mielam broliui samogitui 
A. f A. ANTANUI CUKURUI mirus, 
žmonai Janinai, seseriai Stasei ir visiems 
giminėms reiškiame nuoširdžia užuojautą. 

KORP! FILIAE SAMOGITIAE 
KORPORANTĖS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c j g o 
1410 So. 50 th A v., C i c e r o 

Tel. 4 7 ^ - 2 3 4 5 
AIKŠTT U rOMOBIII AMS STSTVt l 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LiehiviM Laidotuvių Dtrektoriy Asoclacijot Nartai 

STEPONAS C. LACK (LACKAOTCZ) Ir SONOS 
2424 W. OOth 9TRTCT TeL 
11028 So*tfawwt lTirh^iy, P*b» Hllk. m . 

7-121S 
TU. 914-4410 

PETRAS BIELIORAS 
4S48 SO. CAUTOKMA AVK. T«L LAfejaM* S-M7S 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 90. M * AVI. CICERO. IU« TU. 2-1008 

mmmm| 
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DRAUGAS, antradienis, 1982 m. liepos mėn. 27 d. 

X Kun. Juozas Vaškas, MIC, 
Chicagos marijonų vienuolyno 
vyresnysis, išvyko į a. a. muz. 
Rapolo Juškos laidotuves Kan-
sas City, Mo., kaip marijonų at
stovas ir asmeninis draugas. 
Grįžta trečiadienį, liepos 27 d. 

X Dr. Stasė ir inž. Antanas 
X Dr. K. Šidlauskas, dr. L. pacevičiai, svečiai iš Adelaidės, 

Kriaučeliūnas ir kun. J . Pruns- Australijos, lydimi sesers Bi
las liepos 28 d. vyksta į W a - j n i t ė s Bagdonienės, pereitos sa-
shingtoną dalyvauti Lietuvos J v a i tės pabaigoj aplankė "Drau
dė jure pripažinimo 60 m. su- g a » įr painformavo redakciją 

apie lietuvius ir lietuvių veiklą 
Australijoje. Jie dar važiuos j 
Detroitą ir kitas JAV vietoves,! 
o paskiau skris j Europą, kur 
nori aplankyti savo pažįstamus | 
ir prisiminti Europą. 

X Bernardas Brazdžionis, 

kakties minėjime. 
X Lituanistikos katedros Illi

nois universitete Chicagoje fi
nansų telkimu, informacijomis 
ir kitais reikalais rūpinasi PLB 
valdybos pakviesti Irena Balei-
šienė, Stanley Balzekas, Jr., dr. 
Vytautas, Aušra ir Rytas Ba
bickai, Juozas Lukas, Vytautas 
Izbickas, Juozas Gaila, Nerija 
Linkevičiūtė - Kasparienė, Vida 
Mačiukevičiūtė, Audronė Tamo
šiūnaitė, Snieguolė Zalatoriūtė, 
Mykolas Drunga, reikalų vedėja 
Vanda Aleknienė, iždininkas 
Povilas Kilius ir pirmininkas 
Vytautas Kamantas. Į bendrą 
talką bus kviečiama ir daugiau 
žmonių. 

X Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitė jau čia pat. Ji pra
sideda rugpiūčio 1 d. Dainavoje. 
Ja turėtų pasinaudoti ir moky
tojai, ir tėvai, ir jaunimas. Pa
skaitos, dainavimas, tautiniai 
šokiai, sportas, vakarinės pro
gramos, laisvalaikis — kiekvie
nam kas nors, jei ne visa, pa
tiks. Registruotis tel. 585-2629. 
Iš Chicagos dalyvius veža au
tobusas rugp. 1 d. 8:15 v. r. 
nuo Jaunimo centro. 

X Rūtos Kazlauskas laišką, 
primenanti Lietuvos pavergimą, 
liepos 25 d. išspausdino "Chica-
go Tribūne". Tame pat numery 
savo laiške E. Zelvis rašo apie 
pasisekimus politinėje veikloje. 

