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Ateistinė propaganda 
skaičiais ir faktais 

(Tęsinys) 
Įdomus skyrius, skirtas 

a t e i s t i n ė s p r o p a g a n d o s 
„žymūnų" b iograf in iams 
duomenims. Tai bent panopti
kumas! Ir ko čia tik nerasi — 
kūno kultūros specialistų, 
peršokusių į humanitarus, 
chemikų-filosofų, ekskunigų, 
taip ir nepajėgusių nusimesti, 
o tik perdažiusių savo suta
nas... Kažkodėl nė vienas iš jų 
nėra ko nors žymesnio pasie
kęs savo specialybėje... 

Cinizmo viršūnę tarybinė 
ideologija pasiekia, kai į vieną 
gretą r ikiuoja „rel iginius 
priet? us" ir moralines visuo
menės ydas, sakysime, alko
holizmą, palaidą seksualų 
gyvenimą, venerines ligas, 
chuliganizmą, nus ika ls ta 
mumą, skyrybas. Čia verta 
prisiminti, ,':kaip tarybinėje 
muitinėje yra pasitinkamas iš 
užjūrio grįžtąs tarybinis pilie
tis: „Ar nesivežate religinių 
pornografĮnių spaudinių?" 
Tačiau %\ Skuodžio darbas 
parodo, kadi" šios ydos yra 
sugretinamoą s>u religiniais 
prietarais ypatingu aspektu: 
statistiškai apskaičiavus tary
binės spaudos joms skiriamą 
dėmesį, visos jos, drauge paim
tos, yra daug mažesnė blogybė 
negu tikėjimas į Dievą. Štai 
duomenys: pagal bendrą perio
dinių ir kitų publikacijų 
skaičių tikėjimas į Dievą yra 
blogesnis ir pavojingesnis už 
gir tavimą — 26 kar tus , 
nepilnamečių nus ikals ta

mumą — 80, jaunimo moralinį 
pakrikimą — 94, šeimų griu
vimą — 113, chuliganizmą — 
166 kartus. Absoliuti daugu
ma autorių, paskelbusių ateis
tinius straipsnius, visuomenės 
ydų klausimais nėra paskelbę 
nė vieno straipsnio. 

Tai menka dalis šio moksli
nio darbo išvadų. Trumpa 
recenzija neleidžia apžvelgti 
plačiau. Reikėtų būtinai išleis
ti populiarų leidinį, kur tilptų 
šio darbo svarbiausių statisti
nių duomenų bei svarbiausių 
išvadų santrauka, tarsi dizer-
tacijos autoreferatas. 

Aišku, medžiagos gausu
mas, nagrinėto laikotarpio 
dydis darbą labai komplikavo. 
Apie kai kuriuos trūkumus 
savikritiškai užsimena ir pats 
autorius. Gal be reikalo ateis
tinių darbų sąraše atsidūrė kai 
kurie filosofų, ypač jaunųjų, 
darbai. Juose ateistiškumas 
yra problematiškas. Antra ver
tus, tebus čia įspėjimas, kaip 
sunku išlaikyti gerą vardą, 
turint reikalo su valdiška kul
tūra. Ne visai tikslus ir šio 
veikalo pavadinimas. Į dvasi
nio genocido sąvoką įeina 
atminties naikinimas jauno
sios kartos sąmonėje, rusifika
cija ir kita. Gal tai turėjo būti 
tęsiama kituose darbuose? 

V. Skuodžio „Dvasinis geno
cidas Lietuvoje" yra sukurtas 
pač iame i s tor in ių įvykių 
epicentre. Toks darbas gali 
koreguoti pačią istoriją. 

K. Švitrys 

Beirutas dega 
B e i r u t a s . — Derybos 

Libane tarp specialaus JAV 
pasiuntinio Habibo ir įvairių 
Libano bei palestiniečių grupių 
vyksta toliau. Penktadienį ir 
šeštadienį Izraelis vėl smar
kiai apšaudė vakarinį Beirutą. 
Palestiniečiu artilerija ir sovie

tinės „katiušos" savo rake
tomis apšaudė Izraelio pozici
jas. Izraelio sviediniai padarė 
nuostolių užsienio amba
sadoms: Kuwaito, Alžiro ir 
Jungt in io Arabų Emira to 
pastatams. Libanas paskelbė, 
kad sprogimuose žuvo 50 
žmonių, 200 buvo sužeistų. 

Valstybės departamento sek
retoriaus asistentas Morris 
Draper buvo nuvykęs į Siriją. 
Penktadienį Sirija oficialiai 
paskelbė, kad ji nepriims 
palestiniečių, kurie liko apsup
ti vakariniame Beirute. Sirija 
buvo minima kaip viena iš ara
bų valstybių, kurios priimtų 
dalį iš 6,000 palestiniečių karių 
ir jų šeimų. 

Izraelio bombardav imai 
p a b r ė ž i a v y r i a u s y b ė s 
nekantrumą užbaigti Libano 
invaziją. Palestiniečiai dery
bose kelia įvairias sąlygas. Ką 
viena grupė priima, kita — 
atmeta. Buvo pasiūlymų išvež
ti palestiniečius laivais. Jie 
nebūtinai turėtų būti Amerikos 
laivai. Būtų galima suorgani
zuoti Graikijos, Kanados ar 
Prancūzijos laivus. Palestinie
čiai atsisako sėsti į laivus, 
nors Amerika ir garantuotų jų 
saugumą. Bijoma, kad atviro
je jūroje laivus gali paskan
dinti Izraelio karo laivynas. 

Š e š t a d i e n į P r a n c ū z i j a 
paskelbė, kad ji su t inka 
pasiųsti į Libaną savo 
k a r i u o m e n ę , kur i būtų 
tarptautinės taikos priežiūros 
kar iuomenės dal is . Tokią 

Popiežius Jonas Paulius II paskyrė naujuoju Chicagos arkivyskupu, 
jau septintuoju, arkivyskupą Joseph L. Bernardin, kuris paskutinius 10 
metų buvo Cincinnati arkivyskupas. 

JA V nepasirašys 
jūrų įstatymo 

kariuomenę turėtų patvirtinti 
Jungtinės Tautoj- ir su ja turė
tų sutikti PLO vadovybė. 

Pirmą kartą Beiruto mūšyje 
palestiniečiai apšaudė Izraelio 
pozicijas rytinėje miesto daly
je. Libano krikščionių falan-
gistų radijas paskelbė, kad 
rytiniame Bierute sprogo 51 
artilerijos sviedinys, atėjęs iš 
vakar in io Beiruto. Daug 
sviedinių nuk r i t o Libano 
priezidentūros apylinkėse. 

Korespondentai skelbia, kad 
Izraelio tankai ir artilerija 
sekmadienį vienu metu iššau
davo po 30 sviedinių per minu
tę. Buvo panaudota daug 
padegamųjų bombų, kurios 
sukėlė gaisrus ir didelius dūmų 
debesis. Keli sviediniai sprogo 
Barbir ligoninėje, kur užmušti 
5 ligonys ir 11 sunkiai sužeisti. 

Lėktuvo nelaimė 
K e n n e r . — Louisianoje 

penktadienį įvyko keleivinio 
lėktuvo nelaimė. Vos pakilęs 
audroje Pan Am lėktuvas 
nukrito į apgyventą rajoną, 
žuvo 136 keleiviai, 7 įgulos 
nariai ir 10 žmonių lėktuvo 
sugriautuose ir uždegtuose 
pastatuose. Viename name 
žuvo motina su 4 metų dukre
le, tačiau gyva liko kita 
dukrelė, 16 mėnesių amžiaus. 
Tėvas tuo metu buvo darbe. 

Pradiniai tyrinėjimai sako, 
kad lėktuvas krito dėl stiprių 
vėjų, kurių kryptis kaitalio
josi. 

— Salvadoro žmogaus teisių 
komisija paskelbė, jog nuo 
demokratinių Salvadoro rinki
mų kovo 28 d. kovose žuvo 1535 
civiliai. 

VVash ing tonas . — Pre
zidentas Reaganas penkta
dienį paskelbė per valstybės 
departamentą, kad Amerika 
nepasirašys Jungtinių Tautų 
Jūrų Įstatymo sutarties, nes ji 
t u r i d a u g s t r a i p s n i ų , 
nenaudingų ekonominiams 
Amerikos interesams ir kenks
mingų JAV technologijos 
pažangai. Amerikos delegaci
ja dalyvaus ateities konfe
rencijoje tik kaip techninis ste
bėtojas ir dalyvaus tik tose 
svarstybose, kurios atitiks 
Amerikos interesus. 

Derybos dėl tarptautinio 
jūrų įstatymo tęsėsi jau nuo 
1974 m. Naujus įstatymus 
ypač remia trečiojo pasaulio 
valstybės, atsilikusios šalys, 
kurios tikisi gauti iš jūros dug
no turtų didelių pajamų. Šių 
metų balandžio 30 d. sutartis 
buvo priimta, už ją balsavo 130 
valstybių, septyniolika — 
susilaikė ir keturios balsavo 
prieš: Amerika, Venecuela, 
Turkija ir Izraelis. Prezi
d e n t a s R e a g a n a s s avo 
pareiškime nurodė, kad sutar
čiai nepritariančios 21 valsty
bės pasaulyje pagamina 60 
nuošimčių visuminio gamy
binio produkto. Prezidentas 
Reaganas pabrėžė, kad dauge
lis įstatymo dalių visai priim
tini, tačiau negalima sutikti, 
kad būtų nustatomos ribos 
ateities jūros dugno turtų 
eksploatavimui , kas tik 
užvilkins pastangas tuos tur
tus rasti. Nepriimtina ir 
taisyklė, kuri verstų privačias 
korporacijas dalintis savo 
technologiniais atradimais su 
k i t o m i s v a l s t y b ė m i s . 
Nepriimtini įvairūs tarptau
tiniai varžymai, apribojimai, 
nepriimtina ir tai, kad sutartis 
gali būti kaitaliojama, papildo
ma be JAV senato pritarimo. 

Šią savaitę Ženevoje įvyks 
konferencija, kuri užbaigs 
tarptautinės jūrų sutarties 

redagavimą. Sutartis bus 
pasirašyta gruodžio mėn. 
Venecueloje. J i įsigalios, kai 
sutartį pasirašys 60 pasaulio 
vals tybių. Spėjama, k ad 
Amerikos paskelbimas, kad ji 
sutarties nepasirašys, įtikins ir 
daugiau valstybių jos nepasi
rašyti. Dar neaišku, kaip at
silieps į įstatymų vykdymą tai, 
kad Amerika prie sutarties 
neprisideda. Įdomu, kad prie 
valstybių, kurios susilaikė nuo 
balsavimo, buvo ne tik Belgija, 
I t a l i j a , L i u k s e m b u r g a s , 
Olandija, Ispanija, Tailandija 
ir Vakarų Vokietija, bet ir 
visos komunistinės šalys, 
vadovaujamos Sovietų Sąjun
gos, išskyrus Rumuniją, kuri 
sutarčiai pritarė. 

Argentina baigia 
Falklando karą 

Buenos Aires. — Argenti
nos vyriausybė pranešė Brita
nijai per Šveicariją, kad oficia
liai užbaigiamas Falklando 
karas. Kaip žinoma, šį konflik
tą pradėjo Argentina balan
džio 2 d. ir buvo nugalėta birže
lio 14. Britanijos vyriausybė su 
pasitenkinimu priėmė Argenti
nos pareiškimą ir pažadėjo 
greit perduoti likusius argenti-
niečius belaisvius, apie 600, 
kurie laikomi britų laivuose 
netoli Falklandų. Belaisvių 
tarpe yra ir vyr i aus i a s 

•Argentinos ekspedicinių karo 
jėgų vadas gen. Menendez. 

Didelės anglų minios, su 
sosto įpėdiniu princu Carliu 
priešaky, sekmadienį pasitiko 
Southhamptono uoste sugrįž
tantį iš Falklandų britų laivą 
„Canberrą", kuris atplaukė su 
2,500 britų marinų. 

— Ugandos valdžia kaltina 
Libijos diktatorių Khadafi, 
kad jis siunčiąs teroristus prieš 
Ugandos valdžią. Libija norin
ti valdyti Nilo upės žemupį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV Kongresas vakar 
pradėjo darbą po trumpų 
atostogų. Senato užsienio 
reikalų komitetas šiandien 
pradeda svarstyti Shultzo 
kandidatūrą į valstybės sekre
toriaus vietą. 

— Paryžiuje vieši Nikarag
vos prokomunistinės valdžios 
galva Daniel Ortega. 

— Lenkijoje buvo suimti 
slaptos radijo stoties dar
buotojai, kaltinami piliečių 
kurstymų prieš valdžią. Varšu
voje slapta stotis pradėjo 
t ransl iuot i ba landž io 12, 
tačiau stotis buvo išaiškinta ir 
uždaryta liepos 8. Tarp septy
nių suimtųjų vienas yra bel
gas. Devyni lenkai žurnalistai 
nuteisti 3-6 metams kalėjimo 
už s l a p t ų l a i k r a š t ė l i ų 
spausdinimą, sistemos šmeiži
mą, liaudies kurstymą. 

— Saudi Arbijoje tarėsi šešių 
Persų įlankos valstybių užsie
nio reikalų ministeriai. Darbo
tvarkėje: Libano invazija ir 
Irako-Irano karas. 

— Sen. Char les Percy 
pareiškė televizijos progra
moje, kad Ameriko8-Izraelio 
santykiai niekad nebuvo tokie 
blogi. 

— Kinijos spauda pradėjo 
p ik tą k a m p a n i j ą p r i e š 
dešiniuosius JAV politikus, 
kurie su savo parama Taiva-
nui gadina Kinijos ryšius su 
JAV. 

— Vietnamo kariuomenė 
Kambodijoje pradėjo ofenzyvą 
prie Surin miesto, kur, spėja
ma, bus egzilinės Kambodijos 
vyriausybės centras. Greit bus 
paskelbta jungtinė komunistų 
ir nacionalistų vyriausybė, 
kuriai vadovaus princas Siha-
noukas. 

— Iranas neribotam laikui 
atidėjo buv. užsienio reikalų 
ministerio Ghotbzadeho teis
mą. 

— Izraelis pašalino iš parei
gų Gazos miesto burmistrą, jau 
septintą arabų pareigūną. 
Nepašalintas liko tik Betlie
jaus burmistras Freij. 

— Izraelyje ir Libane lankė
si du senatoriai: sen. Dodd iš 
Connecticuto ir sen. Levin iš 
Michigano. 

— Britanijos parlamentas 
sudarė komisiją, kuri tyrinės, 
kodėl valdžia nepasiruošė ginti 
Falklando salų nuo Argenti
nos. Kritikai teigia, kad 
konfliktas būtų davęs mažiau 

nuostolių, jei invazija būtų 
sustabdyta pačioje pradžioje. 

Naujasis Chicagos 
arkivyskupas 

Maskva nepritaria 
popiežiaus vizitui 
Maskva. — Sovietų žinių 

agentūra „Tass" šeštadienį 
išreiškė sovietų valdžios 
nepritarimą popiežiaus Jono 
Pauliaus II kelionei į Lenkiją. 
Cituodamas čekų spaudą, 
„Tass" rašo, kad „popiežiaus 
Wojtylos" vizitas bus įmano
mas, tik sugrąžinus į Lenkiją 
saugumą ir rimtį. Laikraštis 
rašo, kad katalikų Bažnyčia 
kursto politinius neramumus. 
Popiežiaus 1979 metų vizitas 
daug prisidėjęs prie neramumų 
ir privedęs prie „Solidarumo" 
įsteigimo. 

Pogrindžio „Solidarumo" 
veikėjai paskelbė atsišaukimą 
į lenkus, ragindami sustab
dyti visus protestus ir neramu
mus, kad karinė vyriausybė 
leistų atvykti popiežiui į 
Lenkiją. 

Praėjusią savaitę Lenkijos 
kariniai teismai vėl nuteisė 16 
darbininkų profesinės sąjun
gos veikėjų kalėjimu iki 5 metų 
už nelegalią unijos veiklą. 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II šeštadienį paskyrė 
Chicagos arkivyskupijos galva 
dabartinį Cincinnati arki
vyskupą Joseph Bernardin, 54 
metų amžiaus. Arkivyskupas 
gimė italų imigrantų šeimoje 
Columbia, Pietinėje Karoli
noje, kur jis 1952 m. buvo 
įšventintas kunigu, būdamas 
24 metų. Kun. Bernardin dirbo 
Charlestono vyskupijoje įvai
riose pareigose, pasižymėjo 
kaip geras administratorius. 
Popiežius Paulius VI anksti 
pastebėjo jo gabumus ir 1966 
balandžio 26 paskyrė jį Atlan
tos diocezijos pagalbiniu 
vyskupu. Nuo 1968 iki 1972 
vyskupas Bernardin buvo JAV 
N a c i o n a l i n ė s v y s k u p ų 
konferencijos generaliniu 
sekretorium. Cincinati arki
vyskupu jis buvo paskirtas 
1972 m., tarp 1974 ir 1977 metų 
buvo Nacionalinės vyskupų 
konferencijos prezidentu. 

Arkivyskupas Bernardin 
turi daug gerbėjų ir šalininkų 
tarp kunigų ir pasauliečių. Kai 
prieš 11 savaičių mirė Chica
gos arkivyskupas kardinolas 
Cody, arkivyskupas Bernar 
din buvo vis minimas tarp 
vyskupų, kurie gali tikėtis 
Chicagos arkivyskupo vietos. 
Kiti minėti buvo:St. Louis arki
vyskupas John May, Minnea-
polio — John Roach, Anchora-
ge ark ivyskupas Francis 
Hurley ir arkivyskupas Pau
lius Marcinkus, kuris tvarko 
Vatikano finansinius reika
lus. Arkivyskupo Bernardino 
gerbėjai kalba, kad jis yra 
„popiežiška medžiaga". Jo 
paskyrimas Chicagos arki
vyskupu padidins jo autori
tetą ir patyrimą. Kaip žinoma, 
Chicaga yra didžiausia Ameri
kos katalikų arkidiocezija su 
444 parapijomis ir apie 2.4 
milijonais katalikų. Neabe
jojama, kad popiežius Jonas 
Paulius II pakels arkivyskupą 
Bernardiną į kardinolus arti
miausioje konsistorijoje. 

