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Ar Vances misija pavyks? 
Kaip sutaikinti arabus su Izraeliu? 

Washingtonas. — Valstybes 
sekretorius Cyrus Vance išskrido 
| Yid. Rytus. Pirmasis jo sustoji
mas buvo Egipte,- Aleksandrijoj. 
Aplankys dar Libaną, Siriją, Sau-
<K Arabiją, Jordaniją, Izraelį. Ke-
kfoaėj išbus apie 12 dienų. Svar
biausias misijos tikslas bus išsi
aiškinti palestiniečių vaidmenį bū 
shuose Genevos derybose ir liki
mas arabų teritorijų, dabar val
domų Izraelio. 

Izraelis griežtai reikalauja iš 
busimųjų derybų išjungti palesti-
niefius. Min. pirmininkas Begin 
sKŪę palestiniečius sujungti su 
Jordanijos delegacija. Juos tebe
vadina teroristų organizacija. Jis 

taip pat kritikuoja Amerikos po
ziciją reikalauti Izraelio pasitrau
kimo iš užimtų žemių ir tai pa
vadino visišku konferencijos ne
pasisekimu. 

Yra žinomas Vances planas 
dėl vakarinio Jordano upės kran
to. Jis siūlo šiai teritorijai admi
nistruoti sudaryti laikiną mišrią 
patikėtinių tarybą ir, padėčiai su-
normalėjus, pravesti plebiscitą. 

Izraelis nenori kalbėtis su pa
lestiniečiais svarbiausia dėl to. 
kad jų, palestiniečių tikslas ne
pasikeitė. Jie nori likviduoti Iz
raelio valstybę. Su jais nebus 
kalbama tol, kol nepripažins tei
sės ir Izraeliui egzistuotu 

AUKSO PRAMONE AFRIKOJ 
J0HANNESBTTRG. — Pietų kasyklas prisikasta iki 3.2 km 

Afrikoje iškyla naujas vaiky
masis aukso, š į kartą ne į ati
dengtas naujas turtingas aukso 
gyslas, bet į atmatų kalnus, su
pūtus per šimtmečius i š aukso 
kasyklų Aukso vertės pabran
gimą* ir nauji aukso iškasimo 
ir gavimo metodai įgalino lai-
ntfti turtus I i snpfltų atliekų. 

Nsujusfef~tebta> ieškotojas yra 
Pietų Afrikos didžiausia* auk. 
SO gamintojas Anglo-American 
Corporation, g i s kasyklų gigan
tas Sukūrė naują įmonę — East 
Road Gold and Uranium Com-
pany (ERGO) eksploatuot tuos 
supiltus rudus atmatų kalnus, 
kurte per laiką suaugo su Pietų 
Afrikos gamtovaizdžiu. Per atei 
nančtus 20 metų ERGO bendro
vė tikisi laimėti apie milijardą 
randų (apie 1-5 bil. dol.) už gau 
tą auksą, uraniumą ir sieros 

gilio, iškeliant į žemės paviršių 
begalinę daugybę akmenų. Pa
lyginus su tuo senuoju aukso 
kasimo metodu, šis naujasis me 
todas atrodo labai nesudėtin
gas. Po aukštu slėgimu tos ka
syklų atmatos ištirpdomos van 
denyje ir supilamos į vandens 
siurblinę. Iš tenai per 8QJtm il
gio vamzdžius ttipteviF' nudaro
mas į ekstrakcijos įmonę. Ten 
ta medžiaga nušarrnmama, iš-
žluginama, kad gautų uraniu
mą. po to surenkama sieros 
rūgštis. Atmatų likučiai po to 
nukreipiami į aukso ekstrakci
jos įmonę. j 

Per ateinančius 20 metų nu-Į 
matoma nukasti 19 atmatų kai- j 
nų. 378 milijonai tonų tos me-1 
džiagos, su 1.5 milijonų tonų 

Aukso karštligė Johannes-
burge nėra naujas dalykas. Bet 
idėja, kad iš žemės purvo ir at

galima padaryti pinigą, 
naujai įmonei' naujas di-

•Hinijriii Į dabartines aukso 

Amerikiečiai nėra optimistai, 
nemano, kad pavyktų iš pirmo 
karto Genevoje ir pavyktų susi
tarti. Carteris tik pastebėjo gero< 
valios kibirkštėlę abiejose pusėse, 
ir mano, jog ir arabai, ir Izraelis 

padarys nuolaidų. Tokios pat 
nuomonės yra ir Vance. Susita
rimas galimas gal tik už kelerių 
metų. 

^m 

Daugiau motenj 
universitetuose 

WASHINGTONAS. — Statis
tikos biuro žiniomis. Amerikos 
universitetų žemesniuose kur- į 
suose 200,000 moterų yra dau-j 
giau negu vyrų. Jos sudaro 52 
proe. visų studentų. Nuo 1970 
juodukų skaičius taip pat padvi
gubėjo. 

1976 visokias mokyklas lankė 
60.5 mil. mokinių ir studentų. 
Aukštosiose ir vidurinėse mo
kyklose studentų skaičius kas 
met didėja, bet pradinėse mo
kyklose jau pradedama mažėti.! T *•• • i f .- , . . 
Tai aiškinama gimimų sumažė- j l n O i p j t»IS p r o h l O l C l j a 

' -4i,*? 
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Sadatas apkaltino 
Maskvę 

Katras. — Egipto prezidentas 
Anvvar Sadat apkaltino sovietus, 
norinčius išprovokuoti Egipto — 
Libijos karą. Jis pažadėjo pasiųs
ti protestą Maskvai dėl jų heli
kopterių, palikusių iš lėktuvnešio, 
{skridimų į radaro ir komunika
cijos lauką. 

Egipto spaudos pranešimu, per 
paskutines kovas su Libijos gink^ 
luotomis pajėgomis vienoj oazėj 
buvo sunaikinta nemaža sovietų 
atsiųstų Libijai bombonešių. 

Gyvenamasis namas. Liepiškjų km., Šiaulėnų vfeč., Šiaulių aps. (B. Buračo 1934 nuotrauka) 

jimu. 

Nixonas garęs 
1 miL doL? 

WASHINGTONAS. _ Teisin
gumo departamente manoma, 
kad buv. prezidentas Nixonas 
yra gavęs 1 mil. dol. iš sunkveži 
mių vairuotojų unijos preziden- i 
to Frank Fitzsimmons, rašo šios 
savaitės "Time" žurnalas. Nuro- į 

New Delhi. —• Indijos minis-
teris pirmininkas .Norarji Desai 
nori per kefteriSR-metus visam 
krašte jvesti visuotinę prohibieiją. 

Hong Kong. — Šioji britų ko
lonija kenčia dėl geriamojo van
dens stokos. Tokios sausros ne
buvo per 90 metų. Kinija paža
dėjo miestui ir apylinkei duoti 
vandens iš savo rezervuaru. 

VALDEZ, Alaska. _ Pirmasis 
tanklaivis su Alaskos nafta jau 

° ' 1", •• ." ! do ir data kada VIMMMH P-HVP^I pripildytas ir iš Valdez uosto 

RUSAI KLAUSO, KAI MES KALBAME 
NEW 

Russians Are Listening" — to- ! piuteriais Tokiu būdu jie surin-

centrinę rafinavimo stotį. ER
GO tikisi per metus gauti 54 to 
nas aukso, 150 tonų ur&niumo 
ir 530,000 tonų sieros rūgšties. 
1979 m- bus pirmieji eksploata
cijos metai ir tikimasi išmokė
ti dividendo 1.3 milijonus dole
rių, o 1980 metais to dividendo 
dvigubai daugiau, (t) 

pirmą pusmilijonį ir kada ant
rą. Nixonas, gavęs pinigus, suti- j PrTTSBURGH Keturiose 
ko neprileisti prie valdžios būvu-; valstijose sustreikavo plieno dar 
sio tos unijos prezidento Jimmy į bininkai. Michigano. Pennsylva-
Hoffa, | nijos, Massachu?etts ir New Yor 

Hoffa 1975 liepos 30 paslaptin j ko volstijose Bl rerkuoja 6.570 
gai dingo. Į darbininkų. 

Greičio ribos 
kilometrais 

wra. — Provincinis On-
HJNI parlamentas be didesnės 

Rumunų prekyba 
su Vakarais 

VIENA. — Riflhunija pasira
šė su įvairiomis JAV, V. Vokie 

<Sp«adteijo8 patvirtino vyriausybės | tijos, Britanijos ir Prancūzijos 
bendrovėmis prekybos sutartis. 
Svarbiausia, ji nori gauti neil
gom distancijom skirtų lėktu
vų, nes toje srityje Rumunija 
esanti atsilikusi nuo Rytų Eu
ropos kraštų, nekalbant jau 
apie Vakarus. Lėktuvų gamy
bos plėtimui pasirašė sutartis 
su V. Vokietija ir Britanija. 
Abi valstybės Bukarešte įsteigs 
savo skyrius ir padės Rumuni
jai statyti keleivinius lėktuvus. 
Be abejo, tam darbui turės nu
vykti vadovauti ir vokiečių spe 
cialistai. 

Su Prancūzija Rumunija su
sitarė mažesnių automobilių ga 
mybos reikalu. Amerikiečių ži
balo bendrovės padės anglių 
eksploatavimo srityje. 

i š tarimą nuo š. m. rugsėjo 6 d. 
įvesti kilometrus autovežimių 
greiiio riboms bei nuotoliams 
matuoti. Ontario keliuose ir 
miestų gatvėse jie pakeis mylias. 
Pagal paruoštą lentelę greičiui 
apriboti, 60 mylių taps 100 ki-
leatetrų, 55 — 90 km , 50 — 80 
km., 45 — 70 k m , 35 ir 40 — 
60 i«B., 30 — 50 km. Nors įs
tatymas įsigalios rugsėjo 6 d., 
eismas bus reguliuojamas pagal 
mylias, koi visi jų ženklai 
bus pakeisti į kilometrų ženk
lus. Kadang". apvalių skaičių 
ribas kilometrais tiksliai sun
ku feeišvesti, kaikur jos bus pa
didintos, kaikur sumažintos. 

Miškų gaisra Alaskoje 
FAIRBANKS. — Neįprasti 

karščiai Alaskoje sukėlė daug 
milkų gaisrų. Dega daugiau ne
gu §50,000 akrų tundros krūmų 
ir tglynų- Gaisrai, sakoma, kilo 
dfl laibo, kai temperatūra pa-

96 P. laipsnių. Normai! 

būti apie 60 I. Tokių karščių ne
buvo 80 metų. Yra pavojus ir! 
naftotiekiui. Vienoj vietoj degai 
miškas vos 6 mylios nuo naftos I 
linijos. 

Karščiai tirjdo ir ledynus. Ke 
ana* metu m m ų i uai upe jssukgo iš itrantu^ zflmin )ūm« 

{km nėra Turiste apgultos Ispani.y.K p^-^ites Vidiš

kis antrašte įdėjo vedamąjį 
"NYT" (VTI. 25) ir sako, jog 
kai CIA, FBI ar Amerikos sau
gumo agentūra pradėjo kiaušy 
tis kai kurių piliečių telefoni
nius pasikalbėjimus, kilo triukš
mas, rašė laikraščiai pirmuo
siuose puslapiuose. Kongresas 
pradėjo tyrinėjimus, tam tikros 
akcijos ėmėsi ir vykdomoji val
džia. Taip ir turėtų būti laisvoje 
bendruomenėje, ir tai nieko nuo 
stabaus.. Nuostabiau, kai sovie 
tų agentai Amerikoj lygiai tą pa 
tį daro. klauso amerikiečių tele
foninių pasikalbėjimų. YVashing-
tono oficialūs asmenys apie tai 
sužinojo prieš porą metų, tik vi
suomenė nebuvo painformuota, 
buvo tylima. 

