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Pabaltiečių demonstracijoj 4000 dalyvių 
Kalbėjo Valst. departamento atstovas, senatoriai, kongresmanai, 

Amalrik, Litvinov ir kt. Jaunimas sudegino scvistą vėliavą 
,- Wi.HM.W*,«W ' 

Washingtonas. — Pabaltiečių 
žygis į Washingtoną rugsėjo 24 
dieną buvo sėkmingas ir visais 
pažiūri ais pavyko. VVashingtono 

išreiškė viltį, kad Lietuva, Latvi-
Sovietų disidentų atstovai J a i r E s t i j a b u s l a i s v o s i r n e p r f . 

remia pabaltiečius klausomos valstybės. Sugiedoti 
Be jų reikšmingus žodžius ta- JAV> Lietuvos, Latvijos, Estijos 

spauda ir "Amerikos Balso" in- ^ žinomi sovietų disiden.ai himnai, pagerbti žuvusieji. 
formatorius pranešė, kad de- Andrėj Amalrik ir Pavell Litvi- Demonstracijų metu buvo ne-
monstracijose dalyvavo apie n o v Priimti atitinkami nutari- šamą daugybė plakatų su reikš-
4000 dalyvių, daugiausia suvažia- m a i ž m o g a u s teisių puoselėjimo dingais įr;šais, jų tarpe: "Free-
vusių iš įvairių JAV-vių vietovių, reikalu. ^or r i ^or Paltie People now", 
Vyravo lietuvių, latvių, estų jau- "Lithuanian lives within Prison 
nimasį, daugiausia studentai,-ės. V is i kalbėtojai pasisakė už 3^ e s » 5 "Lithuania, Latvia, Es-
Kiti informacijos šaltiniai teigė, žmogaus teisių atstatymą, už pa- t o n i a w a m Freedom", 'Tree the 
kad dalyvių ga'ėjo būti 5 - 6,000. v e rS t l i t a u U * laisvinimą, pa- B a l t s « j « F r e e R u s s i a ' s p0Iitical 

Pabaltiečių demonstracijos smerkė okupaciją, neslėpė savo p r i s o n n e r s " , "Are Soviet Dissi-
tikslas buvo išreikšti pavergtųjų simpatijų pavergtoms tautoms i- ; l J n t s Really Crazy?"ir pan. 
nuotaikas ir parodyti pasauliui, 
kaip yra žmogaus teisės pamin
tos ir niekinamos sovie ų okupuo
tos Lietuvoje. Latv'joje, Estijoje. 
Tai buvo ypač nore a priminti 
pn>š besiartinančią Belgrado 
koT>renciją, kurirjc šie klausi
mai bus viena ar k'ta forma 
disVutuojimi. 

Reikšmingos senatorių ir 
kongresmanų kalbos 

Demonstracijos vyko prie Lin-
colno paminklo, kur susirinko 
daugybė pabaltiečių, amerikiečių 
ir Washingtone gyvenančių kitų 
tautybių žmonių. Jos pradėtos in-
vokacija, kurią sukalbėjo iš Chi-
cagos atvykęs vysk. Vincentas 
Brizgys ir latvių, estų dvasinin
kai. 

Prie Lincolno paminklo reikš
mingas kalbas pasakė: Valstybės 
departamento (prez. J. Carterio 
administracijos) oficialus atsto
vas Mark L. Schneider, senato
rius Peter V. Domėnici (R., \ r - v j • > 
N.M.), sen. Robert Dole (R. V ė l i a v o s d e g l T O m S 
Kansas), sen. Jack Shmitt, (R., 

Pr?,~rver2ė ir pro policijos 
M-«;.V' . "̂  ribasados 

Pa ibaigus oficialia, demonst-
aeijų daliai, apie 200 lietuvių, | ^ 

"atvių ir estų studentų stengėsi 
prasiveržti ligi Sovietų Sąjungos 
ambasados Washingtone rūmų. 
Cia j e susidūrė su amerikiečių 
oolicija, kuri neleido telktis. Vis 
iėlto, keliasdešimt studentų, pra
siveržę pro sargybas, netoli am
basados pastato sugiedojo savo 
valstybių himnus, sudegino So
vietų Sąjungos vėliavą, lipdė ati
tinkamus šūkius ir tuo vykusiu 
būdu išreiškė pabaltiečių protes
tą. 

Suartėjimas su 
sovietais negalimas 

Pekinas.—Vicepremjeras Teng 
Hsiao-ping vokiečių laikrašti
ninkams, palydėjusiems Vakarų 
Vokietijos delegaciją, pasakė, 
kad suartėjimas su sovietais ne
galimas keliems dešimtmečiams. 
Dar jis pacitavo Mao Tse-tungo 
pasakymą, kad sovietų-kinų kon
fliktas gali tęstis tūkstantį metų. 
Paragino Vakarus susivienyti 
prieš sovietus ir sustiprinti savo 
gynybą. 

Pabaltiečių demonstracija 
Lietuvių, latvių ir estų janninua rugsėjo 24 Waahingt otne žygiuoja prie sovietų ambasados 

(Nuotrauka ii "The Washington Post") 
Palankūs spaudos, radijo, 

televizijos komentarai 
• • 

Washingtono spauda, radijas 
ir televizija pranešė apie de- n,"a> išpildė Philadelphijos lietu- reportažus. B viso., demonstracijos buvo 
monstracijas ir jas palankai ko- vi*U taut. šokių grupė "Aušrinė" Vyriausiuoju demonstracijų va- labai gerai organizuotos. Tie, ku-
mentavo. "The Washington h latvių tautinių šokių "Svilpe" dovu buvo detroitiškis Viktoras rie jas ruošė, — mūsų jauni-
Star' ir "The Washington Post" grupės šokėjai. Nakas, ir jis savo uždavinį pui- mas — savo uždavinį atliko la-
atspausdino demonstracijų nuot- R _., . . . ^ kiai atliko. Žinomas latvis Uldis hai gerai. Tie, kurie aukomis ir 
raukas ir aprašymus. Viena jų pa&rti vadovus G r a y € v a < i o v a v o ofjcjaija} j&il- kitų būdu demonstracijų ruošą 

P baltiefi ' i toli So v a i z ^ u o i a ' *a iP pabaltiečiai stu- Amerikos Balsas" rugsėjo 24 d., mių daliai. Išvakarėse buvo pra- rėmė, gali džiaugtis prie jų pa-
N.M.), sen. Haward M. Metzen- gąjungog ambasados degina sovietų centai degina Sovietų vėliavą. abiejų laidų metu, perdavė į oku- vesta spaudos konferencija, ku- sisekimo ir Lietuvos reikalų įškė-
baum (D. Ohio), kongresmanas vėliavą Demonstracijų metu nebuvo puotąją Lietuvą savo bendra- riai taip pat vadovavo V. Na- limo prisidėję. 
James Blanchard (D., Mich.). (Nuotr. iš "The Washington Star") pamiršta ir meninė dalis. Ją dar- darbių paruoštus demonstracijų kas. (Plačiau parašysime vėliau) 

Kaip griaunamas 
sovietu mitas 

Helsinkio konferencijos bai
giamojo akto nutarimai suteikia 
pagrindą kovotojam už žmogaus 
teises apkaltinti sovietų valdžią 
jos prisiimtų įsipareigojimų ne

silaikymu, pažeidžiant pagrindi
nes žmogaus teises bei laisves, 
kuriai Helsinkio aktą pasirašiu
sios valstybės pasižadėjo gerbti. 
Disidentų kaltinimai tokiu būdu 
griauna oficialiosios sovietų pro
pagandos skelbiamą mitą apie 

Robotai po Marse 
dar nevaikščios 

Washingtonas. — NASA pro
jektas 1984 ant Marso nuleisti 
du robotus bus atidėtas neribo
tam laikui. Federaliniam biudže
te tiems tyrimams pinigų nepa
skirta. 

1984 olimpiada bus 
Los Angeles mieste? 

Los Angeles. — Beveik tikra, 
tariamai laisvą ir laimingą vadi- ^ I 9 g 4 m e t ų p a s a u I i n ė oiimpia-
namąją socialistinę bendruome- d a b m Lo$ A ^ m j e s t e > Jo_ 
ne. Tuo pačiu disidentų sąjūdis k i ų k h u kontinentų miesiai ne-
atKreipia sovietų bendruomenes r a i s i 5 1 e ) 0 A r n e r ikos olfmpi-
dėmesį { žmogaus teisių proble- nis komitetas nubalsavo Olimpia

dai pasiūlyti tą miestą, ne New 
Yorką. 

mą ir skatina žmones labiau su
sirūpinti jiem priklausančių tei
sių bei laisvių apsaugojimu. 

• 

Šiuo atžvilgiu disidentai psi-l Bahia Blanca, Argentina. — 
chologiniai paveikė kai kuriuos! Trys Argentinos karo laivai su-
gyventojų sluoksnius, sugriauda-! laikė keturis sovietų žvejų laivus, 
mi gana plačiai paplitusį įsitiki-i žvejojančius 200 mylių teritori-
nimą, jr»g žmogui nėra kitos iš-; niuose vandenyse. 
eities, kaip tik pasyviai ir tyliai' 
toleruoti neteisybę ir priespaudą, i Washingtonas. — Atstovų rū-

("La Civilta Cattolica") • mai priėmė įstatymo projektą 
uždrausti per prievartą pensijon 

New Yorkas. — Videortape re-j atleisti jaunesnius negu 70 metų. 
korderiai, kuriais galima į juos- Senatas įstatymą balsuos irgi dar 
tą įrašyti televizijos programą ir 
vėl pakartoti, atpigo iki 795 do
lerių, rašo "Wall Street Jour
nal". 

šioj sesijoj. 

Saltsbury. — Rodezijos saugu- j 
mo žiniomis, juodųjų partizanų 
yra 3.600. Dar apie 5,000 nacio
nalistu nartJrftnu ranjoš'a Mo-Washirtgtonas. — Rugpiū 

Sb mėnerio Ameri'tos nrekvh'n's zsmbfke, ?5 kur jie aarodažnus 
O/eskiUs ouvo 4.07 fiii, aoicri^. t puolimus. 

Pilietybe nemokantiem 
anglu kalbos 

Washingtonas. — Sen. Ri-
chard Schweiker (R.PA.) žada 
pasiūlyti įstatymo projektą pa
lengvinti nepiliečių natūralizavi-
mą. Nepiliečiai, legaliai imigra
vę, vyresni negu 59 metų, Ame
rikoj išgyvenę 20 metų, gali gau
ti pilietybę ir nemokėdami ang
liškai skaityti ir rašyti. 

Panašų projektą Atstovų rū
mams įteikė ir kongresmanas Pe
ter Rodino (D.-N.J.). 

Kai pritrūksta alaus 

Rk> de Janeiro. — Praėjusį sa
vaitgalį Rio de Janeiro mieste bu
vo alaus festivalis. Kiekvienas, su
mokėjęs 5 dolerius, galėjo gerti 
alaus kiek norėjo ir pajėgė. De
ja, keturias valandas prieš festi
valio pabaigą alaus pritrūko ir 
prasidėjo riaušės. Keliolika žmo
nių buvo sužeista ir nugabenta į 
ligoninę, o tvarkai atstatyti rei
kėjo šauktis net karo policijos. 

Pekinas. — Hsinhua telegramų 
agentūra paskelbė, kad vyriau
siuoju poHtiniu komisaru kinų 
armijoj paskirtas Wei Kuo-čing. 
70 metų, Mao draugas, politinio 

• komiteto narys. Jis perima parei-
I gas, kurias ėjo vienas iš "ketu
rių gaujos", Cang Cun-čiao. Po 
Čang suėmimo karinių pajėgų po-
• •• •> a^p^rt^inentc direkto-

i riaas pareigos buve neužimtos. 

Kambodijos delegacija 
į Pekine 

Bangkokas. — Pirmą kartą po 
komunistų užėmimo Kambodijos 
radijas paminėfo komunistų par
tiją ir jos vadą Pol Pot, anks
čiau buvusį premjerą. Pot su de
legacija šią savaitę vyksta j Peki
ną oficialiam vizitui. 

Ekskursija į Kiniją 

New Yorkas. — Gruodžio 1 
dieną Pan Am oro linija ruošia 
pirmą ekskursiją į Kiniją. Kelionėj 
išbus 16 dienų. Aplankys Kan
toną, Hangčov.', Šanchajų ir Peki
ną. Iš New Yorko kainuos 2,400 
dolerių. 

Washington.ts. — Strateginių 
ginklų aprirx>;imo sutartis bus 
pratęsta po spalio 3, kai baigiasi 
terminas, sakoma Amerikos ir so
vietu sluoksnu'jse. 

SAVAME KRAŠTE GYVENTI 
NEĮMANOMA 

Lietuviu ir rasų buvusių kaliniu rastas 
Carteriui ir Brežnevui 

Maskva— Christopher Wren, 
"NTT" korespondentas, rašo, 
kad Vjačeslav Repnikov su tri
mis lietuviais ir dar kitais tri
mis parašė laiškus prezidentui 
Carteriui ir Brežnevui, prašyda
mi juos išleisti į Ameriką. Tie 
lietuviai yra Romas Giedra, 33 
metų, gyvenąs Palangoje, Birutė 
PaŠilienė, 48 metų, iš Kauno, ir 
Aleksas Pašilis, 27 m. iš Klai
pėdos. 

Giedra atsėdėjo penkerius me
tus kalėjime už sumanymą nu
kreipti lėktuvą ir pabėgti į Va
karus; Pašilienė trejus metus sė
dėjo už pagalbą pogrindžiui. Pa
šilis ketverius metus už ''antiso-
vietinę" propagandą. Kodėl jie 

^ • • • • • • B R f l H H i H H t t S f l H M B M M M M H ' 

nori išvykti? Repnikov korespon
dentui papasakojo: praėjo nema
ža metų nuo išleidimo iš kalė
jimo, bet jie iki šiol negali įsi
lieti į sovietinį gyvenimą, tebėra 
nepageidaujami imigrantai savo 
pačioj tėvynėj. Jie ir dabar nuo
lat sekami, turi milicijai praneš
ti apie kiekvieną savo pajudėji
mą. Kai kuriems jų, kaip Rep-
nikovui, neleidžiama gyventi 
ten, kur jis prieš tai gyveno. 
Negali rasti darbo, kuriam jie 
pasiruošę, baigę mokslus. Jų pa
suose įrašyta, kad buvo kalėjime. 

Kad negali dirbti pagal specia
lybę ar pašaukimą, dar netokia 
didelė bėda. Didesnė, kad jie jau
čiasi esą kitokie Žmonės, niekad 
negalės sutapti su tais, į kurių 
tarpą per prievartą yra įstumti. 
Repnikov sako. kad jam kalėji
mo draugas Giedra yra artimes
nis, nei tie, su kuriais dirba ir 
girdi jų tik tas pačias kalbas apie 
drabužį, maistą ir išgėrimus. 

Prancūze kairieji 
suskilę 

Paryžius. — Praėjusį savaitgalį 
Prancūzijoj buvo rinkimai į se
natą. Siek tiek daugiau balsų ga
vo kairieji, bet ne tiek, kiek bu
vo tikėtasi. Valdančioji daugu
ma, centristai konservatoriai, 
turės ir toliau 83 atstovais dau
giau už kairiuosius. 

Skilimas tarp socialistų ir ko
munistų didėja. Komunistai ne
nori daryti didesnių nuolaidų, ir 
kairysis blokas bendros platfor
mos negali sudaryti. Spėjama, 
kad busimoj vyriausybėj socialis
tai gali būti pakviesti į koalici-

Jokiu derybų 
su Etiopija 

Nairobi. — Etiopija pradėjo 
treniruoti naują reguliarios ka
riuomenės kontingentą, 40,000 
vyrų. Karas plečiasi. Somaliečių 
sukilėlių vadas sakė, jog jie ka
riaus ir į jokias derybas su Etio
pija nesileis, kol užims visą te
ritoriją iki 100 mylių nuo Addis 
Ababos. 

Prašo patvirtinti 
Panamos sutarti 

Washingtonas. — Vakar Se
nate Panamos kanalo reikalu 
liudijo valstybės sekretorius Cy-
rus Vance. Jis prašė patvirtinti, 
nes pasekmės Amerikai butų la
bai blogos, su Lotynų Amerika 
santykiai būtų sugadinti nepatai
somai. Amerikai visvien garan
tuojama teisė kanalu naudotis ir, 
pavojui esant, jį ginti. 

Detantes "priešai" 

Maskva. — Sekmadienio 
"Pravda" kritikuoja detantes 
"priešus". Tie tariamieji priešai 
viską daro, kad sabotuotų Belg
rado konferenciją, fabrikuoja 
prasimanymus apie "socialis
tines" šalis ir šiaip jie tikri žmo
nių priešai. 

New Yorkas. — f Ameriką at
vyko nauji pabėgėliai, buvusio 
Etiopijos imperatoriaus Haile Se-
lassie Šeši proanūkai, trys mer
gaitės ir trys berniukai, nuo 13 
iki 21 metų amžiaus. Iš savo 
krašto pabėgti jiems pasisekė lie
pos mėnesį. Jų motina mirė ka
lėjime, tėvas tebesėdi. 

Maskva, — Šeštadienį Maskvoj 
iškrito pirmas šio sezono sniegas. 