Arkiv. J. Bernardin, būda
mas JAV vyskupų konferen
cijos pirmininkas, priėmė lietu
vių delegaciją, kurią sudarė 
vysk. Vincentas Brizgys, dr. 
V y t au t a s Vygantas , kun. 
Kazimieras Pugevičius ir ses. 
M a r g a r i t a B a r e i k a i t ė , 
pasikviesdama iš Washingto-
no ir katalikų informacijos 
vedėją. Delegaciją priėmė 
labai nuoširdžiai, pakvietė kar
tu pavalgyti pietus, smulkiai 
pasiinformavo apie okupuotos 
Lietuvos katalikų padėtį. Nuo 
to laiko atsidarė kelias į 
amerikiečių katalikų, net ir 
liberalinę spaudą Lietuvos 
o k u p a c i j o s ir katal ikų 
persekiojimo reikalais. 

V y s k u p ų s u s i r i n k i m o 
rezoliucijoje apie tylinčią 
Bažnyčią Chicagoje arkiv. J . 
Bernardin pravedė, kad Lietu
va buvo vienintelė paminėta 
kaip katalikų persekiojimo 
p a v y z d y s k o m u n i s t ų 
pavergtuose kraštuose. 

Reikia priminti, kad Lietu
vos Vyčių seime jis pasakė 
labai turiningą kalbą apie 
Lietuvą ir jos kančias. Ta ip pat 
primintina, kad šių metų 
Cincinnat i a rk ivyskup i jo s 
laikraštyje „Catholic Tele-
gram" išspausdintas jo i lgas 
straipsnis apie persekiojimus 
ok. Lietuvoje, už kurią j is savo 
arkivyskupijos tikinčiuosius 
prašė melstis ir juos savo 
viešuose pareiškimuose užtar
ti. 

Be to, arkiv. J . Bernardin 
yra popiežiaus paskir tas į 
Vyskupų sinodą kaip dele
gatas, jis yra taip pat Krikščio
niško švietimo kongregacijos 
patarėjas, labai ver t inamas 
Romoje ir visų vyskupų savo 
išmintingais patarimais. 

Chicagos „Sun T i m e s " 
vedamajame rašo, jog arki
vyskupas Bernardin sugeba 
klausytis, ieškoti išeičių, suge
ba dirbti su kitais ir ieškoti 
nuosaikaus, vidurio kelio. 

Romoje anglų kalba leidžia
mas „Daily American" rašo, 
kad popiežius paskyrė arki
vyskupą Bernardiną į Chica
ga, norėdamas parodyti, kad 
jis nutarė palikti arkivyskupą 
Marcinkų Vatikane. 

Baigė konferenciją 
New Y o r k a s . — Jungtinių 

Tautų Generalinė Asamblėja 
baigė savo nepaprastą nusi
ginklavimo sesiją. Paskelb
tame raporte skelbiami bendri 
sentimentai, tačiau nenuro
doma, kaip sumažinti ginklų 
lenktynes . Komunistinės 
v a l s t y b ė s k a l t i n o dėl 
branduolinio karo pavojaus 
Ameriką, o Vakarų šalys kalti
no Sovietų Sąjungą ir jos poli
tiką. Neprisijungusių šalių 
grupė kaltino ir Washingtoną, 
ir Maskvą. Pirmoji panaši 
nusiginklavimo konferencija 
buvo 1978 m. Pripažinta, kad 
nuo to laiko reikalai nepagerė
jo, bet — pablogėjo. 

Italai laimėjo 
futbolo taurę 

Madr idas . — Sekmadienį 
baigėsi Pasaul io F u t b o l o 
Taurės varžybos. Italija finale 
nugalėjo Vakarų Vokietiją ir 
tapo trečią kartą pasaul io 
čempione. Šias rungtynes iš 
karališkosios tribūnos stebėjo 
Italijos prezidentas Sandro 
Pertini. kuris sėdėjo prie Ispa
nijos karaliaus Juan Carlos. 
Buvo ir Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt bei 
buvęs JAV valstybės sekreto
rius, žinomas futbolo mėgėjas, 
Henry Kissinger. 

Laimėjimas sukėlė Italijoje . 
dideles džiaugsmo demonstra
cijas, panašias, kaip Taurės 
laimėjimas 1934 i r 1938 
metais. 

Varžybos prasidėjo prieš 
dvejus metus, dalyvavo 108 
valstybės. Būsimos pirme
nybės baigsis 1986 metais 
Kolumbijoje. T a r p t a u t i n ė 
Futbolo o rgan izac i j a d a r 
svarsto varžybų vietą. Daro
ma pastangų, kad ji būtų 
Amerikoje, kur susidomėjimas 
šia sporto šaka vis auga. 
Kolumbijos kritikai tvir t ina, 
kad ji neturi sąlygų priimti 
tūkstančius turistų ir apgyven-
d i n t i s u v a ž i u o j a n č i u s 
s p o r t i n i n k u s . A m e r i k o j e 
rungtynės būtų organizuoja
mos: Dalias, Miami, Los Ange
les ir Chicagos stadijonuose. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 13 d.: Henrikas, Mild-
reda, Vytenis, Austina. 

Liepos 14 d.: Kamilis. Jus ta . 
Vidutis. Sunmylė. 

Saulė teka 5:26, leidžiasi 
8:25. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

90 1., naktį 70 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, SS15 So. CaJifortria Ave.. Chicago, UI. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KOFEINO ŽALA 
Kavoje esamo kofeino geriama vakare nuvaro miegą 

yra daugeriopai var- šalin, o arbata taip nesielgia— 
ginanti kiekvieną tokion 
vergijon patekusįjį. 

Kofeininės žalos tiesa 
Dar kaip reikiant žmonėmis 

netapusieji , dar savomis 
asmenybėmis reikiamai nesu
sitvarkiusieji patys pasiduoda 
įvairiopiem niekam. Tokie 
asmenybe silpnuoliai paska
lomis minta, tokie net saulėje 
vien dėmes mato, todėl nesu
geba džiaugtis ramunės žiedu. 
Tokie ne tik neišsisuka nuo 
svaigalų, rūkalų glėbio, bet dar 
ir kavos-arbatos vergiją užsi
traukia. 

Kai buvo pradėta gerti kava, 
arbata jau seniai buvo ge
riama Azijoje. Jau 700 m. po 
Kristaus, arbata buvo nau
d o j a m a I n d i j o j e i r 
Indokinijoje. Ji danų keliau
tojų buvo atgabenta Europon. 
Anglams arbata yra tas pats, 
kas amerikiečiams kava. 

Kavoje i r a rba to je 
kofeino k iekis 

Kavoje, o taip pat ir arbatoje 
yra stipriai veikianti medžia
ga kofeinas (Caffeine). Arba
toje jo yra mažiau, bet pakan
kamai, kad veiktų žmogų 
jaudinančia i (s t imulat ing 
effect). Kai kurios arbatos turi 
tiek pat ar net daugiau kofeino 
už reguliarioje kavoje esantį jo 
kiekį. Puodelis lapų arbatos 
(šešios uncijos) turi kofeino 41 
mg. — tai pusė kiekio ran
damo puodelyje paruoštos 
kavos (joje 83 mg), arba du 
trečdaliai kiekio randamo 
kofeino greitai paruošiamoje 
(instant) kavoje (jos puodelyje 
yra 60 mg kofeino). Gar
sinamoje be kofeino kavos puo
delyje (decaffeinated coffee) 
-ra 4 miligramai kofeino. Įvai

rių Colų ir vadinamo Dr. 
Pepper birzgale — 12-je uncijų 
(dviejuose puodeliuose) yra 
kofeino nuo 40 iki 72 miligra
mų. Puodelyje kakavos — 10 
miligramų, o vienoje uncijoje 
šokolado — nuo 5 iki 10 mg 
kofeino. Taigi mes nuodingu 
kofeinu girdome savo kūną su
augusieji ir vaikai, visokius 
pepsus, kavą, arbatą bei 
kakavą gerdami ir šokoladą 
valgydami. 

Dar to blogio negana: stip
riausias jaudintojas kofeino 
pavidale yra kavoje, arbatoje 
ir kakavoje. Šie skysčiai dar 
turi kitokių jaudinančių žmogų 
chemikalų: juose yra theofili-
n a s i r t e o b r o m i n a s 
(theophylline ir theobromine) 
— jiedu panašiai, nors ne taip 
stipriai, žmogų jaudina kaip 
kofeinas. 

Kiek daug amerikiečia i 
sunaudoja kofeino 

Žmogaus kūnui kofeinas yra 
kofeinu, nežiūrint, iš kurio 
aruodo jis pateks į žmogaus 
kūną. Žmonės mano, kad kava 

todėl jie geria vakarais arba
tą. Iš tikrųjų taip nėra. Viską 
lemia arbatos kiekis: pakan
kamai jos išgėręs turės miegą 
varančią kofeino dozę. Du 
puodeliai arbatos varys miegą 
lygiai taip, kaip jį varo 
puodelis paruoštos (brewed) 
kavos ar pusantro puodelio 
greitai paruošiamos (instant) 
kavos. 

Amerikiečių tarpe arbatos 
gėrimas nėra plačiai paplitęs. 
Prieš šešerius metus vienas 
amerikietis per metus išger
davo po 160 puodelių arbatos. 

Cola gėralai yra amerikiečių 
labiau mėgiami negu arbata. 
Juose kofeino yra per pusę ma
žiau, negu kavoje, todėl tie gė
rimai pardavinėjami dvigubai 
didesniuose induose negu kava 
— po t u z i n ą u n c i j ų 
kiekviename. Ir kitokios sodos 
gali turėti kiek kofeino — 
reikia žiūrėti ant įpakavimo 
s u r a š y t a s s u d e d a m a s i s to 
skysčio dalis. 

Kai visus kofeino šaltinius 
turima galvoje, surandama, 
kad nuo 20 iki 30 procentų 
amerikiečių sunaudoja kavos 
per dieną daugiau nei pusę 
gramo (daugiau negu 500 mg ). 
T a s kieks y ra dvigubai 
didesnis už gydytojų laikomą 
d ide le kofeino doze. O, kas 
dešimtas (10%) amerikietis 
išgeria kofeino kasdien dau
giau negu vieną gramą (1000 
mg) . Reiškia, keturis kartus 
daugiau už didelę kofeino dozę 
žmogui. Ar dabar reikės ste
bėtis, kodėl dauguma ameri
kiečių yra labai menkos svei
k a t o s , n o r s g y v e n a 
geriausiame ant žemės krašte. 

S o d y b o s užkandinėje be kofe ino a p s e i n a m a : sve iku m a i s t u 
s t ipr inas i Sofija Ožel ienė (kair.) ir gai l s e s u o J. N e s s . 

Nuotr . M. N a g i o 

Kofeino poveik is kūnu i 

Nurytas kofeinas tuojau su
sigeria į kraują. Jau po pusva
landžio žmogus pradeda jausti 
jo veikimą, o už valandos jo vei
kimas pasiekia aukščiausio 
laipsnio ir tęsiasi apie pusket
virtos valandos. 

Koks kofeino veikimas į žmo
gaus kūną — visi gerai 
įs idėmėkime. Pi rmiaus ia , 
kofeinas tiesioginiai jaudina 
smegenis — jų žievinį sluoks
nį, kuris rišasi su žmogaus gal
vojimu, ir vidinį sluoksnį 
(medulla), kuris reguliuoja šir
dies ritmą, kvėpavimą ir rau
menų koordinaciją^ Tas toks 
centrinės nervų sistemos kofei
no veikimas suteikia žmogui 
nemigą ir pakilimą — judru
mą. Kofeinas gali pagreitinti 
medžiagos apykaitą kūne tada 
greičiau dega kūne maistas — 
mažėja svoris. Bet tada padi
dėja insulino kiekis kraujuje, 
jame esąs cukraus kiekis mąžta 
ir žmogus įgauna didesnį ape
titą. 

Trečias kofeino veikimas 
pastebimas jaudinant širdies 
raumenis. Tada širdis stipriau 
dirba. Perdidelės kofeino dozės 

Kofe inas n e g l o s t o 
i r va ikų 

Vaikai yra jautresni kofei
nui už suaugusius. Juos įvai
riuose eoluose esąs kofeinas 
labai stipriai paveikia. Vaikas 
išgerdamas vieną dėžutę colos 
gauna tokį kofeino pajau-
dinimą, kokį gauna suaugęs, 
i šgėręs ke tur is puodukus 
kavos. Be to, vaikai gauna 
priedinę kofeino dozę val
gydami šokoladą ir gerdami 
kakavą. Nesi orientuojančios 
ką darančios motinos kemša 
mažiems vaikams šokoladą, 
girdo juos kofeino turinčiu 
kakavos skiediniu. Taip jau 
nuo mažens vaikai nuodijami 
pačių tėvų, draugų, ypač sene
lių. Kai kurios dukros perka 
nutukusiai motinai šokoladą 
kaip motinai meilės įrodymą, o 
pastaroji dėl nutukimo kojų 
nepaneša ir nuo strėnų skaus
mų nepasiliuosuoja bei nuolat 
silpnumu skundžiasi. Mat, jos 
širdį kofeinas varyte varo, 
nors jai sėdint, nieko nevei
kiant. Taip ir esti paakinama 
širdis. O kur dar kitoks blogis 
gaunamas per kofeiną — tik jį 
persistatykime! 

-

rašymą. Net reguliarūs kavos 
gėrėjai turi minėtus gerumus. 
Tik čia ir prasideda jų nelai
mė: jie lengvai gali tapti pri
klausą nuo kofeino atlikti savo 
įprastą darbą. 

Kiekvienas žmogus, kuris 
atliko pagerintai darbą jaudi
n a n č i o ko fe ino į t a k o j e , 
pasakys , koks ge ra s y r a 
vaistas kofeinas. Ypač taip 
gerai jaučiasi žmonės, dirbą 
monotoninį darbą arba va
žiuodami ilgus nuotolius naktį. 
Todėl kofeinas dažnai varto
jamas paruošiant įvairius 
vaistus. Sakysim, kofeinas 
dedamas į nuo slogų ir prieš 
alergiją vaistus, nes antihis-
taminai nuo tokių ligų žmogų 
migdo, o kofeinas saugo nuo 
tokio mieguistumo. Taip pat 
kofeinas atleidžia bronchų rau
menis . Pr ieš m i g r e n i n i u s 

skausmus vaistuose irgi yra 
kofeino, nes jis sutraukia sme
genų arterijas, kurios mig
renoje išsiplečia ir galvasopę 
sukelia. 

Dabar kofeinas yra vartoja
mas prieš laiką gimusiems 
kūdikiams, kad juos apsau
gotų nuo kvėpavimo susto
jimo ir staigios mirties (erib 
death). Kartais kofeinas gerai 
veikia paradoksiškai: nera
mius vaikus (hyperactive chil-
dren) nuramina. Taip nusi
duoda ne su visais vaikais, 
kitus kofeinas sujaudina. 

Kofe ino pavoja i 
Kofeinas yra vaistas. Žino

tina visiems, kad nė vienas 
vaistas nėra visiškai saugus. 
Kiekvienas jų turi savo nei
giamus veikimus (side effects). 
Todėl žinotini ir neigiami 
kofeino padariniai. Apie juos 
kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . J a n e Brody's 
Nutrition Book. W. W. Norton 
and Co. 

I švada . Dabar visiems žino
tina, kad pratintis reikia prie 
sveiko gėrimo: vandens, vai
sių sulčių, sveikų pieniškų, 
daržovių, vaisių sriubų, rūgu
sio ir neriebaus saldaus pieno 
ir paukštienos sriubos — bul
jono. Tai ir visi skysčiai 
visiems pensininkams ir jų 
anūkams bei visiems kitiems 
lietuviams. Vasarą dar gira 
gertina atsigaivinimui. Apsi
ėjimas be kofeino visiems ateis 
į naudą, nes kitą kartą suži
nosime, kokius negerumus 
gauname gerdami kofeino 
turinčius skysčius. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
SL PETERSBURG 

ĮVAIRIASPALVĖ VEIKLA 
Praėjo labai įdomus žiemos 

x, sezonas. Lietuvių klubas savo 
sukelia pergreitą pulsą. Širdies s u k a ktuves atšventė parodo-
artenjos išsiplečia kofeino m i s k u r i o 8 e 8U savo kūriniais 
poveikyje ir daugiau kraujo pri- p a 8 i r o d ė E . Lungienė, A. Su
stato širdies raumenims. Prie- k i e n ė j Gimžauskienė, Kar-
šmgai kofeinas veikia į sme- n i u s Vaičaitienė, Vaičaitis, 

S o d y b o s ambulatorijoje m a t u o j a m a s kraujospūdis Emil i ja i 
Pakšt iene i . N u o t r M. N a g f o 

genų arterijas — jos ten 
susitraukia kofeinui veikiant ir 
mažiau yra smegenyse kraujo. 

Kofeinas atpalaiduoja kvė
pavimo ir virškinimo kanalo 
raumenis, o taip pat išplečis-
mos ir inkstuose arterijos. Tada 
atsiranda daugiau šlapimo. 
Tuo būdu kofeinas šalina van
denį iš kūno — ji džiovina. 
Todėl daug geriant kavos bei 
arbatos kūnas ne tik neturės 
daug skysčių, bet, priešingai, 
jis sausės. Dideli kiekiai kavos 
gali sukelti viduriavimą 
(diarrhea) , arbatoje esąs 
taninas veikia priešingai: 
k i e t i n a v i d u r i u s . Todėl 
duodama viduriuojantiems. O 
išvengimui arbatos kietinan-
čio vidurius veikimo pride
dama pieno — arbata užbal
tinta nekietina vidurių. 