Klauso sovietai telefoninių pa 
sikalbėjimų savo įrengimais Wa 
shingtono ambasadoje, delega
cijoje prie Jungtinių Tautų, dip
lomatų rezidencijose Long Is-
land ir Riverdale (Md.), konsu
latuose San Francisco ir Chica-
gos (?) miestuose. Klauso tarp
miestinius pasikalbėjimus. Jų in 
teresas pirmoj eilėj ekonominės 
informacijos. Ekonomistų pasi
kalbėjimai paskui rūšiuojami 

Sadatas apie žydus 

KAIRAS Egipto žydai, ku 
rie apleido kraštą 1948 metais, 
kai buvo įsteigta nepriklauso 
ma Izraelio valstybė, gali su
grįžti atgal į Egiptą, kur jiem 
bus užtikrintos visos jiems pri 
priklausančios teisės, pažymėjo 
prezidentas Sadatas dienraščiui 
"Al Ahram" suteiktame pasikal 
bėjime. Sadatas taip pat pareiš
kė, jog jis yra pasiruošęs pripa
žinti Izraelio valstybės egzisten
ciją, jeigu būtų pasirašyta ara
bų ir izraeliečių taikos sutartis. 

PARYŽIUS. — Malville mies 
i te statoma atominė jėgainė, bet 
j gyventojai tam priešinasi. Apie 

30,000 demonstrantų kovėsi su 
policija, vienas žmogus buvo už 
muštas, daugiau negu 100 sužeis 

i tų. 

Sueme už Šv. Rašte 

MASKVA. — Sovietų valdžia 
suėmė ir ištrėmė du danus tu 
ristus, kurie nelegaliai įvežė į 
Sovietų Sąjungą septynis šim
tus šventojo Rašto egzemplio
rių. Danų evangelikų pastorius 
dr. Neerskov. Kopenhagoje ko
mentuodamas įvykį, pažymėjo, 
kad jam yra nesuprantama sovie 
t ų milicijos elgsena su danų tu
ristais, nes sovietų vyriausybė 
juk nuolat skelbia, kad krašte 
y r a pilnai užtikrinta religinė 
laisvė ir kad 1976 metais Sovie
t ų Sąjungoje buvo atspausdinta 
net 10.000 # w n t o j o Rašto eg
zempliorių. 

Danų turistai buvo paslėpę š v 
Rašto knygas savo 
ja. B o s e suimti Venetsa 

Dtftijos 

ko informacijas ir apie Ameri
kos grūdų derlių prieš užper-
kant. 

Prieš kelias dienas Amerikos 
saugumo taryba prezidentui Car 
teriui įteikė rekomendacijas, 
kaip apsaugoti gyvybines komu Į 
nikacijos priemones ir teikiamas 
informacijas. 

t* * * JAV religinis 
atgimimas 

tkm Yorkaft. — JAV praside
da religinis atgimimas, skelbia 
GaUup institutas, pasiremda
mas surinktais duomenimis. 
1976 m. net 42 procentai ame
rikiečių sekmadieniais ar šven
tadieniais lankėsi bažnyčiose 
ar sniagogose. Septyni iš de
šimties apklaustų amerikiečių 
pareiškė priklausą kokiai nors į 
Bažnyčiai ar religinei bendruo- } 
menei. še l i iš dešimties pa- j 
reiškė, kad teikia didelę svarbą į 
savo religiniame įsitikinimams.! 
97% amerikiečių pasisakė t ikį Į 
Dievą arba bent dievišką "uni- j 
versaaine dvasią". Kaip nau- į 
jas reiškinys amerikiečių tarpe į 
yra pastebimas didėjantis susi- į 
domėjimas misticizmu, joga , ' 
antgamtine — transcendentine 
meditacija. 

Legalizuas 
nelegalius ateivius 

WASHTNGTONAS. — Prezi
dentas Carteris šią savaitę pa
teiks įstatymo projektą legali
zuoti nelegalius ateivius. Spėja
ma, kad tie, kurie į šį kraštą at
vyko iki 1970. gaJi tikėtis Ame
rikos pilietybe Tokių gali būti 
mažiau negu vienas milijonas-
Kurie atvyko vėliau, nebus de
portuojami, bus duodamas lei
dimas dirbti šiame krašte vie
nus metus, bet firmos, kurios pri 
ims užsieniečius be tokio leidi-

bus bnudžiaos. Siena, su Mek 

jų stūmimo, "Jie DUTO 
niją ištremti atgal į Daniją. 

Suklastojo balsus 

S A N ANTONIO. — Lyndon 
Johnson pirmu kartą senato
rium buvo išrinktas suklastojus 
rinkimų duomenis, sako buv. Te-
x a s balsavimo teisėjas Luis Sa
las, 76 metų vyras. Jis sako, kad 
J im Wells apskrity į balsavimo 
dėžę 1948 metais įmetė apie 200 
balsų, ir tada Johnsonas gavo 
87 balsus daugiau už oponentą ir 
buvo nominuotas demokratų są
raše. Tai užtikrino jo laimėjimą 
galutiniuose balsavimuose. Salas 
tai pasakė tik dabar, norėdamas 
nuraminti sąžinę. 

Skautu suvažiavimas 

MONTREALE5. — Montrealy 
je, Kanadoje buvo 26tasis tarp 
tautinis skautų suvažiavimas 
tema — skautizmag ateičiai. Su 
važiavime dalyvavo penki šimtai 
skautų sąjūdžių delegatų iš šim
to devynių pasaulio kraštų. Bu
vo taip pat ir Lietuvių skautų 
sąjūdžio delegacija 

Taifūnas 
TAIPEI- — Taifūnas -— jūrų 

audra — paffl*^* Tahvano šiau
rinę dalį 120 mylių stiprumo vė 
jas sugriovė arba sugadino apie 
20.000 namų. užmušė keliolika 
žmonių, pridarė ir kitų nuosto
lių. 

Prieš penkias dienas kitas tai
fūnas buvo palietęs pietinę Tai 
wano dalį, ir žuvo apie 50 žmo
nių. 

KAI^KNIMMUTS 

Rugpiūčio 2: Euzebijus, Teo-
dota, Tugaudas, Varpūnė. 

Rugpiūčio 3: Nikodemas, Ma-
rana. Manigirda*, Lengvė. 

Saulė teka 5:44, leidžias 8:09. 

<ru> 
, ai ka bus stropiau saugoma. 

Daugiausia saulėta, šilta, apie 
80 laipsniu. 

http://DEPA.il


DRAUGAS, antradienis. 1977 m. rugpiūčio mėn. 2 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. 
KELIAS | M O K A T E 1601 West Garfield Blvd.. Chkaco. DL 606S6 

ALKOHOLIZMAS 
Skęstame degtinėje ir nieko 
veiksmingesnio nedarome 
išsigelbėjimui nuo 
šios nelaimės. 

sunkiau-

Cv\ enimo tiesa 

. Girtavimas atidengia žmogau* 
dar prieš girtavimą turėtą asme
nybę. Taip pat padidintai ta as
menybė parodoma su savais kon
fliktais ir apsiginimais. Šitas al
koholizmo simptomas galų gale 

Puikiausias ant žemės dalykas 
yra Žmoniškas — asmanyjje pil
nai } iikrą Žmogų išsivystęs as
muo. Tokių žmonių išsiaugini-
mas ir i atsakingas vietas pasky
rimas yra visų mūsų šiandien 
svarbiausia- darbas. Daug leng
viau užsLai••-'•:': i nauja, asmeny
be sveika, žmogų, negu susyeikin-
ii alkoholius. Jie vienas po kito 
krenta po degtinės dalgiu. Nežiū 
rint kaip išsimokslinę, kaip ga
būs ar pamaldūs — visi vieno
dai krenta degtinės pakristi dėl 
to, kad jie- savoje asmenybėje dar 
nėra tapę tikrai-, k€ni|, protu ir 
jausmais sveikais asmenimis. Al
koholizmas šiandien medicinoje 
aptariam:^ kaip tok? asmenybės 
sutrikimas, kurio vyriausias po
žymis yra darostiškas nesusilai
kantis girtavimas. 

Alkoholizmo būdingumai 

Visose ioemose girtavimo yra 
trys bendri \ ems girtaujan
tiems badingun ": !. Psichiniai 
veiksniai. 2. r' che loginės pasė
kos ir 3. Sne •.-. i p?VKmai. 

Kliniškai alkoholizmas pasireiš 
kia svarbiausiomis septyniomis 
formoijiii. 1. Staigus apsinuodiji
mas, 2. Drebėjimas ir sušilsimas 
— Ofejirium tremenš- 3. Alkoholi
nė haliucinacija, 4. Patologinis 
apsinuodijimas, o. Korsakofo psi
chozė, 6. Aficohotpijs sunykimas, 
7. Alkoholinės persekiojimo idė
jos (paranoia). 

Psichiniai veiksniai alkoholiz
me yra tokie. Alkoholis paleng
vina įtampą, atsiradusią susiba
rus, pasipiktinus ir kituose gyve
nime dažna: pasitaikančiuose ne
normalumuos. Asmenybe dar 
tikru žmogum netapęs ir nesava
rankiškas asmuo greitai pastebi, 
kad alkoholis sumažina įtampą. 
Sumažėjus Įtampai, sumažina
mos susivaldymo jėgos. Ta 
da 
žm 
sau veikti nežmoniškai. Taip ir 
pradeda žmogus savyje iki šiol 
užslepiąs agresines nuotaikas iš
reikšti aktyvioj ar pavys J, Taip 
pat toks žmogus ima viešai reikš
ti savo nusiteikimus lytiniuose rei
kaluose. Žinoma, tada kiek pra
siblaivęs alkoholikas jaučiasi nu
sikaltęs. Tokia jo nuotaika vėl 

tampa savaimine hga. 

turi kasdieną suvalgyti. Tai bus 
gera pradžia jo gydymo. Mieles 
pirkime kepyklose — daug pi
giau. 

Drebulys ir kliedėjimas 

Alkoholio sukeltas drebulys su 
kliedėjimų (delirium tremens) 
yra susirgimas, reikalaujantis gy
dymo ligoninėje. Tai mkttfjas-
sunegalavimas, jei nebus tinka
mai tvarkomas. Toks drebulys 
apima chronišką girtuoklį, negau
nantį išsigerti (angliškai — vviih-
drowa! synąVorae). Tai staiga 
pasireiškianti psihosė. J i gali ftt-
sifasi: dėl vitamino B trūkumo, 
dėl kraujo parūkštėįimo, dėl me
džiagos apykaitas sutrikimo ir 
vandens kiekio netvarkos. Visos 
tos negerovės gali nepakankamai 

deguonimi nervinius 
Psichologiniai pakitimai pa 

girtaujantįjį: Alkoholis tiesiai, be į aprūpinti 
tarpininkų, patenka į kraują ir j audinius. 
labai lėtai prašalinamas laukan: Alkoholinis drebulys šitaip pa 
iš kūno Kai krauiuįe susirenka j sireiškia: žmogus darosi labai 
alkoholio 150 mg. procentų, žmo-j jautrus, nevalgus, neramus, sap-
gus apsinuodija alkoholiu. At-jnuoja baisius šarmus, pas jį reiš-
siminkime, kad alkoholis labai 1 kiasi iliuzijos ir halucinacijos. Jis 
greitai susigeria iš skrandžio tie-j ima matyti baisius tvarinius, vei
sia! į kraują. Iš skrandžio šiaip! niųs. Žmogus būna sumišęs, ne -
maistas ir skysčiai nesigeria^ siorientuoįa, jo kalba sutrinka, 
į kraują (taip būn& žarnose). 
O. alkoholis geriasi tiestai Į krau
jagysles iš skrandžio. Cia prisi
minkime tuos mūsų prekybinin
kus senais laikais, kurie norėda
mi savo prekes įpiršti pirkliams, 
juos nugirdydavp, patys nenusi-
g^rdami. Mat, jie nematant Iš
gerdavo taukų. Taukai suskaidy-
davo jų skrandyje nurytą deg
tinę ir jie niekada nepasigesdavo, 
kai tuo tarpu jų prekių pirkliai 
jau gerokai svyruodavo ir su vi
somis prekybininko sąlygomis su
tekdavo. 

Alkoholis paveikia smegenų 
veiklos perdavimą (synaptic 
transmission). Tada paliečiama 

I iškilioj; smegenų veikla: sprendi
mas, atmintis, savikritika ir orien-

Petras Stončas su žmona Lietuvio sodybos pažmonyie 
Nuotr. M. Nagio 

-trr' 

la žmogus ima pasiliuosuoti nuo Pažmonio programą 
Smogiškų savybių — jis leidžiasi i 

Aštraus alkoholiu apsinuo
dijimo reiškiniai skiriasi pagal 
girtuoklio asmenybę. Pirmiausia 
suirikdoma iškilioji smegenų 
veikla: pranyksta pirmiausia 
sprendimas, atmintis ir savikriti-

padidina įtampą - - baimingumą. Įka. Kiek paliečiama raumenų 

L. saikus Lietuvio sodyboje seka 

uotr. M. Nagio 

tavimasis aplinkoj. 