Kupranugariai jr naftotieki: ~ J*raci;-oe c c^u: % 

Washingtonas. — Turkija už 
milijonus dolerių nupirko ameri
kietiškų ginklų aplinkiniais ke
liais per tam tikras agentūras, 
sako kongresmanas Les Aspin (D. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 27: Vincentas, Hiitru-
da, Kovaldas, Daugilė. 

Rugsėjo 28: Vaclovas, Lijoba, 
Tautvydas, Visgirde. 

Saulė teka 6:42, leidžias 6:41. 
ORAS 

Daugiausia saulėta, bet vėjuo-
i u , apie 70 laipsniu^ 
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KELIAS Į SVEIKATA 
NESIRGTI m SVEIKTI PAJfiGOiO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
| SVEIKATA. 1601 Hest Gartieid Blvdn Ckkago, BL 60636 

JAUSMINIAI NEGERUMAI 
IR JŲ TVARKYMAS • 

vystymosi greičiu ir būdu, ne vi
sada taip rarrvai tvarkosi, kaip 
minėtas septyniametis. Mat, ap
linka juos žalojančiai paveikia, 
kaip tuo tarpu kitus, bendrai pa-

— "Kas man daryti su mano į ėmus, nesužaloiamai įtakoja. Štai 
Petruku - jis toks užsipuoląs, ag- j minėto sužalojimo oavyzdys. 

i ką jaunas įprasi, tą senas 
teberasi 

lietuvių liaudies išmintis 

resyvus?" — klausia gydytojo! 
viena motina. — "Aš nerimstu 
dėi mano Marytės per didelio dro 
vutDo" — nerimsta kita motina. 
— " O kas mums su žmona daryti 
dėl mūsų trečiamečio sūnaus — 
jis dar nė nepradėjo kalbėti!" — 
rūpinasi tėvas. 

Dažnas gydytojas dažnai girdi 
minėtus h* panašius tėvų nusis
kundimus dėl savo vaikų nesvei
katos. Čia ir išlcyla gydytojui gal
vosūkis: kaip patarti susirūpinu
siems tėvams. Ar tas vaikas iš-
aug? savus nusiskundimus, o gal 
tok* patarimas bus klaidingas, 
netgi žalingas? 

Žinoma, prieš tinkamai atsa
kydamas tėvams gydytojas aps
varstys daugelį dalykų, besirišan-
čių su minėtais ir kitais vaikų ne
sklandumais. Tiesos žinojimas 

Kitas pavyzdys. Trylikmetis 
berniukas pakartot inai įsivelda
vo į nedidelius elgesio nesklan
dumus. Jo vienmečiai jį pravar
džiuodavo ir jam priešindavosi 
tol, kol pastarasis netekdavo sa
vitvardos. Jis mažai turėjo drau
gų. Tačiau jis džiaugdavos tėvų 
meilumu ir geru sugyvenimu su 
broliais ir seserimis. Mėgo skaity
ti ir buvo pavyzdingas mokinys. 
Jo motina gydytojui sakė, kad šis 
vaikas nuo mažens buvęs labai 
ramus ir laimingas pats vienas 

kas buvo keturių metų, jo vaikų [ 
darželyje mokytoja pranešė gy
dytojui, kad ji esanti susirūpi
nusi dėl to vaiko visiško nebend
radarbiavimo darželyje, su kitais 
v&ikais. Vietoj bendradarbiavimo 
— žaidimo su kitais, jis šokinėjo 
ir daugiau gestikuliuodavo negu 
kalbėjo. Kalbėt jis pradėjo vos tik 
pr'eš pusemtį - būdamas trijų su 
puse metų. Pas gydytoją jis kalbė-' 
jo tmmpais sakiniais — vaikiška 
kalbą. To vaiko tėvai visai nesi
rūpino, kad vaikas atsilikęs vys
tymesi daugiausia dėl to, kad' 
toks vystymosi atsilikimas buvo 
neretas jų šeimose. 

Gydytojui atrodė, kad vaikas, 
šalia išsivystymo trūkumo, dar 
yra perdaug aktyvus (hyperactive 
syndrome). Nežiūrint tokio sutri- Kaziūnaite 
kimo, nepatarė vaiką tuo laiku 
gydyti nuo nenustygimo (hyper-
activity), net vaiko tėvai nebuvo 
susirūpinę gydymu ir tas vaikas 
neardė tvarkos vaikų darželyje. 
Gydytojas tik patarė tėvams re
guliariai pranešinėti gydytojui 
apie vaiko tolimesnį vystymąsi. 

Per didelio judrumo reikšmė 

Po vienerių metų to perfudru-
m o vaiko stovis buvo maždaug 
toks pat, tik su viena išimtimi: 
j b domėjimosi laikas buvo trum-

Lietuvio sodyboje Chicagoje sekmadienio programą seka <iš k.): Emilija Gu-
rinienė, agr. Adelė Duobliene. Toliau matomas Jonas GriguHs ir Magdalena 

Nttotr. M. Nagio 

savyje užsidarymo. Jei tuos nėge- pač motinos. Tik per dviejų žmo-
rumus vaikas įgauna - priseina nių didžią pagalbą (muzikos m o 
tartis su psichiatru. I kytoja ir dirgentas, abu pasauli-

_, .•••*•• . ! nio masto) pajėgė per didžiau-
Temperamento įvairumai . „• »* • ^ • „.-, 

r ' Į sią vargą prasimušti i genaus ų 
Temperamento įvairumai gali-: operos žvaigždžių ratą. Bet ji bai-

ma nustatyti sužinant šeimos saus būdo nepametė ir dėl to 
medicinišką istoriją. Vaikas funk- j daug kentėjo, nors milijonierė 
cijonuoja normaliai, nebūna būdama- Laiku tvarkykime vai-
rimtų psychopatologinių negero- ; kų jausmines negeroves. Tada 
vių, ypatingai mokymosi netvar- [ suaugę sveikesni būsime.. 
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ža:sdavo valandomis. Jo senelis ir, ' '" . . , " • i j j Žinoma, reikia 
_ - u i - ? a s I r 1° pakanta nuoskaudoms 

kingumų ir perdidel'o j u d r u m ą 
žinoti vysty- I 

dėdė buvę panašios psichologi
nės sudėties: drovūs ir užsidarę 
iki nesikišimo į jokią visuomeni
nę veiklą. Vienok jie buvo mėgia
mi artimųjų g'minių. 

Siame atvejuje irgi gydytojas ne
sirado liges. Šio trylikmečio elge-

kiekvienam yra iabai reikalingas s sys buvo viena žmogaus norma-
ir naudingas. Taip yra v.suose 
gyvenime dalykuose, taip ir svei
katos sumenkimo reikaluose. Rei
kia prisiminti tiesas, kad prigim
tas temparamentas esti įvairus, 
vis kitoks pas kiekvieną net tos 
pačios šeimos vaiką. įvairuoja 
pas kiekvieną vaiką ir jo visoke
riopas vystymasis augant, o taip 
pat ir jo vystymosi atsilikimas 
neapturint elgsenos sutrikimų. 
Prsimintinas dar ir vaiko įvai-1 
riopai per didelis aktyvumas. 

Ornys margas - žmonės dar 
margesni 

•Žmogaus sudėties prigimti įvai
rumai yra dideli. Vaikai skiriasi 
ūgiu, svoriu, dvas'nėmis jėgomis, 
plaukų bei akių spalva — taip 
pat jie būna nevienodi savo grei
čiu ir būdu, reaguodami į įvai-
riu<: jaudinimus. Kai kurie vai
kai reaguoja gret ir, kaip pri
imta sakyti, nerviškai j kiekveną 
dalyką. Kiti, gi, yra daug lėtesni 
— juos lėtais - flegmatiškais va
diname. Daugiau suprasime apie 
vaikų elgesius iš sekanč'ų pavyz
džių. 

Pirmas pavyzdys. Septynmetį 
vaiką motina atveda pas gydyto
ją ir skundžiasi, kad jis esąs labai 
jautrus, fengvai - greitai užgau
namas savo vienmečių ir jis su 
tais vienmečiais sunkiai sugyve
nąs. Jo mokytojai rūpinosi apie jo 
nesubrendimą. Jie laikė jį svajo
toju - dienomis sapnuotoju, mat 
jK pamokų laiku neparuošdavo. 
Nežiūrint to, tas vaikas gerai el
gėsi tiek namie, tiek mokykloje. 
J's jam duotus mokykloie darbus 
visus atlikdavo save klasėje. 

Kodėl dabar to vaiko 
motina atvedė jį pas gydytoją? 
Pasirodo, kad jo tėvai persikėlė 
gyventi kiton vieton. Vaikas tu
rėjo lankyti kitą mokyklą. Jam 
buvo dabar dar sunkiau apsi
prasti su savo naujais -vienme
čiais. Gydytojas surinko tinkamą 
medicinišką istoriją ir štai kas 
paaiškėjo. Vaiko tėvas ir vyres
nysis brolis vystėsi panašiai iki 
dešimties metų amžiaus. Jie abu 
brendo pamažu, daug pamažiau 
už kitus vienmečius bendrai pa
ėmus, bet vėliau jie susilygino 
savu brendimu su kitais vienme
čiais. 

Tok vaiko gydymas susideda 
iŠ kruopštaus jo sekimo, jam ir 
jo šeima, jausminės pagalbos ir 
nuolatinio ryšio su mokykla pa
laikymas. 

Tie žmonės, kurie skiriasi savo 

. • 

lauš vystymosi kreivės nevieno
dumo apraiškų. Užsitęsusi vysty 

(frustration tolerance) sumažė
jo — j's pradėjo darytis vis labiau 
ardantis tvarką ne tik namuose, 
bet ir vaikų darželyje. Gydytojas 
nutarė, kad dabar jau ryškiai pa
sireiškė — išsikristalizavo perdi-
delis judrumas (šalia turimo vys
tymosi atsilikimo) Dabar tą per-
d'delį judrumą (hyperactivity 
syndrome) prisėjo pradėti gydyti. 

mosi i normalų individą stoka" Mat, jei jo negydysi, gal niekas jo 
sukėlė antrinius negerumus, nes' negydys, kol bus vėlu, o gal ir 
aplinka neigiamai veikė šį ber- j pervėlu gydyti. 
niuką. 

Gydymas šio berniuko susidė
jo iš psichiatrinės pagalbos — 
tvarkymo vaiko reakcijos į nieki
nimą - apvylimą, ir tėvų pagy-

Lietuvio sodybos Chicagoje darbų 
rėmėja Zalagubienė-Jankauskienė. 

rimo, kad jie elgėsi teisingai, gal
vodami, kad jų trylikmetis sūnus 
yra veidrodinis atvaizdas jo sene
lio. 

Atpažintame anksti vaiko 
nesklandumus 

Žmogaus išsivystymo (brendi
mo) trūkumas esti daugiau ryš
kus ir lengviau aptariamas - su
prantamas tais atvejais, kai jis 
pasireiškia tik t am tikrose smege
nų vietovėse, kai tuo tarpu kitos 
asmenybės sritys — ypač išmin
tingumas (inteligencija) vystosi 
normaliai. Dažnai pasitaiko lai
ku neišsivystyti visuomenišku
mu ir žodiniu bei be žodžių bend
radarbiavimu (įvairūs trūkumai 
kalboje, pojūčiuose ir smulkioje 
raumenų veikloje). 

Šiandieninis žmogus verčiamas 
labai anksti pradėti elgtis visuo
meniškai ir neatsilikti protiniai. 
Gydytojai labai dažnai turi rei
kalų su minėtose srityse pasilpu-
siais asmenimis, mat artimieji ir 
visuomenė laukia jau ankstyba
me vaiko amžiuje jo socialumo 
ir intelektualinio pajėgumo. To
dėl tiek tėvai tiek vaikų darželyje 
mokytojai greit pastebi vaiko at-
s'likimą visuomeniškume ir jo 
proto pajėgume. Štai tokios nege
rovės vaizdas. 

Trečias pavyzdys. Kai bemiu-

Vaikui nuo perdidelio judru
mo buvo duodami vaistai (me-
thylphenidate). Visuotiniai page
rėjo dėmesys (jo laiko ilgumas) 
ir pakanta nuoskaudoms (frust
ration tolerence). Bet jo elgesiai 

| vis dar buvo nenormalūs. Dėme-
| sio pagerėjimas paskatino jį ge
riau mokytis. Padidėjus pakanta 
nuoskaudoms talkino jam visuo-
meniškėjime. Jo vystymosi grei
tis kiek padidėjo. Būdamas šešia
mečiu jis vis dar buvo labai dro
vus berniukas, taip kad jis retai 
kada žaidė su vienmečiais ir re
tai kada naudojo žaislus, kurie 
buvo ne jo ar jo brolio. Jo kal
bos žodynas vis buvo mažas ir jo 
mokytoja vis rūpinosi jo kitoniš
kumu, palyginus su kitais. Vie-
nog jis progresavo — jis jau pa
sitiki kai kuriais žmonėmis — 
kaip jo mokytoja ir gydytoju. 

Šis ligonis atskleidžia keletą da
lykų. Vystymesi atsilikimas ir per 
didelis judrumas (hyperativity) 
dažnai būna drauge. Už tai daž
nai būdavo mokoma, kad išsi
vystymo trūkumas sudaro neuro
fiziologinį pagrindą perdideliam 
judrumui. Vienok, gydymas tų 
dviejų negerovių nėra vienas ir 
tas pats. Vystymosi atsilikimas 
reikalauja sudėtingo - trejopo gy
dymo. I. supratimo, pagalbos ir 
išaiškinimo aplinkoje esamų 
veiksnių. 2. atidžiai pritaikyto 
mokymosi greičio, nes atsilikusy-
sis vystimesi dažnai turi moky
mosi sutrikimų. 3. Vaistai: jaudin-
tojai (stimulants) daug rečiau 
raminantieji, dėl kartu su neda-
sivystymu einančio perdidelio 
judrumo. 

Gydymas reikalauja dvejopo 
bendradarbiavimo 

Trejopa negerovė: a) prigim
tas įvairumas temperamento; b) 
išsivystymo trūkumas ir c) per-
cKdelis judrumas gali būti gydo
ma tik dvejopam su gydytoju 
bendradarbiavimu? esant: šeima 
ir mokykla turi paklusti gydyto
jo nurodymams. Dar vienas reika
lavimas užtikrinantis gydymo 
sėkmingumą yra apsaugoj'mas 
vaiko, kad jis neapturėtų menka
vertiškumo nuotaikos (reelmgs 
of inferiority), tada jis imtų psi
chologiškai gintis. Neturi vaikas 
gauti dar dviejų dalykų: perdide
lio užsipuolimo (agresyvumo) ir 

Pasiska'tyti. 
1977 

Consultant, June 

AR ŽMOGAUS BAIMĖS 

AKYS D I D E I A S ? 

Bandymais nus ta ty ta , kad 

mosi tarpsnius ir įprastus norma
lių vaikų nesklandumus. 

Vien temperament > įvairumo 
gydymas susideda iš paaiškini
mo tėvams, kad va'kas neturi li
gos. Vienok tėvai turi s tebėti to 
kį vaiką dėl galimų negerumų 
jam susiduriant su aplinka. Bū- baimės akys visai nedidelės. O 
tina, kad tėvai tokį vaiką prista- buvo ta ip . Vieno gydytojo psi-
tytų gydytojui kas pusę metų (re- chologo žmona, slapčiomis ste-
guliariai) atžymėjimui vaiko sto- bedama savo vyrą, pastebėjo, 
v.'o. Tėvai turi tuoiau pranešti kai j i s var to žurnalus su kino 
gydytojui, Jei bendravimo bei žvaigždžių nuotraukomis, jo 

akių vyzdžiai išsiplečia. Neiš
kentusi ir pasakė apie tai vy
rui. I r šis reagavo visai prie
šingai : nusprendė moksliškai 
pa t ik r in t i , savo žmonos stebė
j imus. 

Pasir inktai žmonių grupei bu
vo rodomos specialiai parinktos 
skaidrės . I r t uo pa t metu fo
t o kamera fiksuodavo jų akies 
vyzdžių dydį. š t a i kas paaiškė
jo, apdorojus gautuosius rezul
ta tus . Vyrų akių vyzdžiai išsi
plečia, žiūrint į gražias moteris. 
Moterys tokiu pa t būdu reaguo
ja, žiūrėdamos į vaikų nuotrau
kas. Vadinasi, abiejų lyčių ats
tovai šiek tiek primerkia akis,, 
žvelgdami į gamtos vaizdus. : 

T*t PB 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 68rd Str*et 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALŪKAŠ~ 
Akušerija tr motery titro* 
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6448 So. Pateški Road (Crawford 
Medkal BuUdiną). Te!. Ll 5-6UG 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neat.«iil<'pi.t. skambinti S74-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marijuetfce Medical Onter 
8132 So. Kedzie Aven«>e 

VaL: pirroad.. antrad. ir ketvlrtad 
6 tkl 7:80 vai. vakaro. 

Seštad nuo 1 >'*! S vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telel. WA 5-2«70 
Rezi<l. tel. \VAlbrook 5-4048 

mokymosi sunkumai pas vaiką 
atsiranda. 