Ka ip k a v a š a l i na nuovargį 
Kai kurie žmonės tvirtina, 

kad jie be kavos negali savo 
dienos darbų atlikti. Po kavos 
jie jaučiasi stipresni ir darbe 
pajėgesni. Toks jų tvirtinimas 
turi pagrindo. Mat, kofeinas 
nuo valios prikausančius rau
menis padaro mažiau jautrius 
nuovargiui ir pakelia rau
menų pajėgumą darbui . 
Seniau, kai neturėjo gydytojai 
antibiotikų, plaučių uždegimu 
sergantiems duodavo po oda 
kofeino kas dvi valandos — tuo 
būdu padėdavo širdžiai dirbti 
iki plaučių uždegimo krizės, 
kuri ateidavo po savaitės. Taip 
daug žmonių išsigelbėdavo 
nuo tikros tada mirties. 

Nuvargusius smegenis kofei
nas pajaudina: tada protinio 
darbo greitis ir pajėgumas 
padidėja ir išvengiama dėme
sio pasilpimo. Taip pat page
rėja ir rankų darbai. Mažos 
kofeino dozės praskaidrina 
mintis, jutimus pagerina ir rea
gavimo laiką pagreitina. Du 
puodeliai kavos išgerti page
rina vairavimą ir mašinėle 

Poderis, Bakis, jr., Vizgirda, 
Simas Velbasis, Juozas Ta-
oras, Bronė Taorienė ir kt. Pir
mininkavo klubui Albinas 
Karnius. Po švenčių įvykusia
me susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba su pirmininku 
Adolfu Armalium. Lietuvių 
klubui priklamso 444 nariai . 

Motinos dienos minėjimas 
įvyko klube sekmadienio pietų 
metu. Motinos pagerbimas 
simboliškai buvo atžymėtas 
klubo geradarei V. Jomantie
nei gėlės prisegimu. Minėjimo 
programą paruošė Genovaitė 
Modestienė; ji pati sukūrė gi
lios mintie kūrinį, kurį labai 
jautriai padeklamavo aštuon
metė Audra Radvilaitė. Apie 
motinas kalbėjo mokytoja Ri
ta Durickaitė — Moor. 

Montažą Motinos dienai at
liko Irena Račinskienė, Vytau
tas Lašinskas ir Alena Bobely-
tė, įsijungiant ir klubo moterų 
chorui. Mišias, užprašytas Mo
terų sąjungos 76 kuopos, auko
jo ir pamokslą pasakė pran
c i š k o n a s k u n . J . K. 
Butkus. Klubo valdyba bir
želio 13 d. užprašė šv. Mišias 
už Sibiran ištremtuosius. Daly
vavo draugijos su savo vėlia
vomis. 

Maironio minėjime birže
lio 26 d. dalyvavo aktorius 
Henrikas Kačinskas ir klubo 
choras. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Vytautas 
Kamantas lankėsi St. Peters-
burge. Klube kalbėjo aktua
liais klausimais. Dėkojo už 16 
Vasario gimnazijos rėmimą, 
už argentiniečių solistų pa
kvietimą ir kt. 

Kalantos minėjimą suruošė 
R. Kalantos šaulių kp. J i ir šv. 
Mišias užprašė. 

JAV bibliotekas aprūpinti 
literatūra apie Lietuvą anglų 
kalba rūpinosi komisija su
daryta iš L. Kačinsko, K. Pal-
čiausko ir A. Ragelio. Komisi
ja gražiai pasidarbavo: surin-
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• Administracija dirba kas 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik i i anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymų. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2636 W. 71»t Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

DR. ŽIBUTI 
TeJef 

AKTU LIGOS 

ZAPARACKAS 
S37-1285 
CHIRURGIJA 

Ofisas: 
166 East Super ior , S u i t e 4 0 2 

Valandos p i g a i susitarimą 

Sveikas kūnas yra sielos 
svetainė; liguistas — kalė
jimas. Bacon 

DR.J0N*S MAŽEIKA : 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St. Oak Lawn 
Tel. 423-8380 felž 

Valandos pagal susitarimą. 

ko pinigais ir knygomis 914 
dol., ir už visą šią sumą išsiun
tinėjo knygas Floridos univer
sitetams ir St. Petersburgo 
centralinei bibliotekai. 

SLA seimas įvyko-liepos 5 — 
7 dienomis St. Petersburge, 
Fla., Dolphin Beach Resort. 
Registraciją vykdė Aldona 
Krulikienė. 

Balandžio 17—18 dienomis 
klubo valdyba suruošė Juozo 
Jasiūno ir Viktoro Veselkos lie 
tuvių tautodailės darbų paro 
dą. Pirmasis išstatė įdomius 
audinius ir juostas, o antrasis 
— koplytėles, kryžius, lėkštes, 
vytis, rankšluostines. Abu gy 
vena Detroite. 

1982. V. 2 įsisteigė Neolitua-
nai, pirmininkas Žvynys. 

Buvo ir Lietuvos pogrindžio 
spaudos paroda. Dailininko Ei-
duko piešinių paroda. Žodžiu, 
St. Petersburgo lietuviai apsi
rūpinę. Valgo pas Ireną, duo
ną skanią gauna Didžbalių ke
pykloj "Rūtoj" ir pas privačias 
kepėjas, dešrų dirbėjas.. 

Lietuviai palaiko lietuvius — 
Savi pas savus. Ir dr. medici
nos turim savus, o kad ir širdis 
nealktų, yra ir gausi bibliote
ka, kurią dabar tvarko Juozas 
ir Bronė Taorai. 

K. Keblinskienė 

DR. K. D. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS I R ' C H I R U R G A S 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iW 3 vai. popiet. 

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

OPTONiETRISTAS 
2709 VVesi 51 st Street 

Tel. — CR 6-2400 
! Vai. oagai susitarimą pirm. :r ketv. !-•* ii 
\ 7-9 antr., rr penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai 

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

GYDYTOJA IR CHIRUR-
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-S533„ 
DR. FRANCIS MAŽEIKA '. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'"/ 

4255 VV. 63rd St. "SI 
Vai. pagal susitarimą: pirm. irkerv.12-—4 

6—8; antr. 12—6.; penkt, 10—12,1—6. 
" " '• _ 
Tel. of iso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak 

šskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECrALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

~l-mos ir Campbell Ave. kampas-
Vai: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v o.p. Tik susitarus 

DR. A. B. BLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Pajse »06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-552T -
DR. ALGIS PAULIUS ^ 
ORTOPEDINĖS LfiGOS |*į_b_j 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave « i 

Elgin, 111. 60120 5-J55 
Valandos pagal susitarimą i . 

U2 KALĖJIMO 
REFORMAS 

Mintį fiziškai nepavojingus 
nusikaltėlius bausti ne kalė 
jimu, o (priverstiniu) naudin 
gu darbu laisvėje (Žr. "Drau
go" birželio 22 d. vedamąjį), 
jau seniai kelia žinomas katali
kų publicistas William F. 
Buckley. Prie jo prisijungė ir 
buv. prez. Nixono patarėjas 
Charles W. Colson. Ryšium 
su Watergate byla iškalėjęs 
septynis mėnesius, Colsonas 
parašė knygą "Born Again" ir 
iš jos pelno įsteigė draugiją 
"Prison Fellowship". Draugi
jos tikslas — lankyti, drąsinti, 
guosti kalinius, jiems teikti 
krikščioniškos literatūros bei 
patarimų ir darbuotis už kalė
jimų reformą. 

Paraštėje galima pažymėti, 
jog, skirtingai nuo kai kurių ki
tų Watergate aferos dalyvių, 
Charles Colsono atsivertimas 
atrodo gilus ir nuoširdus — 
rimtų korespondentų nepajuo
kiamas, vf 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 'Wl 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUAP 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE 
Valandos pagal susitarime 

Ofs . PO 7-6O00, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel . 563-0700 

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 

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 iršešt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel . 7.??-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 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 

Vai: pirm , antr., ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak. 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel . 476-2112 

i valandos pagal susitarimą — Pirm , 
antr . treč., ketv ir seštad 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

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

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIR1AN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr., treč., 
ketv 10 v ryto il.i 6 v. vakaro 

Tel. — 778-3400 



Skirtingi dailininkai -

TIE PATYS 
VAIZDAVIMAI 

Įdomu, kaip sovietinės pro-
pagandos tezė, jog Lietuvoje 
visi iki vieno (keleto "atplaišų -
kriminalistų" neskaitant) 
socializmo ir tarybinių tautų 
draugystės keliu džiaugsmin
gai žengia į komunistini ry* 

- tojų — ir apie jokį kitą kelią nė 
nesvajoja, — mūsų geležinės 
uždangos pusėje randa paran
kių sau talkininkų, skelbian-

_ čių, kad ir čia tokių yra daugy
bė ir vis gausėja, ypač tarpe tų, 
kurie važinėja okupuoton Lie
tuvon ar susitikinėja su iŠ Lie
tuvos atvykstančiais! 

. Atseit, lietuvių tautą, žėruo
jančią didvyriškų proporcijų 
partizaniniu, rezistenciniu, 
disidentiniu pasipriešinimu, 
pasižyminčią dar ir stipriai 
susiorganizavusia politine išei
vija, bandoma abiejose jos 
dalyse nuvaizduoti taip, lyg 
būtų ji visu kūnu ir siela pasi
davusi — ar baigianti pasi
duoti — bolševikinei naikai! 

Tik vieni šį falšyvą, ta
riamai parklupdytos ir demo
ralizuotos tautos portretą pie
šia džiūgaudami (ar džiugesį 
vaidindami), antri - liūdėdami 
(ar krokodilo ašaras liedami). 
Tačiau nepaisant, kokios be
būtų' "dailininkų" intencijos, 
abiejose "studijose" (tiek 
Maskvos Kremliuje, tiek Chi-
cagos 18-oje gatvėje) pagamin
ti portretai — stebėtinai pana
šūs. 

REIKIA MOKYTIS iŠ TAUTOS 
ISTORIJOS 

Tauta praeities įvykiais veikia mūsų sielas 

EUROPOS PARLAMENTAS 
IR LIETUVA 

Va, vienas bruožas, bendras 
abiejų studijų išeivijos portre
tams — tai "idėja", kad... "išei
vijoje blėsta pasipreišinimo 
okupantui dvasia ir ryžtas 
siekti tėvynei nepriklausomy
bės...". Bet kokiu tikrovės fak-
tu šis vaizdavimas remiamas? 
Ogi tuo, kad mūsų spaudoje 
laisvai ir energingai kritikuo
jama mūsų politinis susiorga-
nizavimas, "mūsų veiksniai". 
Tačiau argi pateisinama iš 
'laisvinimo veiksnių kritikos" 
fakto daryti išvadą, jog išei 
vija "linksta okupanto pusėn" 
ir yra "susitaikiusi su Lietu
vos pavergimu"? Aišku, kad 
ne. Bet kaip tik šitokią išvadą 
mums ir norėtų įpiršti minėtų 
studijų portretistai. 

Tikrovė juk yra visai kito
kia, kad ir gana sudėtinga (dėl 
to demagogo piktnaudojama, o 
primityvo nesuvokiama). Šiaip 
ar taip, kiekvienam protingai 
galvojančiam turėtų būti su
prantama, jog konkreti išei
vijos politinių organizacijų 
struktūra tėra tik priemonė, 
skirta tam tikriems tikslams 
tarnauti. Maksimalinis tiks
las (kuriam vien mūsų priemo
nių nepakanka) — pilnakrau
jės Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės atstaty
mas. Minimaliniai tikslai (ku
riems kartais pakanka ir vien 
mūsų priemonių) — okupaci
jos nepripažinimo fakto išsau
gojimas, Lietuvos laisvės bylą 
propaguojančių parlamen
tinių rezoliucijų pravedimas, 
tos bylos įrašymas į "reikš
mingas politines darbotvar
kes", politinių kalinių gelbė
j i m a s , i š sk i r tų Seimų 
suvienijimas ir t.t. Tačiau šių 
ir kitų mūsų siekiamų tikslų — 
ypač maksimalinio, aukščiau
siojo — nereikėtų suplakti su 
organizacinėmis priemonė
mis, kuriomis tų tikslų siekia
me. Organizacinėmis priemo
nėmis čia turime minty visus 
mūsų Lietuvos laisvės bylos 
gynybą vedančius vienetus 
("veiksnius") - LB, Vliką, 
Altą, Baltų laisvės lygą ir kt. 
— bei konkrečią jų veiklą 

A (sakysim, Hannaford b-vės 
nusisamdymą). Ir nejaugi reik
tų dar kam nors aiškinti, jog 
tarp tikslo ir priemonės esama 
stambaus skirtumo? 

Bet dabar galime paklausti, 
kas gi šio skirtumo šviesoje 

yra mūsų spaudoje pasitai
kanti "veiksnių kritika"? Ogi 
daugiausia tik priemonių — ne 
tikslų, ypač ne maksim alinio 
tikslo kritika. Tiesa, kartais 
pasitaiko ginčų dėl vieno ar ki
to pasiūlomo minimalinio tiks
lo (pvz., ar būtų pageidautinas 
mūsų bylos formalus įtrauki
mas į JT posėdžių darbotvar
kę?). Galima net manyti, kad 
dėl minimalinių ar tarpinių 
tikslų mūsų spaudoje net per 
mažai diskutuojama. Tačiau 
niekas negalėtų tvirtinti, kad 
tarp mūsų yra kokių nors 
abejonių dėl paties aukščiau
siojo mūsų visų tikslo — lais
vos tautos nepriklausomoje 
valstybėje. Nė vienas iš mūsų 
nemanome, kad tas tikslas blo
gas ar kad Lietuva juo siekia
ma laisve ir nepriklausomybe 
jau šiandien džiaugiasi. Šiuo 
klausimu išeivijos nuomonė 
yra granitiškai tvirta ir vie
ninga. Mūsų nesutarimai lie
čia tik to tikslo siekimo sąly
gas, būdą, strategiją, taktiką, 
— taigi, jie vyksta tik priemo
nės, o ne tikslo plotmėje. 

Pvz., mes nesutariame, ar 
šiandieninis Vlikas turi išskir
tinį teisinį, ar tik bendrinį mo
ralinį tautos mandatą savo už
daviniams vykdyti — tokį 
moralinį mandatą, kuris pri
klauso kiekvienam lietuviui 
kaip lojaliam okupuotos tau
tos sūnui. Mes nesutariame dėl 
veiksnių tarpusavio santykių 
pobūdžio (subordinacija ar ko
operacija?), dėl teisės į Va
sario 16-08108 proga suren
kamas aukas, dėl svetimos 
pagalbos pasisamdymo tam 
tikriems uždaviniams atlikti 
tikslingumo, dėl rezistencinės 
strategijos okupuotos tautos 
atžvilgiu ir dėl keleto kitų klau
simų. Tačiau šituos strategi
jos, taktikos ir veiklos pagrin
do ar būdo nesutarimus 
vaizduoti kaip sąmoningą kie
no nors nusisukimą nuo visų 
mūsų aukščiausio ir brangiau
sio siekimo — tai jau visiškas 
faktinės padėties iškraipy
mas. Bet kaip tik tokiu iškrai
pymu užsiiminėja tie, kurie 
straipsnio pradžioje minėtose 
"studijose" piešia distorcinius 
išeivijos portretus. 

Štai, geg. 17 d. bolševikų 
"Vilnyje" taip "aiškinama": 
"Lietuviški reakciniai nacio
nalistai su Lietuvos 'išlais
vinimo' politika nusibakruta-
vo taip, kad nebėra nė vieno 
rimtesnio dypuko, kuris šiai jų 
politikai betikėtų. Jeigu ir yra 
koks vienas kitas, kad dar "ti
ki', tai tik dėl šventos ramy
bės, kad su reorgais neturėtų 
nemalonumų". Tai permato
ma komunistų pastanga išei
vių ginčus dėl politinės veiklos 
būdų paversti visuotinu išei
vijos nusigręžimu nuo tos veik
los tikslų, pavaizduoti, kad nie
kas išeivijoje nebėra tiems 
tikslams ištikimas, išskyrus 
mažą gniūžtelę "reorgų". 

Deja, ši komunistų pastan
ga brūkšnis į brūkšnį atitinka 
pačių "reorgų" pastangas 
("Naujienose" kasdien de
monstruojamas) vaizduoti, 
kad būtent jie yra išeivijoje 
paskutinieji Lietuvos laisvės 
kovos mohikanai, nes visi kiti, 
"frontininkų" vadovaujami, 
jau nugarmėjo į "nusilenkimo 
Lietuvos pavergėjui" bedugnę. 

Šitaip "partorgų" ir "reor
gų" pastangos susilieja į vie
ną aitraus melo tašką — melo, 
kad Lietuvos laisvės bylos 
advokatų nesutarimai dėl 
statutinių, procedūrinių ir 
techninių bylos vedimo klau
simų reiškia sąmoningą advo
katų nusistatymą bylą pralai
m ė t i t a m , k a d b ū t ų 
"pasitarnauta okupantui". 

M. Dr. 

Šiandien mes žvelgiame į 
istoriją: į visą praeitį, dabartį 
ir ateitį. Mūsų tėvynės 
nepriklausomybės atstatymas 
yra didelis ne to akto žodžių 
skambumu, už kuriuos ryškiau 
šaukė Vinco Kudirkos Varpas: 
„Kelkite, kelkite, kelkite!", 
arba Maironio pranašystė: 
„Nebeužtvenksit upės bėgi
mo". Šis aktas yra didelis ne 
savo plačiu pasklidimu tarp 
lietuvių; juk vokiečių karinė 
okupacinė valdžia tada konfis
kavo „Lietuvos Aidą" Vilniu
je, atspausdinusį šio akto 
tekstą. Tik negausūs jo 
egzemplioriai, Bernardo Koda-
čio slaptai atspausdinti vokie
čių kariuomenės spaustuvėje, 
pateko į lietuvių rankas. Taip, 
ne čia yra šio akto svarba — jis 
yra didelis savo šaknimis 
praeity ir savo įtaka ateičiai. 