Staigus alkoholiu apsinuodijimas 

dėmesys nepastovus. Iliuzijos 
tampa dėluzijomis. Pacientas at
rodo tikras ligonis. Jis dreba, jo 
lėliukės išsiplečia, jis sudžiūsta, 
ima karščiuoti ir atrodo esąs iš
sigandęs ir nusiminęs. Dažnai 
ima jį traukyti traukuliai. 

Tokie reiškiniai retai kada pa
sireiškia pas jaunesnius kaip 30 
metų amžiaus girtuoklius ar anks
čiau, kaip po 3-4 metų stipraus 
girtuokliavimo. Toks aitrus nu -
sinuodymas gali tęstis 3-10 die
nų. Apie 5-1G proc. tokių ligo
nių miršta nuo Širdies nepakan
kamo veikimo bei plaučių užde
gimo. 

Alkoholinio drebulio gydymas 

Pirmiausia tokį žmogų reikia 
guldyti lovon ir nuolat maloniai, 
geroje aplinkoje ji prižiūrėti. Ant
ras darbas gydytojo: nuraminti 
ligonį, vartojant dideles dozes 
šių vaistų: chlorpromazine, paral-

' dehyde, librium, magnasiuaa sul
fate. -. " 1 ;_ " ' . . . " ' 

Trečias darbas — pagal rėijįft-
ią į veną leidžiami skysčiai: ,glu-
cosa su vitaminais, kartai* reikia 
tokių skysčių į veną suleisti iki 
3-4 litrų. 4. Skrandžio gployimf s. 
5. Insulino 15 vienetų į veną, i r i s 
ar keturis kartus per dienį. 5. 
Gydymą reikia ihdividualįzuoti 
— pritaikyti tam pacientu] paj^al 
jo stovį. Svarbiausia, pacientas 
reikalingas nuolatinės priežiū
ros simpatingu ir suprantančių 
gydymą žmonių aplinkoje. Ly
giai svarb.u tuč tuojau tvarkyti 
pasireiškiančius kūno ir \o yeik-
los sutrikimus. Daugiau apie ta i 
,— kitą kartą. 

susirūpinę sostines perkėlimu 
ni jos sostinė Tokijas, j į šiaurės rytus nuo dabartinės 

lenktyniaujamus S u Šanchajų-i sostinės. 
mi, t u r i dabar beveik 12 milijo- į Planuotojai galvoja apie rnies-
nų gyventojų. Ta i tik truputį į tą su puse milijono gyventojų. 
mažiau, kiek gyventojų yra v i - ! t e n būtų visos ministerijos ir 
šame penktajame žemyne — j kitos vyriausybės įstaigos, par-
Australijoja. jšostinė auga . Gat- j laraentas, aukščiausiasis teis-
vėje nebetelpa t ranspor to srau- j mas ir užsienio valstybių diplo-
tai , neįmanoma jų daugiau pla- j matines atstovybės. 
t int i . Neužtenka vandens ir elek- i Juk vien Japonuos vyriausy-
t r o * energijos. bės valdininkų armiją sudaro 85 

Miesto aAmuistraci ja pagrįs J tūkstančius žmonių, o dar jų 
ta i baiminasi, kad iki 1985 m . į š e i m o s ' ternai- k i t a s personalas 
Japoni ja i maegenys uždus n u o ' - ^ m a t a n t butų 280 tūkstan-
vi į tankėjančio smogo. T a d a i č l ^ Pramonės įmonės bus gero-

THE L n u T A M A N WORLD-Wll>E DAILY 
Second class postage paid at Chicago, DL PuhUshed daily 
exeept Sundays, Legal Holidays, days after Oiristmaa 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Subscription Rates: $30.00 — Chicago, Cook County, 

Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $28.00. 
Foreign countries $31.00. 

Pašto išlaidas mažinant, ppavitavimai u i gautas pre
numeratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno •kai
tytojo adreso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada 

yra yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 man. 

Chicago, Cook apskr. 
ir Kanadoje $30.00 $17.00 $12.00 
Kitur J.A.V 28.00 16.00 11.00 
Užsienyje „ 31.00 19.00 13.00 
Savaitinis 20.00 13.00 7.00 

• Redakcija dirba kasdien jf • Redakcija straipsnius taiso savo 
8:30 — 4:30, šeštadieniais fjf nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
8:30 — 12:00. jf nesaugo. Juos gražina tik iŠ anks-

• Administracija dirba kas-1 to susitarus. Redakcija už skelbi-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- jjj mų turinį neatsako. Skelbimu kai-

j dieniais nuo 8:30 iki 12:00. jjj nos prisiunčiamos gavus prašymą. m 

Tokijas su tr inūs gretimomis, 
ta ip p a t pjerpildytomis, prefek
tūromis tu rės 38 milijonus gy
ventojų. V k | šimtas ekspertų 
ieško bfidų, kaip išsaugoti mies
tą DttO tos kritiškos padėties. 
Speciali komisija rengia naujus 
sost inės s tatybos pianus. Tačiau 
T<*ijp i p m p i o j a i į tok} projek
tą skeptiškai žiūri: ap ie 70% 
japonų sutinka, kad gyvenimo 
sąlygos sostinėje darosi nebeį
manomos, bet tik penktadal is 
apklaustųjų pritaria naujos sos
t ines s t a tymo idėjai. 

Sostinės statybai siūlomos 
t r y a vietovės; japonų šyen^ojo 
kąįnp Fi įd^jamos papėdė, H a -
mamacū miestas, 230 k m į piet
vaka r ius nuo Tokijo, i r Kiaka-
mio miestelis, maždaug 500 k m 

kai toliau, naujoje sostinėje, ski
riama vietos tik stambiųjų fir
mų valdyboms. 

š iame "idealiame" mieste gy
ventojų tankumas numatomas 
679 žmonės kvadratiniame kilo-
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IŠVADA. Girtuokliavana? yra 
pasėka žmogaus asmenybės su
menkimo. Tol bus girtaujama, 
kol žmogus pajėga tapti tijeru 
žmogumi, kokiu Tvėrėjas ji pra
matė. Todėl visi, reikiamai tva j -

dami susirgusįji, eikime $&r KV 

pasijunta gyvenime ne-j veikla: nustojama raumenų 
i vtpl toks asmuo dėl sa-

Žmogu 
jaukiai. Tocte 
vos asmenybės menkumo ima 
vėl svaigintis. Tai ir pra
deda suktis nelaimės ratas dėl to
kio nesubrendėlio. Įvairūs nema
lonumai tenka girtuoklio šeimai 
ir visuomenei. 

Girtuoklio asmenybės menku
mas pasireiškia penkiose plotmė
se. J. Ankstyvame gyvenime aptu
rėtas pakenkimas (trauma) pa
veikia žmogų ir jo vystymas su
stoja ties burniniu pasitenki
nimu. Medicina toki asmenybės 
sumenkimą vadina orai fixation. 
Tai susikoncentravimas dėmesio 
prie burnos ir per ja apturimo 
malonumo. 

2. Kai beaugdamas žmogus ne
turi pageidaujamo asmens, ku
riuo jis galėtų pasekti, tada jo 

. asmenybės dalis, vadinama su-
per-ego, neišsivysto relKiamai. 3. 
Alkoholikas turi pasąmonines ho
moseksualines nuotaikas. 4. Al
koholikas turi menką savitumo 
susitvarkymą (ego) — neurot'-
uiai nusiteikimai vyraują tokio 
asmenybėje. 3. Alkoholikas turi 
reiklią vieną savo asmenybės da
lį tsuper-ego). 

dinacijos, gaunasi nelygi eisena, 
neaiški kalba, akių obuolių ne
normalūs judesiai (nystagmus) 
ir raumenų bei psichikos verkios 
nepastovumas. 

Tokio aštriai alkoholiu nusi
nuodijusio gydymas pagal ligo
nio stovi įvaimoja. Vienam pa 
kanka tik atimti alkoholį. Kitam 
reikia duoti insulino. Šis vaistas 
leidžiamas į veną su skysčiais: 
40 ik; 60 vienetų per pustrečios 
ar tris valandas į veną su glu-
kosa. Į veną leidžiami dar kiti 
vaistai: skysčiai, B-komplex vita
minai, chlorporomazine vaistas, 
o i raumenis leidžiamas magne-
zijos skiedinys. 

Čia reikia visiems atsim/nti, 
kad gera mityba yra labai geras 
alkoholiko kūno gydymas. Tokie 
visada esti menkos mitybos. Jiems 
reikia duoti gausiai valgyti pa
prastų mielių (ten yra visi V vi
taminai). B vitamino įvairios rū
šys reikalingos alkoholiko pa
kenktiems smegenims ir nervam? 
Mielėse tokių vitaminų yra gau-
sybės. Iš mielių gaunami įvairus 
vitaminų B turintieji vaistai. Po 
dideli mielių gabalą alkoholiką; 

koor- i s v a r ^ e s n J ° darbo dirbti: prądėkį-
Įme savo elgesiu tvarkyti ne tik 
' savo asmenybę, betimįrime vai
kuose ugdyti tikrą žmogų. T ik 
tada blaivės pasaulis ir mūsų ap
linka. £)abar visi įsidėmėkime, 
kad girtavimas Bėrą normalus 
dalykas, nors dauguma Žmonių 
girtauja. Blogas dalykas nevirsta 
geru, nors jį praktikuotų net vi
si žmonės. Per asmenybė* susi
tvarkymą turime eiti prie alko
holizmo sutvarkymo. Kito ^elio 
nebuvo, nėra ir nebu*, tai ir nė 
neieškokime. 

PASISKAITYTI. James C Ma-
this: Bask psyeiatry. Apleton-
Cenniry-Croffe. U. Y. 

f A Į E i I 9 M M A S 
Šeimos istor icui .reikalingos Lnfor-

•Mdjos Seeiančios POD£RWlANI pa-
lifcima. Taip pat būtumėm dėkingi už 

esae« infonągcijas apie HUKAS 
ir /UMQW fcamas. Prašo

me raSyti adr: George T. de Hueck, . , , . 4 

« a o m otfkc Ratk Building, Mobae, Į "m p*t*^°°«««»» w » gydytoju 
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Tel m 5 - 4787 
PRISTATYMAS NEMO&AMAJ 

* * ^ ^ ^ ^ W r «JJSJL UUIIHIIMIIUIMiMIIIUIIItlI l I ltmitJMHIIMI 

....ig.M.iiMMiUiiiMiiiuHiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmi-

Um% ŽODYNAS STUDEMTAMS 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 20DYNAS ! 
UleUtaf minkStais viršeliai! į 

kaiiia tik ^8.00 | 
*** k a r f Q * k 0 l e « i i o » dabar mokina lietuvių kalbą ir dažnai | 

I<u4į»ittma raikia lietuviukai angliško žodyno pamokoma. Dabar 5 
™»< |g» ifloCO •tadentanM papigintą laidą Šio žodyno, kurį gure- | 
fefa-VD Viliai ^Meraitb. Kietais virieliaia ils žodynas kainuoja s 
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Rtiyfetlti DRAUGAS, 4545 W. ISrd St. 
Chieno, III. M 6 2 I 

46 centus palto iSlaidoms, ir mokesčiams, jei | 
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IHHcImybi | i f f I pftfi 
Kartą Čarlis Čaplinas ir 

rius Ernestas Llubiihis piet»»0 sis-
name Holivudo r—omas . Vietinio 
kūkrssiio žurnalistas, prisjts avie 
įuį įžymybių, nįrirfjlsa n t r i y ^ t ' 

- IrfielteJ ponalT Jus ' ^aą s ivo 
gyvenimą pažventėte kiuiu. Ką W-
tum veikę, jei kinemaiogra/as *ar 
nebūta iirastas? 

- Aš ji MKnai bėčisu Hrsslss, 
- atsake Uttfci&M*. 