Vystymosi atsilikimo tvarkymas 

Esant, išsivystymo t rūkumui . 
gydytojas turi imtis didesnės ve'k-
los. Reikia jam sekti, ar vaikas 
gavo kalbos bei mokymosi sun-1 
kūmų (tai dažnos negerovės šio
je ligoje), mat mokykla ne visa
da esti pajėgi tuos negerumus su
sekti ir juos tvarkyti. Patarti rei
kia tėvams, kad jie reikalautų iš 
mokyklos savo tokiam vaikui 
jam priklausomos priežiūros. Žiū
rėtina, kas didina vaiko visuo-
meniškėjimo nesklandumus. 
Mat, tokiam vaikui, kuris nuo
skaudas apturi dėl to, kad jis 
nesti lygus saviems vienmečiams 
savu pajėgumu, kas nors turi su
sekti jo turimus pajė
gumus - toje srityje toks vaikas 
gali gerai jaustis. Tėvai bei vi
suomenės padaliniai (stovyk
los bei visuomeninės ve'klos gru
pių vadai) turi apsaugoti tokį 
vaiką nuo perdidelio išnaudoTl-
rnn bei nuosksudų. Saugotis rei
kia nukrypimo f kitą puse: per-
didelė apsauga Ha irgi gali pa
kenkti. 

Per didelio aktyvumo tvarkymas 

Prie aukščiau minėtų dviejų 
negerovių dažnai prisideda tre
čioji - perdidelis judrumas. Jis 
trejopu negerumu pasireišk'a ( to 
dėl syndromu vadinamas) yra: 
lengvai išblaškomas dėmesys, 
menka pakanta nuoskaudoms ir 
perdidelis judrumas. Šita negero
vė reikalauia priedinio gydymo 
(vaistais). Kanais reikia kreiptis 
pas psichiatrą: kai stipriai ir pa
stoviai vaike vyrauja emocinės 
reakcijos i netvarką, atsiradusią 
tarp jo vystymosi ats'likimo ir ap
linkos įtakų. Nelaukime, kol bus 
reikalas iš viso pavėluotas. Tada 
niekas sutriku :am žmogui padė^ 
ti negalės . . 

Izvada. KaHlme geležį, kol ji 
karšta. Neatic'oMokime neatidė
liotinų dalykų. Dabar mirė nu 
tukimą betvarkančioji pasaulinio 
masto operos -iarnin'nkė. Ji n u o 
mažens nebuv- gavusi reikiamos 
pagalbos savo sutrikusiems jaus
mams tvarkyt; Tėvai nuolat ba
rėsi - namai ai darėsi pragaru. 
Ji buvo persi-, 'ganti, žemažiūre. 
arpsrlerdusf, nc.'.iėgstanti tėvų, y-
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penktad S iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

Taigi i r vyrų ir moterų akių 
vyzdžiai vienodai staigiai susi
traukia, stebint baimę sukelian
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Svarbiausias klausimas — 

ŽMOGAUS TEISIU VISUOTINUMAS 
Apie žmogaus teises kalba po- anot Volpės, negalima užmiršti ir 

litikai, religinių institucijų atsto- savo praeities, negalima igno-
vai ir demokratijos gynėjai. Apie ruoti skirtingu sistemų, valdan-
tai kalba net diktatūrinių vai- čių kitus kraštus. Vilčių laisvę 
džių atstovai, ypač komunistų atgauti reikia duoti, bet kraujo 
vadai, kuriems žmogaus vertės ir liejimo ir revoliucinių veiksmų 
valstybinės santvarkos sąvokos skatinti dar negalima. Cia ir iš-
tėra tik propagandos priemonės, kyla santykių su komunistinių 
Tai ypač dažnai minima prieš kraštų valdžiomis įtempimas ar 
Belgrado konferenciją, kurioje atleidimas. 
demokratinių valstybių žmogaus Nenormalus mėginimas atleis-
teisės laikomos visuotinėmis ver- ti įtampą neteisingomis kitų tau
tybėmis, o diktatūrinių valdžių tų požiūriu nuolaidomis yra nu-
atstovų tik savo valdžios stip- sikaltimas laisvei ir žmogaus tei-
rinimo priemonė. Šiuo atveju sems. Kurstymas pavergtų mažu-
klausimas pasidaro ne tik visuo- mų ne laiku pasipriešinimą taip 
tiniu rūpesčiu, bet ir politine pat būtų nusikaltimas, nes prieš 
priemone susitarimams, padary- komunistinę biurokratiją ir po-
tiems Helsinky, pratęsti ir žmoni- licinės valstybės santvarką stai-
jai dar palikti laisvės vilčių. gus priešinimasis būtų savižudy-

Siuo klausimu kalbėdamas bė. Tačiau palaikymas didvyrių, 
John A. Volpe, buvęs transporto drįstančių net aukoti savo gyvy 
departamento sekretorius ir A- bes žmogaus laisvei ir teisėms, 
merikos ambasadorius Italijoje, yra Amerikos pareiga. Tai ir yra 
sako, kad "žmogiškosios būties, vilčių kėlimas, kad diktatūros 
kaip Dievo kūrinio, teisės kelia baigsis, nes atsiras daugiau ko-
rnpestį visoms pasaulio reli- vojančių herojišką kovą už žmo 

įsiliepsnojus brolžudiškam pi
lietiniam karui Libane, kaimyni
nė Sirija įsibrovė į jį, norėdama 
išskirti tarpusavy besižudančius 
musulmonus ir krikščionis, o pas
kui juos paskatinti sudaryti nau
ją vyriausybę, kuri galėtų atsta
tyti tvarką tame anarchijos ap
sėstame krašte. 

Tačiau Sirijos kariuomenė su
sidūrė su aštriu palestiniečių ir 
jų kairiųjų libaniečių sąjungi
ninkų pasipriešinimu. Ilgai užsi
tęsęs jų sutramdymas į tą sąmy
ši įtraukė daugelį kitų arabų 
valstybių. Dvidešimt arabų vads-
tybių atstovai kelis kartus 
buvo paskelbę paliaubų datas, 
bet, libaniečiams vis nepaisant, 
nutarė sudaryti ir pasiųsti jung
tinius arabų valstybių dalinius 
paliauboms prižiūrėti. Tuos dali
nius sudarė Libijos, Alžirijos, Sau-
di Arabijos, Sirijos ir palestinie
čių organizacijos (PLO) gink-

SUNIOKOTAS LIBANAS 
Vargiai galės atsistatyti turizmo ir prekybos klastas 

P. GAICTS čionių ir arabų tarpusavio nesu-
jgvvenimo. Dėl to subyrėjo ir anks-

sitarimo, bet ir nutraukti kovas čiau buvusi kariuomenė. 
Dar sunkesnės kliūtys krašto 

ūkiui atstatyti. Prieš pilietinį ka
rą Libane klestėjo patarnaujamo 
pobūdžio ūkis. Jis reiškėsi plačia 
bankų veikla, turizmu ir prekių 
transgprru iš Libano uostų į ki
tas arabų šalis. Nūdien uostų 
įrengimai sugriauti, viešbučiai 
sudeginti, bankai be kapitalų. 
Per tą laiką kiti arabai išmoko ap 
seiti be Libano tarpininkavimo. 
Norint atstatyti vien tik Beiruto 
sugriautą uostą reikia 600 mil. 

gijoms nuo pat žmogaus pra- gų ir jo teises. Ši idėja turi būti t luotos jėgos. Tai leido tikėtis, 
džios. O žmogaus, kaip organi- aiški ne tik šiame krašte, bet 
zuotos bendruomenės nario, tei- ypač Belgrado konferencijoje — 
sės siekia pačią civilizacijos pra- laisvė ir žmogaus teisės yra pa-
džią". Pasiremdamas Jungtinių grindinis klausimas. 
Amerikos Valstybių kūrėjų idėjo- * 
mis, kaip Thomo Jeffersono. pa- Žmogaus teisių klausimas Ici-
siėmusio mintį iš italo Filippo lo daugeliui paskutinių Ameri-
Mazzei, jis primena, kad šis kos prezidentų, kuriems net rei-
klausimas aiškiai nepriklauso- kėjo vesti karus. Pokariniame 
mybės akte minimas kaip "neati- laikotarpyje, kai Sovietų Rusija 
mamos teisės" ne tik Amerikos pasidarė viena didžiųjų valstybių, 
gyventojams, bet ir visai žmoni- viduje eidama persekiojimų ke-
jai, nors tas aktas buvo skelbia- liu, išorėje reikšdamasi propa-
mas tik šiam kraštui. 

Žmogaus teisių visuotinumas 
toks yra šių dienų klausimas, ku
ris lengvai minimas ir aiškina
mas, bet sunkiai įvykdomas, nes 
vienoje pasaulio dalyje laisvės 
yra net per daug, kitoje gi — ji 
užgniaužia arba jos visiškai nė
ra. Ten žmogus nuvertintas iki 
daikto arba iki valstybės priemo
nių saviems tikslams siekti. J. 
, , , ,., . . . ., įsikūrusių Amer: 
Volpe dėlto primena ir Amerikos . . . „ , 

:, , . . , , kovoję pnes kom 
nusikaltimus net po nepriklau
somybės paskelbimo. Ir tada kai 
kurių tautų ateiviai turėjo privi
legijų, o kitų tik pareigas, panie
kinimą arba pratęstą vergiją. A-
merika šį klausimą ilgai sprendė 
ir pakankamai išsprendė, bet tai 
dar nereiškia, kad žmogaus tei-

gandiniu optimizmu, ji tarptau
tinėje plotmėje reiškėsi visu ag
resyvumu. Ji nesiskaitė nei su 
priemonėmis, nei su tarptautine 
teise. 

Amerikai visą laiką reikėjo sto
vėti laisvės ir žmogaus teisių sar
gyboje, bent teikiant vilčių pa
vergtiesiems. Pagaliau šimtai 
tūkstančių, gal net daugiau kaip 
milijonas pavergtų tautų atstovų, 

Amerikoj, nenustojo 
unizmą ir prieš 

savo tėvynių okupaciją. Tai suda
rė vėl naują problemą, — nuo 
komunistų pabėgusieji buvo aiš
kūs antikomunistai ir laisvės ša
lininkai, kurie jau turėjo teisę 
rinkti net Amerikos vyriausybės 
atstovus. 

Tas pats J. Volpe ir kelia sių klausimas jau vra atbaigtas. , , . ' i - J • * 
3 klausimą, ką tun daryti Amen-

* kos italai, kurių senolių tėvynei 
Būdamas italų ateivių sūnus ir graso komunizmas, ką turi dary-

dabar vienas iš Amerikos italų ti lenkai, ukrainiečiai, pabaltie-
vadovų. John Volpe labai verti- čiai ir kiti, kai jų asmeninės tei
na Amerikos valstybės ir besiku- sės čia vertinamos žmogiškai, o 
riančios tautos laisvių ir žmo- jų tėvynių ir tėvų kraštų žmo
gaus teisių kėlimą, teigiamą nių teisės yra sunaikintos. Jis pats 
sprendimą ir praeities klaidų ati- ir atsako, kad Amerika negali ka-
taisymą. Bet jis primena taip pat, riauti tik už žmogaus teises, bet 
kad ir šiuo atžvilgiu negali būti ji negali atsižadėti ir laisvės bei 
jokios prievartos, jokio perdėto tei teisės sargybos, jeigu net ir 
skubėjimo visus sulyginti ne tik grėstų karas, 
teisių į laisvę, į darbą ar į pozici- Atominis susinaikinimas graso 
jas atžvilgiu. Teisė į laisvę pri- didžiosioms ir mažesnėms vals-
klauso ir gyvenimo, kaimynystės, tybėms ir tautoms. Tačiau baimė 
religiniu nusiteikimų požiūriu. Jo- neturi nugalėti jokio laisvos 
kia prievarta nėra pateisinama, valstybės piliečio, nes kova už 
kai ji nėra paremta teisin- žmogaus teises yra amžina, ne
gaiš įstatymais. Prievartai teisin- palaužiama, nepakeičiama ir ne
gu įstatymų ir negali būti. nuraminama kova. Amerikos pi-

Pirmiausia laisvei ir atsako- liečiai turi jausti atsakingumą už 
mybei, savo ir artimo teisėms laisvę ir už pavergtuosius. Ne
gerbti reikia auklėti žmonių dva- reikia skatinti tik herojizmą iki 
sfą, padėti susikurti tinkamą ap- mirties, bet skatinti ir viltis, kad 
linką ir pakenčiamas gyvenimo tyli ir kantri atspara komunistų 
sąlygas, kad patys žmonės suge- valdomuose kraštuose būtų išlai-
bėtų demokratiškai spręsti savo kyta, kol politinė situacija pasi-
bendruomeninius reikalus. Bend- keis. 
ruomeniniai sprendimai yra ir Istorija nesikartoja, bet karto-
demokratinės valstybės sprendi- jasi įvykiai, kurie lemia istoriją, 
mai — tai yra daugumai negali Prievarta paremtos valdžios 
diktuoti mažuma ir tuo susiau- anksčiau ar vėliau griūna, o tai 
rinti demokratiją ir žmonių teises, ir yra išsilaisvinimo viltys. Jas tu-

Kai Amerikos valdžios atstovai, ri išlaikyti Amerikos vyriausybė, 
— prezidentas ar užsienio poli- kongresas ir piliečiai savo para-
tikos vadovai, — kelia žmogaus ma ir paskatais. Svarbiausia — 
teisių klausimus viešumoje, kai neatsižadėdami ginti žmogaus 
šie klausimai tampa politiniais, laisvę ir jo teises. P.S. 

kad suarabintas konfliktas įgalins 
pasiekti ir politinio susitarimo. 
Nuošalyje liko JAV, S. Sąjunga 
ir Izraelis. Jie įtakojo įvykius iš 
lauko. 

Svetimos įtakos 
S. Sąjunga, patekusi į spąstus 

dėl savo glaudžių santykių su 
Sirija ir PLO, siekė taikingo su
sitarimo ir reikalavo, kad paša
liniai (Sirija) nesikištų į tą kon
fliktą. JAV, kurios tyliai pritarė 
Sirijos įsikišimui į Libano kon
fliktą, pradėjo vis labiau nerim
ti dėl pasėkų, įsikišus arabų 
valstybėms. Izraelis atidžiai sekė 
įvykius Libane ir pažadėjo nesi
kišti į konfliktą, jeigu karo veiks
mai Libane nesudarys grėsmės 
Izraeliui. Sirijos prez. Assadas bu
vo labai spaudžiamas kitų arabų 
valstybių sumažinti Sirijos dali
nius Libane ir pristabdyti pales
tiniečių bei kairiųjų libanieč'ų 
tramdymą. Bet jam buvo sunku 
tai įvykdyti. Jis stengėsi Sirijos 
įsikišimi, pateisinti visų arabų 
autoritetu ir nepaisė 20 arabų 
valstybių reikalavimo išvesti sa
vo 12.000 karių iš Libano, juos 
pakeičiant jungtinių arabų da
liniais. 

Sirijos padėt| sunkino ir tai, 
kad ji staiga pakeitė savo pažadą 
remti PLO ir globoti Libano mu
sulmonus. K pradžių ji vertė de
šiniuosius krikščionis sumažin
ti savo politines bei ūkines pastan
gas ir leisti dabar jau musulmo
nų gyventojų daugumai vaidin
ti žymesnį vaidmenį krašto val
dyme. Kadangi tarpusavio kovos 
vis tebesitęsė ir paliaubų nebu
vo įmanoma įgyvendinti, Sirija 
ėmė spausti PLO ir kairiuosius li
baniečius ne tik siekti taikingo su-

prieš krikščionis. Jiems nesutikus, 
Sirija pradėjo atvirą karą prieš 
buvusius savo sąjungininkus, įsi-
verždama į Libaną. Tai sukėlė di
delį nepasitenkinimą arabų pa
saulyje ir prez. Ašsadas, anksčau 
buvęs labai populiarus dėl savo 
griežtos laikysenos prieš Izraelį, 
dabar pasijuto izclmotas. 

Paliaubų liikas 
Pagaliau palia :>x>s buvo sutar

tos ir sustojo kr;>djo praliejimas, 
pareikalavęs daugiau kaip 40,000 
gyvybių ir sužlugdęs visą krašto 
ūkį, bet libaniečiai netiki, kad 
greitu laiku būtų atstatyta tvar
ka ir vėl suklestėtų "Vidurio 
Rytų Šveicarija". Tokiam neti
kėjimui yra priežastys: kartas nuo 
karto įvyksta susidūrimai, įgau
na tikro karo pubūdį, ypač pie
tų Libane tarp krikščionių ir pa
lestiniečių bei kairiųjų mu
sulmonų. Krikščionis dabar pa
remia savo artilerija ir tankais 
Izraelis. Jo karinė, ūkinė ir socia
linė pagalba, sakoma, pietų Li
baną daro savotiška vasaline 
valstybe, nes dabar krikščionys 
apsaugo Izraelį nuo PLO puoli
mų. Kaip duomenys rodo, Izrae
lio pagalba krikščionims siekiančių. Kiek anksčiau krikščionių 
35 mil. dol. Krikščionys gavo iš milicija nužudė 150 musulmonų, 

VANDENYNU AUGALIJOS !R 
GYVŪNUOS IŠTEKLIAI 

Trys ketvirtadaliai temis Manoma, kad ateity, kai zmo-
p'anetos — vanduo, jūros ir gus teisingai įvertins neišseka-
vandenynai. Mokslininkų seniai mas dumblių galimybes, svar* 
nustatyta, kad pasakinis van- biausią vaidmenį jūrų ekonomi-
denynas sudaro 3C1.2 mi1 i jonus koje suvaidins jūrų auga'ai. 
kvadrati?iių kilometrų, t. y. Mokslinirkų i."tirta, kad jūrų 
71 % visos žemės planetos, o auga'ai yra sukaupę daug žmo-
sausuma — 148,9 mil. kv. km. gaus sveikatai būtinų jodo. 
Taigi didžiuliuose sausumos natrio, kalio, magnio. bromo, 
p'otuose dabar nėra didelių pas- fosforo, druskų, sieros ir kitų 
lapčių. Žmogus pažino dv ku-' vertingų cheminių junginių Pa-
n.as, džiungles, įkopė :, aukž- vyzdžiui, dumbliai jūros kopūs-
čiausius kalnus, nusileido kelis tai (Larnriatra) inirieralinių 
kilometrus į žemės gi urną. O medžiagų turi daugiau už dau-
vandenynai iki šiol vis dar sun- geli vaisių. Jodo yra 30 tūks-
kiai mokslui prienami. Tik 4anč'ų kartų daugiau, negu ap-
didelėmis pastangomis meksli- linkiniame vandenyne, vario — 
n inkai išgauna jų pas'aptis ir 

dol. Niekas nenori Libanui pa-'lobius. Zcdžiu, dar msžai ždno-
gelbėti išbristi iš bėdų. Lgi šiol rr.a apie jūrų dugną, apie van-
JAV pažadėjo Libanui duoti 50;dcmynų išteklius, 
mil. dolerių. IŠ kitų valstybių 
laukiama ne ką daugiau. Mat, 
daugumas skolintojų laukia pa
čios Libano vyriausybės įnašo. 
Libano tvirtos valiutos atsargos 
siekia 1,4 bil. dol., bet jos vis dar 
nepanaudojamos. Todėl užsienie
čiai neskuba ir su savo pagalba. 