X Ann Jillian - Jūratė Nau
sėdaitė tarp kitų žymiųjų akto
rių pažymėta, kaip atliksianti te
levizijoje nuo rugsėjo 11 d. 
Amerikos muzikinio teatro "Te-

SENDRAUGIŲ STOVYKLOJE 

mūsų poetas, gyv. Vista, Calif., 
atsiuntė "Lietuvos bažnyčių" 
serijinio veikalo autoriui laišką, 
kuriame, be kita, rašo: 'Turiu 
rankose naująjį bažnyčių leidi
nį (Vilkaviškio vyskupiją). Per
verčiau, peržiūrėjau, vietomis 
paskaičiau. Nepaprastai kruop
štus, milžiniškas darbas. Kai 
šiuo metu Lietuvoje visa, kas 
susiję su religija, naikinama ir 
griaunama, šis Jūsų darbas 
ateityje bus akivaizdus liudinin
kas religijos klestėjimo ir jos 
suniokojimo laikotarpių. Svei-
nu ir linkiu nepailsti užsimotąjį 
darbą tęsiant". 

x Aras Lintakas, Birutės ir 
Juliaus Lintakų sūnus, studi
juojąs IIT inžineriją, buvo me
tams universiteto išsiųstas stu
dijuoti į Prancūziją. Ištisus 
metus buvo Liono universitete, 
gerai išmokdamas prancūzų 
kalbą ir susipažindamas su Eu
ropos mokslo sistema. Liepos 
21 d. jis grįžo namo pas tėvus. 
Nuo rugsėjo toliau tęs studijas 
Illinois Institute of Technology. 

X Ingrida Bublienė, Pas. Lie
tuvių dienų kultūrinių renginių 
pirmininkė, liepos 21 d. turėjo 
pasitarimą su Chicagos CiuV 
turai Center vadovybe dėl lie
tuvių dailininkų parodos suruo
šimo per Pasaulio Lietuvių die-

Dalis svečių "Draugo" gegužinėje gražiai leidžia laiką. Nuotr. P. Maletos 

IŠ A R T I IR T O L I 

xaco Star Theater" NBC s p e - , n a s Randolph galerijoje, kurio-
cialią programą, šalia šios lie
tuvaitės pažymėti Carol Bur-
nett, Joe Namath, Steve Allen 
ir kt. Apie tai skelbia "Chicago 
Tribūne" liepos 26 d. 

X Albina Poškienė, kaip di
rektorė, dalyvavo Lietuvių Ka- j ̂ ^ c o d e numerį reikės pir-
talikų susivienijimo centro vai- Į miausia išsukti 1. Tai bus pra-

je vyksta pasaulinio garso dai
lininkų parodos. 

x Telefono bendrovės prane
šime nebuvo pažymėta data, 
kad, šaukiant ilgųjų nuotolių 
telefonu, Chicagoje prieš 312 

dybos posėdyje, kuris įvyko bir
želio pabaigoj, šis posėdis pa
skyrė 1,000 dol. Lietuvos pa
siuntinybės, Washington, D. C , 
namo remontui, 200 dol Lietu
vių Katalikų mokslo akademi
jai ir 10 dol. Lietuvių Tautos 
Fondui, New Yorke. Užsakė į bendrovėje. Ją galima pasiekti 

dėta tik nuo spalio 1 dienos. Tuo 
tarpu dar galima šaukti, išsu
kus 312 numerį. 

X Danguolė Valentinaitė, tu
rinti nejudomo turto agentės 
leidimą, nuo liepos mėnesio pra
dėjo dirbti Budraičio Realty 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Lietuvių Bendruomenės 

atstovai aplankė Amerikos Bal
so lietuvių skyrių. Ta proga 
PLB pirm. Vytautas Kamantas 
ir JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus perda
vė pasikalbėjimą į Lietuvą apie 
Baltuosiuose rūmuose paskelb
tą Pavergtų tautų savaitę bei 
apie svarbiausius PLB ir JAV 
darbus ir planus. 

— Angelė Kausaitė, su savo 
tėvais gyvenanti Harrison, N. 
J., turi gerą muzikinį pagrindą 
ir talentą dainavimui. J i yra 
baigusi Rutgers universitete 
muzikologiją, o pernai baigė 
Philadelphijos Curtis institute 
dainavimo ir operos klasę. Jos 
mokytoja buvo Matropolitan 
operos solistė Zinka Manilov, o 
dabar mokosi pas garsią moky
toją Anna Moffo. Angelė Kau
saitė yra daug žadanti švel
naus balso solistė, paruošusi lie
tuviškų dainų ir operų reper
tuarą. Ją galėtų kviesti ir lie
tuvių organizacijos, rengiančios 
koncertus kituose miestuose, 
ypač didesnėse apylinkėse. 