- O a l §®Au palatikat UwM-
Sauė iAraAso Ir « r s s t ą pat*. ką 
ir tiftfcar t^Ute4 A AM^IOASV 1M 

rum DOVANA tVENcn; m KITOMIS PRAGOMIS 

JV. KASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- I I l e i d o — 
UETUVTŲ KUNIGŲ VDENTBft 

• M S M I M - PreL J a o a s KaraUos 
> irBta* 
• •c»na Rraiia lietuvių kalba, 

kaina. 
ec^nato d&ka laida 

" m U Ū G O - knygyne 
- $ 5 . 0 0 

prąiomi pridSti 50 eenti) tnokeseianu Ir 
(Kitur gyvenantieji prkttkite 2S centus). 
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Nesuderinamos priešingybei 

ŽMOGAUS LAISVE IR PRIEVARTA 
Prieš keturiasdešimt metų munistinėmis sąlygomis, žmo-

(1937) pop. Pijus XI išleido di- gaus gerbimas tik jo naudingu-
delės reikšmės turėjusią encikli- m o partijai ir valstybei pagrin-
ką "Divini Redemptoris". Encik- du. 
Hkoje nurodė komunizmo klai- Šios priešingybės yra tokios 

das, jo blogį žmogui ir tautoms, akivaizdžios ir tokios atviros, kad 
pasmerkdamas ateistinę propa- kiekvienas politikas — ir ne po-

BELGRADO KONFERENCIJOS 
PARAŠTĖJE 

Nors Belgrade vykstančioji 
konferencija yra grynai paruo
šiamoji tikrai konferencijai, nu
matomai šių metų rugsėjo — 
spalio mėnesiais, kuri svarstys 

Helsinkio konfe 
sankcionavusi S 
mėjimus ir jos si' 

Tačiau, jei h 
rencija ir "stab 

ncija galutinai 
. Sąjungos lai-
ias. 
Uinkio konie-

,. ., . . » . . ! • • IV.^MU „, izavo Sovietu 
!!^! ;

l rZ! e^!; ^ L S r ? : KfL Z ^ L ? l 5 ? ^ i i * **.ir kaip -vra •****Helsin- s53« »*fe diplomatinėje 
iki tol nežino-

mingai nuskambėjo enciklikoje Italijos ir Prancūzijos vyskupų k i o konferencijos nutarimu vvk-. nlotmėie ii šukė 
išsireiškimas apie komunizmą 
"Komunizmas yra savo esme iš
krypimas" (perversus). 

Po paskutinio pasaulinio karo 

pasisakymas prieš komunistinę dvmas, tačiau ir ši paruošiamoji I tas i r negirdėtas 
sistemą, prieš ateizmo skleidimą,] i š § a u k į komunistiniuose kraš 
prieš prievartą yra tik pakartoji
mas, kas buvo pareikšta encikli-

Carterio. Tokia parama būtų ne
veiksminga, dargi net žalinga, 
jei nebūtų Helsinkio konferenci
jos nutarimų. Be tų nutarimų, 
Carterio, nors ir moralinė para
ma, būtų davusi Sovietų vadams 
pretekstą kaltinti disidentus, jog 

tuose tam tikro neramumo ir ner-
vuotumo. "Europos saugumo ir 

buvo mėginama aiškinti, kad ko- k oJ e - J a i s t iP r^> pasisakymas da- , bendradarbiavimo konferencija 

sugyventi. Kai kuriuose Europos v o U u t l * a t e i t i ' k " " 3 * 
kraštuose, kaip Italijoje ir Pran- k r vpu*i komunizmo 
cūzijoje, net krikščioniškos parti
jos mėgino ieškoti pagrindo, ku
riuo bent politinėje plotmėje ras
tų bendrą kalbą. O pop. Pijaus 
XI enciklika net pradėta laikyti 
pasenusiu ir jau nebetinkančiu 
dokumentu. 

Praktika parodė visai ką kitą. 

sistema 
Nors prancūzų vyskupai savo pa
reiškime primena, kad jų pasisa
kymas prieš komunizmą nėra po
litinis, o motyvuotas tik morali
niais ir socialiniais krikščionybės 
dėsniais, bet krikščionis ir kiekvie
nos tautos patriotas tai gali lai
kyti ir politika, nes prieš komu-

Jeigu encikliką "Divini Redemp- n i z m { * k o v o t i r e i k i a visomis tei-
toris" ir galima interpretuoti siu singomis moralinėmis, socialinio 
laikų situacijoj, tai jokiu būdu ko^ gyvenimo gerinimo ir valstybinė-

munizmas yra pasikeitęs, kad su **rty]e, kad valstybių piliečiai, k u r i o s d a b a r Belgrade vra tiktai 
juo ne tik galima, bet ir reikia l m t l * s i atsakomybės už savo ir s a - Į v i e n a s e t a p a s b u v o mma 5 ^ . 

graso 's-į tų planas, kurį pirmą kartą pa
siūlė Molotovas 1954 m. Vakarai 
t am pasiūlymui buvo kurti iki 
1973 m., kada Jung t Amerikos 
Valstybių prezidentas Nixonas 
Sovietų pasiūlymą priėmė. O tas 
siūlymas visokiomis progomis 
Maskvos kartojamas, kol paga
liau gavo realų pagrindą. 

Mėginimas susikalbėti 

Nfaconas, sutikdamas su tokios 
konferencijos sušaukimu, tikėjo
si suteikti Brežnevui daugiau svo
rio ir todėl manė. kad jis bus su
kalbamesnis sovietų — ameri
kiečių santykiuose. O Maskva 
savo ruožtu tokios konferencijos 
pagalba tikėjosi susilpninti NA
T O ir amerikiečių įtaką Europo
je, gauti iškilmingą tarptautinę 
sankciją savo hegemonijai Rytų 
Europoje ir turėti raktą, kuriuo 
būtų galima ats rakinti kelią į 
Vakarus. Vakarų stebėtojai, 
kurie sekė konferencijos paruo
šiamuosius darbus, nusitęsusius 
Genevoje ištisus trejus metus. 
paskui Helsinkyje, kur 1975 m. 
rugpiūčio mėn. buvo pasirašytas 
"Beigiamasis Aktas*', tvirtino, 
kad iš tos Helsinkio konferenci
jos laimėtoja išėjo tik Sov. Sąjun
ga. Dėl to buvo daug pesimisti
nių balsų, tvirtinančių, kad 

litikoje. Helsin* 
aktas davė teisė 
rasti disidentų s 
zicijai beveik vis 
niuose kraštuose, 
goję disidentų g: 
ma fiziko Jurij Orlovo, kuris ne
trukus buvo are^'Motas. viešai ir 
oficialiai pasiskt ibė organu, ku-

•aas vidaus po- jie esą "imperializmo tarna i" ir 
» Baigiamasis 
oagrindą atsi-
"ui/iui ir opo-
>se komunisti-
Sovietų Sąjun-
pė, vadovauia-

"CIA agentai" ir juos atitinkamai 
nubausti. 

Uždarydami į kalėjimą disi
dentų vadus, grasindami jiems 

Sovietų Sąjungos. Lenkijos ir Rytų Vokietijos karinės pajėgos neseniai 
suruošė bendrus karinio jūros laivyno manevrus. Čia matome Sovietų 

pritaikyti bausmes už krašto iš- karius, iš karo laivo išsikeliančius į krantą 
davimą. Sovietai žiūri, kaip į tai 

munizmo su 10 ateistine religi
ja", su jo prievartos priemonėmis 
ir žmogaus laisvės paneigimu ne
galima laikyti pagerėjusiu, pasi
keitusiu ir priimtinu. Nors encik-

mis priemonėmis. 
« 

Europos valstybių, kurioms la
biausiai graso komunizmo iškry
pimas, kaip Italijos ir Prancūzi-

iikoje smerkiamas rusiškas komu- j o s , likimas rūpi, nes netoli jų 
nizmąs, lenininis ir stalininis bol- y r a komunistinę prievartą ken-
ševizmas ir mažiau kalbama apie kianti Lietuva. Bet šis klausimas 
marksizmo klaidas, bet čia aiš- turi rūpėti ir Amerikoje ar kituo-
kiai pasisakoma už žmogų, kaip se kraštuose gyvenantiems išei-
asmenį. už laisvę, kaip žmogaus v iams, kurių gyvenimai jau su-
vertybę. už rūpesti žmonių gerove rišti su kraštų ir tautų likimu. 
be prievartos, kalėjimų ir išnau- Teisybė, Amerikoje komunizmas 

nėra nei populiarus, nei įtakin
gas. Bet tai nereiškia, kad komu-

dojimo. 

Kai Europos politinės partijos 
ieškojo sugyvenimo būdų ir už
merkė akis prieš komunizmo 
praktiką pavergtuose kraštuos*' 
tai, anot prancūzų sociologo H. 
Lefebre, leninizmas "buvo pada-
rvtas mūsų eros didžiausiu sta-

reaguos Vakarai. Bet aišku, kad 
visus disidentus neįmanoma ap
kaltinti CIA agentais, kai yra 

rio tikslas — sekti, kaip yra taiko- į tarptautinis dokumentas, pasi-
mi Helsinkio nuorimai Sov. Są- Į rašytas ir paties Brežnevo. Nors 
jungoje. Lenkijoj- atsirado "Dar-j Helsinkio konferencijos Baigia-
bininkų teisėms ginti komite-1 masis aktas nėra juridiškai jį pa
tas", Čekoslovakijoje "Charta į sirašiusius kraštus įpareigojantis, 

Rumunijoje —Paul Goma i tačiau visos valstybės pasižadėjo n 
ir jo sekėjų reiks:avimai. Tai vis 
Helsinkio konferencijos padari
niai. 

Vakarai niek nelaimėjo 

Helsinkyje deklaravimas žmo-

respektuoti tas teises ir laisves, dėl 
kurių šiandien kovoja disiden
tai. 

Gynimasis puolant 

Tokioje padėtyje Sovietai ir jų 
gaus teisių ir laisvių nieko nau- satelitai griebėsi gynimosi ir puo-

nedavė Vak.rams, kur tošį Hmo taktikos. Tai rodo jų ner-
8 
jo 
laisvės ir teisės yra savaime su
prantamas dalykis. Tačiau iškel
ti žmogaus teises ir laisves komu
nistiniuose kraštuose yra jau re
voliucinis aktas. Brežnevas ir ki
ti kom. kraštų \adai sutiko į 

vuotumą. Iš vienos pusės Rytų 
Europos komunistinė spauda šo
ko įrodinėti, kad ir Vakaruose yra 
mindžiojamos žmogaus teisės. Kai 
amerikiečiai Sovietus kaltina: 
"Pas jus disidentai pasiunčiami į 

nistinės idėjos čia nepasiekia vi
suomeninių ar politinių viršūnių 
veiklos. Idėjos, kurių šaknų reik
tų ieškoti marksizmo ir socializ
mo teorijoje, minkština anti
komunistinį nusiteikimą. Jas ke

bu" (De L'Etat, 11.179). Lenino l 5 a n t t i k teorinėje plotmėje, ne-
stabo garbinimas tapo opiumu matoma komunizmo veikla 
įbaugintiems politikams ir tam- praktikoje. 
šiai miniai. Ir net nuostabu, kad C i a aiškėja ir buvusio valsty-
Vakarų politikai nesistengia kės sekretoriaus Kissingerio ar jo 
įžvelgti pavojaus savo tautoms ir atstovo Sonnenfeldo vadinamos 
pastebėti komunizmo prieštaravi- doktrinos skelbiami dėsniai, kad 
mų ir nesuderinamų priešingy- "reikia sukurti kuo daugiau pa-
bių. skatų sušvelninti Sovietų ėjimus". 