Svarbiausia kliūtis ir bėda yra 
ta, kad tarpusavė arabų ir krikš
čionių neapykanta tokia gili, jog 
net Sirijos kariai negali užbėgti 
už akių plataus masto žudynėms. 
Nušovus kairiųjų vadą Jumbla-
tą, jo šalininkai atsikeršydami 
nužudė 100 krikščionių kaimie-

Dumbllų vaidmuo 
Norint intensyviai bei racio-

300, o fosforo 500 kartų dau
giau. Geležies dumbliuose ne-
nažiau, kaip piene. Daug juo
se vitamiių A, B, B;. C, D. 
Jūrinių dumblių maistingumas 

Daug kur žmonės, netgi jūr į 

Izraelio 12,000 šautuvų, 5000 
kulkosvaidžių ir 100 tankų. 

Libano sugriautas ūkis merdi. 
Iš jo bankų kapitalai išgaravo į 
užsienį ir vis negrįžta. Netgi smul
kių verslų ir prakybos savinin
kai nesiryžta atstatyti savo sude
gintų ar išplėštų krautuvių ir 
dirbtuvių. Vyriausybes planai 
atstatyti sugriautus sostinės ir ki
tų miestų centrus tebėra tik pro
jektuose. Turtingų arabu valsty
bių pažadėta pagalba vis dar te
belaukiama. Politinėje srityje 
prez. Šarkis mažai terodo inicia
tyvos sutaikyti priešingas puses. 
Vyriausybė' vis dar nesiryžta pa
greitinti sugriautos Šalies atstaty
mo darbų ir neįstengia suvaldy
ti karingų vadeivų, kurie nuo 
19ū3 m. valdo Libaną. 

Bendras pasipriešinimas Širvai 
Sakoma, kad vienintelė kraštą 

vienijanti jėga esanti bendra visų 
libaniečių neapykanta siriečiais. 
Jie įsibrovė į Libaną pagelbėti 
įgyvendint paliaubas, bet vsų 
laikomi okupantais. Jų norima 
galimai greičiau nusikratyti. Prez. 
Šarkio vienintelė viltis atstatyti 
tvarką remiasi naujos Libano ka
riuomenės suorganizavimu. Tai 
leistų jam reikalauti Sirijos ka
riuomenę išvesti iš Libano. Bet 
tai sunkiai įmanoma dėl krikš-

kai nuo jų mestos bombos žuvo 
30 krikščionių. 

Kadangi žudymai yra kasdie
ninis reiškinys, privatūs kariniai 
daliniai yra visada pasiruošę 
pradėti karo veiksmus. Tad ma
ža vilčių, kad Sirijos kariuomenė 
galėtų greitai pasitraukti. Ta
čiau, jeigu būtų taikliai išspręs
tas Izraelio — arabų konfliktas 
ir būtų kur nors įkurdinti 400,000 

naliai panaudoti milžiniškus pakrančių gyventojai, ignoruo-
vandenynų gelmių turtus, latai ja iūrinius dumblius. Pastarai-
svarbu nuodugniai ištirti ir iš- šiais metais pašau"yje dumbli 
aiškinti jūrų augalijos ir gyvu- surenkama per metus labai 
n: jos išteklius. Mokslininkai | daug. Vandenyse valgymui tin-
okeologai visų povandeninės ka-1 karnų yra apie 70 rūšių. Ja-
ralijos organizmų biomas verti- ponų kulinarų rankose dumbliai 
na 36 bil. tonų, iš kurių 1.8 bi-' virsta duona, kepsniais, pudin-
lijonų tonų yra dumblių. . Da- j gaiš ir kitokiais prieskoniais, 
bar kasmet jūros produktų iš-.Net grybai Japonijoje konser-
gaunama apie 46 milijonai tonų, i vuojami dumbliais. Be to, 
iš jų žuvų apie 39 milijonai to- j dumbliai tiekiami į stalą švieži, 
nų. banginių 2.6 mil. t., bestu- j kaip salotos, arba kaip mėsos, 
burinių gyvūnų 3.9 mil. t., o j žuvies patiekalų priedas. Taip 
dumblių tik apie 800 tūkstančių 
tonų. 

palestiniečių, dabar gyvenanč'ų 
Libane, tada nurimtu ir Libanas 
ir ten įsiviešpatautų taika. Bet. 
kaip atrodo, tai dar negreit 
įvyks. Jeigu ir įvyktų, Libanas 
vargu ar įstengtų atstatyti savo 
kraštą. Ir jis jau nebebūtų toks, 
koks yra buvęs pr'eš pilietinį ka
rą. 

Shamos, Afrika, vyrų būrys 

pat jūriniai dumbliai — dažnas 
Korėjos, Filipinų, Indonezijos 
:r Azijos gyventojų pietų patie
kalas. Ten ypač populiarūs rau
donieji dumb'iai porfiros. 

Neseniai paaiškėjo dar viena 
jūrų dumb'.ių pritaikymo sritis. 
Jais labai susidomėjo ne tik 
mokslininkai, bet ir žemės ūkio 
specialistai. Nustatyta, kad bū
rinių dumblių ekstraktai padi
dina kultūrinių augalų derlin
gumą, našumą ir kokybę. Sau
sumos augalai apipurkšti tokiu 
ekstraktu atsparesni ligoms, 
derlių galima ilgiau laikyti aruo
duose ir įvairiuose sandėliuose. 

Prieš tris meus Norvegijos 
Jūrinių dumblių tyrimo institu
tas paike'bė. kad dumbliuose 
(Ashophyilum nedesum) rasta 
55 chemiriai elementai, tad 
"ie dumbliai puikiausiai tinka 
gaminti trąšoms. 

Augalų lapams purkšti pa
kanka 0.02-0.037r dumblių eks
trakto tirpinio. Teks tirpalas 
braškių derlių padidina 129č. 
Mokslininkų tyrinėtojų duome
nimis, jūrinių dumblių ekstrak
tas padidina cukrhrų runkelių 
cukringumą ir padeda ilgiau iš-
laiky i šviežius ananasus bei 
brac'kes. Daugiausia dumblių 
ekstraktams gaminti surenka
ma už šiaurės poiiaračio. 

(Nukelta i 5 pasL) 

STIKLINIAI 
\TJRMUI PUODAI 

Nors stikliniai indai buvo ga
minami antikiniais laikais, bet 
jie nebuvo atsparus karščiui. 
Nuo tada jie ilgai nesikeitė. 

sirodė puodai ir keptuvės iš 
skaidrios stiklinės medžiagos. 
Elektriniai virtuvai iš šios me
džiagos patys kaista. Juose 
nėra kaitinimo spiralės, yra tik 
elektrai laidus sluoksnis, tu-

, rintis didelę elektros varią. To-
Tik neseniai mokslininkams p a - Į y ^ v i ^ y ^ 3 m „ i a v a n _ 
vyko sukurti karščiui atsparus; dens galima užvirinti per 2—3 
stiklas Neseniai Lenkijoje pa-i minutes, tev 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
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'Tonas Espozito, palikim praeiti istorijai, o dabar 
ir vėl prie darbo. Žinokit, "kad darbas yra geriausia 
priemonė atsikratyti nuo baisių minčių ir liūdnų prisi
minimų. Girdžiu, kad Petras nerimsta ir jau beldžiasi 
į jūsų palatos duris. Bijau, kad jis, kaip buvęs karys, 
gali man duoti įsakymą apleisti jūsų kambarį"* juo
kaudama pasakiau ligoniui. Rytoj po vizitavimo mes 
ir vėl tesime taip įdomų pasikalbėjimą. Tad iki rytojaus! 

Sekančią dieną po vizitavimo vėl pasilikau pas li
gonį. 'Tonas Espozito, kaip jūs šiandien jaučiatės?" 

"Pakenčiamai", atsakė jis ir suvilgė liežuvio galiu
ku savo išdžiūvusias lupas. Jo veide pastebėjau ne
paprastą susikaupimą. 

"Daktare", tarė jis. "Vakar jūs girdėjote mano 
dvasinio sukrėtimo istoriją. Šiandieną aš noriu jums 
atidengti savo fizinę skriaudą. Argi ne keista? Abu 
mano tragiški sukrėtimai įvyko tą pačią dieną, tai yra 
1968 metų kovo 10 dieną tik kelių valandų laikotarpy. 
Ir tos kelios valandos pakeitė visą mano gyvenimą! 

Mūsų kuopa toje pačioje vietoje ir toliau patrulis* 
vo cukrinių nendrių laukus. 9 valandą 30 minučių ii 
ryto mes buvome priešų apsupti. Netoli manės su di-

nata ir — sužeidė mane, "Tai negali būti, tai negali bū
ti", šaukiau parkritęs ant žemės, kaip perkūno trenk
tas medis. Sprogusi granata išrausė didelę duobę ir ap
nešė mane žeme. "O mano Dieve! O mano Dieve", 
kartojau be paliovos. Baigta. Aš mirštu. Su mirtimi 
pasibaigs mano polėkiai ir siekimai!" Po pirmos gra
natos sprogo antra, trečia, ketvirta... Eksplozija suju
dino orą ir išgąsdino paukščius. Jų baisūs riksmai su
simaišė su patrankų dundėjimais. 

Aš nejaučiau jokio skausmo ir net nesusi-
gaudžiau, kad taip sunkiai esu sužeistas. Man svaigo 
galva. Akyse rodėsi tamsūs taškai. Tačiau aš nenusto
jau sąmonės. Pakėliau galvą nuo žemės ir pamačiau 
baisų vaizdą. Aplink mane gulėjo krūvos mano kovos 
draugų- Vieni iš jų dar dejavo. Kiti šaukė: "Gelbėkit, 
gelbėkit!" "Trečiųjų gyvybės jau buvo užgesusios. 
Įvairios karių kūno dalys kraujo klanuose gulėjo išmė
tytos po visą cukrinių nendrių lauką. Aš vis dar bu
vau pilnoj sąmonė j . 

Girdėjau, kaip dundėjo patrankos, o jų aidas toli, 
toli atsišaukė pasikartodamas palmių viršūnėse. Ma
čiau, kaip iš patrankų pylėsi ugnis ir kaip aplink mane 
krito žemė iš išraustų sviedinių duobių. Sukaupęs vi
sas savo fizines jėgas, prislinkau prie artimiausios 
duobės ir įkritau į ją, kaip į slėptuvę. Tik tada įsitiki-

tikėčiau į pomirtinį gyvenimą. Juk visas pomirtinio gy
venimo grožis yra tame, kad mes turime nemirštan
čią sielą. Ją pražudyti aš nenorejau. 

Staiga patrankų šūviai nutilo. Įsiviešpatavo vi
siška ramybė. Man pasidarė taip gera, taip ramu, ir a i 
netekau sąmonės. Atgavau ją tik Saigono ligoninėj, į 
kurią buvau atgabentas helikopteriu. 

Atgavęs sąmonę, pamačiau, kad jau nebeturiu 
rankų. Jos buvo virš alkūnių amputuotos, nes į jas įsi
metė gangrena. Kairės kojos virš kelių irgi neturėjau. 
Ji buvo nutraukta granatos. Dešinėj kojoj pamačiau 
įkištą adatą, per kurią lašais varvėjo iš butelio kraujas. 
Būdamas ligoninėj sužinojau, kad vvsi mūsų kuopos 
kariai žuvo, išskyrus mane. Girdėjau, kaip pašnibždo
mis gydytojas sakė sesutei: "Gal būt, mums ir pasi
seks išgelbėti šio vieno iš visos kuopos kareivio gyvy-
bę". 

"Kokia gyvybė, sarkastiškai surikau aš. DalJ kū
no, kuriame plaka tik širdis, jūs vadinate gyvybe? 
Leiskit man numirti! Leiskit man numirti! Nekan-
kinkit manęs! Drebėdamas iš pykčio šaukiau. Kodėl 
likimas tyčiojasi iš manęs? Kodėl aš likau gyvas? A i 
neturiu nei noro, nei tikslo gyventi! Būti našta sau Ir 
kitiems jūsų manymu tai yra gyvenimas? Kariuome-

, . -. . , . xr , . , , nėj vadai kvaršino mums galvas u- skelbė herezijas. nau, kaip žiaunai esu sužalotas. Mano abidvi rankos . , , * •_, , . . . . ,_. . . r ^ 4 t! _=_-! _ m-*. *i_i_* J i- , .- t , •, , • kad mes kovojame už idealus. Lž kokius idealus a i buvo visai sutriuškintos, nors dar siek tiek laikėsi prie 
pečių Kairės kojos jau neturėjau. J i buvo nutraukta 
virš kelių. Per mano purvu apneštą kūną veržėsi krau
jas. 

Pamatęs save tokį, aš iš baimės sustingau. "O, 
Viešpatie! Ar tai tik nebus kerštas už jauno kareivio 
nužudymą? Prieš akis ir vėl man pasirodė jo juodos 
stiklinės ak*vs Vienu momentu man 'tfėio min*if» -• 

džiausiu triukšmu sprogo pirmoji pneso paleist* gra-i traukti gyvybę. Gai būt ir t«včiay ta: oadares 'e« -<• 

sumokėjau tokią aukštą kainą? Netekau abiejų rankų 
ir vienos kojos. Aš esu "herojus" Cha...chlL.cha~. 
Apdovanotas "Purple heart" ordenu. Už ką? Kad li> 
laikytumėm taiką pasaulyje, turėjau entuziastiškai ka
riauti. Tikra komedija. Ne kariauti, bet naikinti nie
ko nekaltus žmones. Mūsų vadai už tai turi būti pa* 
ženklinti prakeikimo ženklais... 

i Bus d i n g i n t 
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MUZIKUI NIKODEMUI KULIUI 80 METŲ 
Nikodemas Kulys gimęs 1897 

m. Tėvams leidžiant su pussese
re Ona 1944 m. atvyko j Ameri
ką. Atvažiavo { Scranton, Penn. 
pas Onos vyrą Nececką. Cia buvo 
graži lietuvių Šv. Juozapo baž
nyčia, parapija turėjo keletą drau
gijų ir puikų chorą. 

Vargoninnkas Antanas Sodeika. 
Jo gražus balsas žavėjo visus. Ka- Į 
sykių inž'nierius Nececkas parų-i 
pino Nikodemui darbą kasyklose,; 
pilti anglis į vagonus. Darbas 
buvo sunkus ir baisus, nes matė j 
kaip užmušė šalia dirbantį. Iš
sigandęs Nikodemas išvažiavo į '• 
Grand Rapids. Mich., pas savo i 
pusbrolį Vincą Yusą, tikėdamas, Muz. N. Kulys 

APIE DIJAKOrTOS 

Torine pasibaigė tarptaut inė 
konferencija, svarsčiusi pa* 
stovaus diakonato tarnybą Baž
nyčioje, ryšium su dešimties m e 

! tų sukaktimi nuo šios instituci
jos atnaujinimo. Šešiolikos kraš -

į tų delegatų pranešimai rodo. 
kad pastovus dijakonatas a t 
gimsta visuose pasaulio konti
nentuose, ypač Amerikoje i r 

; Europoje. Tačiau komunistų val-
; domuose Rytų Europos k raš 
tuose iškyla daug kliūčių šiai 
broliškos meilės tarnybai įgy
vendinti. Konferencijoje dalyva
vęs Neapolio arkivyskupas kard. 
Ursi pažymėjo, kad pastovus di
jakonatas ateityje Įgys dar di
desnės reikšmės. Krikšto Sakra
mentas kiekvieną įpareigoja t a r -

[ nauti kitiem, Dijakono pareiga ' 
kaip tik ir yra tarnaut i Bažny-

WBCLĖ3A FOTO T E C H M K A 

Daug netikėtumų pateikė pa
staraisiais metais ištobulėjusi 
foto tecnnika.-Kai kuriuose moks 
io žurnaluose pasirodė ląstelės 
molekulinės s t ruktūros nuotrau
kos, saulės sistemos fotoportre-
tas. Neseniai JAV Michigano 
unieversiteto mokslininkai pade
monstravo atomo fotonuotrau-j 
ką. Tai 500 milijonų kartų padi- | 
dintas neono atomas su j j su 
pančių elektronų debesėliu. 