— Pasaulio Lietuvių Katali
kių dr-jų sąjungos (PLKOS) 
valdybos posėdis vyko birželio 
12 d. Yonkers, Nevv Yorke, pir
mininkės dr. A_ Janačienės re
zidencijoje. Be valdybos narių, 
posėdyje dalyvavo iš Paryžiaus 
atvykusi B. Venskuvienė — 
PLKOS įgaliotinė tarptauti
niams ryšiams, kuri padarė pla
tų pranešimą apie pasaulinę 
katalikių moterų veiklą. Posė
dyje, be pirmininkės apžvalgos 
apie paskutinio meto veiklą, 
taip pat pranešimus padarė 
PLKOS fondo pirniininkė M. 
Lušienė ir valdybos iždininkė 
V. Penikienė. Išsamiai apsvar
styta ateinančių mėnesių veikla 
ir einamieji organizaciniai rei
kalai. 

-

taip pat dvi prenumeratas 
"Bridges" žurnalo. Posėdis bu
vo naudingas ir kitais nutari
mais. Liet. Kat. Susivienijimui 
pirmininkauja adv. Thomas E. 
Mack iš Wilkes-Barre. Pa. 

X Kun. Augustinas Sabas, 
St. James the Greater klebo
nas, Blind River, Kanada, mū
sų bendradarbis ir nuoširdus 
rėmėjas, grąžindamas laimėji
mo šakneles, pridėjo 35 dol. au
ką lietuviškos spaudos stiprini
mui. Nuoširdus ačiū. 

X Kristina Lapienė, Chicago, 
111., grąžindama laimėjimų šak
neles, atsiuntė ir 10 dol. Labai 
ačiū. 

X LDK Birutės draugijos na
rės maloniai kviečiamos daly
vauti tradicinėje išvykoje į 
friendship Gardens, Mich., ir 
aplankyti Prezidentų paminklą 
rugpiūčio 1 d., sekmadienį. 
Norinčios dalyvauti prašo
mos paskambinti K. Juskai-
čiui tel. 436-^641 ir susitarti dėl 
transportacijos. (pr.) 

X S t Oaaimir Memorialą, Inc. 

* . 

vakarais ir savaitgaliais. Savo 
patyrimu ji gali padėti nejudo
mo turto pardavime arba nuo
savybės įsigijime. Ji taip pat 
mielai patarnaus lietuviams, gy 
venantiems Marąuette Parko ir 
aplinkinėse vietovėse. 

X Kanados Lietuvių dienos 
vyks Montrealyje spalio 8-10 
dienomis, o Australijos Lietuviu 
dienos vyks Melbourne gruodžio 
mėnesio pabaigoje. Šias dienas 
ruošia tų kraštų Lietuvių Bend
ruomenės. Į jas pakviestas ža
da vykti PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas. 

X Patikslinimas, šeštadienio 
"Draugo" laidoje (liepos 24 d.) 
6 psl. po nuotrauka praleista 
viena eilutė, dėlto klaidinga su
rašytos pavardės. Turėjo būti: 
iš kairės K. Oksas, J. Urbonas, 
Loreta Stukienė, Vyt. Kutkus, 
kun. M. Juraška, Mildred Pat-
terson — valstybės departa
mento pareigūnė, Aušra Zerr, 
Vyt. Kamantas, Linas Kojelis 
ir kun. Alg. Bartkus. Už korek
tūros klaidą atsiprašome. 

X A. a. Viktoras Karosas po 
3914 W- 111 6 1 (1 blokas nuo ilgos ir sunkios ligos liepos 24 
g v KAjomiero kapinių), telef.! d. mirė Loretto ligoninėje. Ve-
233-6S36, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di-
dbAUsias pasirinkimas Nelso-

ir Dūlys savininkai, (ak.). 

lionis buvo lietuvių reformatų 
kuratorijos narys ir jų žurnalo 
"Mūsų Sparnų" nuolatinis ben
dradarbis. 

X Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų sąjungos Chi
cagos apskrities iždo globėjos 
(trustees) 1981—1983 metams 
yra Uršulė Rastenienė ir Petro
nėlė (Peggy) Zakaraitė. Są-
jungiečių šūkis — Dievui ir Tė
vynei. 

X Alodija D. Trečiokienė, 
Santa Monica, Cal., Roma Mur-
phy, Indianapolis, Ind., pratęs-
damos prenumeratą, pridėjo ir 
po 10 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

X Mečys šilkaitis, PLB val
dybos vicepirmininkas, gyvenąs 
St. Petersburge, Fla., šiuo me
tu praveda korespondencinį 
PLB seimo narių posėdį ir bal
savimą. Jis taip pat baigia 
spaudai paruošti specialią in
formacinę salanką anglų kalba 
apie Lietuvą. 