* Bet remiantis "Washington Post" 
Jau buvo minėta, kad net žodžiais, tai reiškia "kiek galima 

krikščionių filosofų ar teologų ei- daugiau stabilizuoti dabartinę 
lėse atsirado tokių, kurie mėgino Sovietų imperiją Rytų Europoje, 
sutaikyti krikščionybę, demokra- kad būtų išsaugota taika". 
tiją, žmogaus laisvę ir pagarbą Nenuostabu, k a d Amerikoje 
asmenini su marksistų ir komu- nei vyskupams, nei plačių masių 
Ristu skelbiamais dėsniais. Bet organizacijoms dar nekilo min
tai sutaikyti — tai mėginti šutai- tis pasisakyti aiškiau prieš komu-
kyti priešingybes, kurios nesutai- nizmo perversiją ir tiesiogiai stip-
komos, tai mėginti teoriją ati- riau užtarti pavergtuosius, ken-
traukti nuo praktikos, lyg iš to čiančius prievartą ir vergiją. Ko-
grlėtų atsirasti nauja teorija ir kio nors vadinamo "liberalo" lū-
nauia praktika. Dėlto pastaruoju pomis pasiskardenę komunistų sie 
metu stipriai prieš tokj krikščionis- kimai nelaikomi grėsme nei vals-
kos moralės ir socialinio gyveni- tybei, nei tautai, nei krikščiony-
mo lenkimą pasisakė Italijos ir bei ar kuriai religinei bendruo-
Prancūzijos vyskupai. Jie ne tiek menei. Net nuolaidos komunistų 
iš naujo smerkė komunizmą, kiek siekimams, nuolaidos prekybos, 
parodė jo prieštaravimus ir prie- kultūrinių ryšių ir ekonominių 
šingybes, kurios skelbiamos vie- gėrybių ar technologinių žinių pa-
naip, o vykdomos kitaip. sikeitime nelaikomos pavojingo-

Minėtoji enciklika, kreipdama mis. Amerika jaučiasi savo kraš-
dėmesį į komunizmo praktiką, vi- te saugi. Čia visi gali kovoti už 
siškai teisingai komunizmą pava- savo laisvę, taigi nereikia ru
dino pačia esme ir savo vidiniu pintis laisve kituose pasaulio 
turiniu iškrypusiu ir blosru. Ko- kraštuose. Prezidento Carterio iš-
munistai kalba apie taiką dau- keltas žmogaus teisių šūkis tėra 
giau negu bet kuri kita politinė tik politinis mostas. O reikia ži-
sistema. Kalba apie laisvę ir žmo- n o t i . kad žmogaus laisvė ir ko-
gaus vertinimą, rašydami žmo- munistinė prievarta nesuderina-
gaus pavadinimą net didžiąja rai- rnos priešingybės ir komunistinė 
de. Praktikoje laisvė yra tik ko- perversija yra grėsmė žmonijai. 
munistu viršūnėms, taika tik ko- P.S. 

Spaudoj ir gyvenime 

VYSKUPO PARAŠAS BŪSIMAJAI KARTAI 
Kanados katalikų laikraštis "TheĮraAcio puslapyje nuotraukos vaiz-

Catholic Register" birželio 18 d. j das paaiškintas šitaip: "Bishop 
numeryje į pirmąjį puslapį įsidėjo Į signs posterity". Tekste gi šitaip 
nuotrauką iš Anapilyje (Mississ-, teigiama: "Vyskupas Thomas B. 
saugoje) Lietuvos Kankinių para-; Fui ton pasirašo dokumentą, kuris 
pijoa bažnyčios kertinio akmens į įmūrijamas prie kertinio akmens 
šventinimo iškilmių. Oroar Bur- j statomoj naujoj Lietuvių bažny-
dHaus nuotraukoje matomas vya-1 čioj. Kankinių vardu pavadintoj 
kupas pasirašąs aktą, o už jo — Į Mississsaugoj. Ont. Šventovės sta-
bestovjs parapijos klebonas kun. j tyba pradėta 1977 m. kovo 9 d. Ji 
Petras Ažubalis, uniformuoti šau-1 būsianti dvasiniais namais 2.000 

Baigiamąjį aktą Įrašyti apie žmo-1 kalėjimus ar psichiatrines ligoni-
gaus teises ir laisves, nes norėjoj nes", tai sovietai ir jų bendrinin-
padaryti "nuolaidų", taigi geros j kai atsako: " O pas jus yra tik nu-
valios įrodymų Vakarams, gerai sikaltėliai ir bedarbiai". Kelis 
žinodami, kad jie turi pakanka
mai priemonių sutramdyti tuos, 
kurie rimtai galvos ir veiks lais
vių ir teisių srityje. 

Betgi dalykai pakrypo kitaip. 
Rytų Europos disidentai įgavo 
naujų jėgų ir susilaukė morali
nės paramos iš prezidento J. 

ševikams". 
Gi reportažo tekstas — 3-čiame 

laikraščio puslapyje, užvardintas: 
"New Church for Lithuanians". 
Esą, atsimenant ir pagerbiant Lie
tuvos kankinius krikščionis, gyve
nančius dabartiniam komunistų pa
vergime jų gimtajam krašte Lietu
voj, vysk. Thomas Fulton, arkidie-
cezijos augziliaras, pašventino ker
tinį akmenį statomos naujos šven
tovės, dedikuotos Lietuvos kanki
nių garbei. 

mėnesius prieš Belgrado konfe-
mciįą, Sov. Sąjungos laikraš
čiai įsivedė specialų skyrių "To
kia yra jų laisvė", kur bandoma 
įrodyti, kad pažangiausiuose Va
karų kraštuose politinės sąlygos 
yra beveik lygios fašizmui ir na
cizmui. Šių metų birželio mėn. 
Rytų Vokietijos komunistų par
tijos organas "Neues Deutsch-
lar.d" įdėjo ilgą straipsnį, ku
riame išskaičiavo visas esamas ir 

vergti, komunistams užėmus jų 
gimtąjį kraštą, dalyvavo naujos 
bažnyčios kertinio akmens pašven
tinimo iškilmėse, o taip pat — pa- Į įsivaizduojamas Amerikos visuo-
gerbime mirusiųjų savo tautiečių. m e n į į blogybes, ligas ir žmogaus 
kurie ilsisi Šv. Jono Krikštytojo 
lietuvių kapinėse. 

Lietuva Sovietų Rusijos buvo 
okupuota 1940 m. Joje gyveno dau
giausia (apie 85%) lietuviai kata
likai. 

Apie 10.000 !' -tuvių dabar gyve
na Toronte ir 30 apylinkėse. Lietu-

'Aš lenkiuosi prieš Lietuvos j vių Kankinių šventovė ir jos para-
kankinius ir džiaugiuosi jūsų loja- I oija — esanti dedikuojama vietoj 
lusnu Katalikų Bažnyčiai, jūsų 
kantrybe ir herojizmu. jūsų tautie
čių — tėvų ir protėvių' — savo žo
dyje pratarė vysk. T. Fulton. 

Esą. tęskite ir puoselėkite tas 
puikias vertybes jūsų gyvenime ir 
jūsų šeimose. Neužmirškite žmonių, 
tebesančių Lietuvoj, kurie randasi 
priespaudoj ir pavergime. 

tų pačių kataliku buvusios šv. Jo
no parapijos ToroĮttč, Ten pat, tam 
pačiam mieste, dar esanti lietuvių 
Prisikėlimo parapija, administruo
jama vienuolių pranciškonų. Lietu
vos Kankinių parapijai vadovauja 
kun. Petras Ažubalis, o parapiečiai 
— lietuviai, persikėlę j vakarinę 
dalį buvę toron? iečiai o taip pat 

Apie 3,000 žmonių, daugiausia atkilę iš kitų aplinkinių vietovių. 

teisių žalojimus. 
Iš antros pusės komunistinių 

kraštų vadai stengiasi gintis, nuo
lat pabrėždami, kad tik jų kraš
tuose gyventojai naudojasi pil
nai visomis laisvėmis ir teisėmis. 
Tokioje šviesoje kaip tik prieš 
Belgrado konferenciją Sov. Są
jungoje paskelbtas naujos konsti
tucijos projektas, k u r y ra išskai
čiuotos visos teisės, kuriomis 
naudojasi sovietinis pilietis. Kon
stitucijos projektas komentuoja
mas labai plačiai komunistinėje 
spaudoje ir pabrėžiama, kad jo
kioje pasaulio konstitucijoje nė 

TABAKAS BAMSESO 
M l MIJOS PILVE. AR JIS 

KCKĖ? 

Egipto faraono Ramses I I 
I (1290—1224 pr. Kr.) mumijos 
' pilve a t ras ta tabako. Apie tai 
i pranešė Prancūzijos mokslinin

kai, kurie tyrinėjo Ramseso mu-
\ miją. Faraono mumija buvo 
atvežta į Paryžių, nes buvo pa
stebėta, kad ją gadina pelėsiai 
ir vabzdžiai. Š. m. gegužės 10 
d. Ramses sugrįžo atgal iš Pa
ryžiaus į Kairo. 

auklėjimo tikslams. Tokie, rodos, Tyrinėjimo Paryžiuje metu 
nekalti įvadai į piliečių laisvių paaiškėjo, kad mumijos vidu-
paragrafus praktiškai reiškia, k.id \ r į a į buvo pripildyti opie 80 į̂> 
laisve ir teise galima naudotis tik sukapoto pluošto kiparisų, pušų, 
tiek, kiek leis režimas. O tai jau i ą ž u o i u < klevų ir lino, ta ip pa t 
nėra nei laisvė, nei teisė. j sumaltų pipirų grūdelių ir žie-

Komunistinių kraštų vadai į dadulkių. Be to, rasta i r taba-
jaučia, kad jų sąžinė dėl žmo- į kO lapų nuotrupų. Vabzdis, ku-
gaus ir jo teisių žalojimo yra ne- į ris buvo rastas mumijoje, y r a 

sems, kiek sovietinėje. Tos kons
titucijos komentatoriai tiki. kad 
niekas nepastebi tam tikrų į tas 
"teises" įvadinių trazių, kaip, 
"Siekant darbininkų interesų 
ir socialistinės sistemos sustiprini
mo, Sv. Sąjungos piliečiam ga
rantuojama..." (parag. 50); arba: 
"Siekiant komunistinio auklė
jimo tikslų, Sov. Sąjungos pilie
čiai turi teisę..." (parag. 51). Tai 
gi tos "laisvės" nėra jau tokios 
paprastos. Jos turi būti palenktos 
darbininkų interesams, socialis
tinei sistemai ir komunistinio 

švari, todėl, bijodami atsakomy 
bės už savo elgesį, griebiasi grasi
nimų. Sovietų Sąjungos delega
cijos Belgrade vadovas Jurij Vo-
roncovas aiškiai pasakė: "jei kas 
bandys nukreipti konferenciją 
nuo realiųtikslų. bandys konfe
renciją paversti "kai kurių kraŠ-
tų^ teismo trifrunolu, tads atsi
lieps ir į tarptautini atoslūgį. 

Žinoma, Vakarai, kaip papras-, 
tai, nenorėdami ardyti gerų san- į 
tykių su Sov. Sąjunga, nus:!e:s 
ir paklausys Krem!i?us atstovo.' 

parazitas, kuris gyvena an t ta 
bako lapų. 

Tas faktas, kad mumijoje ras
ią tabako lapo nuotrupų, verčia 
manyti, kad iki šiolei buvęs įri-
!iki-ūmas. kad ispanai atvežė 
tabaką į Europą iš Amerikos, 
yra klaidingas. 

. 
Ramses mumijos tyrinėjimai 

rodo, kad Ramses II y r a miręs 
būdamas 85—95 metų amžiaus, 
nuo danties skaudulio. Jo mu
miją buvo apsėdę apie 60 pe-

Ne viena Vakaru valstvbė dar! lesių rūšių. Jie tapo pašalinti 
prieš Belgrado konfe^nciią pa- gama spinduliais. Visi maži 
siskubino pareikšti, kad Belgrado mumijos įsprogimai pašalinti 
konferencijoje neturi būti kiš vaško ir klijų tirpiniu. Pagal 
mosi į kitų kraštų vidaus gyve
nimą, o tik nustatomos gairės, 
kaip toliau tobulinti Helsinkio 
nutarimų vykdymą. 

f. V. 

S t ŽEIDĖ POLICININKĄ 

Policininkas W. M. Fraser 
sekmadienį buvo lengvai sužeis-

Prancūzijos mokslininkų įsitiki
nimą, Ramses sugrįžo į Kairą 
geresnės sveikatos, negu jis a t 
vyko į Paryžių. 

Rudenį bus išleista knyga s u 
aprašymais apie Ramseso 
tauraciją. ( t ) . 