C L A S S I FIED GU I DE 
I Š N U O M O J A M A — FOR K E N 1 

I&nuom. 4 kamb. butas 
Br ighton P a r k e 

60.7133 

A N G I Ų NOVELĖ 
•nayvaiu aovel io ma 

l a gauti lengvesnio darbo. Ga- i procesijoje 25, patiko. Už savai- čioje ir pažadinti kituose paai-Į trttogiįi. Jrtgykite Są knyga NU. 
vo dirbti medžio pramonėje, bet Į t ė s laiko N. Kulys gavo pakvieti-i ryžimą broliškos meilės tarny-i*1** * ^ P prasmingą dovaną ki-

tteo»«ve«aa proga. 
Ial p a n a toJnoa «pjmtt» (46* 

pusL) ir vertės antologija talpinau 

M A B U A .NOKMKIUNE 

SIUNTINIAI [ UETUVA 
l-.JtMi pugefaiaujaaiag gerus rūštea 

p*"elvč». Mauta i iš Europos sandelių. 
200S U . SS SC, CUiCJLgo. Iii 4:ni2-> 

TEL. — WA 5-2787 
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M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir 
k i t u s da ik tus . Ir i š to l i m i e s t o lei
d imai ir pi lna apdrauda. 

T E L . — W A 5-8068 
|HHHllUlHll)HlllllHIIUlUIHIIIIIIIlllimil 

K E A L E 8 T & I I 

ir sunku dirbti. "Kataliko" laik- į m a užimti vargonininko vietą, j bai Bažnyčioje 
rast) rado skelbimą, kad Chica-JTaip Nikodemas grįžo į tą oačiaj v ., . . . ~ 

Krikščioniškoji bendruomenė 
parapija y ra dijakonato veiklos t ^ ' ^ n k t i a s i *i>i6»Vfcorio» ptr 
sfera. Dijakonas turi būti misi-! mą sartą yra išverstas ir sudėtos . 

goję yra lietuviška muzikos mo
kykla, o jos vedėjai yra prof. A. 

Aleksis ir prof. A. Pocius. Chica-
goj susirado darbą — restorane 
padavėju. Tuoj įstojo į Beethove-
no vardo konservatoriją, o ang
lų kalbos mokyts įsirašė į Hea-
ven School. Mokyklose sekėsi 

parapiją, kurioje pradėjo vargo
nininko darbą 1922 metais. Čia 
dabar rado naują mūro bažny
čią ir chorą su gražiais balsais. 
Varg. X. Kulys sulietuvino kele
tą mišių iš lotyniškų mišių. 
"Good Shepherds" mišias pa
ruošė lietuviškai ir angliškai. 

mokslas neblogai. Vėliau pateko Išmokė chorą giedoti naujas mi-
j Englevvood High School. 

Chicagcje Bridgeportas tais lai
kais buvo lietuvių centras. Niko
demas įsijungė į lietuvišką veik 

' šias ."Taikos Karalienes garbei", 
parašytas kun. G. Šukio. Su cho
ru surengė religini koncertą, pa
sikviesdami Racine par. chorą. 

jinės veikios žadintojas ir s avc :*ą 
pastangas skirt i ypač vargšam. 
Dijakonas atstovauja Bažnyčiai, 
kuri nori ta rnaut i žmonėm ir pa
dėti visiem, kurie kenčia dvasi
nį ir ekonominį skurdą. 

-ySh- Jos sussvi kiekvieną 
skaitytoją. Antologiją paruošė a 
momentams pridėjo Povilą* GaaČys 
• 'žsajrymus siusti: 

DRAIKIAS 4545 W 6Srd 8t* 
B . 60629 

10% — iO% — SO% 
v6 iųAtrmmą MM 

F R A U * 2 A P 0 L I S 
cmcmgc, atSmatt 

T«i. — OA 

NAMUS PARDUODU 
ĮKAINUOJU nt TURIU 

G E R U S P I R K Ė J L S 

P irks namą be paskolos. Reikia 
t u o j a u v ienos ar dviejų se imų 
n a m o . 

vrMens r, z u Rita* is 
T E L . — PR 8-6516 

PROGOS — OPPOKTUMTff i* 

Parduodama mais to krautuvė geroj 
vietoj. Savininkas apleidžia š i kraš
tą, turi parduot. Joks rimtas pasiū
lymas nebus a tmestas . Kreiptis j 
S a n teL 233-53*1 

nu. 

B U W A X T 1 J ) - MOTERYS 

HOUSEKEEPER 
Exceaent job for mature, reliabie 

įwemar. in good faealth. Penn. live-in 
IHH)HMKHMKB9HMHHMi ! posiiion only. N'o child care. straight 
" t o į s t o s ^ T s "dideli m i e g a - i h 0 u s e w o r ^ J * " * * * *** occaaonal • — " V f « « « " ° 8 » coojįng m beautiful Nortb Shore ironas Oidiays;. va lgomai s , , * ^ n r w home. Own room, bath. color TV. 

days, Sun. and Mon. off. Engtish 
1% vonios, išbaigtas rūsys su baru 
ir židiniu. Garažas. 54 x 125 p. skly- Į 
pas. I vakarus nuo Kedzie. Gražus | speaking foreigner welcome. Character 
namas, gera vieta. 

Puiki proga — geležies iSffirMoią 
krautuvft (taanftvare) su namu. Rei
kia skubiai pa įduoti, Labai prtnmgafi 

AIMAITIS ftEALTY 

2S61 W. <Bt* jttzttf* - 498-1878 

DUsosl 
— Laikas šiandien prispaus- m(įmtk 

tojo pusėje, j is prieš pnspau-! ^ 1 ^ - ^ B -
•oėją. Tiesa šiandien prispaus-

gyvvsaojai prideda 5% 

tą. priklausė L Vyčių 16-tai k u o - ' , D u k a r t u s ^ ž i avo su choru i į tojo pusėje, j i prieš prispaude-
pai, gedojo Šv. Jurgio par. ir Vy- K eS a n» "'•»_42 metus Sv. Mykolo! j ą . j^ms nieko daugiau ne-
čių apskričio choruose. 

1918 m. Nikodemas gavo A-
merikos pilietybę, tada ir pavar
dę sulietuvino iŠ Kulyšius \ Kulį 

1922 m. Nikodemas, dar ne
baigęs mokyklos, užėmė vargo
nininko vietą Šv. Baltramie
jaus parapijoje, Waukegan, 111. 
Klebonas buvo kun. J. Kloris. 
Sicje parapijoje Nikodemas dar
bavosi 4 metus, nepertraukda
mas muzikos pamokų Chicagoje 
Cia išmokė cherą giedot; naujas 
mišias, lotyniškų ir lietuviškų 
giesm'ų. Atlikdavo vakaruose 
programą. Pastatė operetę "Ado
mas ir Ieva" ir operą "Girių 
karalius". Abu kūriniai komp. 
Miko Petrausko. Nikodemas da
vė pianu muzikos pamolas na
muose, kaip mokinių padaugėjo, 
įsteigė Waukegan School of Mu
šk. Piano klasei mokytojavo N 
Kulys ir komp. A. Pocius; smui-
kos klasei M. Petroševičius ir M. 
Bragg: dainavimo Justas Kudirka, 
grįžęs iš Lietuvos, kur dainavo 
operoje. Mokykla išsilaikė 8 me
tus. 

1925 metais kun. A. Baltutis 
pakvietė Nikodemą į Chicagą 
užimti vargonininko vietą Šv. 
"Mykolo parapijoje. Čia jam buvo 
geresnės sąlygos darbuotis. 1927 
baigė Beethoveno Conservatory 
of Mus4c, įsigydamas mokytojo 
laipsnį - diplomą. Sv. Mykolo pa
rapijoje Nikodemas dirdo vargo
nininko pareigose 42 m. Turėjo 3 
chorus: mokyklos vaikų, High 
School berniukų chorą ir didįjį 
mišrų chorą. Rengė koncertus. Du 
kartus bažnyčioje išpildė DuBois 
kantatą "7 Kristaus žodžiai". Su 
choru pastatė keletę operečių, 
labai patiko operetė "Ekskursija 
į Lietuvą" Per 8 metus N. Kulys 
daug darbavosi Varg. sąjungoje, 
eidamas sekretoriaus pareigas. O 
ka? įsisteigė "Muzikos žinių" žur
nalas, jis tvarkė jo leidimą, rū
pindamasis finansais. 

1936 m. Nikodemas vedė Pet
ronėlę Vaišnoraitę. Užaugino ir 
išmokė du sunūs, Juozą ir Vincą. 

Sv. Mykolos parapijai pradėjus 
mažėti, N . Kulys, neapleisdamas 
vargonininko pareigų, gavo nak
tinį darbą pašte. Taip darbavosi 
25 metus, kol sulaukė 70 metų. 
Pašto įstatymas senesniems ne
leidžia ilg;au dirbti. Turi eiti i 
pensiją. Nikodemas pasiliko tik 
vargonininko pareigose. Po ke
lių metų Bažnyčią uždarė. 

B V/aukegan, I".., varg, N . Ku
lys gavo kun. S. Jonelio pakvieti
mą 40 valandų atlaidams groti 
m&perus šv. Baltramiejaus baž
nyčioje. N Kutys, su choru gie
dojimą atliko gerai, klebonui t r t 
kitkau kunigams, jturiu, buvo i 

lo bažnyčioje, minint klebono 
kun. A. Valančiaus jubiliejų. 

Choras dalyvavo dainų šventė
je. 

N . Kulys darbavosi 8 m. šv. 
Baltramiejaus parapijoje, Wau-
kegan, III., 42 metai Šv. Mykolo 
parapijoje Chicagoje. Taigi 50 
metų. Kai susirgo, parvažiavo 

r ak ia Malcohn X 

į Chicagą. Sustiprėjęs ir vėl pra
dėjo groti airių bažnyčioje. 

Tai tokia muz. Nikodemo Ku
lio darbo apžvalga, minint jo 80 
metų amžiaus sukaktį. 

Pusbrolis 
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PLUMBING 
Vonią. < r t w > amką. ir vandeas 

feldytcnrą specialistą. Virtuves ir 
Tonioa kabinetai. Keramikos ir kL 
plyteMa. Gtaas blocka. Sinkos 
T&msdžiai Malon i elektra. Kreiptis 
ano 7 dcl 8 T * L ryte aroa po 5 raL 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraus tas per losa t fy inas 
įvairiu a te tnma 
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SmHTDOJlI f UET0V* 
ir kitas kraštus 

N E D 2 2 N S K A S , 4*S5 Archer A ve. 
C b i c a ą o , DL 60632, **eL S R 4 6 6 0 
*uiiutttuiHiiiHttut::frfuiinMuitttiHitH( \ 

ref. reąuired. Caii Mrs, Burns week-
days 9 a m . — 5 pjn. 824-0906 for 

imerview 

E x p e r i e o c e d 
SINGI4E AND DOUBL*E 

SBHTNG Jtf A.CBSSE OPEBS. 
NrlFlDKD 

Good conditions and salary 
CaJl — 227-7900 

Marqnetse Parke apyL 72-os n* Troy i 
parduodamas 9 kamb. n a m a s — { Reikalinga šeimininkė gyvenn vie-

i 5 miegami, 3 vonios, 2 mai. garažas . t toje arba ateinanti moteris porai die-
į T u o j a u gal ima užimti. 476-0561. Į nu savaitėje apvalyti kambarius, pa

būti kompanione senesnei moteriai ir 
pernakvoc. Sąrygos pagal susitari
mą. 63-os ir Pulaski apvi Skambmt 

flMH 
M. L o. 

UAIUIOTIB PAKKE B 
PIET^*A&ARrUOSE 

I&rime namn nnotzsotcs*. 

Budraitis R^Hy Ga« 
B&AUBHL\1 {VAISIŲ BTSTC 

BVTĘ M0MAVCMA8 
Parinksime nuominmkua. 

124S W. 63rd S t , teL 769 

Another good reason to comeunder ourwing. 
M. A. i l M I C U S 

NOTARY P C B U C 
t\fX)MK TA_X BKSV1CSB 

4 2 5 0 S ^ Mapiewood. teL 254-741 
Taip pat daromi "VEHTTMAl. 
OIMTNTr; Kkvietiiiuii. piI<loml 
PILJETTSK?' PRASYMAJ ir 

tito'Ki blankai 

V ¥ K A I IK MOTEBYS 

Fui! iime cooks 
(Bay Sbiit) 

Part time waitre$ses 
(Eves and Weefcpads) 

Excellent sa lary . Co. ben. include 
Medical, Denta l . Company D i s -
count, Ret ire inent Plan. Apply or 

, phone between 10 a. m. & 4 n. m.. 
12 metu mOna, 3 miegamieji, 1% j M o n d a t h r a F r i d a V i P e r i o m d 

vomos, gražiai įruoštas rūsys, gazu Q£f J ^ 
saldymas, sav. apleidžia miestą ( # 1 9 6 ) 

MAROUETTE PARKE 

NAMŲ APilLOYMAS 
Tmissti aenw ir ««de4a nmaiim pe> 

Įčtaa. PUcta. 0 « « 1 M I tmkęgt aJĮjĮlnlM 
'*r pordirtia « ' anju. įdedu W | » 
I ttmgtm&mti Krrivtim 

A. BANYS — UL 447-Mlf 

6 kambarių mtraa, l į4 vonios, ga-
| zn Šildymas. 2-jų cia£.nu garažas, 
j sav. yra įsipareigojęs su kitu inves-
jtaviaiu. ( # 1 S 6 ) 

BUTŲ KV09&AVTMAS 
Namų pirktmas — Paraavuaa* 

Valdymas 
Draudimai — lacorae T a s 

Notartatas — Vertimai 

J C PENNEY 
145 Lakehurst 

Waukegan, Illinois 
As Sųoai Opportuaity Emp'oyer 

W A N T E D — VYMAš 

i 

. 

Vvfehdpyourmonev 
putanmcffeweight 

YOIH MONEYIS DIFFERKVT THAN YOU. Tbe 
more vveijiht it puts on thr better. The fatter 
1t gels the healthier it is. But i» doesn't «et 
that way all hy itseif. You hmv to rt'an aheed 
to make it grow. Ami that s where we can'heip 
—wtth our higber-than-bank interest rates. 

LOOK VVHAT IT C A \ D()! Ibe cliart at krft 
shovvs a'l fhe 
hichftr-than-
l»ank interest 
ratt- accounts 
v.e bave to 
nifer. You 
riecide how 
munh you 
want to save, 
hovv inucn 

7%?»r eee « *•*., 

nnsstr 
»JM0.1 
5VJ%1 

*»m 

•'4'ri'iT"*** 

I W M » 1 > 

8.17% r-" 
7.90% s -
7.08%=-
&81%---
539% r 

pmmm*0m d««r; 

interest you want to e«m and wbich >randard 
Federa! account is right for you. 
VvATCH "YJOfRMOJ^YFATTEN l P. t>nce 
y~-S\o w>oede pas&b&oksavings or r rttficate 
account at Standard Federai, just s:t >ack and 
•raldi \our naone-v giow. ^Ate<jive yoiir money 
tht; interest it needs to realty put on M>;ight. 
Tbe interest you-can-count on to mnV.^ your 
finanria! pieter- br kght̂ r and nvonf- s*-r*g<e« 
START K1GHT \0¥(. S*9cibf tbe Standafd 
Federai otiice nuari -:-* JJOM aad open an 
account that g»ves you bigher-than-bank 
irrtere&t rates and "fat meney." It's 
easiest way to » 
make thin naonev **<^-»». 
put on weignf m a * ^ S L ^ 
huny. ^^ 

Yą I I I I I l I l h Į Į I I I l I l l III L 

iTatHv IVeUt 
t n u R t N i i m&n 
COSMO* P A B C E I H 

SIUNTINIAI I UETUVA 
& HaJeted B y C M s m M 

S601 l t 5 I « , CWoweo. m . «K3» 
l««*f «SS-y>S7 — 254-S3» 

V. 

iHimii 

I 

BELL REALTYI J A N I T O R 
j. BAC EVICIUS IHILL TIME—$3.50 Per br 

6«SS So. Kedzie Ave . — 778-2233 

« & • « • • • • • • • • • • • • • • ( 

NAMAI PERKAMI GERAI 
ant ptex*«. DUeHt ajflr-

Experienced. Will maintain clean 
Racąuet Club. Facilit ies. Mušt have 

1 j ov«n transportation. Call or apply 
j in person t o : 

MARK Buscrm 
TeL — 2 9 6 - 6 1 4 4 

961 E . T o o h y . l>es Pbtines. IL 
(O'Hare Racąuet Club) 

Plce. $25,750.00 
Marquette 

TEI^VIZIJOS 
M I 6 L I N A S T f 

1© w n i tvartuno^ tnnt? m n n a . 
lapie $22vQ00 metime patana^. nauja3 
! stogą*, gazu SOdymas ir elektza. Mat 

<juette ^*JF l^iigingam pirkėjui kai
na — tat tik atradimas. 