X A. P. Poškus, Mississauga, 
Ont, Kanada, grąžindamas lai
mėjimų šakneles, atsiuntė 16 
dol. su laiškučiu: "...suprasda
mas Jūsų sunkią finansinę pa
dėtį, siunčiu 16 dol. auką... Gal 
aš ir nelaimėsiu, bet kaip prenu
meratoriaus yra mano pareiga 
jus paremti. Linkėjimai Jums 
visiems ir dirbkite ir gyvuoki
te!" Labai dėkojame už para
mą ir gražų laiškutį. 

X Petras Indreika, artimas 
"Draugo" bendradarbis, buvo 
iš San Francisco, Cal., kur jis 
dabar nuolat gyvena, atvykęs 
į Chicagą. Lankė savo senus 
pažįstamus, LB darbuotojus. 
Apsilankęs pas "Lietuvos baž
nyčių" knygų autorių, suteikė 
vertingų informacijų apie Ska
piškio bažnyčią, įteikė nuotrau
kų. Jis taip pat sutiko platinti 
"Vilkaviškio vyskupijos" kny
gą ir už paimtus egz. gražiai 
atsiskaitė. Į San Franciscą per 
Kanadą išvyko pereitą penk
tadienį. 

Marylando gubernatorius Harry Hu
ghes sveikina susirinkusius j Balti-
morės lietuvių festivalį. 

Nuotr. Lino Surdoko 

— Baltieji rūmai šimtui Ame
rikos pabaltiečių organizacijų 
vadovų ir įvairiems įtakinges-
niuose postuose esantiems as-
mentims išsiuntinėjo specialiai 
atspausdintus Pabaltyje laisvės 
dienos proklamacijos tekstus. 
Šių asmenų sąrašą su adresais 
ir titulais, Baltiesiems rūmams 
pageidaujant, paruošė Ameri
kos Baltų Laisvės lyga. Didesnį 
kiekį šių proklamacijų prisiun
tė pačiai lygai. Norintieji šias 
dailiai paruoštas proklamacijas 
gauti gali kreiptis šiuo adresu: 
Americon Baltic Freedom Lea-
gue, P. O. Box. 29657, Los An
geles, CA 90029. 

— Kristina Grabnickaitė ge
gužės 1 d. baigė Floridos vals
tybinį universitetą ir gavo gai
lestingos sesers bakalauro di
plomą. Ji toliau žada studijuo
ti medicinos mokslus ir gauti 
magistro laipsnį. Anksčiau ji su 

tėvais gyveno Long Island, N 
Y., bet prieš dešimt metų per
sikėlė visa šeima į Floridą. 

— JAV lietuvių Bendruome
nes apylinkės ir apygardos Va
sario 16 proga šiemet surinko 
Altui 2,637.04 dol. Dalį pinigų 
pačios apylinkės pasiuntė tie
siogiai, o likusius persiuntė 
JAV LB krašto valdyba dr. 
Kaziui Šidlauskui, Altos pirmi
ninkui. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Jonas Kurlianskas 

mirė, liepos 5 d. Palaidotas Dar
vino kapinėse. 

— A. a. Elena Jurkūnienė 
mirė Sydnėjuje, vėžio ligos pa
kirsta. Buvo gimusi 1911 m. 
Bendoriaus šeimoje Kybartų 
valsčiuje. Apie 200 lietuvių ve
lionę palydėjo į Rookwoodo ka
pines. Velionė buvo veikli lie
tuvių organizacijose. 

— Australijos lietuvių met
raščio n tomas ruošiamas spau
dai, šiam reikalui sudaryta ko
misija, V. Baltučio vadovauja
ma, I metraščio tomas buvo iš
leistas prieš 20 metų. 