Stebėdamas žmones, gavau 

pabėgėlių, kurie atsisakė būti pa- Prany* Alšenas j ra tiek vietos skirta piliečių tei

tas, kai Marquette Parke jam pastebėti, jog daugumas imo-
patruliuojant buvo paleistas ak-; nių dirba tik apie ketvirtadali 
muo į galvą. J a m buvo suteikta! tiek sunkiai, kaip sakosi, ir apie 
pagalba Šv. Kryžiaus ligoninėje rusę to tiek sunkiai, kaip J » 
ir jis galėjo važiuoti namo. | mano dirbą. Don Marqfds 

TETOS DOVANA 
ALOYZAS BARONAS 

— Atsigausi. Kavos išgerk. 
—Ne, nieko nenoriu. 

Dabar Kernius skubiai apsitvarkė ir išėjo ant 
slenksčio. Spalio pradžia buvo minkšta, rytas toks 
tylus, o draugiškas vėjas glostė nuo alkoholio išsiplė
tusias veido ar ter i jas . Kernius norėjo ištrukti nepaste
bėtas, bet iš vir tuvės teta paklausė: 

— Kur tu , dabar? 
— Apeisiu pora blokų prasivėdint. 
— Kavos išgerk. 
— Gal vėliau. 
Dabar Kernius išėjo į gatvę. Už poros blokų jis 

buvo matęs alinę. Skubiai nuėjo jos link. Durys buvo 
praviros ir p r o j a s mušė vakarykščių dūmų ir išsi-
laisčiusių gėrimų kvapas. Smuklininkas ant stalų Ai
dėjęs kėdes, papylęs piuvenų, šlavė grindis. 

— Alaus ir degtinės, —paprašė stovėdamas. 
Stambus, žilas senis nukėlė vieną kėdę nuo baro ir pa
mes butelį įpylė: 

— Jūs naujas? — paklausė. 
— Taip, nėra nė poros mėnesių. 
— Tai išgerk nuo manęs vieną, 
— Užsimokėsiu, nes dirbu. 
-r- Gerkite, užsimokėsite, kai kitą kartą ateisite. 
Kernius nenorėjo kalbėti, jis nemėgo gilintis r kitą 

gyvenimo smulkmenas, nieko neatsakė į kalbinin a i 'it 

lenines, kol atėjo dar pora žmonių. Kernius atsigavo, 
krūtinę užliejo šilima, kankino kažkoks ilgeys, jis vėl 
galvojo apie vakarykštes merginas ir jos nebebuvo 
taip šlykščios kaip rylą. T a graikiško veido turėjo aš
tuonerių metų berniuką, vyras buvo dingęs kažkur 
Kalifornijoj. Kitos nutolo ir bepaliko t ik t a vyresnio
ji . Bet jis žinojo, kad j is niekada su jomis neprasidės, 
j is yra iš kito pasaulio ir jam never ta su jomis prasi
dėti. Kernius atsigaudavo, pragieurėdavo ir vėl jį pul
davo nerimas. J i s vėl galvojo apie vakarykš tę dieną, 
galvojo apie praeitį ir kai kurios k a r t ą matytos mer
ginos jį gundė savo nepasiekiamumu. 

liai ir iškilmių publika. ! lietuviu, kuriu dauguma atv>ko 
Rašytiniu tekstu pirmajam lai* Kanadon ių t t ^ k į *knpavua bol- |barininka« paliko ramvhėie Tu plovė stiklus voiie f*- , 

Kernius krūptelėjo. J is pamatė , kad čia sėdi dau
giau valandos, ir suprato, kad tu r i eiti namo. Jį nėra- , , , 
0 . . Z , , . , . . . . . . . ,. .. . .! pasakė Kernius. 
mino mintis, kad privalo, juk j i s laisvas ir gali veikti * ^ r 
ką nori. Ne, bet jis nėra laisvas, y r a t e ta , jis jos vai- j 

kas, grojąs armonikėle, jis jos sesers sūnus, kuri pa
liks kada nors pinigus, kada nors , ga l už šimto metų, 
kai jis bus praradęs šiame naftalinu atsiduodančiame 
kalėjime savo gyvenimą, tegalėdamas elgtis ne kaip 
jis, bet kaip te ta nori. 

Kai grįžo, t e t a stovėjo a n t laiptų, an t kurių šonų 
j is buvo prikalęs širdis. Nudažyti laiptai švietė ir, ro
dos, senutė atrodė daug jaunesnė. 

— Prasivėdinau, — pasakė Kernius. 
— fiik užvalgyk. 
Jis jėjo į virtuvę, suvalgė pora kiaušinių, duona 

ir dešra buvo skani, išgėrė kavos ir jautėsi gerai, iš
gertas alkoholis dar tebeveikė. Te ta matė , kad buvo 
kiek paraudęs, bet neatrodė, kad g i r tas , ir todėl pa
sakė: mkWŠk 

t— Dabar mane pavesi, 
- r l ^ e l a i . 

Jfp ifmi nuėjo j jjnražą. į*»vUno t*tą ir uždarė au

tomobilio duris, po to išvažiavo mašiną, uždarė garą-
žą ir pasakė: 

— Ar žinosiu, kur važiuoti? 
— Aš pasakysiu. 
Dvokė gėrimais ir dūmais. Kai gerdavo, visada 

rūkydavo. Jis pravėrė truputį langą. 
— Nepučia, te ta? 
— Ne. 
Prekybos centras buvo didelis. Eilės krautuvių 

buvo viena šalia kitos. 
— Tu irgi gali pasiieškoti ko t au reikia, — t a r ė 

te ta . 
— Aš pasižiūrėsiu. Mes susitikime už poros v a 

landų šioj vietoj. Tai bus pirma valanda, — ramiai 

psidžiaugė teta, — jei nenorėsim va -
j žiuoti, galėsim dar pabūti. Turi kokį dolerį? 
4 — Tunu. 

Kernius vėl jautė troškulį. J i s dabar apsidairė, 
kažkur prie įvažiavimo j krautuvių centrą matė a laus 
reklamą. Jis dabar skubiai perėjo aikštę, gatvę ir pasu
ko matyto užrašo link. Tikrai čia buvo alinė, bet # ligi 
pietų buvo uždaryta, ir Kernius su tuo atsi t renkimu | 
duris pajuto dar didesnį troškulį. Jis vėl apsidairė. 
Gatve be pertmukos judėjo mašinos, sunkvežimiai i r 
autobusai, mėlynom dūmų juostom prie sustojimo 
ženklų nuodijo skaidrų rudenio orą. Kernius iš lėto ė j o 
šaligatviu ir nudžiugo pamatęs siaurą, t a rp didelių n a 
mų įspraustą pastatėlį, apšepusį ir pilką, bet jo d u r y s 
buvo praviros ir pro jas mušė tabako ir alkoholio kva
pas ir grojančios mašinos garsai. Viduj už baro stove* 
jo senyva, gražiai išsidažiusi moteriškė. Mažoj aikšte
lėj šoko dvi pores. Matyt, j au čia atėjusios anksti rytą 
tęst i vakarykštės dienos. 

lUus dnugiaul 
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MOSI) KOLONIJOSE 
Brooklyn, N. Y. k viiią, mais to ir laimėjimams 

'dovanų aukojimą. 
L I E T U M I DIENA 

V A E 2 0 • O K S U S O N n S į saybė pas ire ikšt i mokslinime sri-
f tyje . N O D i t v j k i m o į Vąiutrua, 

žydų kilmės sovietų snukeli- pg&yanėji arėfet-^nu- U v - c h , 
ninkas Beniamin Levich, plačiai pr iklauso m a n o g y v e n i m a s ar 
pagarsėjęs visame pasaulyje į TearAJa J I * tejf> p a t » t e k i £ d ė a t -
savo mokslinėmis studijomis hi- pakenčtenvte gyvenimo s ą l y g a s 
drodinamikos ir fizinės chemijos v t a | Mtej eoveteu sftoksliainkų, 
srityse, i š Maskvos t e k f c u ų pra^ kur ie v i enok iu ar kitokiu .būdu 

J nešė Į Londoną, jog sovietų vai- į jMtaiprfefirja sovietų vakižiofe Sa-; 
Apreiškimo parapijos Renginių | Eas t Chieago, feici, medžio- j <&* J ^ nedavė leidimo nuvykti į v a v a l t o v i m u t j Oksforde ren-

komhetas jau keleri metai rengia i t o j ų ir meškeriotojų klubas su- l mokslinę konferenciją Didžąo-Į g i a m ą konferenci ją btivo pa-
lietuviu išvyką šios apylinkės l i e - į ruošė narių ir jų šeimų išvažia- J°Je Britanijoje. KonfereneijaĮkvfe*$. %0& Sovietų mpksiinin-
tuviaras. Šiemet Lietuviu diena jvimą j Bass Lake, Matiukienės rengiamą Oksforde profesoriaus i k c , bet n e i v ienas jų nepriėmė 
bus rugpiūčio 7 d.. »ekmadiem, j vasarnamį. Smagiai praleido lai- Levitą šešiasdešimtojo gimtą-į kviepJW|. 
PlaJtdeutsehe Park. 1132 H e m s - ' k ą piknikaudami ir žuvaudami, loienio proga. Kalbėdamas tele-
lead Ave., Franklin Sluare, L o n | ; Pagauta nemažai gražių žuvų. t o n u s u konferencijos rengėjais, 
I'siaml. 1 tą išvyka, suvažiuoja m j z u v a v i m o rungtynes pravedė kurių tarpe yra keli Nobelio f>re-
tik vietiniai, bet ir iŠ plačios apy-', Zigmas Stankus. I-aimėtojai — , m i j o s laureatai, profesorius Le-
Imim. Tąjįs R»t susirenka lietu- j Aleksas Degut is , .John UriekL; vich pažjinėjo, kad jo gyvi 
viai. atvykę atostogų ir labai tu- j Mačys. R. Nesaiekas ir Pr. Pasė
li gyveną. V :-:ems miela susitik-1vicfus. Kazys Valeika 
ti ir pabendrauti sa-voj draugys 
tėj. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
— 
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M. A. Š IMKUS 
VOTABY PUBMC 

t \ W » » t t TĄX SKfitVK* 
te. Mapknvoo*. t * J64-7480 

Taip pai (jjtroiųi VSKTIMAL 
OIMTN'IV Sntvietimat pftdomJ 
PlCJKTTBfiS PRAŠYMAI ta 

kitokį blankai. -

MU.0S PARK ~ IY 0WftEJt 
: 4 bedrovn older. home. IV* svr«. 
; Shown i>y appointment only 

TeL 44B-4402 
8*17 W. 13*rd 8*. 
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KtJtC JftOMAVIMAS 

fHmą pirkimas — Paid»vk«sa 

Iš\yka prasidės mišiomis 2:30 
p.p. atvira m o ore. Pa ra pi i o* cho
rai, vadovaujamas muziko Vikto
ro Ralio, su visais dalyviais gie
dos lietuviškas giesmes. Progra
ma bus visą popietę. Jaunimas rr 
vyresnieji turės sporto varžybas. 
Lietuviškų plokštelių muzika 
skambės po vrsą sodą. Praeitais 
metais labai patikusi lietuvių 
tautiniu šokiu grupė Trvptinis. 
vadovaujamas Jadvygos Mstuiai- į 
tienės, pašoks tautinių šokių, pa- i 
rinktų šiai išvykai. Pirmą syki 
mate mūsų jaunuosius šokėjus 
gerėjusi ir džiaugėsi, kad jauni- i 
mas dalyvavo su visais ir l inks-Į 
m m o vyresniuosius. Visi dalyviai; 
galės šokti n u o 5 ligi 9 vaL nes | 
Juozas Kasias ir 10 orkestras gros 
visiems mėgstamus šokius. B e to, 
lietuviški žaidimai bus gal ima 
žaisti gražiose aikštėse. Juzė Gal -
minienė atves ir platins l ietuviš
kus leidinius, plokšteles ir ginta
re bei kitokius lietuviškus suve
nyrus. Laimėjimai dovanų taip 
pat bus pravesti. Apreiškimo pa
rapijos klebonas kun. Pr?nas 
Raugalas ir kiti kunigai visu? 

Viešoji nuomonė yra panaši i 
senos pilies vaiduokli: niekas jo 
nematė, bet vis i jo bijo. 