S t e r e o Ir Oro Vės intuva i 
M I G L 1 N A 8 V • 
PardaTima* ir 

*&** W. 69Ch S t^ M . 776-14M 

tik 
SONIMRD FEDERAL SM/rNGS 

HOME OFF1CZ 
4r92 Archer Avenue \&x Sacramcnto) 

Chicago, Oiinois 60032. Phone 847-1140 
• 

6141 Archer A>>enue (at Austm) 
Chicaso. Illinois 60638. Phone 767-5200 

• 
2865 Weat 4 7 A Street (at Rockwell) 

Chicago. Iliinois 60632, Phone 323-1083 
• 

301 West G&iena Boulevard 
21 Boulder HU1 Pass 

Aurora, THinots 60507. Phone 892-11.40 
HU1. CUaou 60538, Phone 897-1166 

5100 Forest Avenue 
Downers Grove, LIMOS 60515, Phone -H3-1140 

A8-S050 
M t h and Raberts Road 

Hlcknry Hilla, muxns 60467. Phone 
0 

HiU Creek Skoppiog Cencer 
Hlcknry Hllls, uUnota 60457. Phone .39-1977 

1M0 

IISIflIiHIllMiliUMIlIHIlIM 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

B U B C T 8 — T a i B S 7 4 1 6 8 

Df iat l t n ą , gofenm ptvn), 18 me
t e n»odern«w oaatas ir ekstra dadeGs 
nsOro ^aražau Įi "engtas, beveik tre
čias butas, gzažiam beisaonte, daug 
kitu pnedu. Greit galima užimti — 
vertas $90,090. 

•g i , dkletb patogus namas ant pta-
tau* aktypr MartiaeCte Pke- 842*00 

O r a t e «taCM ttdypan ir 
kfernuetto PVaa Vertingas ptfkejhn. 

VALAIS REAL €STAT£ 
2626 Wett 7 U t Stnat 

Tei 737.72M a r t e 717-8634 

23 North M a a 
IlMaete 60148, Phone 62' 

U A r D f F S K C N A J i " M S A U G I T 

'^Draugo" admizustsaegoje 
gaLtma pasirinkti įvairių tiaa-
<Lee meno darbų: medžio, kt> 
ranukoH, drobė* ta^> p a t ttete-
viškų iėl^) ir veliavėiių. 

ApetSankykite | **Drartg©w ad
ministraciją ir pnsrffivjrtldt Gal 
ras i te kai ką padovanoti savo-
d r a u g a m s . 

D t H E S I O ! 

PLASHCS — General Phait 

Expan<Jing mAnufactnrer needs «m-
bįttous men vr'ith plant esperience 
for vuriofi produetion and mater*i 
iandiing work. 

* Permeneit potution 
* Clean modem plant 
•Good wages and beneftts 
* Exoeflent co-workers 
•O 'Hare area 

MB. GETZ — 774-1134 

Į S I G Y K I T E O A B A B 

iiiiuiiiinmnminii 

TM£ StCRET UFt 0F THE 
POLITICAL REFUGEE 

Varn«flte-X%ru«#ivl^u» 

Iki v i sno fcmopaw Uhjryvemnias 
paainnkien nasrižt i į pavaratą tė-

Bkddo Vantage Prem leidykla. 
^ " • ! <i M • 1 ' • ' " ' ^ ' J R h t i vlriallai . Gaunama Draugn. 
o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o e o o c ' KalBa 6tt ptamiuutimn fSJft. 

I . .-X _ 

»a«Mjc Valaadr> **o » m. 
>.«n« Jerst-y. N « K Tofk tr Co«aaeKtfc»t 

Kati Se*tr!(5i«̂ Tj TTOO 4 «tl B •**!- p*r:?et 
» "WEVD Stoties Wer IoHc» »**o 
kU-, Ait ir 97 9 mag. FJf). 

•n^rango" adr**a.« l/>45 * 
«Srd St.? O i i ^ c o n . *$n*52SL 

: 

Dirrfu. — Dr. Jokūbą* J. 
t4«7 Fevee Mrt«* 

Mmmttmmtkaj K. J. 
<»eL 1t7 MM teafo- MUh 

tt* 
ReanJcit tuos bisilertua. karia 

. CO-.M ,'Ne» Jvway WW0C 8»S « « « 
•"34 Ptra^vl. *.20-*:3<"' ^aJ. <r&k*r<>. 

B F 4 I C H T A T C 
i i - • • - - - , — - . , 

Marąnettc- Parke »pyL 72-os ir 
Trey parduodanjas ^ kamb namą* 
— 5 miegami, 3 vonios. 2 maš. ga
ražas. Tuojau galima užimti. 

476-0561 

Lement. TU. Parduodami 5 aklypai 
že»?s kartu P o £3y<xl25 p kiek-

'• irsas ?.k>--!? >"T--^ U ; -* r- c " v. 
t n . 257J76«T 

'V«<V*«*u.te piOL A WOU«2 
Birrėenarrflf at«nrjr»-^, ntai©. 

tb dienr»4±v?e ' T T . V . ^ ' . 



DIEVUI MEILUS - SVIETUI DAILUS 
Prie a. a. dr. Vlado kapo 
GRIGAS VALANČIUS 

Vakar palaidojau Vladą, ilga
meti ir geriausią draugą, šian
dien gavati ž'nią iš Lietuvos a-
p'e brolio Sta"io mirtį. Ašaros 
drėkina popierių, draiko mintis, 
temdo saulę ir žvaigždes, tartum 
jos man nustojo švietusios. At
leiskite, kurie skaitysite šį 1 ude-
sio tvane skendėjantį rašinį. 

S. m. rugsėjo 15 d. Los Angeles 

te mirtie! (šv. Pranciškus). Iki 
pasimatvmo. Jūsų Vladas." (1977. 
VIII. 29) 

įsidėmėtina laiško data. Para
šytas lygiai 2 savaites prieš mirtį. 

reta? prof. Kuprioniul ir pro?. 
Gražinai dalyvaujant) tokių dis
kusijų partneriu buvo ir šias ei
lutes rašantis. Valandų valandas 

—iki gaidžių. Laimingas buvo 
Vladas,suspėies prieš m'rtį pa
matyti išspausdintą nors pirmąjį 
tomą savo monumentalinio dvi
tomio apie marksizmą teorijoje 
ir tikrovėje ("Didžioji Iliuzija"). 
Passtatė jis sau paminklą amži-

MOSU K O L O N I J O S E 
Kenosha-Racme, Wis. 

Nuostabiai išbalansuotas ir pla- n ą ^aip u o { ą > Atsirado naujų te 
ningai organizuotas žmogus. Kur m ų diskusijom. Deja, taip skaus-
matei tokį, kuris savo paties lai 
dotuves (dargi nesirgdamas) iš 
anksto ir iki mažiaus'ų smulkme-

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje ir i nų suplanuotų. Ingrute (dukters 
Šv. Kryžiaus kapnėse ivyko tai ir Į vardas) paprašyk N. Grinkišky 

(Kėdainių apskr.), kad šeimos 
paminkle kapinėse išskaptuotų 
mano mirties datą.Jame yra tėvų, 
prieš 8 metus mirusio brolio kun. 
Jono, g'mimo ir mirties datos, 
taipgi mano (Vlado) gimimo da
ta, betrūksta tik mano mirties da
tos. Man tai svarbu, dukrele. Ne
daliu amžinajam miegui atsigul
ti gimtojoje Lietuvos žemėje, te
palieka ten nors ženklas to, kad 
esu tos žemės sūnus. 

Gražyte (žmonos vardas), mi
rus apviik'te mane juodu miru
siojo brolio kostiumu. Jis kabo ga
tavai paruoštas spintos kampe, 
perjuostas tautine juostele, kuri 
bus mano kaklaraiščiu. Mano 
karstas tebūna kuo papras
čiausias ir kuo pigiausias. Jei ga-
Hma Š baltų nedažytų lentų. Pra
šyti kun'gą maldose už mirusį 
nevartoti jokių titulų. Abso
liučiai jokių gėlių, vainikų ir jo-

ttip, kaip niekad nebūdavo. To
kių jaudinanč ai tylių laidotuvių 
niekas ir niekur nematęs. Nė vie
no vainiko, nei mažos gėlytės, be 
pamokslo, nei vienintelės atsis
veikinimo kalbos, nepragydo so-
i'stai. Nedažytą,o tik varn šuotą 
med'ni karstą nešė devyni žila
galviai ir tik žilti bepradedą vy
rai. Juos sekė tamsiais nuometais 
septynios palydovės moterys. Vi
sos ir visi paties velionio iš anks
to "atsisve'kiriirso puoton pa
kviesti." 

Jokia garbės sargyba prie kars
to nestovėjo. Jis nė vienai minu
tei neatidarytas. Mirusiojo veido 
nė pro karstą atsisveikinti praėju
si min'a nematė. Težinojo, kad 
jame guli lietuvis ir katalikas. 
Apie tai liudijo kryžius ir tautinė 
vėliava ant karsto. 

Apie prof. dr. Vlado Juodei
kos (1900.VII.25 - 1977.IX.11) 
staigią mirtį nuo š rdies smūgio 
liūdnas ga-sas labai preit nuaidė
jo. Ne visi šį neužmirštamai mie
lą profesorų - emerite pažinojo, 
nes tik prieš nedaugelį metų iš 
Oregono Portlando buvo atsikė
lęs. T a č a u visi girdėjo gandą ir 
tas gandas buvo teisingas: būta 
tai šviesaus, išmintingo ir pat
rauklaus vyro. su nuostabiai pla
čios tolerancijos širdimi visų pa-
fūrų lietuviam. Savo d'dįjį krikš
čioniškos tolerancijos principą 
g'liai tikintis velionis patvirtino 
ir m'rties valandą, į palydovų 
skaxių įrašydamas ir agncsti- A. a ir Vladas j.iodeika 
kus 

Pamaldų metu prel. Kučingis,! ^ k a l ^ o tik maldų. Rūpėjo ve 
I lioniu , kad dangaus Knygos bu
tų subalansuotos, sąskaitos su 
Dievu suvestos. 

vietoj pamokslo (pagal velion'o 
valią "absoliučiai jokių kalbų...") 
perskaitė šį laišką: "Aš, Vladas 
Juodeika, nevertas Dievo tarnas, 
šiuo nuolankai prašau visu man 
atleisti, jei aš kuo nors, žodžiu ar 
ve;ksmu, ką no-s įžeidžiau, nusi
dėjau ar papiktinau. Iš savo pu
sės aš. nevertas žmogus, taio oat 
atleidžiu jums vis :ems. Melskitės 
už mane broliai 'r seserys, to jūsų 
prašau. Aš prižadu taip pat mels 
tis už jus. Mvlėkite savo tėvynę 
Lietuvą. Tegloboja ius šv. Kazi
mieras. O dabar, tad ateik, sesu-

Visa tai rasta voke su užrašu: 
"instrukcija mano mirties atve
ju." Rasti taip pat atsisveikinimo 
ir atsiprašymo laiškai šeimos na
riam. Tie dalykai iki dvasios gel
mių sujaudino namiškius ir drau 
gus. Kas žino, gal Šventasis gyve
no mūsų tarpe. Kokia graži būtų 
krikščionybė, jei tokių krikščio
nių būtų daugiau (prof. Gimbu
tienė). 2avus jo tikėjimas, glūdė-
jęs sielos gelmėse. Negreitas buvo 
rao afišuotis, visu grožio pilnu
mu atsiskleidė tik mirties valan
dą (Irrgr'da). 

Pasakyk, miela ponia, kas VIa 
do asmenybėje buvo ryškiausia, 

GYVŪNIJOS IŠTEKLIAI 

(Atkelta iš 3 psL) 
tavų rūSya 

Vandenynuose nuo vandens būdingiausia? Jis buvo amžinas 
paviršiaus ari 1 km gylio gyve- «" nepailstantis taikytojas. Baisiai 
na apie 180 tūkstančių žuvų nepakentė barnių, nesutarimų, 
rūšių. Tačiau iki šiol žmones P i k t u S^čų — tai prieštaraują 
žvejoja t ik nedaugelį žuvų rū- didžiajam Meilės įstatymui. La-
šlų. Be to. ištisus del imtme- t»i , !«&«> pergyveno, stač ai li
čius intensyviai žvejojant tuose guistu jautrumu geltonosios spau 
pačiuose vandenyse, labai suma- dos šmeižtus prieš ų ir jo drati-
žėjo verslinių žuvų ištekliai. £**• J'« baisiai stebėjosi, kad sa-
Dabar daugelio kraš tų žvejai vanorio, nepriklausomybės karų 
tu r i ieškoti naujų žvejybos ra- dalyvio patriotizmu galėjo kas 
jonų, naujų verslui tinkamų svabejoti, apšaukiant prokomu-
žuvų rūšių, naudoti naują ir n'stu ir kolaborantu. Bet jis at-
brangią techniką. Žodžiu, visa kido visiem, taigi — ir Šmeiži-
tai sudėtinga, brangu^ bet ki- kam (Gražina), 
tos išeities nėra. Pasak tyrinę- Tokį pat klausimą klausiau ir 
tojų, ateity, kai žmonės pradės iš Washingtono į laidotuves at-
visapusiškai ir racionaliai eks- vykusį sūnų Mindaugą. Tėvelis 
p^oatuoti žuvų išteklius, tai ap- buvęs kruopštus kaip bitelė v s a -
simokės su kaupu. me, ką jis dirbo. Neturėjo ypa-

Pažymėtiaa, kad jūros ir tingai išskirtinių talentų ir nesi-
vandenynai turtingesni u i žemę. draskė darbštumu, bet buvo la-
Kai kurie mokslininkai jūrą va- bai planingas ir tvarkingas. Tu -
dina "gamtine gamykla", ga- rėio puikią atmintį. Gera : mokė-
linčia duoti pasauliui 1 2 ^ bū- jo pustuzinį kalbų, kuriomis ko-
tinų baltymų. Pasaulio vande- respondavo ir skaitė, daug skaitė, 
nynai — vienintelė mūsų plane- Kitas jo dvasios ryškus bruožas 
tos viltis ateinančiais dešimt buvo labai jautrus Lietuvos ir 
mečiais i r šimtmečiais likviduoti lietuvybės dalykuose. Jais sielo-
maisto trūkumą. Tai didžiulis josi, nuolat diskutavo ieškoda-
arnodas. planingai i r protingai mas sprendimų, sirgte sirgo. Mo-
naudojamais š*o aruodo reaur-ve-o '<*":>"•:;. mokėjo ir *i:us ty- , 
aais galima rltnait-r.ti bi':jor.us'.:ai :š<!a.:s>ti | 
bnorjų. Ą. Mš^ns Reguliariai da i ru velionio (ne i 

mingai neilgam. 
Džiaugėsi velionis savo tikrai 

šaunia "Didžiąja Iliuzija," bet 
kartu ir guodėsi, su širdgėla guo
dėsi. Spaudos darbui apmokėti iš
leidęs nenumatytai daug savų 
santaupų (ne turtuolis buvo). 
Dėl to turįs palaukti su II-jo to
mo spausdinimu, nors gatavai 
paruoštas, kol iš I-jo tomo atsi
ras bent kiek pajamų. Velionio 
autoriaus bičiulius, pažįstamus ir 
visus lietuvius prašau ir kviečiu 
s teiti talkon jo našlei (prof. Gra
žina Juodeikienė, 3350 Rowena 
Ava, Los Angeles, Calif. 90027), 
įsigyjant už 15 dol. I tomą (720 

i pusi., kietais vlršais). Duktė, 
dukraitės ir draugai (Jūra, Julius 
Jodelės ir k t ) žada jai pagelbėti 
knygą platinti. 

Prof. M Gimbutienės inicia
tyva neužilgo žadama čia su
ruošti su a.a. Juode'kos knyga 
publikos supažindinimą. T a pačia 
proga dr. Marija sakė pakalbėsi
me (šįkart neleido) ir apie taip 
nelauktai mus palikusį patį auto-
i'ų, t y . padarysime jo paminėji
mą — akademiiėlę. Palieku ir aš 
šįkart a.a. Vlado biografijos ne
palietęs. Padarysime tai vėliau, 
{i yra įdomi, plati ir šakota. Pra
vartu bus su ja susipažinti, į di
delio žmogaus ir garb'ngo lietu
vio akademiko veidą iš arčiau 
pažvelgti. 

Šviesdamas ir dorindamas savo 
ganomuosius vysk. M o t Valan
čius nuolat ir nuolat jiem karto
jo: vaikeliai, būkite D'evui mei
lūs — svietui dailūs. Vargu pa-
vyzdingesnį sekėją — valanči-
ninką ir berastume, koks buvo 
VI. Juodeika. Jis buvo Dievui mei
lus ir svietui da lus. Dėi to k per 
jo laidotuves tekėjo ašaros ne la
šais, bet upeliais. Stasele, kodėl 
taip labai verki, paklausiau ve
lionio giminaitę solistę Klimaitę 
—Pautienienę. Su šiuo žmo
gaus mirtimi netekau pusės pa
saulio, atsakė ji. Buvo tai taikos 
pranašas, meilės apaštalas, tai
kytojas ir švelnintojas, kokių 
šiais laikais nebesut'nkame. To
kie humanistai gimdavo kadaise, 
nebegimsta nūnai . Stasė kalbėjo, 
hiperbolėm, bet, aiman, tai yra į 
kukli tiesa, o ne išdidus melas, j 

Aš manau, kad a a. Vladas y-1 
ra reformatoriusjis pakeis mūsų I 
gyvenimą. Padarys tai efektin
giau miręs, kaip gyvas būdamas. 
Bailrime pagaliau tuos triukšmin
gus pokylius ir minėjimus, vienas 
kito pagyras ir l'aupsinimus men 
klausiomis progomis, kalbėda
vo jis. Kai prieš porą metų jo 75-
-rių metų sukakties proga drau
gai siūlėme surengti jam pagerb-
tuves, jis kategoriškai užvetavo: 
;ei norite daryk'te, bet manęs 
ten nebus, nė surišę nenutempsi
te. 