— Alė Gudaitrenė, dailinin
kė, vis labiau reiškiasi Austra
lijos meno pasaulyje. Jos nu
piešti paveikslai buvo gerai 
įvertinti. 

i KANADOJE 
— "Gintaro" ansamblis, vado

vaujamas Ritos ir Juozo Kara-
sieJU. gegužės 2 d. surengė jau
nimo popietę — vakarą Anapi
lio didžiojoje salėje. Ansamblis 
turi apie 150 asmenų, kurie su
skirstyti į atskiras grupes — 
dainininkai, solistai, tautinių šo
kių šokėjai, choristai. Atidarė 
tėvų komiteto pirmininkas ir 
pabaigoje padėkojo A Malinaus
kas. Programa buvo labai įvai
ri — šokiai, dainos, vaidinimas. 
Žiūrovai buvo patenkinti, nes 
jaunos jėgos jau yra stiprios ir 
meniškai gerai pasiruošusios. 
"Gintaras" ateityje žada daly
vauti ir tarptautiniame festiva
lyje, kuris bus šią vasarą. 

— A. a. Kotryna Giedraitie
nė, pik. J. Giedraičio našlė, su
laukusi 81 metų amžiaus, mi
rė savo dukros E. Bajoraitienės 
namuose birželio 20 d. Ji buvo 
žymi tautinių drabužių, ypač 
lėlių, gamintoja. Palaidota Sv. 
Jono kapinėse. Liko dukterys 
E. Bajoraitienė, L Žemaitienė, 

Atvažiavo, atbildėjo Dainavon 
[pilnos mašinos, 

Visi linksmi, visi džiaugias, tik 
l Petriukas nusiminęs 

Vaikštinėja ir vis skundžias: 
[kur saldainiai, Coca-Cola 

Kur Doritos ir TV? Ką aš 
[veiksiu čia užpultas 

Uodų liepos vidury? 

Jau trečius metus sukdama 
mašinos vairą Dainavos keliu, 
jaučiu širdį pradedant greičiau 
plakti. Viskas miela, pažįsta
ma, ir džiaugiuos, kad mano 
vaikai tuo jausmu irgi užsikrė
tę. Pirma diena stovykloje — 
pradedam įprastinę veiksmų 
eigą: kambario suradimas, iš-
sipakavimas bei atnaujinimai 
senų draugysčių. Matosi naujų 
veidų, nuo pereitų metų šeimos 
pagausėjo, vaikai paaugo. Kal
bų nuotrupos girdisi: "Kiek jau 
vaikų turi?", "Kaip tavieji pa
augę!" "Kaip tėveliams?", "Ar 
stovyklausit?" "Kodėl Dainavo 
je nėra Pac-man?" ir pana
šiai. Pirmas oficialus stovyklom 
punktas — vakarienė. Sekt 
laisvalaikis, o vėliau, paguldę 
vaikus, tėvai renkasi padainuo
ti, pašnekėti. 

Tas Petriukas dar nuliūdęs, 
Vietoj Coca-Cola -— pienas, 
Šiandien renkasi darželis, 
Vaikai eina ligi vieno. 

Pirmadienį po Mišių bekelian' 
vėliavas pradeda lynoti. Pe-

pusryčius visai smarkiai lyja 
Rasa Šoliūnaitė, darželio pra 
vedėja, keičia planus pirma 
dienai. Vaikai žais salėje, dirb: 
darbelius. Pasigėrėję O. Norvi 
lienės kaip visuomet skanii 
maistu, vaikai renkasi į darželi 
o suaugę į Algimanto Kezio pa 
skaitą apie fotografavimo me 
ną. Prelegentas dirba fotogra 
favimo srityje dvidešimt metų 
tačiau tebeieško tobulesnės fo
tografavimo meno formos — 
foto žurnalizmo. Dienai pragie-

gyvenanti Medelline, Kolumbi
joje, taip pat du sūnūs — Ro
naldas ir Juozas Hamiltone. 

— Hamiltono Vysk. Valan
čiaus lituanistinė mokykla gegu
žės 15 d. su iškilmėmis užbaigė 
mokslo metus. Iškilmėse daly
vavo mokiniai, lituanistinių kur
sų studentai, mokinių tėveliai ir 
šiaip lietuviai. Iškilmės prasi
dėjo Aušros Vartų bažnyčioje 
šv. Mišiomis, kurias laikė prel. 
J. Tadarauskas. Pamokslą sakė 
kun. S. Šileika Grojo jaunas 
muzikas Arūnas Juodelė. Po 
pamaldų buvo įteikti mokyklos 
pažymėjimai. Tai buvo 19-ta 
mokyklą baigusių laida. Pati 
mokykla gyvuoja jau 33 metus. 
Mokyklą baigusiųjų vardu žodį 
tarė Rūta Sadauskaitė ir Stasys 
Kareckas. Mokyklos vedėjas K-
Mileris pasitraukė iš vedėjo pa
reigų. Tėvų komiteto pirm. B. 
Mačys apgailestavo pasitrauki
mą, bet pranešė, kad nuo rudens 
mokyklai vadovaus V. Stanevi
čienė. Iškilmės buvo baigtos 
pasivaišinimu ir pabendravimu. 