Sigmund Graff 

— Nieką* , i š skyrus anažiaąjį 
Dievą , n e g a l i aprėpti amžiny
bės . A m ž i n y b ė yra vandeny
n a s , n u o kur io n iekad neregės i 
m e k r a n t o ; j j yra. ge lmė , kur 
ne; 

sąlygos Sovietų Sąjungoje pasi
darė visiškai nepakenčiamos po j 

' to , kai j is 1972 metais paprašė! .. .. , ^ . . . . 
,„. į nega l ime rasta d u g n o ; l a b m n -

sovietų valdžios ieidirao e n u - į ^ ^ k * p i o negal ime i isauarp-
įgruoti j Izraeli. N u o to laiko fcoiį \ r ^^ ^iafams l a i k a m s pa-
Įjara yra atimta be i kokia gali- uiesisae Ottffte. 

TIKRIAUSIA! 510 PLOKŠTELIŲ NETURITE! 

M l f i L I R I S T f 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Tesint u vai 
M I G L I N A S 9 T 
Pardaviinaa ir Taisynaa 

M 4 6 W . mh Sfc, «BL 1 1 8 4 4 8 8 
•muninimti 

Tam 
Noteoates — Vartinai 

BELL REALTY 
i. B A € E V 1 <M l H 

į S 4 » 8a, Kedzle Ave. — 7W-3tSS 
• UUUUUUIII 

M. K. Čiurlionis 
1. Bėkit, bareliai 

2. Prdtūdas F. Mofl 
3. Preliudas H. Moli 
4. Preliudas B. lioB 
5. Noktiurnas Cis MoU 

Skanibina Andrius Kuprevičius: 
6. Muzikos bruoJai NO 1 
7. Muzikos bruožai NO 4 
8. Muzikos bruožai NO 5 
9. Muzikos bruožai NO 6 

33</; PRM Kaina $8.00 

Birutė Pūketeviaatė, PASAKOS 

ANTRIEJI ŽIRGINĖLIAI 
I pusė 
VASAROS PASAKA. KALĖDŲ DOVANA 

U 
KLEMENTINA ir V&ĘįrrUM. WMAS PAS KĘSTUTI 

kviečia ir visų laukia KR 

East Chieago, Ina. 
N A t ' J A ALTOS V A L D Y B A 

l i e p o s 2 d. įvyko Lake apskr. 
A L T met in is susirinkimas Šv. 
Pranc i škaus parapijos patalpo
se. Susirinkimą aridarė pirm. 
Albertas Vinikas. P a s m u s visi 
A L T susirinkimai pradedami ir 
baigiami saatta- Po maldos susi
rinkimui pirmiipnkavo Julius 
Valeika. Protokolą perskaitė 
sek. Kazys Valeika, kuris buvo 
priimtas ka ip parašytas. Al . Vi
nikas padarė išsamų m e t i n ė s 
veiklos pranešimą; Vasario 16 
minėjimas. JAV prezidentui iš
s iųsta 923 padėkos laiškai. Ni
jolei Sadtmaitei pagelbėti 75 pa
rašai ir eilė vietinio pobūdžio at
l iktų darbų. Ižd. J. Skėrys pra
nešė, kad A L T centrui pas iųsta 
700 dol. ir kasoje yra 309.60 
ėo\. Susirinkimas paskyrė 30 
dol. l ietuviškai spaudai paremti. 
W J O B radijo komentatoriui I. j 
Levvin pagerbti sudaryta komi
sija iš Alb. Viniko. Kazio Čiu-
ršaako ir Kazio Pociaus. 

1977-78 metams išrinkta val
dyba: Albertas Vinikas — 
p i r m , Antanina Nėnienė — I vi-
cepirm.. Julius Valeika — II vi- Į 
cepirm., K a z y s Valeika — sekr. 
įr Jonas Skėrys — ižd. D irekto 
riais i šr inkti : kun. Ingnac ius 
Viehuras, kun. I g n a s Urbonas . 
Julius Gudynas. P?tras A u k s e 
lis, Kazys Čiurinskas. kun . J. 
Daniels . Vladas P.uzga ur J o n a s j 
Jagėla . 

L B GEGUŽINE 

Liepos 17 't. E a s t Chieago. i 
Ind., LB valdyba suruošė išva-
žiavimą-gegužinę Jonynų sody
boje Chesterton, Ind. N o r s bu
vo g a n a š i l t a s oras. bet da lyva
vo daug žmonių. Malonią s ta ig
m e n ą padarė Chicagos L B apy
gardos pirmininko K Laukai 
čio su ponia apauankymaa. Vė.-
iiau jis t a r ė trumpą žodL Tieki-
maa ir patarnavimas v y k e 
sklandžiai. Turėjo gausių iaim*-
«mą Vlata* au-m. Jutais Valei
ka dėkojo dalyviama už ataiiąn. 

DAINOS IR MUZHCOS PALYDA - Faustas Strolia. Smufku grojo -
Compaubie Stereo Kama 96.00 

LIAUDIES GIESMĖ Nr. XfV 
Tėviškės Lietuvių Evangeliku Liuteronų Parapijos mišrus choras. Diriguoja 
lydi prof. V. Jakufeėnas. 
I pusė 
1. PRANAŠE DIDIS... Tradicinė giesmė, žodžius paruoša Dr. Vydūnas 
2- TYLOJ TU ŠVENČIAUSIAS... Harm. Prof. Vladas Jatatbęnat 
3. O KAD Aš JI REGĖČIAU... Harm. Prof Vladas Jakubėnas 
4. SIELOS YR IŠGANINGOS, Valteris Banaitis 
5. i AKIS MUMS MIEGAS TRAUKIAS, Valteris Banaitis 
6. DANGAUS SAULELĖ MIELIAUSIA, Harmomz. Valteris Banaitis 

O pusė 
i. TAU ŽEMINAUSI MANO SIELA... Harm. Valteris Banaitis 
2. KAIP NIEKINGAS PRAPUOLINGAS. Harm. Valteris 
3. GERĄ KOVĄ IŠLAIKIAU, Prof. VI. Jakubėnas 
4. JAU SU DIEVU GYVENKITE, Vakaris Banaitis 
5: DIEVE, TU MANO GYVYBE, Prof. VL Jakubėnas. 
KadsaSSJJO 

JNagfs Lamaaatst VargoBats pa-

)vatrtq prekių 
bnuaslai fš mnmų mumdiVo. 
COSMOS PABCELA 

SIUNTIIUI f U 
aSS3 S. GUUstęd « . , CbtcMCo, m . 

as«l W. 69 St., CtUcago, IM. 
Telel. 9Sa-aM7 — SM-SS^S 

V. Valanttoaa 

"TA 'M"^ REMeiTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir saujai įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas, {rengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, te*. 776-088*} f » U trak. 
MHUUtHHmtMIltyklUt ^iUHIlIUHU 

E ! BudraitisReaiiyCe. 
D K A l O i S l A i (VAIBIU gC*l \7 

iiiiiiiiiuiiiiHiiiiimjinnvnmimninBni 
VALOME 
KHJMVS Ht MUMtt 

Ptanstame Ir vaškuojame 
visa rėšas gvindis 

J. BUBNYS — Tel. B « 7 - l i « 
iitttirmmmni 

• o o o o o o o o o o o o o o o o a o o a o o o o a c 
SmHTDfLM l UETD74 

kr kitas krtštirt 
•8DZCN8KA8* Ava, 

. . • - - -

3JI 
LJetuvaBsę daina ir operų arnų rinkinys: 
I pusė 
1. Sviesi naktis mėnesiena. Liet. liaudies daina. Atliko vok. ansamblis. Dh% Kv 
2. Žaliojoj lankelėj. Liet. liaudies daina. Įdainavo A. Lieravsdttkas 
3. Apynėli žaliasai. Liet. liaudies daina. Harm. J. Dambrauskas. JdaM. LSatL ¥Ok. 
4. Vestuvinis choras iš 1 v. op. Marvtė. At;jeka Liet. Op. choras. Dfr. A. Zifiraitis 
5. "ALUTIS CHORAS" iš op. Matytė I v. tąsa Adieka Liet Op. choras. Dįs. Ą. TJ0t<»(> 
S. Išgnsiu tiltelj. Liet. Laudies daina. Idain. A. Lietuvninkas 
II pusė 
1. Linelį raunu ne viena. Liet. liaudies daina. {dain. Liet. vok. ansambli*, Blf. *. 
2. Eina Meškinas. Harm. P. Oleka. Liet. liaud. daina. Idoin. A. Liettnminkaa 
3. Kukavo gegutė Liet. liaud. daina. Harm. St. Šimkus. Įdam. R. MarijėBthĄ 
4. Aš nueisiu. liet. liaud. daina. Harm. St. Šimkus, tiain. R. >Tarijoiius 
5. R rytu iafetės ir Parankėj, palankėj. Liet. liaud. aa»na. Įdain. A. 
6. Sėdžiu po langeliu ir Eik, sese. namo. Liet. riaud. laina. Jdoia. A. 

SBJK LP. Kaft» 16.00 

P R A N A Š E D I D I 

Tėviikės Uetevią EvangehiDi Liuteronu Parapjjos Cho ras. Ding. Jurgis 
(pusė 
L Kantata PRANAŠE DIDIS. Pagal lietuviu evangeliku Haodies 
(solo) su forteĮMonu VL Jakubėnas. Sopranas V. Gngeiaityt*. 
II pusė 
L VISA KAS GYVA GARBINA Ji — 150 psalmės Fr. Slcher. 
2. NUO PAVASARIO DVELKIMO (žodžiai oaimti iš evangehlra fjesarao), 
Eurdice" — Ch. W. Gluck. 
3. VAKARINĖ LIAUSIES GIESMĖ, herm P. MieHulJs. 
4. IŠTREMTŲJŲ GIESMĖ i i "NabucaT - G. Verdi. 
i. TIESOS DVASIA (Sekminių giesmė) Fr. Schbert. 

LP 33>/3 Kaina $6.00 
į 

MES PADATNUOSBi 

Atleka L.T.M- Čiurlionio Ansamblis. Dir. A. Mikulskis. Stereo B 

I pusė 
1. KURTELIAI SULOJO. Mišrus choras su kankltų orkestru ir 
2. PASVARSTYK. ANTELA. Drakii tarme aUieka mi* rus Ohoras SU I 

Stesftpužienė rr Vaclovas Verikaitis. 
3. AUDŽIAU, AUDŽIAU. Moterų choras su kanklių orkestru. 
4. NAMO. Laisvai stilizuota Juozo Strolios. Vyrų choras. 
5. AŠ NUSIEIČIAU Į fCLATPĖDUŽĘ (Baladė). Mišrus choras sa 

Stempužienė ir Aleksandras Liutkus. 
6. AUGO PUTINAS. Mišrus choras. 
7. VAIDILUČIŲ MALDA. Moterų choras su kanklių orkestru. Solistas: Vaclovas Varlaait^ 

MO V I N G 
BEREN AS perkrausto baMna Ir M-
tus daiktus. Ir i* toli miaato teku
mai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 

t e o o o o o o o o o o o o o o o o p o o o o o o o -

8&-ta :r V. :::ewooct 4 Tcisg. mSf. 
"*rrVį??&h'<*'' 'f-VMg*. Na«j*» garu-
žas. *2?.50i>. 

72-s-a Ir Bichnjofld. P^jkJ S miega-

T2-sa tr ClirisGaaa. *% K&T !̂». »-JS 
didelių mi-r^suiiiį e&aro re«.iicncija. 
1% vonios. Mū.-c sriV-azaa i47.6d9. 

( t U ir « ...:i:'4.nii5. Kaūjesiiis S jt} 
butų raūraa po 5 kanab. *u t-įiį kaoib. 
"garden apartraent'*. Z ma&. mūro 
garažas. $4S,50O. 

123-oia it ArdM*. 5 akrai iemtm. 
2 naciai paikus »cda» S47,00a. 

E I I i \ l V»HAVLHAS 
Parink?1!!^ nuomitunkua, 

4243 W. 6Srd S t , tei. 767-0000. 

Grąžtas bongaio*. 
nigomaaia. Arti S*, 
nia. 

S-J« tmtą nftr. I 
(oraia Ave ArtS parko. 

S bntn mttr, Paikiai HOaJtkTtaa 
Marqu«tt« Pk«. 