Mūsų būtis nėra tik trimatėj 
erdvėj, bet taip pat ir laike, ir 
dar labiau laiko tėkmėj. Ir 
gyvenimo įvykių didumą mes 
matuojame ne jų išsiplėtimu 
ertmėj,ne sukelto garso skardu-
mu, bet tuo, kiek jie yra atsirė
mę į praeitį, ir dar labiau, kiek 
jie veikia ateitį. Žaibo blykste
lėjimas yra mažas įvykis, nors 
jis nuplieskia nuo horizonto iki 
horizonto ir sudunda iš karto 
daugelio milijonų ausyse, bet 
rytoj užmirštamas. 

Antanas Maceina yra pasa
kęs: „Laiko slinktį nebūtin 
asmuo sulaiko tuo būdu, kad 
jis šią slinkti grąžina atgal, kai 
ji praėjusi, ir užbėga jai už 
akių, kol ji dar neatėjusi". Šie 
žodžiai taikliai išreiškia, kad 
mes esame keturių matmenų, 
ne tik kaip reliatyvistinėj 
erdvėje egzistuoją fiziniai 

JONAS ANICAS 

kūnai, bet ir pati mūsų būtis, 
atsirėmusi į amžinybę, tartum 
į penktą dimensiją, suvokia 
laiką ne kaip prabėgančių 
akimirkų išnykimą, bet kaip 
praeities, dabarties ir ateities 
visumą. 

Mūsų gyvenimą veikia ir 
mažytės snaigės, krisdamos 
kely į automobilio langą, ir 
didieji pasaulio įvykiai. Todėl 
nelengva atrinkti, kiek mūsų 
ilgesio, sėkmės, pažiūrų ir 
vilčių išaugo ir pasėto tautinio 
grūdo ir kiek jų atsirado dėl 
kitų gyvenimo įvykių. 

Tačiau paklauskim savęs, ar 
visi džiaugtumės šio krašto 
laisvės sukurta gerove, jei mes 
patys ar mūsų tėvai nebūtume 
išgyvenę Lietuvoj pražydusios 
laisvės? Ar visi būtume bėgę 
nuo raudonosios armijos neša
mo nužmoginimo, jei nebū
tume patyrę tikrųjų žmogaus 
v e r t y b i ų , kur ias k ū r ė 
nepriklausoma Lietuva? Ar 
būtų visų mūsų, šiame krašte 
gimusių (tėvai atvykę čia dar 
prieš pasaulinius karus), bėg
dami nuo rusiškos carinės 
priespaudos, laisvės siekis, jei 
jau nebūtų buvęs laisvės tėvų 
lietuvių širdy troškimas? Ar 
brangintume mokslą ir kūry
bą taip, kaip dabar, jei Lietu
vos Taryba nebūtų parinkusi 
mažai, ilgų dešimtmečių 
barbariškos priespaudos ir 
karų nualintai žemdirbių, 
tautai tiesiog fantastinį kelią į 
nepriklausomos valstybės 
kūrimą? 

Tai, atrodo, hipotetiniai ir 
neatsakomi klausimai. Tačiau 
pažvelkim į kitas sąlygas, bent 

Žmogaus teisių konferencijos metu Juozas Kojelis kalbasi 
su Valstybės departamento pareigūnu Melvyn Levitsky 
(centre) 

Nuotr. dr. A. Blakio 
— — i i 

panašias. Štai, moldavai, 
k irgizai , azerbaidžanai , 
smaugiami to paties rusiško 
imperializmo, kaip ir lietuviai, 
ir jų skaičius maždaug toks 
pat, kaip ir lietuvių. Bet ar 
girdėjote apie moldavų operą 
Amerikoje ar Australijoje? 
Arba ar dalyvavot armėnų 
mokslo ir kūrybos simpoziume 
Chicagoje ar Vokietijoje? Ar 
skai tė t kirgizų l a i s v a m 
pasaulyje išleistą 36 tomų 
enciklopediją? 

Kirgizijoj universitetas bu
vo įsteigtas vos 1951 metais, o 
Lietuvoje Kauno universitetas 
jau veikė 1922. Iki 1977 metų 
visos Kirgizijos aukštosios 
mokyklos išleido 30,000 diplo
muotų specialistų, tuo tarpu 
Lietuvoje tais metais vien 
žemės ūkyje dirbo 116,000 
baigusių aukštąjį mokslą, 
neskaitant gydytojų, teisinin
kų ir kitų profesijų, kurioms 
reikalingas aukštasis moks
las. Pridėkime profesionalus, 
jau pasitraukusius iš darbo ar 
palikusius savo kraštą. 

Šie fakta i rodo, kad 
nepriklausomos valstybės 
atstatymas sukūrė aplinką ir 
galimumus pasiekti daugiau, 
negu pasiekta tų, kurie netu
rėjo nors ir trumpo laisvės 
laikotarpio. Be abejonės, yra ir 
daugiau skirtumų tarp lietu
vių ir modavų, ne vien tik 
savarankės valstybės atsta
tymas. Mūsų istorija ir mūsų 
polėkiai kitokie, negu molda
vų ar kirgizų. Juk žmogus nėra 
šios dienos padaras — jis yra 
viekiamas visos savo bendruo
menės praeities, kuri kiekvie
nos tautos yra kitokia. Anta
nas Maceina savo knygoje 
„Asmuo ir istorija" sako: 
„Kaip istorinė būtybė žmogus 
yra gimęs anaiptol ne tik tais 
ar kitais metais. Ne. Jis yra 
išnešiotas bei pagimdytas ilgų 
amžių kultūrinio vyksmo...". Ir 
ne tik žmogus, taip pat ir jo 
darbai ir jo kuriami įvykiai. 

Nepriklausomybės paskel
bimas neatsirado iš nie
ko. Šio akto užuomazga jau 
buvo Mindaugo kuriamoj 
valstybėj, Gedimino statomoj 
Vilniaus pily ir dar daug 
amžių prieš juos, per kuriuos 
lietuvių širdys plakė ryžtin
gumu, individualumu ir rytdie
nos prasmės ieškojimu. Dar 
labiau didingas tai tęstinu
mas iki mūsų dienų, savo jėga 
nuspalvinąs mūsų ilgesį ir ryž
tą, įkvėpiąs drąsos Lietuvos 

Birutės ir Adolfo Venskų 
atvykimo iš Paryžiaus proga 
Long Island, N.Y., įvyko 
įdomus pasikalbėjimas apie 
politines nuotaikas ir Lietuvos 
laisvinimo galimybes Europo
je. A. Venskus papasakojo apie 
vaidmenį, kurį Europoje prade
da vaidinti Europos parla
mentas. Europos parlamento 
pinigai Ecu prisideda prie to, 
kad atskirų kraštų valiutų 
s vyravimas neišeitų iš ribų. 
Parlamento vadovaujančią 
jėgą sudaro krikščionys 
demokratai ir socialdemokra
tai, išrinkti įvairių kraštų. 
Taip pat yra atstovaujama ir 
kitoms partijoms. Mažesnį 
vaidmenį vaidina liberalai. 
Anglų konservatoriai eina kar-

Katalikų Bažnyčios Kronikos, 
Aušros, Perspektyvų ir kitų 
pogrindžio spausdinių leidė
jams. 

Nepriklausomybė yra gran
diozinė savo galia išugdyti did
vyrius, kaip Skuodį, Petkų, 
Sadūnaitę, T amonį, Kalantą ir 
šimtus, tūkstančius mums 
nežinomų herojų, kurie savo 
gyvybės krauju gynė ir tebe-
gina mūsų krašto istoriją, 
tradicijas ir lietuvišką — krikš
čionišką žmogaus vertybės 
supratimą. Šis aktas yra mūsų 
istorijos, o todėl ir mūsų 
neatjungiama dalis. Mes jį 
minime ne kaip negrįžtančių 
dienų įvykį, bet kaip mūsų 
pačių, mūsų individualumo 
neatjungiamą dalį. Anot 
Maceinos, žmogus, atitrūkęs 
nuo savo tautos istorijos, yra 
toks pat pasimetėlis, kaip ir 
tas, kuris neteko atminties. 
Mes ir minime savo istorijos 
įvykius dar labiau siekdami 
praturtinti save, savo gyveni
mą ir savo buvimo prasmę. 
Pavergtos Lietuvos poetas 
Justinas Marcinkevičius savo 
knygoje „Dienoraščiai be 
datų" sako: „Poetinio žodžio 
magija tave perkelia į tą seniai 
praėjusį laiką, į šimtmečiais 
užžėlusį peizažą — ir tau 
kvapą užgniaužia kažkur 
pasąmonėje blykste lėjęs 
nujautimas, kad tu ten iš tik
rųjų jau esi buvęs, gyvenęs 
prieš tūkstantį ar daugifcu 
metų...". Ir ne tik poetinis 
žodis, mūsų sueiga, bendras 
prisiminimas amžių ir dešimt
mečių praeities taip pat paža
dina mumyse glūdinčios isto
rijos gyvą pajautimą, pakelia 
mūsų individualumą į aukš
tesnę pakopą ir sustiprina 
norą ieškoti savęs ir savo buvi
mo tikslo. 

tu su krikšč. demokratais. 
Panašiai bendradarbiauja ir 
Švedijos atstovai. Pietų Ameri
kos konservatoriai šiuose 
sluoksniuose nėra vertinami 
dėl jų totalizmo. 

Svečias kėlė mintį, kad 
reiktų rūpintis Europos 
parlamente pravesti panašią 
rezoliuciją Pabaltijo okupa
cijos nepripažinimo reikalu, 
kokia buvo priimta J.A. 
Valstybėse. Turint JAV pavyz
dį, tokios rezoliucijos prave
dimas turėtų gyvybinės reikš
mės Lietuvos nepriklau
s o m y b ė s a te ič ia i . Mūsų 
kraštai šiuo metu, atrodo, 
jei ne nurašyti, tai bent užmirš
ti. Šituo reikalu tiesiogiai galė
tų judint i k r i k š č i o n y s 
demokratai ir socialdemokra
tai. Pabaltijo reikalu diskusijų 
jau yra buvę Europos 
p a r l a m e n t e . A m e r i k o s 
krikščionims demokratams Eu
ropos parlamento sluoks
niuose atstovauja grupė iš 
Notre Dame universiteto. 

Svečias buvo paklaustas, ar 
Europos parlamentas ribojasi 
tik Europos rinkos šalimis, ar 
jis turi ir platesnę apimti- l tai 
buvo atsakyta, — seniai De 
Gaulle paskelbta pažiūra, kad 
Europos ribą sudaro Uralo 
k a l n a i , n ė r a p a k e i s t a 
parlamento sluoksniuose. 
Svečias pridūrė, kad nereikia 
niekada užmiršti, jog Lietuvos 
nepriklausomybės klausimas 
yra Europos reikalas pirmoje 
eilėje. 

Dr. Č. Masaitis ta proga 
iškėlė klausimą, ar nereiktų 
rūpintis, kad Vokietija forma
liai atsisakytų Molotovo-Ri
bentropo pakto arba, tiksliau 
sakant, Hitlerio-Stalino pakto, 
kuriuo Lietuva buvo pasidalin
ta. Juozas Giedraitis ta proga 
kėlė mintį, kad tas būdas, kaip 
Europa ieško vienybės, neišsi
žadėdama savo tautinių 
skirtingumų, būtent rasdama 
susitarimo galimybę tarp 
skirtingų politinių jėgų, skati
na ir mus pripažinti savo tarpe 
politinių srovių skirtingumą ir, 
nepaisant to, rasti reikiamą 
s u t a r i m ą . P l i u r a l i z m o 
pripažinimas visuomeninėje 
veikloje šiandien yra neišven
giamas faktas. . , 

Pasitarime dalyvavo Vliko 
garbės pirm. Kęstutis Valiū
nas. Jis įvyko Penikų namuo
se birželio 27 d. T , „ , 

V. Bgd. 

Mylėk tiesą, bet atleisk 
suklydimus. 

Prancūzų priežodis 

- • • • 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

PETRAS MATEKCNAS 

20 
„Operetės" ir „Perkūno" 

chorai 
Iki New Yorko „Operetės" choro suorganiza

vimo visuomeniniame lietuvių gyvenime reiškėsi tik 
minėti parapijų chorai. Kai kurie vargonininkai, 
kaip Ksav. Strumskis, parapiniais chorais nepa
sitenkino ir, padedant Pijui Bukšnaičiui, 1919 m. 
suorganizavo New Yorko „Operetės" mišrų chorą, 
kuris egzistavo daugiau kaip 50 metų. Jis, kaip juri
dinis asmuo, pradėjo veikti 1919 m. sausio 7 d. Jo 
įsteigimui didelės įtakos turėjo Scenos Mylėtojų 
draugija (anksčiau vadinosi Simono Daukanto 
draugystė). Ilgiausiai New Yorko „Operetės" choro 
dirigentu buvo Ksv. Strumskis — nuo 1919 iki 1936 
metų. 

Jis su New Yorko „Operetės" choru yra pastatęs 
net 34 operetes. Iš operečių didelio pasisekimo susi
laukė operetė „Velnias išradėjas', kuriai libretą 
parašė Pijus Bukšnaitis. Jis buvo ne tik operečių 
režisierius, bet taip pat daugelio operečių vertėjas į 
lietuvių kalbą ir pats rašęs vienveiksmes komedijas. 
Šios operetės premjera įvyko 1915 m. lapkričio 20 d. 
McCaddin salėje, Berry St., Brooklyne, dirigavo 
Ksav. Strumskis, o režisavo Pijus Bukšnaitis. Kompo
zitorius Stasys Šimkus Pijui Bukšnaičiui ir diri
gentui Ksav. Strum8kiui pasakė: Bravo, vyrai, 
bravo! Visiškai nesitikėjau sulaukti šitokio vakaro 
tarp lietuvių. Koks puikus veikalas! Skambios melo

dijos, graži muzika, o atlikimas ko puikiausias. 
Dabar aš pasiryžau parašyti operetę ir tamstos — 
tiesiogiai kreipėsi į Pijų Bukšnaitį, — parašykit man 
libretą. Būtinai! (Si ištrauka paimta iš Vitalio 
Žukausko straipsnio „Kaip lietuviškoje scenoje 
velnias išrado degtinę". Darbininkas, 1969 m., Nr. 
27). 

Operetė „Velnias išradėjas" dar buvo pakartota 
1923 m. gegužės 20 d. Bostono Broadway teatre, diri
guojant kompozitoriui Mikui Petrauskui. Režisavo 
Nadas Rastenis su P. Apsiega. 

Čia paėmiau, kaip pavyzdį, tik vieną operetę, 
kurią pastatė New Yorko „Operetės" choras. Visų 
aprašyti neįmanoma. Jos visos buvo gerai 
pastatytos, susilaukdamos ne tik iš klausytojų gerų 
atsiliepimų, bet taip pat ir lietuviškoje spaudoje, kuri 
ėjo tuo metu Amerikoje. Pastatytose operetėse yra 
dainavę Antanas Sodeika ir Jonas Būtėnas. 

Po II-jo Pasaulinio karo New Yorko „Operetės" 
chorui vadovavo chorvedžiai, atvykę iš Vakarų 
Vokietijos stovyklų, kaip prof. komp. K. V. Banaitis, 
Mykolas Liuberskis, Juozas Stankūnas (J. Stankū
nas atvyko iš Brazilijos), Mykolas Cibas ir Vytautas 
Strolia. 

Aktyviausiai New Yorko „Operetės" choras pasi
reiškė lietuvių visuomeniniame gyvenime, esant 
choro vadovams komp. Juozui Stankūnui ir muzikui 
Mykolui Cibui. 

Komp. J. Stankūnas New Yorko „Operetės" 
chorui pradėjo vadovauti 1954 m. ir, susidėjus viso
kioms aplinkybėms, pasitraukė 1957 m. Jis su New 
Yorko „Operetės" choru yra pastatęs net kelis 
koncertus: 1954 m. rugsėjo 26 d. Brooklyno Muzie
jaus auditorijoje koncertą, kuris buvo transliuoja
mas net per vieną New Yorko radijo stotį. Tame 
koncerte programos dalį atliko solistė Vincė Jonuš-
kaitė-Leskaitienė. Koncertas buvo surengtas grynai 
amerikiečiams supažindinti juos su lietuviška daina. 
1954 m. lapkričio 7 d. Brooklyne Schwaben Hali salė

je pastatė Stasio Šimkaus operetę „Čigoną", kurią 
dar pakartojo 1955 m. kovo 20 d. Elizabethe. 1955 m. 
gegužės 21 d. atliko meninę programos dalį Lietuvos 
Steigiamojo Seimo minėjime. 1955 m. lapkričio 8 d. 
Brooklyno Schwaben Hali salėje pastatė 3-jų veiks
mų operetę „Joninių burtai", kuriai libretą parašė 
rašytoja Nelė Mazalaitė, muziką J. Stankūnas ir Al. 
Mrozinskas, o šokius ir baletą Stasys Medzeliaus-
kas. Svarbiausią rolę šioje operetėje atliko Violeta 
Tamkutė-Pronskienė. 

1956 m. vasario 10 d. surengė Užgavėnių blynus, 
vasario 19 dainavo su solistu Stasiu Liepa 
Nepriklausomybės šventėje, kovo 4 d. dalyvavo 
Nepriklausomybės šventės minėjime Maspethe, 
atlikdamas meninę programos dalį. Šiame minėjime 
dar dalyvavo solistai Irena Stankūnaitė ir Kazys 
Hofmanas. Jiems akompanavo A. Vismanas; taip 
pat dalyvavo Toronte ir kitose didesniuose lietuvių 
kolonijose, esančiose JAV rytiniame pakraštyje, ku
riose yra pastatę operetę „Joninių burtai", bei daly
vavo kituose renginiuose, atlikdami meninę progra
mos dalį. 