drėjus, džiaugiamės Spyglio 
ežeru. Vakare vyksta žaidimų 
vakaras. Vaikus sumigdžius, 
renkamės pašnekesiui su dr. 
Terese Kazlauskiene, vaikų li
gų specialiste, ir dr. Mindaugu 
Vygantu, ophthalmologu. Daug 
klausimų atsakyta ir apie skie
pus, alergijas bei trumparegys
tę. Po pilnos dienos saldus mie
gas. 

Jau šiandien Petriukas šypsosi, 
Jam darželis taip smagus. 
Net pamiršo savo žaislus 
Ir McDonald's kotlietus. 

Nusišvietė gražus antradie—*-
nis. Energingos moterys, susi
rinkusios 7 vai. iš ryto, dalyvau
ja mankštos klasėje. Darželis 
veikia lauke. Paskaita dr. Lincf 
Sidrio apie jaunas lietuviškas 
šeimas vertybių sankryžoje. J is 
šdėstė savo mintis apie šeimos 
iauginimąsi, minėdamas socio-
oginius, ekologinius bei teolo-* 
ainius šaltinius, šeimoms pra-
eidus popietę prie ežero bei 
;pcrto aikštėje, pasiruošiam t ra 
liciniam laužui. Visiems sma-
ni dainuoti, stebėti vadovų ko-
niškus išdarinėjimus, bet -įdo-
niausia matyti savuosius tė-
/elius, prie laužo paverstus pa
būti "kumpiais". Šio vakaro 
>ašnekesys — praplėtimas die-
įos paskaitos temos. Rima Si-
irietė pristato savo patyrimus 
)ei įspūdžius lankant "Family 
Devellopment" kursus bei įstei-
nant būrelį jaunų lietuvių po-
ų nagrinėti skyrybų priežastis 
ietuviuose. Įvykęs vienas su
trinkimas šios grupės. Temos 
)asirinktos iš "Laiškai Lietu
viams" spausdintos serijos, pri-
tatant išsiskyrusių lietuvių at
ims pasisakymus. Grupė dis-
;utuoja galimus sprendimus jų 
problemoms. Saulė Palubins-
denė, kaip 5 vaikų motina, pa

sidalino savo įžvalga per 20 me
tų vaikų auklėjimo. Kilo įdo
mios diskusijos, paliečiančios 
lietuvių kalbos išlaikymo bei ki
tas auklėjimo problemas. 

Sumigom visi, laimingai pra
leidę dar vieną dieną Dainavoje. 

Daiva MatuBonytė-
de Sa Pereira 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

1649 W. 6Srd Street 
Chicago, TO. 60629 

Tel. 776-5182 
Kasdien 9—6 vai. vak .~ 

Sestad. 9—12 vai. 
ir pagal rosi tarimą 
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Advokatas JONAS GIBAITO 
6247 So. Kedrie Avenne 
Chicago, imnota 80619 

Tel. — 778-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
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1 JUOZAS B R A Z A I T I S i 

RASTAI III 
(Literatūros baruose; Knygų vertinimai; Tautosaka) 

Ta pačia proga primename, kad dar galima įsigyti 
J. Brazaičio RASTŲ I ir II tomus. 

Redagavo ALINA SKRUPSKESUEtm ir 
ČESLOVAS GRINCEVIČffUS 

Viršelis ir aplankas (skirtingi) daiL Ados 
Korsakaitės - Sutkuvienės 

Eisenoje j festivalio aikštę Baltimores lietuvaitės nesą di 
miestų herbus. Nuotr 

Lietuvos 
co 

s Išleido I LAISVĘ FONDAS lietuviškai kultūrai ug-
| dyti. Kiekvienas tomas daugiau negu pusšešto šimto pu»-
= lapių, įrišta į kietus viršelius. 
| Spausdino "Draugo" spaustuvė. 1982 m. Kaina vie- f 
I no tomo su persiuntimu $16.10. Ulinois gyventojai dar 
= prideda 90 et. valstijos mokesčio. 

| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 68rd S t , 
i Chicago, BL 60629 
S 
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