A.a. Vladas Juodeika buvo ma
no ?e?eriais metais ir dviem sa
vaitėm vyresnfs draugas. Dauge
lyje gyvenimo veiksmų ir darbų 
buvau tartum jo antrininkas, pė- ji 
da pėdon paskui jį žygiavęs. Ver- i 
ta butų ir paskutinįjį žygį, va- Į 
landai išmušus, padaryti šio 
brangaus draugo dvasioje. 

TRUMPAI 

— L.B. Kenoshos Racine apyl. 
valdybos posėdis įvyko rusėjo 11 
d. L. Pliūros namu se. Buvo ap
tarta įvairūs LB reikalai. Ypatin
gai nuoširdžiai svarstyta, kaip 
apylinkė galėtų padėti JAV lie
tuvių mokykloms. Prieita nuo
monės, kad ne vien tėvų reika
las, bet visa mūsų isuomenė pi
nigais turėtų remti .isų mokyklų 
egzistavimą. 

— Studentai Ramutis Pliūra, 
Rūta Jaraitė jauniu .o demonstra
cijoms Washingtoru aukų surin
ko 217 dol. 

— LB apyl. rudoninis paren-

PAKELKIM GALVAS 
AUKŠČIAU 

Mūsų apylinkei LB krašto val
dyba paskyrė 300 dol. kvotą tau
tinių mokyklų paramai. 

Valdyba nutarė atsisakyti pu
sės surinktų aukų. Visas aukas pa
siųsti centrui, kadangi mes savo 
mokyklos jau nebeturim ir bend
rai norime paremti visas egzis
tuojančias mokyklas. Racine au
kas renka studentas Ramutis Pliū
ra, o Kenoshoj Br. Juška. 

Mes piniginėmis aukomis pa
remdami, plačius visiems bend
rus tautinius uždavinius, kuriuos 
vykdo Lietuvių bendruomenė, 
tampame dalininkai ir su tuo 
paskatiname dar plačiau darbuo-

gimas, su vakariene, menine j ris. Optimistiškai nusiteikę ide-
programa ir šokiais rengiamas ! Hstai mums davė LB, visą mū-
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— Lenkijos katalikų Bažnyčia . naujai įšventinti kunigai — vie-
plečia savo veiklą misijų kraš- nuoliai verbitai — rengiasi vykti 
tuose. Neseniai dar viena grupė ! j Indoneziją. Angolą ir Ghaną. 
lenkų kunigų išvyko misijų dar- Misijų kraštuose dirba ta ip pat 
bam j Lotynų Amerikos. Azijos daug lenkių seserų — Vienuo-
ir Afrikos kraštus . Kiti penki lių. 

spalio 29 d., šeštadienį. Sv. Ka
zimiero par. salėj, Racine, Wis. 

— M. Rakauskas jaugiau kaip 
dešimt metų vadovauja 950 m. 
Kenoshoj įkurtam Vakario 16 gim
nazijai remti būreliui. Jis iš re
miančių kas met išrenka po dvy
lika dol. Su gimna?:;a atsiskaito, 
LB metinių susirinkimų metu pa
teikia apyskaitą ir pateisinamus 
dokumentus. 

— Rimutis Jurevičius studi
juoja Madisono universitete me
chaniką. 

— Arvydas Lukauskas teisę stu
dijuoja Madisoae, Wis. 

i sų organizuotą gyvenimą, kelia 
kultūrą, o pesimizmas neša sa
vųjų tarpe nepasitikėjimą, griovi-1 
mą, nereikalingą savųjų tarpe po
litikavimą ir neprasmingų ginčų 
kėlimą. Mes kol kas laikomės at
spariai. • 

Br. Juška 

— Salisbury, Rodezijoj, y r a 
baigtas šv. Rašto vertimas j 
Shona ir Ndembele kaibas, ku
rios yra vartojamos daugiausia 
Rodezijoj. š v . Rašto vertimas 
buvo atliktas bendromis katali
kų ir protestantų specialistų pa
stangomis. 

A.|A. 
EMILY EUDEIKIS 

RUDAUSKATTfi 
Gyveno Oak Lawn. Illinois. 
Mirė rugsėjo 25 d.. 1977. 5:30 vai. ryto. 
Gimė Obicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Dorothy Jakubs, (žen

tas Kpt Stanley, U.S.N. — miręs). 2 anūkai Jack Jakubs ir De-
borah Jatrubs, sesuo Anna Biežis, brolis Leo Rudp. broliene Ma
ria, avog-erlra Josephine Ruddy, dukterėčios ir sūnėnai s u šeimo-
toia ir kiti giminės, draugai ir pažįstami, 

VeJiooe buvo našlė a. a. John F., motina a a Jack, sesuo 
ir švogerka a a Pauline ir Paul Baltučių bei sesuo a a. John 
Ruddy. 

Priklausė Cbtcagos Liet. Moterų Klubui, Darius-Girėnas 
Am. Legion Post 271, Womeai*8 Auxfliary, Sv. Teresės dr-jai ir 
f>-L.A. - 134-tai kuopai 

Kfinas bus pašarvotas antrad., 6 vai. vak, Eudeikis-Gaidas-
Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės Jvyks ketv.. rugsėjo 29 d. iŠ koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta i Svč. M. Marijos Nekaito PraaJdeiimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos u± velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, anūkai, sesuo, brolk b- kiti gfcninfs. 

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tel. 523-0446 

E U D E I K I S 
LHDOTUVIf DIREKTORIJŲ 

DOVYDAS P. SAIDAS b SERA10AS F. BAIMH 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1330 84 SMUI Caltforeia Attirai 
TtleloMi LA 3-044O u LA 

«tf0t 01 SMtfc Mtrmltan I m u 
Telefonas YAid» 1 

3 98S, 

l /4i 
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ŠVENTOS MIŠIOS 
LIETUVIŠKAI 

tw- V l i | aaljs jv% itmmmilliilm VVAAJ S 
l a M graBsI HielrtBj kayicMJa 9a fla k a r v * j kMrvtaaM g*H Į 

Tu išėjai ir džiaugiesi. Esi ra- labai lengvai ieMI aMjaatan ir. M ė . 
m m ir nesusinip nes. "Pasirinkai i g*| kvnigM a r Mrtsrfm stekatto ftfatuaerftt AaAs, I te Boj 
dalią, kuri nebus iš tavęs atimta" į kByfattje gaDto N M «tawi MktartMaeri* •# . lB&| toH». Teks-
(B šventraščio) | *MI MamMomh 

Reąuiescat in pace! | Tai* pat ra«H» 
S KtCMiria. Tai labai 

KVERLY HTLLS GtLINYCU 
244S WEST ttrtf STREET 

TeMoiMi: PK 94*33 kt FR M«S4 
Taip pat naujoji Barbaro* ir 

Gene Drtshhj krautuve. 
THE DAISY STORE 

• t lS SouttmMt H«y, Oak Lama 
TtaL 4a#-13t* 

fftektRi Šįštmm 
kar f r t * . 

V M M k y k t t e « a M M i r . M » a rmAjv* Betarta kalba. 

Kalaa M «ata> i # % noolalda. parkaat » topŲa: S9% 
laida, pei ksat nasgaM kaip M. 

Baiyklte «h» aakasa: 

I R A U A A I 
4645 W. I3rd ItrtM 

OilMCO, in. M 2 9 
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SES. M. REDEMPTA, SSC 
JKVLA B.VJB1NSKAS 

Mūsų mylima SešelS mirf l igo
ninėje l)oylestown. Pa. 19T7 m. 
rugsėjo 24 d.. 6:30 vai. vakiu-e. 

Velione buvo duktS Jurgio ir 
Katarinos (Skirkey) Babiaaku. 

Į vienuolyną" įstojo iŠ Sv. Pe t ro 
p a r a p . So. Boatoo, Kasa 

Vienuolyae išg>-veno 51 metu*. 
Įžaduos*? 49 metus. 

Paliko iiuliūiilaie šv. Kazimie
ro Seseris, savo sesutes Elena 
Bumstead ir Mary VVeydt, svaini 
John \Veydt, mirkusios sesutes J o a n 
svainį Stephe-n Calder. 4 sūnus 
brolj G«orge Bobinsky. »finSruį 
Kun. John J. Bumstead. kleboną 
šv. Jeronimo bažnyčios. Norwalk. 
Conn., sfinCną P.obert Bumst>-.id 
dukterėčias Kathleen Ir JoannK-
įr Ju šeimas, taipgi kitus gimines, 
mokinius t r pažjstamus. 

Velione b u s nulydėta 1 koply
čią trečlad.. rūgs. C8 d.. 7 v. vak., 
o laidotuves įvyks ketvirtad., rūgs. 
C9 d. Gedulingos pamaldos pras i , 
des 9:30 va ! ryte £v. Kazimiero 
Seserų koplyčioje, 2601 V». Mar -
ąuette Kbad. Po pamaldų bus n u 
lydėta j šv. Kazimiero kapines. 

Prašome gimines. Seseles moki
nius ir pažįstamus dalyvauti Šiose 
laidotuvėse Ir pasimelsti ui a. a. 
Seseles sielą. 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
u Babinsku, RimvOead. \Ve>dt 

šeimos 
Laidot. direkt. Michael Bigenis, 

Holland. Pa . — Anthony Phillips. 
Chicagoje-

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845SOmHWESTERNAVE. 

Trys Moderntikos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

U S 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR S 0 N U S 
TBYS MDDERNIAKOS KOPLYČIOS 

2533 We$t7lstSt. — Tel. GRovehilI 6-2345>6 
I4I0 So. 50th Avis Cicero — T0wnhall 3-2108-9 

AKdTft AUTOMOBILIAMS gTATYTl 

LAIDOTUVTV DIREKTORIAI 
Uffaf i | Uidotovif PkoklorlĮ AsociattĮes f artai. 

ANTANU M. MILLIP5 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

19OT SO LITTJAMCA * V K . TH . TArtfei l-*¥>\ 

STEPONAS C. LACK (UCKAW!CZ) Ir SŪN0S 
«14 W. tSH nJiCE TM. Virink* 7-6673 
S424 W. aVtt STREET r-i REpabB« 7-1211 
t!02t Sootbv«i Iflft-baay, Pato* BUla, Ui Tai 974-44M 
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X l ' i a. a. Po> ik> Sobieskio 
sielą metinių mirties sukaktuvių 
proga šv. Mišias atlaikė ir pa
mokslą pasakė kun. J. Kaniaus
kas Marijonų koplyčioje rugsė
jo 25 d 9 vaL ryto. Pamaldose 
dalyvavo gausus velionio šeimos 
artimųjų būrys, taip pat dalis 

X Amerikos Lietuvių Tarybos "Draugo" tarnautojų, nes A. 
meanis susirinkimas bus spa- j Sobieskienė daugelį metų dirba 
lio 8 d Sheraton Tower salėje, į "Draugo" administracijos infor-
9333 Sok Cicero Ave. Pradžia macijos skyriuje. Po pamaldų 
9 vai. ryto. Susirinkime invo-' velionio žmonos, dukters ir sū-
kaciją sukalbės vysk. V. Briz-; naus visi buvo pakviesti pus-
gys. I susirinkimą delegatus ir; ryčių, o po pietų aplankė miru-
valdybą kandidatus paskiria siojo kapą šv. Kazimiero ka-
Amerikos Lietuvių Tarybą su 
darančios organizacijos. 

X Viktorija Kleivienė, nuolat 
gyvenanti St. Petersburg Beach, 
Fla., porai savaičių buvo nuvy
kusi į Montrealį aplankyti savo 
pusseserę dr. Vitaliją Giriūnie-
ne, o pereitą sekmadienį dalyva
vo Giedros korporacijos jubilie-

pinėse. 
x Akademinio skautų sąjū

džio metinė šventė ruošiama 
rpalio 22 dieną Šaulių namuose. 
Brighton Parke. 

x Sofija Budrienė iš Mar-
miette Parko padovanojo Va
sario 16 gimnazijai paremti 
tautiniais drabužiais papuoštą 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. a . VALSTYBĖSE 
Bražinskų byla, kongre3-

CHICACOS 
ŽINIOS 

DIDELIS GAISRAS 

Naktį į šeštadienį perkūnas 
įtrenkė į Union 76 žibalo va-
.yk.ą neto.i Lockporto ir užsi

mano Robert K, Dornan (San- degė trys gazolino rezervuarai. 
ta Monica, Calif.). rūpesčiu I Trenksmas supurtė namus net 
kaip rašo "Los Angeles Herald-1 už 10 mylių. Žmonių aukų ne-
Examiner" IX. 20 vėl perkelta! buvo. 
į JAV kongresą ir bus svarsto j CONCORDE l CHICAG4 
ma Atstovų rūmų imigracijos prezidentas leido nutūpti nau-
pakomisijoje. Jis yra suėjęs I U p ^ greitam prancūzų Concor-
asmeninus ryšius su B r a z i u s - ; ^ l ė k a m i i 1 2 . j e miestų, jų 
kais ir deda visas pastangas, i U r p e ^ dūcagoje, tačiau mies-
kad jie nebūtų deportuoti Ro- j t Q m e r a s taLm n ė r a palankus ir 
bert Dornan, susilaukęs rimtos n e . t r o d o k a d įsileistų Concorde. 
lietuvių talkos rinkim: :ose, yra 
tapęs nuoširdžiu lietuvių draugu 
ir Lietuvos reikalų gynėju. 

jinėje šventėje Chicagos Jauni-i didelę lėlę. Kam ji teks, suži-
mo centre, V. Kleivienė yraįnosime spalio 2 d. Jaunimo 
korp. Giedros narė nuo studi-Į centro kavinėje gimnazijos rė
jų meto Lietuvoje. Aplankius 
savo dukras ir anūkus, viešnia 
vėl grįžta 
burgą. 

atgal j St. Peters-

mėjų susirinkimo metu. 
x Meno kolekcijonierių pa

rodų ciklas prasidės Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje rug-

Gausiai susirinkusi publika lauke "Šventojo Narvo" premjeros Clevelande, ateitininkų kongrese 
Nuotr. J. Kuprio 

VISAS GENERACIJAS APJUNGUSIOS 
GIEDROS JUBILIEJUS 

x Česlovas Senkevičius fa- Vy- sėjo 30 d., penktadienį. Tą die-
tautas Skrinskas, torontiškiai ną bus atidaryta dr. Gedimino 
skautininkai, pereitą savaitgaįl ir Dalios Bylų ir adv. Volde-
buvo iš Toronto į Chicagą atvy- maro ir Caren Bylaičių meno 
kę parsivežti Kovojančiom Lie
tuvos dokumentinės parodos 
eksponatų. Lankėsi ir "Drau-

rinkinio paroda. Parodą rengia 
Jaunimo centras. 

x Rudens mugė įvyks Jauni-

Ateit ninkių moterų korpora
cijos Giedros auksinis jubiliejus 
buvo paminėtas praėjusį sek
madienį. Minėjimas pradėtas 
šv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje 
Šv 
korp. dvasios vadas kun. Pr. 
Garšva, pasakydamas sukakčiai 
pritaikytą pamokslą. Šv. Mišių 

rių organizacijų ir paskirų as
menų. 