Prie New Yorko „Operetės" choro, esant komp. 
J. Stankūnui, dar veikė šokių grupė ir vaidintojų 
ratelis, kuriuos suorganizavo ir jiems vadovavo 
Stasys Medzeliauskas. 

Komp. J. Stankūnui pasitraukus, buvo jo vieton 
pakvistas Mykolas Cibas. Prie jo, padedant Vitaliui 
Žukauskui, buvo pastatyti A. Merkelio „Jaunimė
lis", G. Veličkos „Žydintis laukų vėjas" ir 1968 m. 
balandžio 27 d. Knights of Columbus salėje New 
Yorke „Operetės" choro metinis koncertas, kuriame 
dar dalyvavo solistas Benediktas Povilavičius. Jam 
pianinu pritarė Aldona Kepalaitė. Jis atliko keletą 
ištraukų iš operų, pvz. iš V. Klovos operos „Pilėnai" 
Margio dainą ir iš kitų. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. liepos mėn. 13 d. 

UŽSIENIEČIŲ 
GIMNAZIJOS 
VOKIETIJOJE 

ANDRIUS SMITAS 

Iš visų Rytų Europos pabė- ruomenė. Prie Bendruomenės 
gėlių po antrojo pasaulinio ka- yra sudaryta kuratorija, į ku
ro tik trys tautybės pajėgė iš- rią įeina ir vokiečių valdžios 
la ikyt i savo gimnazi jas: atstovai. 
vengra i , l a tv ia i ir lietu- Latvių gimnazijos bendra-
viai. Vengrų gimnazija pa- būtį išlaiko Perthes — Werk. Ši 
talpinta didžiulėje Castl pilyje organizacija samdo ir apmoka 
prie Ansbacho, Bavarijoje. Į visus tarnautojus. Auklėtojais 
čia ji buvo perkelta po 1956 me- samdomi tik latvių pasiūlyti 
tų vengrų sukilimo, kai moki- asmenys. Prie bendrabučio su-
nių skaičius staigiai kelerio- daryta latvių patariamoji ko
pa i padidėjo. Ši gimnazija yra misija. 
didžiausia iš minėtų trijų. Ji tu- Tačiau vokiečiai Perthes — 
ri 330 mokinių — mergaičių ir Werk bendrabučio neišlaiko 
berniukų. Apie 100 iš Vokieti- veltui. Šiuo metu latviai už 
jos, likusieji iš viso pasaulio, kiekvieną mokinį į dieną turi 
ypač iš šiaurės Amerikos. mokėti 43.50 DM, tai yra į mėn. 

Vengrų gimnazijos patalpos 1,300 DM. Mokiniams išlaikyti 
y ra valdiškos ir gana gerai pri- Vokietijos krašto vyriausybė 
žiūrėtos, tačiau labai primity- prideda 20 DM į dieną, tai yra 
vios. Tik vyresnieji mokiniai 600 DM per mėnesį. Tokiu bū-
gyvena kambariuose. Daugu- du mokiniui iš Vokietijos rei-
m a gyvena salėse po 8 iki 16 kia 700 DM, o mokiniui iš už-
vaikų dvigubose lovose. Tėvų sienio 1,300 DM per mėnesį 
mokestis dvigubai didesnis ne- mokėti. 
gu lietuvių gimnazijoj, tačiau Tai labai didelės sumos. Ši 
daugeliui mokinių reikia su- didelė kaina ir neaiški abitūra 
rinkti stipendijas. Bavarijos ir ir y ra didžiausios mažo moki-
federalinė8 Vokietijos vyriau- nių skaičiaus priežastys. Žino-

. JAV PREZIDENTO VIEŠNAGĖ VOKIETIJOJE. 
K. BARONAS CLASSIFIED ADS •̂  

Mūsų ko re sponden t a s Europoje 

Rašau prieš pat JAV pre
zidento atvykimą į Berlyną ir 
Bonną. Apie tai plačiai kal
bama televizijoje ir rašoma 
spaudoje, ypatingai iškeliant 
vizitą Berlyne. Kaip teisingai 
senate pareiškė krikščionių — 
demokratų partijos atstovas 
Blium, Berlynas y r a laisvas 
mies tas , kur iame gyvena 
drausmingi bei išdidūs pilie
čiai. Chuliganai tą dieną ne
gali būti tikru miesto vaizdu, 
kadangi jie sudaro tik gal de
šimtadalį miesto gyventojų. 
Tokiu būdu, Berlynas pasis
tengs tą dieną pakartoti J. 
Kennedy atvykimą ir garsų jo 
pasakymą "ich bin ein Berli-
ner — aš esu berlynietis". Man
ding, reikia neužmiršti, kad 
nuo 1963 m. daug kas pasauly
je ir pačiame Berlyne pasikei
tė. Tai parodė paskutinis JAV 
užsienių reikalų min. Haigo 
atvykimas, chuliganiški išsi
šokimai Berlyne gegužės 
mėn. alijantų kariuomenių pa
rado metu. Šiuos abu įvykius 
gan ilgai parodė Vokietijos 
televizija ir, greičiausiai, juos 
matė JAV ir Kanados lietu
viai. 

demonstracijos bus policijos iš
sklaidytos, nes jose susirenka 
miesto padugnės, daužy
damos langus, degindamos au
tomašinas, tačiau nešdamos iš 
krautuvių... cigaretes ir degti
nę. Bus leidžiamos tik ramios, 
taikingos demonstracijos, iš
reiškiant savo politinį ar ideo
loginį kelią. 

Bet evangelikai studentai, 
remiami komunistų partijos ir 
įvairių "taikos" sąjūdžių ša
lininkų, JAV prezidento vieš
nagės išvakarėse rengia prieš 
Reaganą demonstraciją. Jos 
metu bus platinami antiameri-
kietiški automašinų lipinukai, 
įvairūs "Botton", raudonos 
spalvos lietsargiai su antia-
merikietiškais šūkiais. Jau
nųjų Vokietijos socialistų or
g a n i z a c i j a p a r d a v i n ė s 
"Ronaldo Reagano ka ro 
revue" kasetes. Jose galima 
bus išgirsti prieš NATO gink
lavimąsi balsus — chorus, 
prieškarines dainas, oro pavo
jaus sirenų balsus, bombų 
sprogimus, kulkosvaidžių tra-

UNUOMOJAMA — FOR S E N T 

su visais patogumais, vienam asme-
Skambint — 438-7280. 

tėjimus. Ši kasetė (to nori jau
nieji socialistai) turi būti gro- c h i c a g o s priemiestyje išnuom. butas 
j a m a birželio mėn. 9 d. (taigi 
Reagano vizito išvakarėse) 20 niui 
vai . visuose Berlyno atidary
tuose languose! 

Šios visos kairiųjų demons
tracijos turi būti kokiais nors 
pinigais stipriai remiamos. 
Gaila, kad Vokietijos telegra
mų agentūros prieš kelias sa
vaites duotas t rumpas pra
neš imas spaudai kai kuriuose 
dienraščiuose "nukeliavo" į ne
labai žymias vietas. O jis buvo 
ver tas dėmesio, nes pasirodė, 
kad 1981 m. paklusni Maskvai Vytautas Valantinas 
Vokietijos komunistų partija tiiliiHitmtiiiiimtliiiuuiiiiiiuuiiiiumiti 
(ji yra legali partija vakarų 

M I S C E L L A N E O U S 
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llliiuillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
[vairiu prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 
COSMOS PABCELS EXFRES6 

2501 W. <9th St, Chieago, IL 80629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

R E A L E S T A T K 

Vokietijoje) iš rytinio Berlyno 
savo veiklai plėsti gavo 25 mil. 
dol., o jos narių skaičius taip 
p a t gerokai išaugo, pasiek
d a m a s 40 tūks. skaičių. 

Ir užbaigsiu sovietiniu jumo
ru: spėjama, kad Adomas ir 

iiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiimiiiiimimimiiiHi 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St^ HL 776-1486 
Ieva buvo rusai, kadangi jie «llHllllllltllHHIlHHIiHiiiuuiliiiUiiiiliM 
gyveno be drabužių, maitinosi . . „ « . . 
vienu obuoliu, įsivaizduodami %/ A f \ lUI E? 
kad gyvena rojuje.... 

ffiniiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 

sybės parama žymiai didesnė, 
negu lietuvių gimnazijai ski
riama parama, bet ir išlaidos 
žymiai didesnės. Kasmet rei
kia kelis šimtus tūkstančių 

ma, retai kurie tėvai pajėgia 
pilną reikalaujamą sumą su
mokėti. Todėl įkurtas stipendi
jų fondas, kuris renka aukas. 
1981 metais reikėjo surinkti 

markių aukų surinkti. Moki- gimnazijos bendrabučio išlai-
n įą skaičius tvirtas. Pagal va- kymui 250,000 DM ir latviai 
dovybės tvirtinimą, neįmano- šią sumą surinko. Tokiu būdu 
m a visns įstojimo prašymus latviai savo gimnazijai surin-
patenkinti. Kasmet išleidžia ko du su puse kartų daugiau 
apie 20 abiturientų. Abitūros negu lietuviai, nors latvių išei-
egzaminai laikomi prie vokie- vijoje yra žymiai mažiau. Šiuo 
čių komisijos panašiomis saly- metu latviai svarsto galimy

bes pirkti arba statyti savas 
patalpas, tačiau dabartinėmis 
kainomis tai beveik neįmano
ma. 

Latviai ir vengrai pavydi lie
tuviams, kad jie įsitaisė nuo
savas patalpas. Ir iš tikrųjų 
reikia pagirti Prano Zundės 
vadovaujamą Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės valdybą, 
kad ji pirko Romuvos sodybą. 
Nors mūsų patalpos ne tokios 
gražios, kaip latvių, tačiau jos 
yra mūsų ir jokios nuomos mus 
nekankina. 

Vasario 16 gimnazija į Huet-

gomis kaip lietuvių gimnazijoj. 
Vengrų gimnaziją išlaiko 
vengrai pranciškonai. 

Panašesnė į lietuvių gimna
ziją savo apimtimi yra latvių. 
Jos mokinių skaičius visuo
met buvo panašus į mūsų. Po 
karo ji buvo įkurta Muenste-
rio, Nordrhein — Westfalijoje, 
kareivinėse. Prieš 20 metų šias 
kareivines reikėjo palikti, ir 
Muensterio miestas latviams 
pastatė modernių klasių pasta
tą su didžiule sporto sale. 
Evangelikų šalpos organiza
cija Perthes — Werk pastatė 
150 vietų modernų bendrabutį 

Pasikėsinimai prieš aukštus £ 
valdžios pareigūnus visose pa- £ 
šaulio dalyse, didelės demons- g 
tracijos parodė, kad atsargu- £ 
mo priemonių reikia imtis ir £ 
Vokietijoje. Karalienes Elzbie- £ 
tos ar Prancūzijos prezidento £ 
pasivaikščiojimo laikai Berly- 5 
no Kurfuerstendamm jau se- £ 
niai praėjo. Praeičiai priklau- s 
so ir J. Carterio kelionė po Ber- £ 
lyną liuksiusiniu "Cadillacu". s 

Mintis berlyniečiams susi- 5 
tikti su JAV prezidentu Ber- S 
lyno olimpiniame stadione E 

GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA 
SOL. D ANOS STANKAITYTES 

(įdainuota lietuviškai) 
O P E R Ų A R I J O S 

Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 
I Dirigentas Alvydas Vasaitis 

GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojame 

vi»ų rusių grindis. 
= BUBNYS 
1 Tel — RE 7-5168 
S * * • • * » « » • » • » • • • « fc»••»•»••» 

nmniiiiiiiimi»iiiimnmiHmimniiniii 
BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedrie Ave. — 778-2233 
Sllllilltlllillllllllllllliuiillll 
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2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maS. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-7878 
ŠIMAITIS BEALTi 
2951 West 63rd Street 

i i i i i i i i i i i f i i i n n i i i i i i m i i i i i l l ^ l i i 
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5 10% — SO* — SO% pigiau mokėsit 
i u i apdraudą aou ugnie* Ir •otomo-
S billo pas mus. 

I F R A N K Z A P O L I S 
I 3208:2 West 95th Street 
= Telef. GA 4-8654 

Kaina su persiuntimu f 10.95, Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ±5Ą5 W. 63rd St., Chieago, IU. 60629. 

UI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio 
taip pat buvo atmesta, kadan- ^iilllliiliilllIHNIiiiiiillllIlllIliilliuuiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiUliiin^ 
gi teroristai gali panaudoti ra-

kaip ke tas , panaš ia i kaip ir 
pasikėsinime prieš gen. Koers-
teną Heidelberge. 

R. Reagano viešnagė Berly
ne sutampa su krikščionių — 
demokratų burmistro Weiz-
sacker metinėm. Jis kreipėsi 
(cituoju jo žodžius iš tele
vizijos) į visus Berlyno gyven
tojus, kviesdamas JAV pre
zidentą priimti nuoširdžiai, 
kaip didelį draugą. Kaip pa
rodė apklausinėjimas, beveik 
90% berlyniečių JAV ar jos ka
riuomenėje mato taiką ir ramų 
gyvenimą. Panašiai pasisakė ' ^ 
ir socialdemokratai. 7T7 

Atsisakius nuo "masinio' 
pasimatymo sporto stadione ir 

tendeldą atsikraustė 1954 me-
Dabar, kai mokinių skaičius tais. 1965 metais pas ta ty tas 

nusmuko iki 60,miestas dalį naujas klasių pastatas , 1972 
klasių ir didžiulę sporto salę at- m. mergaičių bendrabutis. Ber-
ėmė iš latvių ir perdavė vokie- niukai gyvena senoje pilyje, 
čių gimnazijai, o Perthes — kurią gal artimoj ateityj pasi-
Werk dalį bendrabučio kam- seks atremontuoti. Pas ta ta i ir 
barių išnuomavo vokiečiams sklypas yra Vokietijos Lietu- nenariirt R. ReaganTvTsYškai | 
studentams ir seneliams. vių Bendruomenės nuosavy- "paslėpti" nuo gyventojų, nu- • 

Nors latvių patalpos yra la- bė. Gimnazijos kuratorija tarta Šarlotenburgo pilies so- • 
bai modernios, bet jie jas tun šiuos pastatus nuomoja už vie- de surengti jam priėmimą - • 
nuomoti. Muenstens už mo- n ą markę per metus. pasimatymą su darbininkų, ; 
kyklos pastatą šiuo metu rei- Lietuvių gimnaziją lanko ta rnauto jų , prekybininkų • 
kalauja 239,000 DM nuomos į šiais mokslo metais 65 vaikai, atstovais ir šiaip įvairiais ' 
metus. Į šią sumą įeina pasta- Jų galėtų būti daugiau 100. m į e s t o luomo nariais. Spė- '' 
tų valymas ir priežiūra, taip, Lietuvių gimnazijoj dėstoma j a m a , kad tokiame priėmime j 
kad latviams nereikia tam rei- pagal vokiečių gimnazijų pro- dalyvaus apie 1 tūkst. as- • 
kalui samdyti personalo, ta- gramą. Abitūros egzaminai m e nų . i 
čiau ši suma vistiek labai dide- laikomi prie vokiečių komisi- i§ anksto galiu pasakyti, kad j 
lė. Ligšiol pastatų nuomą jos, į kurią mūsų gimnazijos demonstracijos bus ir prieš j 
pilnai sumoka Nordrheim — mokytojai įeina kaip egzami- Reaganą ir prieš JAV. Bet tos j 

MARIJA AUKSTAITE 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova, 
herojiškumas * humaniaknniaa, Lietuvos istorinis 

duelis, plačių pažiūrų. 
Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45±5 W. 63rd Street 

Chieago, IU. 60699 
Illinois gyv. dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. 

5 lllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllli:itiMi : 

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

Apdraustas peikraustymas 
Įvairjų atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiii 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S0. PULASKI 
Tel. — 767-0600 

. t 

M O V I N G 
3ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

B R 0 N I U S K V I KLYS 
LIETUVOS BAŽNYČIOS 

II-as tomas. Vilkaviškio Vyskupija 
Knygoje aprašytos Vilkaviškio vyskupijos 108 bažnyčios, 8 di

desnės ir 20 mažesnių koplyčių. Iš Lomžos vyskupijoje esančių baž
nyčių aprašyta 21. Aprašyta vyskupijos vyskupai, valdytojai, kunigai, 
okupantų nukankinti, žuvę karo metu ar negrįžę iš Sibiro tremties; 
kunigai kentėję bolševikų kalėjimuose, vilkaviškiečiai kunigai išeivijoje. 

Dauguma bažnyčių bei religinių paminklų nuotraukų šioje kny
goje skelbiamos pirmą kartą. Bažnyčių bei koplyčių architektūriniai 
tekstai inž. dr. Jurgio Gimbuto. 

Leidinys gražiai paruoštas, meniškai apipavidalintas, 480 psl., 
kieti viršeliai. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, Chi-
cagoje. Spaudi Morkūno spaustuve. Kaina su persiuntimu 25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St., Chieago, IU. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chieago, IU- 60632, tel. 927-5980 

IIIHMIlilllllllllllHllllilIilIlIlIUIIIIIIIIIllII 

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

NOTARY PUBUC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromt VERTIMAI, 
GIMINIU iftkvietimat. pildomi 
PILIETYBES PRAAYMAI ir 

kitokie blankai. 
niiimrrninmniiniHniuiiumuiMiimii-
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56-ta ir PULASKI — 3 miegamų arba : 

tinka giminingom šeimom. Medinis 
namas. 2V4 vonios. Centrinis šildy
mas. $37,500. 
65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mur. «J 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš. gara
žas. $58,900. 
77-ta ir ALBANY — 3-jų miegamų 
mūr. rezidencija. Įrengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas. Galima gauti paskolą 
per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. 
54-ta ir MAPLEWOOD — 3-jų butų 
liuksusinis 13 metų senumo mūr. na
mas. Savininkas sutinka finansuoti. 
Tik $79,000. ... . įfr£j 
40-ta ir ROCKWELL — 3-jų butųjrie-,u-,-, 
dinis namas. Garažas. Geras susisie
kimas Archer Ave. su miestu. $39,000. 
65-ta ir SACRAMENTO — 2-jų butų 
mūro pastatas. Butai po 3 miegamus. 
Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. $65,900. 
59-ta ir MOZART — 8 butų mūro pas
tatas. 14 metų senumo. Geras investa
vimas. Galima perimti seną paskolą. 
Kaina 6 kartai metinių pajamų. 
Skambint — 

->.. 

y u C A U i 

BUDRAIČIUI 
Tel. 767-0600 
V^BAl M MOTERYS 

C O O K S 
Malė or Female 

k 

> 
• ™ 

f"̂ "̂ " and/or dinner. Full or aart: 
t.me. S4.G0 to S6.00 per hour, deT' " 
pendmg o n expcricnco. \, 
«^<r'03€^ o n Mo"days and rcduced WOrk achedule in wintor. '-««'«*» 

Apply in person 3 and 4 p.m. 
BEVERLY COUNTRY CLUB 

on 87th and Western Avenue 

Westfalijos vyriausybė. Lat- natoriai. Brandos atestatus iš-
vių gimnazijos mokytojai gau- duoda vokiečių švietimo vai- \ 
na pilnas vokiečių algas, ku- dyba. Šiais atestatais galima u z vaiką moka 3,600 DM. Sįf 
rias per pusę apmoka krašto ir stoti į kiekvieną Vokietijos uni- mokestį kelti neįmanoma, nes | 
federalinė vyriausybė. Tačiau versitetą lygiomis teisėmis su ^ d a daugelis tėvų turės savo " V -
krašto vyriausybė neremia vi- vokiečių gimnazijų absolven- vaikus atsiimti ir mokinių •'iiiiiiiillIlIlilllIlIllimillllllllllllllllIllIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlllllIlIlllHllllillIlIHllllii^ 

• PACRAOE ETPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKIE!** 

j SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
J Labai pageidaujamos geros rūšies 
• prekes. Maistas iš Europos sandSlių. 
; 2608 W. 891 h St.. Chieago. IU. 60629 
f TELEF. 925-2787 

CLERK - TYPIST 
PART 1TME 

Call ANITA for interview appt 
at 87th & Western Avee. 

Tel. — 238-4203 

w 

sų klasių, o tik tas, kurios turi tais. Priimami taip pa t moki- skaičius bus per mažas. Todėl j 
bent 10 mokinių. Todėl vai- niai iš užsienio. Ypač moki- reikia surinkti aukų. 1982 me-Ę 
džia šiuo metu tesumoka 10 ai- niams iš Šiaurės Amerikos yra * • • bendrabučiui reikės su-| 
gų. Gimnazijai 10 mokytojų ne- pravartu bent vieneriems me- rinkti apie 100,000 DM. Taigi | 
užtenka ir todėl likusius tams nuvykti į lietuvių gimna- gimnazijai ir bendrabučiui rei-1 
reikalingus mokytojus latviai ziją, nes tie metai užskaitomi k ė s surinkti apie 160,000 DM.| 
turi samdyti savo pinigais. Amerikoj. Geriausia stoti į 11 Tai yra žymiai mažiau, negu | 

Latviai savo absolventams klasę (j 
išduoda privačią latvišką abi- nazija 
turą. Tačiau su šia abitūra te- duoda ir specialių kursų. gu lietuviai ligSiol 8 a y o g i m - | : , „ , -
5 ? 1 " S V t 0 t l • N o . ^ r h e m - Uetnvix* tmut^ttB moky- nazijai per metus suaukodavo, g ^ l i ū d i n i n k ų pasakojimai ir atsiminimai. Trečioje 
VVestfalijos universitetus ir lai- tojų ir gimnazijos personalo Vokiečiai 1982 metais yra pa-s ^ . . būdineesnieii Velionės laiškai" Ištrauka iš 
\ra o aomoatn, trimio »ff7ami. „i„„= „ b . „^vi^jc^; C;„;„ »nHiip 7Q.̂  f w niw n a r a m n o Ta s ^^Y^ suaeu ouoingesnieji venones laisKai . istrauKa iš 

PRANAS GAIDA 

NEMARUS MIRTINGASIS ARKIVYSKUPAS 

TEOFILIUS MATULIONIS 
Ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas 

"Šis darbas yra suskirstytas į t r is dalis. Pirmoje da- 5 

Į KURIAM GALUI MOKĖTI 
| D A U G I A U ? 
I PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

• 

•A 

k-

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

junior). Lietuvių gim- latviai savo gimnazijai suren- 5 iy~e iškeliamas reljefinis arkivyskupo T. Matulionio vaiz- f 
mokiniams iš Amerikos ka, tačiau žymiai daugiau, ne- Į d a s nušviestas įvairiais požiūriais pagal visą turimą me- | 

"{vadinis žodis' ke 2 semestrų trimis egzami- algas apmoka vokiečiai. Šiaip žadėję 793,000 DM paramos. Iš | 
nais reikia įrodyti, kad esi pa- gimnazijos išlaikymui gauna- viso gimnazijos ir bendrabu-5 J . , _ , , -
jėgus studijuoti. Su šia abitūra ma parama iš katalikų vysku- cio išlaikymas 1982 metais kai-1 , . , ^ ^ t ^ ? . / 0 ™ * , ' k į f » v i n ^ » « . 3 7 2 P"1- * = 
absolventai turi daug sunku- pų. Pačiai gimnazijai lietu- nuos apie 1,170,000 DM. Taigi 5 J j * J" i e t u v , 1 i Katalikų Mokslo Akademija 1981 m., Roma. = 
mų, ir paskutiniu laiku vokie- viams tereikia surinkti apie du trečdalius duoda vokiečiai, | s P a u s d i n 0 "Plmiana" spaustuve, Perugia, Italija. Kaina su | 

ir būtų gaila, jeigu mes nesu-5 Parsiuntimu $17.00. 
darytumėm savo trečdalio ar-§ Užsakymus siųsti 
ba negautumėm pakankamais 

Chrysler LeBaron Meciallion 
2-dr Coupe 

čių valdžia spaudžia latvių 60,000 DM per metus, 
gimnaziją, kad persitvarkytų Bendrabučiui vokiečiai kas-
pagal vengrų ir lietuvių pavyz- met skiria tą pačią paramą, 
dį. nors kainos kyla. Jų nuomone mokinių, kad šią didelę vokie-1 

Latvių gimnaziją teisiškai lietuviai bendrabutį turėtų pa- &V dovaną negalėtumėm iš- = 
išlaiko Vokietijos Latvių Bend- tys išlaikyti. Tėvai per metus naudoti. fiMIUlttliUiiiHiHliuiiiuifiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiii 

DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd Street, 
Chieago, IL 60629 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • DKPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

-U WILL LIKS US" 

f 4030 Archtr — VI 7-1815 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Consecticut 
lietuviams! 

New Torke nuo S iki 9 vai. vakaro. 

J . ^ . » t - L , thuania" programos km 
« l i i «'•«, m , ° 6 : 0 5 lk» 7:00 vaL 
v»k«ro. ą S*ton Hali TnlvcrsiUto fto-
«•* Ss>.i FM. (WSOU) c r s l w o "•* 

Dlrekt DR. JOK0BAS STUKAS 
234 Sunlit Dnvt 

Wstehunc. K J. 07M9 
T A — CM1) 753^tN 

iniiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiifti. 
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RemJkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIŲ STOGltS 

Už savo darbą garantuojam.-
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVVDITI KIELAI 

T*4.: 434-9655 srlm 7371717 



PROF. JONĄ KUPRIONĮ AM2INYBĖN PALYDINT 
Gauta nelaukta žinia, kad lie

jos 8 d. 4 vai. p-p. Van Nuys 
>rie Los Angeles staiga širdies 
>riepuolio IStilktas mirė prof. Jo-
įas Kuprionis, vienas žymivjų 
>ei aktyviųjų mūsų miškininku 
r visuomenės veikėju. J. Kuprio-
us gimė 1901 m. rugpiūčio 3 d.' galimybės pamatyti ir patikrinti 

tis, kuris viešėjo pas Kuprionius. 
Jis atsidėkodamas užkvietė atsi
lankyti bent mėn. laiko ok. Lie
tuvoje, pasiūlydamas išrūpinti 
patogias sąlygas. L- M. S. I. vai 
dyba paskatino J. Kuprionį pri-

LAIŠKAI "DRAUGUI" | Mūsq kolonijose 
Beverly Shores, lnį NEW YORKO LIETUVIŲ 

LSTOKUOS PARASTOJE 
Jau kelinta savaitė IDraugo" 

atkarpoje Petras Matekūnas ra
šo apybraižą apie "New Yorko 

imti pakvietimą, nes vietoje bus j ^ ^ koloniją". Nežinau 

Ciaušu k., Anykščiu vai , Utenos 
ipskr. Su juo pradėta artimai 
>endrauti Neprikl. Lietuvoje, 
1929 m. įsteigtoje Lietuvos Miški-
rinku Sąjungos valdyboje. J. Kup-

skelbiamą Lietuvos komunistu 
spaudoje didelę propagandinio 
pobūdžio pažangą, ju pasiektą 
Lietuvos mišku ūkio ir mokslo 
srityje. 

rionis, valdybai pavedus, įsteigė' Mes, miškininkai, buvome ne-
niškininkystės mėnesinį žurnalą paprastai dėkingi prof. J. Kup-
'Mūsu Girios" ir jį redagavo rioniui už parvežtas objektyvias 
tld 1940 metų vasaros, kai oku-{ žinias. Pasirodė, kad mišku moks-
pantas rusas jam nepageidauja-1 
•~IĄ snm^a nedarė, vėliau vokie
čiu okupacijoje dar buvo spėta 
isieisti Keletą numerių. 

1949 metŲ rudenį Chicagoje 
buvo atsteigta Liet- Mišk. sąjun
ga išeivijoje ir nuo 1950 metų 
buvo pradėtas leisti "Girios Ai
das" žurnalas, kurio iki 1969 
metų pasirodė 27 numeriai. Ir 
šio žurnalo ilgesnį laiką redak
torium buvo Jonas Kuprionis. Jis 
dar gimnazistu ir studentu bū
damas pasižymėjo visuomenine 
veikla. Kaip ateitininku ir ypač 
kautu organizacijų narys 1930 

m. jis buvo išrinktas vyriausiu 
skautininku ir atstovavo skau-
:ams pasauliniuose skautu sąskry
džiuose Danijoj, Anglijoj, taip 
pat buvo Šauliu sąjungos narys. 

J. Kuprionis lankęs gimnaziją 
Vilniuje ir Panevėžy, 1928 m. 
baigė Žemės Ūkio akademiją 
Dotnuvoje dipl. miškininko laips
niu. Jis, tapęs Mišku departa
mento tarnautoju (referentu), 

lo ir mišku ūkio administracija 

LIETUVOS DUKTERYS — 
DRAUGIŠKUMO IR 

VEIKLOS KELIU 

kiek jam žinoma šios kolonijos 
istorija, tačiau kas liečia Antro 
Kaimo istoriją, jo žinios nėra 
tikslios. 1982. VEL 2. atkarpo
je rašoma: 

"Į New Yorką buvo atvy
kusi ir Antrojo Kaimo vaidin
tojų trupė. Jų vaidinimas vyko 
1972 m. rudenį. Suvaidino ke
letą iš gyvenimo paimtų vaiz
delių. Vaidino nenusigrimavę 
ir visai nesikeisdami drabužių, 
kad atitiktų to vaizdelio dva
sią. Vietoje scenos buvo įrengta 
pakili aikštelė be sienų bei pa
grąžinimų. Publika, išskyrus 
vieną kitą, kurie modernizme 
matė kažką nepaprasto, jautėsi 
apvilta ir nepatenkinta, nes tuo
se vaizdeliuose nerado nei me-

Kur tik gražus, gyvas visuome
ninis gyvenimas, ten veikia ir 
Lietuvos Dukterų draugija. Prieš 
keletą metų ir Beverly Shores, 

darnumu pasižyminčioje koloni
joje, pradėjo veikti tos draugijos 
seniūniją, kuriai šiuo metu pri
klauso 26 narės. Pradžioje seniū
nijai vadovavo Meilutė Rulienė, 
Ona Pulkauninkienė. Prieš mė
nesį įvykusiame metiniame susi
rinkime seniūne išrinkta Hali
na Žitkienė. 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. liepos mėn. 13 d. 

Liepos 1 d. įvykusiame susirin
kime, (kurį savo namuose globo
jo Vincentina Jurkūnienė), gau
siai susirinkusias nares pasveiki-

Ir iš didgerbiamo kronikinin-' *<> a**** H j » l i n a ^ i t k i e n ė P a ' 
sidžiaugdama, kad į draugijos se
niūniją įstojo dar 4 narės, kurias 
visos sutiko plojimais. 

ko pateiktų apibūdinimų neat
rodo, kad tai būtų mūsiškis vie
netas. Gal jis mus sumaišė su 
kokia opera ar cirku ("pakili 
aikštelė, be sienų bei pagraži
nimų") ? O gal jis net kalba 
apie kokią trupę iš mažiau kul
tūringai išsivysčiusio krašto 
(vaidino.. . visai nesikeisdami 
drabužių") ?... Kiekvienu atve
ju, kad ir kaip benorėtumėm, 
negalime prisiimti mielojo kriti
ko ir po ilgų metų taip dosniai 
dalinamų ("meninio grožio", 

Dukterų draugijos susirinkime, 
kai seniūnei tik spėjus pasakyti, 
kokia talka reikalinga, narės kė
lė rankas ir siūlėsi vienam ar ki
tam darbui. Pasidalinusios dar
bais, skirstė juos ir savo vyrams. 

Po susirinkimo dar ilgai pa
bendrauta, o namų šeimininkė 
Vincentina Jurkūnienė visas na
res pavaišino. 

Iš toliau atvykusi narė Ste
fanija Sukelienė taip pat pasisiū

lė savo talką, ir jos pavyzdį se
kant, rengiasi į draugiją įstoti ir 
kitos plačioje apylinkėje gyve
nančios lietuvės. 

Tą patį vakarą jau skambėjo 
telefonai, kviečiami ir chicagie-
čius liepos 25 d. atvykti į gegu
žinę, kuri prasidės 1 vai. po pietų. 
Laukiama taip pat daug svečių iš 
plačios apylinkės. 

Ona V. Žemaitė 

A. a. prof. Jonas Kuprionis 

procentiniai yra lietuviškiausia, 
tuo ir pažanga dalinai pateisina
ma. Susirinkusiai apie 200 stu
dentų su profesūra auditorijai 
jam buvo išrūpinta laikyti apie 

daug prisidėjo prie medžių sodi- j JAV miškų ūkį paskaitą. Ir kai po 
nimo švenčių organizavimo, paskaitos dėkingi dalyviai paly-
rniškų atželdymo, jų tvarkymo ir dėję iki mašinos, atsisveikindami 
savo paskaitomis per radijo miš
kininkystės problemų populiari-
zacija visuomenėje. 

L94L =• 1944 jis buvo Vilniaus 
universiteto docentas - specia
lios miškininkystės katedros ve
dėjas. 1944 m. pasitraukęs nuo 
antros rusų okupacijos, dirbo Vo
kietijos miškų ūkyje ir skaitė pa
skaitas Hanau stovykloje liet. 
miškininkų kursuose. 1946 me
tais emigravo į JAV, kur 1948 — 
1950 m. po įvairių darbų ir stu
dijų Michigan valstijos universi
tete gavo miškinm- tės mokslų 
magi^ro lairjsnį. 

J. Kupric .is įmynė stiprius 
pėdsakus ne vien Lietuvos, bet 
ir JAV miškų ūkio ir mokslo sri
tyje.-1952 m- jis buvo pakviestas 
profesoriauti į Louisianos valsti
jos politechnikos institutą, Rus-
ton, La. Čia jis įsteigė miškinin
kystės kabinetą, medelyną, egzo
tinių medžių arboretumą, miškų 
tyrimo plantaciją, Ruston prie
miesty užsodino apie 100 akrų 
retesnių vietinių ir egzotinių rū
šių parką, kuris gražiai užaugo ir, 
jau jam esant pensijoje, specia
liai Ruston instituto profesūros ir 
vietos valdžios atstovų ir priva
čių organizacijų buvo iškilmingai 
pagerbtas ir apdovanotas. 

J. Kuprionis, profesoriaudamas 
ir išėjęs 1970 metais pensijon, 
atidžiai sekė lietuvių spaudą ir 
spausdino joje įvairiais aktua

liais klausimais straipsnius (Drau
ge, Tėv. Žib., Nepr. Lietuvoje ir 
kt.). Kaip aktyvus žurnalistas, 
perkėlus Žurnalistų sąjungos 

centrą į Los Angeles, jis buvo iš
rinktas tos sąjungos centro pir
mininku ir sėkmingai jai vado
vavo skirtą kadencijos laiką. Ve
lionis labai ilgėjosi Lietuvos ir 
jos paliktų girių. Dar profesoriau
damas savo laiškuose ne karta su 
širdgėla užsimindavo — koks jis 
būtų laimingas, jei jo auditorijos 
klausytojais būtų lietuviai stu
dentai ir jiems jis galėtų perteik
ti savo įsigytas mokslo žinias ir 
praktišką patyrimą. 

Likimas, tenka pasakyti, nors 
dalinai šj jo norą bei pasiilgimą 
trumpai bent prieš mirtį aplan
kyti Lietuvos girias, buvusius stu
dentus, bičiulius, patenkino. Pa
saulio miškininkų konferencijoje 
San Francisco prieš keletą metų 
atstovu buvo pasižymėjęs Lietu
vos miškininkas prof. Kairiūkš-

sudainavę "Lietuva į**"-5 —->. 
no tėvyne...", daugumai ašaros 

nebesulaikomai b y ^ o ^i vciuuo... 