Po to į sceną prie Giedros vė-

5000 BĖGIKŲ 
Maratono bėgime sekmadieni 

Chicagoje dalyvavo ap*e 5000 
vyrų ir moterų. Bėgo 26 mylias. 
Laimėtojas — Fort VVayne, Ind., 
studentas Dan Cloeter, 25 m., 
atbėgęs per 2 vai 17 min. 52 

ge". Paroda vyks šį sekmadie- mo centre spalio 9 d., sekmadie- m e t u g ^ o j o giedrininkė sol. 
nį, spalio 2 d. 4—9 vai. po pietų nį po jaunimo Mišių. Daly- D a l i a Kučėnienė. 
Toronto lietuvių namuose, 1573 vaus skautų, ateitininkų ir ki-
Bloor St. VV. Iš čia eksponatai tos organizacijos. Nor'ntieji 
bus perkelti ir spalio 9 d. nuo mugėje dalyvauti kreipiasi j 
9 vai. ryto ligi 1 vai. po pietų jos vadovą kun. Antaną Sau-
bus rodomi Prisikėlimo parapi- laitį. 
jos parodų salėje. 1011 College] x Aleksas Daraškus, gyv. 
S t , Toronte. Parodą ruošia' Ade1 aidėję, Austra'ijoje. šiuo 
skautininkų ramovė. ' me'u atostogauja Amerikoje. 

x Kun. Jonas Sukackas, SJ, lankydamas savo gimines ir 
daugelį metų dirb?s Montevideo, draugus Ilgesnį la'ką buvo ap-
Urugvajuje, lietuvių ir vietinių sistojęs Petin sylvani joje. Viešė 

Po pietų 5 vai. iškilminga 
akademija įvyko Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Minėjimą 
pradėjo vyr. giedrininkių pirm. 
Emilija Vilimaitė trumpu žo
džiu, pakviesdama iškilmėms 
vadovauti Vidą Gilvydienę. Su
giedotas Tautos himnas. Po to 
kun. Pr. Garšva sukalbėjo in-
vokaciją. Iškviesta gen. kons 
Juzė Daužvardienė trumpame 

Prieš pusantro mėnes'o, surin
kęs 24 kongresmanų parašus, 
įnešė kongresan rezoliuciją, rei-

jkalaujančią Baltijos valstybių 
nuo scenoje degančios žvakės bylą kelti Jungtinėse Tautose. 
užsidegė žvakutes ir uždegė žva- Dabar rezoliuciją vėl pakartojo | sek. Bėgimą baigė 2,128, Pas-
kutes ant labai gausiai susirin- tu keturiais naujais rėmėjais. 
kusių svečių stalų. Tai buvo 
lyg meilės ir šviesos pasidali- — D*- Petras Pamataitis, 
nimas, Santa Monica, Calif., LB Tal-

Julija Lungienė davė platesnę kos Lietuvai komisijos narys. | 
Giedros apžvalgą, kad korpora- ilgesniame laiške "Evening Out-

"Tfirate" Taaaitvtė I c iJa įteigta. 1927 m, jai šūkį look" dienraštyje DC 21 rašo 
i~w— ; ^ O A « . » sugalvo- apie Viktoro Petkaus ir Antano 

ęs prof. St. Šalkauskis. Savo Terlecko Vilniuje areštus, pri-į jos sūnus Allen, 2 m., ir viene-
Įdomioje apžvalgoje trumpai mena Algirdo Žiprės laikymą: rfų metų duktė Sheila žuvo 
prelegentė sustojo prie įvairių Permės koncentracijos stovyk-: degant jų apartamentui 1412 W 
Giedros atliktų . darbų, kurių j los "psichoizoUatoriuje", o taip: 5 1 st. , Chicagoje. Du sūnūs ir 
gausybė kėlė svečių nuostabą. į pat tragišką dr. Jono Kazlaus-: tėvas — sunkiai sužeisti Gais-

Kadangi šimet sukanka 100 ko ir Mindaugo Tamonio liki-1 ras kilęs vienam iš vaikų žai-
metų nuo rašytojos Šatrijos' mą. Pasaulio psichiatrų d-jo9;džiant degtukais. 
Raganos gimimo, o ši rašyto'a konferencijoje Havajuose "rusų 

Emilija Paliokienė, Emilija Vi- b u v o G i e d r Q s k o r p g a r b ė g n a r ė d e i e g ac i ja paneigė, kad sveiki 

liavo3 buvo 
korporantės 

iškviestos naujos! 

_ ™ — " T * "KT^I Lilija Nastonaitė, Irena Jurjo-! i k a l n u s ' » v i r š ū n e s 

Misiąs atnašavo Giedros- . . . . . _. . . *7 M mene, Mirga Valaitiene ir Lore • 

kutiniais atbėgo J. Donahue, 
atvykęs iš S t Louis, Mo. Jis 
bėgo 7val. 9 min. 42 sek. Se
niausias bėgikas buvo Al Borde 
81 m., bet jis tebėgo 2 mylias. 

3 MOSTYS D £ L DEGTX7KŲ 

Motina Susan Kozicki, 23 m., 

ta PUenaitė. Po priesaikos nau
josioms korporantėms buvo 
'teiktos juostos ir kepuraitės, 
prisegtos gėlės. 

Į sceną iškviestos Giedros i 
garbės narės Alicija Rūgytė. i 

INVALIDŲ L A B U 
limaitė, Albina Dumbrienė, Ele
na Juknevičienė ir jubiliatės, vie

tai apie šią auklė oją, humanis- žmonėi laikomi psichiatrinėse 
tę ir rašytoją įdomų, spalvingą, Ijgo-inėse. Jei tokio paneigimo 

nos pirmųjų Giedros narių, Ku-i a g m e m š k a i s įsp^^iais perpintą nedarytų, jie nebūtų rusai", ra 
nigunda Keblinskienė, Ona Mae 
kevičienė, Ona Pankienė, Elena 
Masaitienė, Bronė Pabedmskie-
r.ė, Marija Lušienė ir Stasė Pau 

"Bet jei tokių 

Ch cag03 miestas gatvių san
kryžas ir valdinius pastatus 
labiau pritaiko tiems, kurie te
gali judėti tik vežimėliuose, ve-

į tienienė. Joms įteikti atžymė-
sie^ovadoje bei kolegijoje, yra damos Chicagoj, lydimas Myko- s v e įk in i m o žodyje linkėjo kitus: 3 i m o adresai. (Kelios iš jų ne
atvykęs kuriam laikui į Chica- to Būdos, aplankė "Draugą", j į į f c ją , švęsti tėvynėje. Ji Lalėjo atvykti). 

paskaitą skaitė Stasė Ptterso- šo Pamataitis 
nienė. Prelegentė buvo sutikta ka'tinimų nori išvengti, tegu žiojamose kėdėse. 
ilskirtinai ilgais plojimais. Iš leidžia tarptautiniam Raudona-
rašytojos raštų mozaiką pertei- jam Kryžiui arba užsienio žur-
kė aktorė ir režisierė Živilė nalistams aplankyti priverčiamo 
Numgaudaitė. Ji suvaidino pa- darbo stovyklas ir psichiatrines 

gą ir apristojęs tėvų jėzuitų apžiūrėjo spaustuvės įreng mus ^ p p a t u ^ g ė scenoje stovin-j 
vienuolyne. Sveč:as iš Urugva
jaus žada čia kiek ilgiau pabū
ti, pasilsėti ir pasigydyti. 

X V. Tomkus, savininkas Sa-
phire Sea Motor Lodge. Palm 
Beach, Floridoje, dosniai parė 

iaigijo knygų, pasikalbėjo lietu- č i ą melę ž v a k C ) k a i p l a į s v ė 8 fe 
viškos spaudos reikalais, šiomis g v j e s o s simbolL Jubiliates svei

kino vysk. V. Brizgys, Ateities 
red. kun. K Trimakas, PLB 

čią Mariją Pečkauskaitę. At- ligonines' 
Sveikinimo ždžius jaunosioms hkta programa buvo originali ir 

dienomis išvyksta i Europą, o iš 
ten grįš į Australiją. 

X Lietuvių fronto bičiuliai 
sekmadieni, spalio 2 d,, rengia 

mė savo dienraštį, atsiųsdamas į išvyką į Beverly Shores, India-
metinį prenumeratos mokestį ir 
12 dolerių auką. Labai ačiū. 

x Lemonto L, B. apylinkės 
rudens balius įvyks šeštadienį, 
lapkričio 19 d., 7.30 vai. v a k , 
Union Hali salėje, WUlow 
Springs. Gros puikus Neo-Li-
thuanų orkestras, ir bus nuotai
kinga programa, skani š i l ą va
karienė ir veiks baras. Bilietai 
suaugusiems 12 dol., o jauni
mui 7.50 dol. Maloniai kviečia
me visus nedelsiant užsisakyti 
stalus, nes jų skaičius ribotas. 
Stalams skambinkite 739-536L 
Prašoma skambint po piet. 

(pr.) . 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
X Skrendame bei automobiliu 

vykstame į Sunny Hills Florido
je rudens savaitgaly spalio 8, 9, 
10 d. d 

Dėl informacijų kreipkitės: 
V. Beleckas 

New York— 212/382-6440 
J. Zabavičras 

New Jersey —201/381-3198 
D. Dmaitis 

Detroit — 313/549-6878 
J. Mikonis 

develand 216/531-2190 
M. Kiela 

Chicago — S12/4S4-9655 
(ak.) 

noj, inž. K. Račiūno ir kitų bi
čiulių vilą prie Michigano eže
ro. Prašome bū1 i 2 vai. p. p 
Kviečiami visi bičiuliai su šei
momis ir draugais, 

x Marųuette Parko Iictuvii 
Bendruomenė rugsėjo 30 d. 7 v 
vak. Jaunimo centre rengia kul 
tūrinę vakaronę. Kun. A. Sau 
laitis papasakos apie Brazilijo 
lietuvių gyvenimą, švietimą ir 
kultūrinę veiklą. Paskaita bus 
paįvairinta skaidrėmis ir pa 

pirm. Br. Nainys, seselė Marga 
rita, korp. Gaja, ateitininkai 
•sendraugiai ir šiaip daug jvai-

x Amerikos Lietuvių inžinie-
iu ir architektų sąjungos Chi 

:agos skyriaus susinnkimas 
vyko rugsėjo 23 d. Tautinių na-
"!ų salėje. Susirinkimą prave-
ė pirm. M. Šilkaitis. Juozar. 

Bacevičius skaitė paskaitą Ir iš-
nmiai supažindino klausytoju? 
u Marąuette Parko apylinkė? 
cyventojų rūpesčiais. 

x 

narėms tarė E. Paliokienė. 
kviesdama būti atspariomis šia
me įvairių idėjų susikryžiavimo 
nasaulyje. Jaunųjų korporan-
č ų vardu trumpą padėkos žodį 
tarė L. Nastonaitė, pažadėdama 
bengti Giedros keliu, kurios šū
kis yra į kalnus, į viršūnes. Tas 
šūkis buvo iškabintas scenoje, 
taip pat buvo ir iš gėlių suda
r y k didelė G raidė. Padėkos 
žodyje A. Dumbrienė pasisakė, 
kad jos vyresniosios nepasiry
žusios išeiti i pensiją, bet ak
tyviai dalyvauti Giedros veik
toje. 

Advokatas Robertas Sete-
veikslais iš Pietų Amerikos l i e - ' ^ Believille, Mich., žinomas 
tuvių gyvenimo. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

rvečių šiltai su'ikta. 

Po to Giedros korp. narė sol. 
Dalia Kučėnienė padainavo ke-
ietą įvairių operų arijų. Pabai
goje padainavo V. Kuprevi
č i u s Lakštingalos giesmę. So
listei akompanavo amerikiečių 
konservatorijos dekanas dr. 
Enrique Arias. Solistė buvo la
bai šiltai sutikta, aidint ploji
mams, turėjo padainuoti dar 
virš programos. 

Vida Gilvydienė. programai 
vadovavo puikiai. Ji kalbomis 
nieko neištęsė ir neapkrovė, to-

— Linas Kojelis, studijuojąs 
politinius mokslus Princeton 
universitete, šią vasarą darba
vosi Graikijoje savo specialybės 
srityje. Dabar grįžo atgal ir 
vėl tęsia studijas. Jo naujas 
adresas yra toks: Linas Kojelis. 

I 24 Dickinson Street, Apt. 11, 
Princeton, N. J. 08540. 

KANADOJE 

UŽSIMtšĖ STUDKNTĖ 
Chicagos universiteto studen

te Patricia Lynn Baker, 24 m., 
baigusi universitetą ir siekusi 
sociologijos magistro, žuvo 
automobilio nelaimėje važiuoda
ma į Kent universitetą demon
struoti. Atrodo, kad automobi
lio vairuotojas R. Ungers už
snūdo. 

Detroito lietuvių visuomenės 
veikėjas, "Draugo" bendradar
bis, atnaujindamas prenumera-

X Mados ir realybė ne visada. r ą atsiuntė 10 dolerių auką 
sutinka. Pamatykite namuose j Nuoširdžiai dėkojame. 
pasiūtus madingus rūbus, kas' 
prieinama kiekvienai, Putnamc! Rm^§,,** ^^auskas, žino-
seselių rėmėjų rengiamoj madų 
parodoj spalio 9 d Jaunimo l^111 

Į garbės nares už nuopelnus :ėl ir palyginti netrumpa pro-
visuomeninėje veikloje buvo pa- gramą praėjo labai sklandžiai, 
kelta Balfo pirm. Mariia Ru- Vaišių metu pakeltos šampa-
dienė, kuri trumpu žodžiu dėko-, no taurės ir sugiedotas Tlgiaūsių 
jo už suteiktą garbę ir pažade- | metų. Auksinio jubiliejaus su 
jo visokeriopą pagalbą. 

Sveikinds-nas ateitininkų fe
deracijos vadas dr. J. Kisielius 
priminė sw.biausias ateitinin
kų ga ins 

mas ciceriškis, atsiuntė "Drau-
auką. Ačiū. 

kakties minėjime dalyvavo vy
riausios, jaunesnės ir jauniau
sios narės. Tai buvo puikios, 
mokančios veikti šeimos de-

•sinaujinimą krikš-' monstracija. Svečių buvo ir iš 
Čionybėj i mesį save tautai i Wtų JAV miestų. Po visų iškil-
ir įsipareig. imą kultūrinei vei-j^ių ir vakarienės visi turėjo 
klai ir kfir-. ai. "Jūsų rankose į progos pasišokti, Vyčių orkest-

Bilietai J. Vaznelio ore- • x M u z f l i ° Vlado Jakubėno yra ateities dedra", baigė savo centre. 
kybo j . (pr.). 

X Bilietai | Algirdo Lands
bergio dramą "Šventasis nar-
\ss" gaunami Gifts Internatio
nal J. Vaznelio krautuvėje 2501 
W. 71 St. Vaidinama Maria 
High School salėje spalio mėn. 
1 d. 7:30 vaL vakaro. Kaina 
6 ir 4 dol. (pr.). 

x Meniški ir originalūs Vik
toro Veselkos medžio drožiniai 
bus eksponuoti tautodailės pa
rodoj spalio 7—9 d buv. Čiur
lionio galerijoj Jaunimo centre. 

(pr.). 

X Dramaturgas Algirdas 
Landsbergis atvyksta į Chicagą 
iš New-Yorko į savo dramos 
"Šventasis narvas" pastatymą. 

vienerių metų mirties sukakties 
minėjimas ruošiamas gruodžio 
11 d Jaunimo centre. 

gerai išmas'; tą žodį federacijos 
vadas 

lui grojant. 

Veiklioji Giedra 

X A 
surinkta dokumentine 
ga — kaip Amerikos lietuvis 
laimėjo vVashingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siek* 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvhj 
Tarvba" Knyga kainsvo i c spalio mėn. 1 d. Drama susido-
doi. dabar ją "Draug?" cafimt! mėjimas labai didelis. Vaidina )££ 

savo šventę 
suorganizavo gerai, o jos visi 

; osios korporantės darbai buvo galima matyti iš 
vienoje klasėje suruoštos Gied
ros veiklą 
fodėlės. 

vaizduojančios pa-
L. Galinis 

Artūras P. Augėnas. baigęs Toron
to Yorko universitete organinę 
chemiją bakalauro (honours) laips
niu. Ketina tęsti studijas toliau 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

PD3MOJI TAUTINE TEMA 
DAOLfcS PARODA 

Jau artėja spalių 7 d., ka
da bu3 atidaryta išeivijos dai!i-
ninkų pirmoji paroda tautine 
tema. Norinčių parodoje daly
vauti atsiliepė 15 su virš 40 
darbų, Rugsėjo 16 d. Jury ko
misija parodai atrinko 33 kūri
nius. Prieš pat parodos atida
rymą ta pati Jury komisija at-

! rinks darbus premijoms, ku-
! rioms Čiurlionio galerija. Inc., 
I paskyrė 1000 dol. Premijų dy-
į dis toks: pirmoji — 500 doL. 
I antroji — 300 dol., trečioji — 
; 200 dol. Jury komisija be šių 
paskirs dar tris garbės premi
jas. Parodoje bus tapybos, me
džio, keramikos ir grafikos kū
rinių. Šalia veteranų ir jau ži
nomų dailininkų pasirodys Chi
cagos visuomenei ir naujų dai
lininkų, kaip Bona Brazdžionie
nė ir kiti. D. A. 

raut! ui 3.3B 
•Jin u. 

dol NU persIuD-
(pr) 

tie patys aktoriai, kurie turėjo 
tokį didelf pasisekimą Cleve-
laude. (pr.). 

Chicagos Gen. T. Daukanto Jarų saulių kuopos 
m. šaudymo varžybose. Iš kaires: S. Rip*-

laimėtoja, kuopos pirm. B. Vengianskas. II-sios \ 
ffenkni, kuopos moterų vadovė U. Zlr.!;iene, F 

| tos laimėtoja G. Jiar'.juen* 

oterys, dal^-vavusios 
nė. pirmosios vietos 
tos laimėtoja L. Lit-
'.•/enč ir TT--;- - is-

Nuotr. P. Maletoa 

LR'DCNINKAI IŠ IZRAELIO 

Šeši vyrai ir viena moteris 
JAV vyriausybės lėšomis bus 
atskraidinti iš Izraelio spalio 
4 d. Chicagoje liudyti, teisiant 
Frank Walus, 54 m., kuris esą 
Čenstakavoj, Lenkijoj, tarnavęs 
Gestape ir nužudęs daug Žydij 
ir kitų. Apie savo ryšius su 
naciais jis, apsigyvendamas 
JAV-se, nepranešęs. Dabar no
rima atimti jo pilietybę. Buvo 
suplanuota atskraidinai liudi
ninkus ir prieš Bronių Kamins
ką, kaltinamą veikus prieš žy
dus, bet paskutinfn momentu 
LUO Ui aUiaajtyia. 

Tik kg išėjo iš spaudos 
KATALIKU BAŽNYČIA LIETUVOJE 

1940-1944 MeUii 
Paraše vysk. VINCENTAS BRIZGYS 

I ^ y g o j aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar panaudoti savo tikslams Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius. 

Kaina su pershintimtj $4.30. 192 pusi. Illinois gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63ro S t , 
Chfcaeo. UI. 60629. 

&> 
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