Šių įspūdžių, rašo kolega Jonas, 
jis buvęs taip giliai paveiktas, kad 
tai paliko visam gyvenimui ne
išdildomu paskatinimu dar dau
giau dirbti ir pasišvęsti Lietuvai... 
Ir jis dirbo, tiesiog kalnus versda
mas, per mažai kreipdama dė
mesio ir rūpesčio į savo 81 metų 
sulaukto amžiaus sveikatą ir pil
nai užtarnautą poilsį — širdis ne
atlaikė! 

Paliko dideliam liūdesy geroji 
rup "r:i gyveni - ^~"",gė 

Marija, išmokslintas lietuviškas 
atžalynas: sūnus inž. Algis, duk
ros Danutė Ankaitienė, Dalia 
Dūdienė — visi su šeimomis-
Reikšdami, brangus kolega, Ta
vo liūdinčiai šeimai nuoširdžią 
užuojautą, mes kartu liūdime, 
netekę gyvai paskatinančio pa
vyzdžio, kaip reikia mylėti, dirb
ti ir aukotis pavergtam tėvų kraš
tui Lietuvai ir tam kraštui, kuria
me mes radome pasiilgtą ir nuo
širdžią globą. 

Mes prašome maloningą ir 
gailestingą Viešpatį gausaus Tau 
atlyginimo. 

Vincas Žemaitis 

"dvasinio pasitenkinimo") kom-
ninio grožio, nei dvasinio pasi- Į pum entų, kurie aiškiai visai ne 
tenkinimo, kurio tikėjosi iš jų m u m s priklauso, 
vaidinimo". g u nuoširdžiausia pagarba, 

Su Antru Kaimu dirbu nuo Antro Kaimo vardu, 
1968 metų rudens iki šios die- Algirdas Titus Antanaitis, 
nos. Savąsias žinias patikrinęs Prievaizda 
mūsų istoriko Romano Stakaus-
ko archyvuose, radau, jog 
per tą laiką New Yor-
ke, Laisvės Žiburio pakvie
sti, pirmą kartą buvome 1977 
metų balandžio 16 d., o po to 
— dar pora kartų, bet niekada 
prieš tai. Tiesa, Antras Kaimas 
(kuris, beje, niekada nesivadino 
Antruoju Kaimu!) bent penke
tą metų gyvavo ir prieš man 
įsijungiant. Buvo jie ir New 
Yorke, bet, žinoma, jau gerokai 
anksčiau negu P. Matekūno nu-
rodyta. 

Svarstant šalpos klausimą, bu
vo iškeltas sumanymas rengti 
gegužinę liepos 25 dieną Stankū
nų restorano sodelyje. Kai tiesi 
pagalbos ranką jo reikalingam 
— vargstančiam, visados susidu
ri su piniginiais ištekliais. Tad be 
narių mokesčio, ieškoma būdų su
telkti šalpai lėšų. Be to, lyg ir 
tradicija tapo kas vasarą, gražio
je Beverly Shores aplinkoje su
rengti gegužinę, kurioje visi 
nuotaikingai praleidžia laiką. 

Beverly Shores rengti visuome
ninius, kultūrinius ar šalpos rei
kalams renginius, dauguma sten
giasi prisidėti savo darbais. 
Džiugu buvo matyti ir Lietuvos 

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURNITURE REFINISHING 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work. 
HAAS UPHOLSTERY, 6034 26th St. 

Cicero, DL 60650, TeL 652-4795 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys 

Nutikimai Lietuvos haims 

TTT dalia 
ŽUVININKAI 

Didelio formato, 32 psl. Ilius
travo dail. Jina Leškienė. Išlei
do JAV LB Švietimo taryba 
1981 m. Kaina su persiuntimu 
$2.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5J>5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Nuo jaunų dienų aktyviam Lietuvos miškininkų 
šeimos ir L. M. Sąjungos nariui 

A. t A. 
prof. Jonui Kuprioniui 

liepos mėn 8 d. Van Nuys (Los Angeles) staiga mirus, jo 
liūdinčiai žmonai Marijai, sūnui inž. Algiui, dukroms: 
Danutei Ankaitiehei ir Daliai Dūdienei, visiems su Šeimo
mis, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lie tuvos Miškininkų Sąjungos Išeivijoje 
Valdyba i r nar ia i 

Mielam kolegai miškininkui 

A. f A. PROF. JONUI KUPRIONUI 
staiga išvykus amžinybėn, mielą. p. MARIA, buv. ben
dradarbę, sūnų ALGĮ ir dukras DANĄ ir DALIĄ su ŠEI
MOMIS giliausiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

JONAS IR JUZĖ ŽEBRAUSKAI 
SU VISA ŠEIMA 

Mylimai Motinai, 

GRASILDAI LUKOŠEVIČIENEI 
negrįžtamai iškeliavus, dukrą GRAŽINĄ TRAŠKIE-
NE su šeima ir kitus ARTLMUOjSIUS širdingai užjau
čiame. 

VIDA IR KOSTAS STANKAI 
RITONĖ IR TEODORAS RUDAIČIAI 

Master Plumbing 
UcenMd, Booded, Insured 

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

SERAPINAS 636-2960 

iimmimiiiimmiiiiiiiiiiimumiimmiii 
ANATOLIJUS KAIRYS 

LOTOFAGŲ ŠALY 
Naujas eilėraščių rinkinys, ilius
travo dail. Ada Sutkuvienė, 95 
pusi. su aplanku. 

Kaina su persiuntimu $7.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,5*5 W. 63 Str., 

ChAcago, IL 606t9 

Dlinois gyventojai dar pride
da 42 c. valstijos mokesčių. 
iiHiiimmiiimimimiiiiiiuuiiitiiiiiiiiiit 

DAR GALIMA GAUTI ŠIŲ PLOKŠTELIŲ 
1. LIETUVA, TĖVYNE MUŠU — 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnai, Lietuviais esa
me gimę, Mes su rūtom, Lietuva brangi, Kada no
riu verkiu, Ištraukos 15 Verdi operos "Trubadūrai" 
ir kitos. 

L ŠOKIME — 
Dar kartą apie meilę, Lauksiu Tavęs, Gražiausia 
mergina. Meilės istorija ir 1.1. 

S. TYKUS BUVO VAKARĖLIS -
Oi laukiau, laukiau, Bernužėli, nesvo.'iok. Dėdes Jo-
Siū naktety (Dzūku daina). Kas bernelio sumislyta 
no polka ir kitos. 

4. ANTANAS KUČINGIS — 
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai, Tyliai, 
tyttei Nemunėlis teka, Iš operų "Eugenijus Onie-
gjnas" "Don Juan" ir t. t. 

5. SKAITO DALIA JUKNEVIČIŪTE -
I pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu 
tytė: Eilėraščiai. 
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip 
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai 

t. LEONAS BARAUSKAS — 
Sandaros skryrria, žemaičių pasveikinimas, Naujiesi 
nadektousL žemaičių daina. Aš lietuviškas žemdir
bys, Po gimtuoju dangum, Opera "Lokys" ir kiti... 

7. SKAMBĖKITE, DAINOS - sol. Juzė Krikštolaityte-
Ko vėjai pučia, Pamlėjau vakar. Treji gaidžiai ne
giedojo. Verpsiu, verpsiu. M azarto, Fr. Schuberto. 
B*m£k> ir kitos dainos. 

Kaina ktekvteooB plokštelės 18.00 

A. DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokiu su daino
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų 
labai malonu. 
1. Ispanų — Valsas 
2. Sapnas — Tango 
3. Gyvenimas — Fokstrotas 
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas 
5. Liūdna man be tavęs — Tango 
8. Daina padės gyventi — Fokstrotas 

n pusė 
1. Bučkis - Valsas 
2. Širdie — Tango 
3. Skraido garsai — Fokstrotas 
4. Skrenda naktys — Fokstrotas 
5. Paskutinis sekmadienis — tango 
1 Turiu dvi mersinas — Fokstrotas 

Kaina tik 56 00 
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS 

Skaito savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr. 
H. Nagys, B. PūkeleviCiūtė ir L. Sutema-Katiliš-
Menė. Slą plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
sini malonumą. Kaina tik $8.00. Ją Įsigydami pa
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus 

Prisiminkime Joną Aistį. Jis pats savo kūrybą įkalbėjo 
| plokštelę, jų yra 30 ir kaina tik $6.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , Cbkmfo, IL 60629 
Užsakant pridėti 50 et. ui kiekvieną plokštelę per
siuntimui Illinois gyventojai moka 5% mokesčių 

Užsakymai į Kanadą reikia pridėti po $1.75 pašto 
išlaidoms. 

Brangiai Mamai Lietuvoje 
m i r u s , 

DR. VYTAUTUI BIELIAUSKUI 
ir visai Bieliauskų seimai reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime. 
DANUTĖ IR JOKŪBAS KREGŽDĖS 
JANINA LIAUBIENĖ 
ALDONA IR HORACIJUS ŽIBAI 

A. + A. PRANUI MARČIUKAIČIUI 
m i r u s , 

dukrai REGINAI ir žentui ROBERTUI JANUKAI-
CIAMS, jų ŠEIMAI ir ARTIMIESIEMS nuoširdžią už-
uojautą reiškia 

DETROITO SPORTO KLUBAS "KOVAS" 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID* 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

46Q5-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St . , C h i c a g o 
1410 So. 50 th Av., C i c e r o 

Tel . 47t>-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBIl IAMS STATYTI 

LAHX)TUViy DIREKTORIAI 
Lietuvi? Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai 

STEPONAS C. LA C K (LACKAWICZ) Ir S ONOS 
2424 W. 99th STREET Tei. REpobUc 7-1213 
11028 Sootfawwt mghmty . P*J«i Hllla. m. T*L 974-1410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. T * . LAfayetto M S 7 2 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. fOtk A VE., CICERO, HJL TU. OLmpfe 1-1008 

• » 



DRAUGAS, antradienis , 1982 m. liepos mėn. 13 d 

X " D r a u g o " gegužinė liepos 
11 d. p r a ė j o su dideliu pasise
k imu. Dalyvavo daug žmonių, 
nepa i san t i š ry to gąsdinančio 
l ie taus . Diena buvo graži, ne 
pe r d a u g karš ta , taigi ir žmo
nių pr i s i r inko labai didelis skai
čius, buvo įvairumų net vai
k a m s . Netol i "Draugo" patal
pų pavėsy je dienraščio rėmėjai 
galė jo puikiai pasilsėti, susitik
t i s a v o pažįstamus, kurių buvo 
iš Washingtono , Detroito, Los 
Angeles i r k t . 

X "Lie tuvos bažnyčių" seriji
n io veikalo paruošimą nuotrau
komis i r naudingomis žiniomis 
p a r ė m ė : k u n . Pijus Brazauskas, 
E . Karosienė, dr. Juozas Gir
n ius , Vlada Macijauskienė, Se
ve r i j a Vaivadienė, Edmundas 
Binkis , A n t a n a s Petkauskas, 
J u o z a s Kapačinskas, Aleksan
d r a s Dapšys , Edvardas Šulaitis, 
V l a d a s i r Juzė Petrauskai. Kny
g ų au to r iu s visiems nuoširdžiai 
dėkoja . 

X Erzbischof Jurgis Matukai* 
tis. E in Apostel der lebendigen 
K i r c h e " (Arkivyskupas Jurg is 
Matula i t i s . Gyvosios Bažnyčios 
a p a š t a l a s ) . Tokiu pavadinimu 
vokiečių kalba neseniai išėjo 
kun , dr . Juozo Vaišnoros, MIC, 
p a r u o š t a knygelė, kurioje duoda 
m o s biografinės, dorybių hero
j i škumo i r beatifikacijos bylos 
vedimo informacijos. Knygelė 
44 psl., iliustruota arkiv. J . 
Matulaičio gyvenimo nuotrau
komis . Vers ta kun. Kazimiero 
Senkaus , redaguota prof. Guen-
t h e r Lenz. Išleista Christiana-
Ver lag Stein am Rhein. Leidy
klos įžangoje suglaustai paduo
damos žinios apie dabart inę Lie
tuvos būklę už geležinės uždan
gos. 

x Dr . Jonas Genys, Marylan-
d o universiteto profesorius, s u 
šeima a tvyko į Chicagą. Visa 
šeima dalyvavo Z. Genienės t ė 
vo laidotuvėse pirmadienį, lie
pos 12 d. Dr. J. Genys aplan
k ė šia p roga savo gimines ir pa 
žįs tamus, taip pat " D r a u g o " 
redakciją ir čia pasitarė dėl toli
mesnio bendradarbiavimo, ypač 
Lie tuvos Pasiuntinybės namo 
remonto, kurio komisijos j i s 
y r a pirmininkas, reikalais. 

X Bronė ir Ignas Kazlauskai, 

x Aloyzas A Pakalniškis, 
Lietuvos vyčių organizacijos 

j 11-tos kuopos narys, birželio 
j 11 d. baigė Iliinojaus universite
t o medicinos mokyklą ir gavo 
daktaro laipsnį. Amerikos Vi
durio apygarda sveikina jauną 
gydytoją ir linki visokeriopos 
Dievo palaimos. 

X Juozas Vasiuke%ičius su
laukė 70 metų amžiaus. T a pro
ga liepos 11 d dukters ir žento 
namuose Marąuette Parke buvo 
suruoštas minėjimas giminių ir 
artimųjų tarpe. J. Tamulis 
trumpai nušvietė sukaktuvi
ninko nuopelnus, remiant litua
nistines mokyklas ir bendrai 
švietimo darbą. Sukaktuvinin
kas savo žodyje prisiminė savo 
svečius gimines, kar tu pareikš
damas, kad jau vėl y r a numa
tęs vieną tūkstantinę skirti kul
tūriniam darbui, i r ji dar nebus 
paskutinė. T a pačia proga kar
tu su savo žmona Antanina sa
vo svečius gimines užkvietė į už 
kelerių metų įvykstančias 50 
metų vedybų sukaktuves. Sve
čiai švietimo rėmėjui sugiedojo 
Ilgiausių metų bei valio. 

x Dr. Antanas ir Ona če r š -
kai, žinomi čikagiškiai, aplankė 
"Lietuvos bažnyčių" serijinio 
veikalo autorių, domėjosi kny
gų paruošimo darbais, a tnešė 
bažnyčių nuotraukų ir suteikė 
informacijų. Kar tu paliko di
desnę auką "Panevėžio vyskupi
jos" tomo spaudos reikalams. 

X JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba šį penkta
dienį, liepos 16 d , Daley Plazo-
je kviečia Chicagos ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti Pavergtų 
Tautų komiteto ruošiamoje de
monstracijoje. Bus t rumpa ofi
cialioji dalis ir t rumpa progra
ma. Demonstracijos prasidės 
3 vai. po pietų, 

X Wilnam l i n a s su savo mu-
čiute dr. M. I iniene gegužinės 
proga aplankė "Draugą", įsigi
jo naujų knygų ir paliko 5 dol. 
auką spaudai pa remt i Nuošir
dus ačiū jaunam lietuvių spau
dos rėmėjui. 

x Mokytoje ir jaunimo s tu
dijų savaitėje, kuri bus rugpiū-
čio 1—8 d. Dainavoje, bus įdo
mių paskaitų ir tėvams. Vieną 
iš jų skaitys Rūta i r Arūnas 
Udriai iš Jackson, Mich.: "Lie
tuviškasis mokymas namuose". 
Jau pats laikas registruotis tei. 
585-2629. 

X Feliksas Sereščikas, uolus 
Balfo veikėjas Ir aukotojas, 
nusipirko Broniaus Kviklio pa-

IŠ A R T I IR T O L I 

"Draugo" gegužinėje 13-to wardo aldermanas John S. Madrzyk ir kaimy
nystes Little League Tėvų komiteto pirmininkas Davė Dawney — lietu
vių draugai. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. S tasys Ankudas , p r i e š 

kelias savai tes sunkiai sus i rgęs , 
jau išsirašė i š p b h n s Hopkins 
ligoninės ir pa rvyko s t iprė t i į 
savo namus Balt imorėje. D r . 
Ankudas savo kabinetą Bal t i 
morėje turė jo apie 30 me tų . 
Prieš kiek laiko j is aps ispren
dė savo kabinetą uždaryt i . An-
kudo pasiges lietuviai ir k i t a 
taučiai pacientai, o ypač v y r e s 
niojo amžiaus ka ta l ikų globos 
namai, kurių gyventojus j is ap 
ta rnaudavo nemokamai. 

PAVERGTŲ TALTŲ 
DEMONSTRACIJOS 

vietų sistemoje galimybę. Dr . 
Štromo koreferentu buvo gar
susis disidentas Sergieius Sol-

Pavergtų Tautų komitetas lie- J 

" T v .• , • • i datovas, nuo mažens gyvenęs 
pos 16 dieną ruošia, kaip i r ( 
kiekvieneriais metais, demon-

Estijoje ir pamilęs estų tautą, 

PRAHCOZIJOJ 
— Paryžiuje gyvenantis lie

tuvis skulptor ius Antanas Mon-
čys taip p a t i r šiais metais yra 
pakvies tas dės ty t i medžio bei 
akmens skulptūrą Europos Me
no akademijos Triere praveda
muose vasaros kursuose. 60-les 
metų amžiaus skulptorius Mon-
čys dailę studijavo Lietuvoje ir 
Prancūzijoje, y r a surengęs ke
liolika parodų įvairiuose Euro
pos k raš tuose ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Nuo 1973 
m. vadovauja skulptūros kur
sams Pa ryž iaus universiteto 
miestelyje. — Lietuvių Katal ikų Susivie

nijimo direktorių t a r y b a Lie
tuvos Pasiunt inybės VVashing-1 
tone rūmų atnauj inimui pa sky rė | 
1000 dol. Lietuvių Kata l ikų i — Londone vyko Didžiosios 

1 Bri tani jos Lietuvių sąjungos 

DID2.1MTANU0J 

Mokslo Akademijos r e n g i a m a m 
suvažiavimui, įvykstančiam šie
met lapkričio 25-28 dienomis, 
paski r ta 200 dol. 

stracijas Chicagos mieste, Da
ley aikštėje. Komiteto pirmi
ninkas I. Bergmanis jau antri 
metai sėkmingai š iam komite
tui vadovauja, ir pakvietė Dan
guolę Valentinaitę Lietuvių Ben
druomenės veikėją, prisidėti sa
vo žiniomis pr ie paruošimo ir iš- j 
siuntinėjimo pranešimų (Press j 
Release) į amerikiečių spaudą, 
radijo ir televizijos stotis apie 
liepos 16 dieną 3 v a i po pietų 
organizuojamas demonstraci
jas. Norima kuo daugiau at
kreipti amerikiečių dėmesį į šių 
dienų padėtį komunistų paverg
tuose kraštuose. 

I š lietuvių da lyvaus gen. kon
sule J . Daužvardienė, muzikas 
A Jurgut is i r eilė k i tų lietuviš
kų organizacijų veikėjų. 

Estijos demokratinio sąjūdžio — Kun. dr . Tomui Žiūraičiui, 
organizatorius, už opozicinę 
veiklą sovietų dukar t kalintas, 

jau sep t in tas mėnuo besveiks
tančiam po sunkios širdies ope-

gerai pažįstamas ir Lietuvos po- racijos, t eko vėl beveik sava i t ę 
grindžio bei lietuvių išeivijos pabūti ligoninėje. Įvair ios kom-
spaudai. J plikacijos nesibaigia, t a č i au 

kun. Žiūrait is, s l augomas i r Be to, šioje konferencijoje 
apie "pasaulį be komunizmo" 
po A. Štromo ir S. Soldatovo 
kalbėjo buv. CIA viršininkas 
VVilliam E. Colby, gen. Daniel 
O. Graham, rašytojas Vasilijus 
Aksionovas, buv. Lenkijos am
basadorius Japonijai Zdislaw 
Rurarsz, l g m. Kubos kalėji
muose iškentėjęs demokratinis 
revobucionierius Emilio Rivero, 
Fri tz Kraemer (apie Afriką) ir 
Fox Butterfield (apie Kiniją). 

Suvažiavimas pasibaigė ban
ketu, kuriame uždaromąją kal
bą pasakė buv. aukš tas J T p a 

Amerikos himnui sugiedoti į reigūnas Arkadijus ševčenko. 
pakviesta solistė D. Kučėnienė. J g a n i ^ t o metu dr. A. Štromui 
Gautos proklamacijos iš prezi- į ų 9 kitiems (jų tarpe S. Solda-
dento A. Reagano i r Ulinois gu- tovui, žurn. Reed Irvine ir žurn. 
bernatoriaus J . Thompsono. j j a m e s Tyson, parašiusiam kny-

Prašomi visi lietuviai kuo g ą "Target : America" apie sov. 

anksčiau gyvenę Cicero ir Chi- įrašytą "Vilkaviškio vyskupiją", 
cagos Marcuet te Parko radone, Į nes nori prisiminti savo gimti-
žiemas praleidžią Los Angeles, nės apylinkes ir visas parapi-
Calif., vasarai grjž 
pas savo vaikus. I. Kazlauskas 
čia jauč ia artričio skausmus, bet 
bent vasaromis gali pabūti savo 
įprastoje aplinkoje ir su savai
siais. 

X l i e tuv ių Operos valdybos 
baigiamasis šio sezono posėdis 
vyko vicepirm. Jurgio Vidžiūno 
namuose . J o metu buvo priim
tos finansinės apyskaitos ir ap
t a r t i ateinančio sezono veiklos 
darba i . Paaiškėjo, kad buvusios 
operos "Der Freischuetz" pa
s t a t y m a s davė 4,077.52 dol. nuo
stolio, kurį teks išlyginti įvai
r iais renginiais. 

X Dr . Kastytis ir Gražina La-
tožai, O a k Lawn, Ui., mūsų nuo
lat iniai rėmėjai, ka r tu su pre
n u m e r a t a atsiuntė 75 dol. dien
raščio paramai. Dr. K. ir G. La-
tožus skelbiame garbės prenu
mera tor ia i s , o už gražią auką 
t a r i a m e nuoširdų ačiū. 

X Kazio Binkio "Atžalynas". 
K a s t u r i t e šią knygą, prašome 
r a š y t i : "Draugas", 4545 W. 
63rd St . , Chicago, m 
Dėl kainos susitarsime 

x S t CMfcnir Memorialą, Inc . 
3014 W . 111 6 1 (1 blokas nuo 
*^. Kazimiero kapinių), teta*. 
gg£4SS5 , sėmiausi* lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di-
( t f fo—JM pasirinkimas 

i r Daly* aavininkal 

jas bei jų istoriją. 

X J. Arlauskas, Vytas Rau-

gausiausiai dalyvauti , tuo pa
rodant soUdarumą i r išreiškiant 
protestą prieš okupantą. 

Korespondentė 

ALEKSANDRAS ŠTROMAS 
APIE "PASAULĮ B E 

KOMUNIZMO" 

Dr. Aleksandras Štromas, š. 
m, pavasario t r imestrą vizituo
jančio profesoriaus titulu dėstęs 
politinius mokslus Chicagos 
universitete, savo viešnagės 
Amerikoje metu aktyviai pasi
reiškė ir už minėto universiteto 
ribų. 

Štai birželio 12 d. Washingto-
ne Council for t h e Defense of 
Freedom rengtoje konferencijo
je tema "A World without Com-
munism: H o w to achieve it and 

propagandos infiltravimą į J A V 
žinių tarnybą) iškilmingai įteik
t a s Laisvės Žymuo" (Freedom 
Award) . Konferencijos eigą 
smulkiai aprašė savai t rašt is 
""VVashington Inąuirer" birželio 
18 d. laidoje. 

Birželio 14 d. Washingtono 
Insti tute for Values and Public 
Policy surengtose diskusijose (į 
kurias atsilankė ir valdžios a t s 
tovai) dėl nusiginklavimo pro
gramos dr. Štromas koreferavo 
Chicagos univ., prof. Mortono 
Kaplano, Council on Internatio
nal Relations pirmininko, pa
skaitą. Papildomai prie Kapla
no plano A. Štromas iškėlė i 
principinius kiekvienai svarsty
tinai nusiginklavimo programai 
reikalavimus: 1. ginklavimosi 

w h a t it will mean", dr. Štromas 1 sumažinimas turi būt i abipusis, 

sveikstąs Wash ing tono t ė v ų 
domininkonų namuose , vi l t ingai 
žiūri į ateitį. J i s labai dėk ingas 
visiems už pasveikimo linkėji
mus ir maldas . 

— Lietuvių F r o n t o bičiulių 
poilsio - s tudijų sava i tės p ro 
gramoje n u m a t y t a s simpoziu
m a s "Lietuvos vadavimo o r g a 
nizacija praeityje, d a b a r t y j e i r 
a te i tyje" v y k s liepos 3 1 d šeš 
tadienį, 1 0 vai. Simpoziumo 
praeit ies aspektą a p t a r s V . Va i 
t iekūnas, daba r t i e s — Alg i s 
Raulinait is i r a te i t ies — d r . K. 
Ambrozaitis . Simpoziumą p r a 
ves ir i švadas suformuluos Br . 
Nainys. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Birželio mėnesį v isuose 

Lietuvos vandens te lkiniuose 
nuskendo 80 žmonių, iš j ų 21 
vaikas i r 5 0 suaugusiej i . P e r 
nai metais nuskendo 87 ž m o n ė s 
(a t i t inkamai 28 ir 59 ) . D a u 
giausia žmonių nuskendo birže
lio pirmąją savai tę Šiaulių r a 
jone, ku r i ame n ė r a d a u g van-

narių metinis suvažiavimas, ku
riame buvo apžvelgti organiza
ciniai reikalai, ap ta r t i sąjungos 
veiklos klausimai. Didžiosios 

i Bri tanijos lietuviai šiais me-
! ta is rengiasi keliems svarbiems 
! įvykiams: Europos lietuviškų
jų studijų savai te i rugpiūčio 
mėnesio viduryje netoli nuo Lon
dono; Bri tani jos lietuvių die
noms rugsėjo mėnesį. T a r p są-

VOKIETIJOJE 

Inž. Jonas K. Valiūnas, dar
bo kuopų vadovas majoro laip
sny, sulaukęs 65-rių metų, išėjo 
į pensiją. Jis dirbo čia nuo 
1955 m., vadovaudamas lietuvių 
daliniui i r s t a tydamas daugiau
sia tiltus. Atsisveikinimas buvo 
kelių tarpsnių — amerikiečių 
k a r t u su lietuviais, lietuvių ir 
sukaktuvininko artimųjų. Pas
kutinę dieną buvo šv. Mišios, ku- i 
r ias atlaikė kun. Br. Liubinas, •• 
kuopos kapelionas. J. K- Valiū
nas yra daug padėjęs ir lietu
viams, ypač Vasario 16 gimna
zijai. Jį visi prisimins geru 
žodžiu. 

•• 
m 

— Homburgo lietuviai pager
bė motinas pamaldomis, kurias 
katal ikams atlaikė kun. Bronius 
Liubinas, o evangelikams kun. 
Fricas Skėrys, šventės progra
mą pradėjo Saaro krašto L B 
apylinkės pirmininkas Algirdas 
Palavinskas, pasveikindamas 
valdžios atstovą ir susirinku
sius. Meninę programą atliko 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai, 
vadovaujami mokyt. Joanos Vai-
čiulaitytės. Jie pašoko tautinius jungos uždavinių y r a ta ip pa t šokius, dainavo i r deklamavo, 

pasiruošimas Pasaulio Lietuvių Akordeonu juos palydėjo Vilius 
Lemkė, berniukų bendrabučio Bendruomenės seimui ir lietu

vių da inų šventei Chicagoje vedėjas. 

; — Kun. Kazimieras Senkus, 
1 S tu t tgar to ir apylinkės lietuvių 
! kapelionas ir kultūrininkas, šie-
Į jn/vf otoįroito savo amžiaus 

ateinančiais meta is . Abiejuose 
renginiuose dalyvaus Britani
jos lietuvių a ts tovai . 

AUSTRALIJOJE 
_ Pavergtų jų tautų savaitė 66-rių ir kunigystės 40-ties me-

minima ir Australijoje. Organi- * * » — f r J 1 S ** • f f 1* 8 f 1 7 

zuoja paverg tų tautų lafcvės m. sausio 24 d Teblenų km., 
lyga. P a r a d a i ruošiami liepos žaliosios par., Vilkaviškio aps-
18 d., kur iuose dalyvaus i r lie- ****&• M o k ė s i Vilkaviškio gim-
t u v i a i " I nazijoje i r kunigų seminarijoje, 
""* " Romuvos" korporacijos I <> n ^ o 1940 m. Muensteryje, Vo-

konventas s avo pirmininku iš
r inko Algirdą Klimą. Kiti val
dybos nar ia i : Gediminas Stat
kus i r J o n a s Stankūnavičius. 

A . a. J u r g i s Ramanauskas, 
6 1 m. amžiaus, gyvenęs vien
gungis, Melbourne, buvo auto
mobilio nelaimėje sunkiai su
žeistas i r m i r ė birželio 16 d P o 
pamaldų Šv. Jono bažnyčioje 
palaidotas Memorial parko ka 
pinėse, N o r t h Altonoje. 

kietijoje, kur i r buvo įšventin
t a s kunigu 1942 m. gegužės 30 
d. Bažnytinę muziką studijavo 
Regensburgo muzikos insti tute 
ir Romos bažnytinės muzikos 
institute, įsigydamas muzikos 
magistro laipsnį. Yra parašęs 
daug bažnytinių kompozicijų, 
išleidęs lietuviškų giesmynėlių i r 
plokštelių. Aptarnauja Stutt
garto i r k i tus Regensburgo -
Štu tgar to vyskupijoje esančius 
lietuvius, veikia kultūrinėje i r Mirė Adelė Binkienė, VIa 

dens telkinių. N e m a ž a d a l i s j d a s Koženiauskas, Vladas Su t - ' tautinėje srityje, yra Lietuvių 
skenduolių buvo neblaivūs. į kevičius, Kos ta s Marčiulionis. 1 Bendruomenės vadovybėje. 

I 

dys, Chicago, Dl., Pe t ras La- skaitė pirmą ir pagrindinį pra-
tauskas, Dundas, Ont., Kanada, , nešimą. Savo paskaitoje prele-
pratęsdami prenumeratas, at- gentas, išdėstęs kelis politinės 
siuntė ir po 10 dol. aukų. Labai kaitos modelius, nagrinėjo klau-
dėkojame. simą, kaip būtent -Sovietų Są

jungoje galėtų realizuotis esa
mosios total is t inės santvarkos 
sprogimas. Kaip žinia, A. Štro
mas atstovauja t a i sovietologi-
jos teoretikų pakraipai, kuri nu
ma to radikalių permainų So-

60629. 

Netao-
(ak.) 

X Dr. Bronė Motuzienė, ALT 
Cicero skyriaus pinmninkė, 
"Draugui" atsiuntė 10 dol. au
ką. Labai ačiū. 

X Irena Aleknavičius, Tim-
mins, Ont., Kanada, atsiuntė 5 
dol. auką. Po 2do l . : Vladas Ba
čiulis ir J . Miglinas. Labai ačiū. 

X Dr. Jonas ir Daina Juozevi-
čšai, Oak Park, 111., pratęsė 
"Draugo" prenumeratą su 15 
dol. a u k a Labai ačiū. 

X Anelė ir Klemensas Žukaus
kai, Sunny Hills, F l a , mūsų ben
dradarbiai ir rėmėjai, už gerą 
"Draugo" informaciją atsiuntė 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

X R a š y t Sonė Tomarienė, 
Chicago, Dl., pratęsė savo pre
numeratą ir dar užprenumeravo 
vieneriems metams kaip var
dadienio dovaną, savo giminai
čiui, gyv. Fox River Grove, Dl. 
Labai ačiū. 

X Elena Kačinskienė, flt Pe-
tersburg, Fla., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo ir 12 dol. 
auką. Labai ačiū. 

2. sudarytinos sąlygos ne tik 
nusiginklavimo proceso, be t ir 
ginklų gamybos vietinei inspek
cijai, 3. kiekvienas sumažinimo 
etapas turi vesti prie J A V — 
sovietų jėgų sulyginimo ir 4. 
nusiginklavimo klausimas turi 
būti svarstomas ne tik JAV — 
Sovietų S-gos, bet ir globaliniu 
mastu. Dr. Štromas t a ip pat 
siūlė steigti ekspertų komisiją, 

kur i išstudijuotų i r išpopulia 
r intų bent kelias a l t e rna tyvas , 
visapusiškas ir t i k rą t a iką ga
rantuojančias nusiginklavimo 
p rog ramas tam, k a d nea t rody 
tų, jog visa iniciatyva š io je sri
ty je — t ik "peacenikų". 

I š Washingtono konferencijų 
dr . Š t romas vyko t iesiai į Urba-
ną, kur Ulinois un ivers i t e te ve
dė 29 savaičių seminarą t e m a 
"Theoretical Ramif ica t ions of 
t h e Emergence and Evolut ion 
of t h e Soviet S t a t e " . At l ikęs 
pareigas Urbanoje , dr . Š t r o m a s 
kelioms dienoms sugrįžo į Chi
cagą, paskui išskr ido a t g a l į 
Didžiąją Britaniją, k u r j o lau
kia e ta t in is d a r b a s Salfordo 
universi tete. D. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Liepos 1 3 d 

1863 m. N e w Yorke prasidė
jo riaušės, demonstrantams pro
tes tuojant p r ieš šaukimą į ka
riuomenę J A V pmetiniam karui . 
Pe r t r i s d ienas žuvo apie 1.000. 

1919 m. Britanijos dirižablis 
'4-34" p i rmą kartą perskrido1 

Atlan to vandenyną, 
1960 m. demokratų par t i ja 

išr inko Massachusetts senatorių 
John F . Kennedy kandidatu į 
JAV prezidentus. 

1971 m. 1 0 Moroko karinin
kų, apkal t in tų bandymu nu
verst i karal ių Hassan, buvo su
šaudyti . 

iniiiiimniimiiiiiinmmmHHi 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPEMAS 
€649 W. 6Srd Street 
Chicago, ID. 60029 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

dei tad. 9—12 vai. 
i r pagal susitarimą 

niimiiiiiiiiimiimiimiiimmiiiiiiiiiiiiii 

Advokatas JONAS GIBAItIS 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Iuinote 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeatad. 9 vai . r. iki 1 vai. d 

Gejfužinfie nri* "Draueo" d» M« ian r*rnna<i iiMcasti 

^ 
VINCAS LIULBV1CIV S 

IŠEIVIJOS VAIDMUO 
Noprlklausomos Uotuvos Atkūrimo darbo 

IS PRATARMES: "žiūrėkite , ką anų laikų lietuviai išeiviai 
padarė! A r mes užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuva 
vėl būtų a tkur ta! J u k i r mūsų darbus atei tyje skaičiuos, 
ka ip ir m e s skaičiuojame anų!" 

Leidinys yra suskirstytu į keturias dalis. Išeivija Lietuvos garsi
nimo darbe. Išeivijos politine veikla Lietuvos labui, išeivijos kultū
rine parama Lietuvai. Išeivijos ekonomine paramai Lietuvai. 

do 

Knyga kruopščiai paruošta, lengvai ir su įdomumu skaitoma. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenes valdyba su Lietuvių Fon-

1981 m., didelio formato, 400 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu $14.00 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, ĄSJfS West €Srd Street 

Chicago, IL 606W 

f 
i ' 