%•* totą aMdaskv iis.««o. 

i l M A I T I S REALTY 
fnsaraace — Inrome Tax 

M M W. fitrd Street — 4S8-787» 

• * s - * — « • * » - — 

HELP WANTEO VYRAI 

Madime Repttr H M 
W* are lookūis fcr »a <»p--ri«;ug»<i 

M«ltl spin.ile automatic DavenpOTrt. 
N«w Bcî VMi operator. W veaX<i SŲgple 
replacemen.t parts. Openios o i Ist 
shift Ėxcail6nt si^rtiiuc s^nuy aa<l 

c*n 
TEL. — !W 7-4551 

or apply in person 

( 0 U L 0 , I H C. 
(Vaiva & Fiatmgs Div.) 

6300 \X. Hoisard š t — NOes 

M A I N T E II A N e E 
M K S 0 N 

NEEDĘT) FOR UGHT 
M A I K T E N A K C B WOSK 

<Ret*ree W«loorr«€) Sripe CHittide 
Wock. fe.a: -> monūti^ boufs . k o * -
day thni FSida,y_ Ben^fits include: 
Uniforma, ii-eals. Vacation. and iu«ur-
ątuce. FlesiMe kours • CaU or *??&' 
between 2 aad 4 P M 

PHONE — K80-8829 

USMt-

caa-

JAU LAIKAS PIRKTI 

VYTAUTAS 1C8A1 
SIUNTINIAI | UHUIA 

Lata* pmgeidanjamos §ywot » • 
prekes. Maistu Ii Envopoft sa 

- esat aa rainisn. m. 
« E I * — v s a-aw» 

WĘf_ mw**nW H V i n J i 

mušite i i operas "Orpheo ed 

Tawau m . . 
&aa. Fiffiai isvakm 
ir perdirbo d£l dajo. 
Mdytavu*. Kreipti* 

A . B A N Y S — tat 419-8888 

• • • » • » • i • II n i I I P 

1 kassk gnasos ssara lahad iva-
ros husgalow w 2 auto asiro gara
žas. Naujas šildymas ir elektra. Arti 
Paramos. $24,400. 

» i , didelis patogus mūras ant 
*rypo Marsuette P*e. $42,800. 

17 metti C kas*. Boksas mtto sa> 
mas ir 2-jų auto muro garažas "Ra-
diaot*' šildymas, Daug ekstra priedų. 
Gw*t galima užimti. Ar« parko frbaž-
ay«os. $32300 

MudtTBUB 2-fiĮ batą mftra aassss 
k gasažss. Dideli kamb. Švarus & 
lauko ir viduj. Marquette Pko cent
re. $3S,0W. 

latas sktefsa ir gsstsss 
Pka Vartiagaa pirkėjai. 

VALOIS REftL ESTATE 
MIS Wast 71st fttaast 

TM. 7S7-7200 a r t e 7S7-S3S4 

METS TIE FACTOflY 
Lesjp Lasatioa — \ e e d s Betp 

fe Msoaisa Label Dept. Pressmg 
Departmeot aad Otber Depajrt-
saent8. Will Train. 

Csll JACK — 427-4680 

•" • • - • • • • — » • • • • • > m » w f 

W8it8d §884 Staotstrtss 
Fuil or part time. Understand ųse 
of Power mąchino and speak Ę/įg-
liąh. •=• Caii fcr ąppomtmąut; 

8 S I O ~ 063-10» 

VYRAI IB MOTEKYS 

KITCHEN HELP WANTED 
Italian restaurant — day aad 

COCm AND SALAD GHLL 

Appiy s t oaoe: 

KOOCO'S TRATYORIA 
BESTAUMANT 

t m V i * 05te a*r*at 
EMergretn Park, IliJttoia 

SolKUI: Aldona 

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

D B M E S I O ! 
r i s s > > « » « t « i » i « s >»t»»*>-»]as> 

aaa 

«•* 

*tm 
Išnuora. 4 kamb. moderniškas hu
tas Marcraette Parko centre. 

TeL 470-gl 72 a r t e 84D-77» 

6001 N. KENMOEE AVEtĘį 
Studio & 1 Bdrm. Apartmeata 

RENTALS FROM S155-260 

Modera *%**»** Biuktiag. 
ved prkg. at addtolnaal criaage. f 
aabdk to -V* a Loke. Fme ~ 
Ckned < irentt Seoiirit, 

S. U2 JCHEUU, U I MARELIŲ. Mišrus choras su kankini ork. ir 

II pu^ 
1. CIA KRAsTAS LIŪDNAS. Basnonizuota Juozo Zitev&am 
2. PIEMENAITĖS DAINA. Moterų choras su kanklių orkestru. Sot 
i. AR vtJAI PŪTĖ. MKrns choras su kanklių orkestru. Sol. A. ~ 
4. MES PADAINUOSttI. Mišrus choras. 
5. SPJNTĖ MANE MOTINĖLĖ. Moterų choras su kank lh| orkestrą. 
6. MERGU2ĖLA LELIJELA. Daūkų tarme atlieka miš ros choras aa 

ir Antanas Kavaliūnas. 
7. MELNIKAS. Aukštaičių tarme atlieka mišrus choras 
8. NAMO BROLIUKAI. Mišrus choras. 

AMona Saampaiienė. 

T e l — 878-1882 
S78-G688 

• — 

t«% — 20% — 3 0 * ptete i 
Si apdraudę nuo ajo>c-< ir i 

FKANK Z A P 0 L I S 
»J4 WfW S5th Su 

ChiOBKo. Trtinofci 
TeL — GA 4-HflS-l 

LIETUVOS ATSIMffWIHAI 
Jan sa m. 
Toras? 

ISIGTKm UETDYBKAS 
VEUAYCIES 

Vteaoae UetuTilI uuas a — a * 
M turėtų btiti tietuvifta vėlia
va. Nėra vietoa dažnai dMemal 
vėtttvai į k a b i n t i , bet gahma 
faukyt mažą vėllavmke ant rašo
mojo stalo. Galiate ir net pada
ryti cmži% kombinaciją m 
Amerikos ?ėiiavoke. DienraMto 
"Draugo" s^imiBistracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
aĮBt i i i l įn . kad Lietuvos vėlia
va, pievėeuct^ J o s ų nartiaoso, 

Tokios vėliavos kainuoja po 
H . 5 0 ? reikta pridėti 8 centai 
mokesčių ir 50 cent. n i per* 
siuntimą, jei g y v e n s i t niinoifc 
vaMybčie ) . Uinakymua aluaki-
te "DRAUGAS", 4540 W. o3rd 

AVAILABLE IMMEDIATJCLY 
For App*. Cafl — 37 V 4 7 4 » 

— < — I • . — • — I W ^ » 

P 4 R » A V I M U I 
II M • ! — • » • — I M I M I I I II I I 

TBAVEL TEAIUR 
S077 *% tt. Navar oaed, sšr eoa'4. 
setf containetL Many estraa. 3 y«sr 
Warrafity. Origual coat $ £ £ * . 
Sacrifice due to death. $5.600. 

2:5-8fil0 

_ . . « tta « nd. . _ 
gįottaS N»w Torte (tsat 

at st .s asu 

I 8 I 6 Y K I T B B A B A l 

D R A U O A S 
4M8 W8st 63rd Strert 

ta csaet u i kiskTteoą psakitalt 
Usaakymams į Kanadą reikia pridėti po $L73 pa l to 

mm 

"M0SŲ SODAT. 
aie ido U e t u v i ų Tautinių fiolriu 

( • n t m t laėda) 

Mariau shrmes af tbe 
Amerika 

Paras* TKa« Nnrbotaa 

Jaoad taqaja anglų kalba, «ar-
sta ii lietuviško leidinio, kjpaa aaV 
ketų kiekvienam perskaitytL 

Ataskao* Maruos kultą nuo a te 
UUĮ ausionierių, č » nTirnin^sa 
svarbiausios Pietų, Centro U- Siau
rės Amerikos ir 
eta 

D R A U G E 
Wteft 6Brd SliaeL. Cnieafa, B* 

Kaina 84.M. US»»-
padltta 

Knygoje 
eta tąsa* y r a . 
M a s statūtos Veakinaaapa pa
veikslai ir platus naujausios JAV 
Šventovės bei joje essąčio Uatuvią 

Knyga patraukliai ir 
Kauete famajte D: 
aaSaja 

file:///eeds
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Žmogus ir jo namai 
Mamai palaiko imagų per visas dangaus ir žemes audras 

P. GAUČYS 
(Pabaiga) 

Pagaliau minirgas žmogus 
gali čia miegoti, nes miešt i tą-
gailima tik uždaroje, ąaucioje ąnj-
vėje, kur nėra ne trk jąkių pavo
jų, bęt ir paprasčiausių trukdy
mų, kur žmogus gali atsiduoti 
sau pačiam ir neturi reikalo ko 
nors saugotis. Nesigilinant į 
smulkmenas, reikia pasakyti, kad 
guolis turi taipgi didelę reikšmę 
žmogaus gyvenime^ nes guolyje 
sustiprintu būdu pasikartoja na
mų globojantis veiksmas. Lova 
yra absoliutaus saugumo vieta, iš 
kurios, atrodo, nutolo viso pasau
lio triukšmas, kur Išjungiami iŠ 
žmogaus {gyvenimo rūpesčiai ir 

nuolatinis gyventojas. Vien šio
se dvigubose sąlygose realizuoja
si žmogaus likimas. 

Prie to turime prijungti antrą 
veiksnį: būtų per drąsu tikėti, kad 
žmogus savo namuose gali rasti 
galutinį saugumą. "Kiekvieniem 
namam, —sako Saint-Exųpery 

ŠV. PKANCHKC 

Sena italė verkė iš džiaugsmo. 

cW savaites įįĮįp barstomas < aąs, bet pmrtrikas ar biografi-
pauksčiams leafria*, ad privilio- j nis, kuris vers manyti, kad šv. 
tų juos ten susirink i. bet Asy- Pranciškus dar tebegyvena 
iiaus paukščiai raao.vo sau pa- i Filmas pus pradėtas rodyti 

Savo juodose j bažnyčia etnamo-i k a n k a m a i m a i a t o f v , l u c s e U m . j p r i e š Kalėdas. A. T. 
ie drapanose apsirenguvi, ^ - ' b r i j * sl&iyae, % barstomi Z 
vyko j Asyžių, metimų 8v Praa-. ̂ ^ l e a a l u n e ^ a o m ė j o < T^ 
ciakaus atlaidų. Taip ji daryda- ^ ^ ^ ^ ^ a i u r U Q £ . 

Asyžiaus miesto aikštėje, kur vo jau daug metų, bet ką ji da
bar pamatė, ji nedrįso net sap
nuoti. Dvyliktą valandą pradė
jo gausti senosios Romos Mi-
nevros bažnyčios varpai j Piaz-
«ą del Comune aikštėje pasipylė j pėdomis" sukama 
šimtai balandžių ir ten, paukš- į mieste, kiek pakekt 

j t l t i i tĮmaifta •tVIfJ IHfjsuJel 

-graso pavojus", h jeigu n a - , ^ tetem apsuptas, stovėjo 
mus laikysime žmogiškos tvarkos ; b e s g y p 8 ą g š v . p ^ i š k u s ir 

įtempti darbai Kai žmogų apima 
miegas, jis gali ramiai ilsėtis, aea! 
nebėra m*kp, kas jam grėstų, ir 
tada lįs įžengia j savo sielos gi
liausią lygį Iž ryto jis vėl atbun
da pasilsėjęs ir sugrįžta į objek
tyvių tiesų pasaulį. 

Dar su didesniu griežtumu ga
lime tvirtinti: išorės nuo namų 
pasaulyje žmogus atsiduria ne
draugiškoje ir keistoje erdvėje, 
k,uri jį pu«ia ir jam graso. Jen 
jie yra erdvės akivaizdoje, savo
tiškoje nuolatinėje defenzyvoje. 
Erdvė vis lebėra svetima aplinka, 
Jc.uj.ioje žmogus atsiduria. 

Visai jcitokia būklė, naminėje 
erdv&e. Ji nestovi prieSąis žmo
gų, Sėt Smogus mirto save i ją 
priimtą it esantį palankioje ap-
lindtumoje. Jis įeina į tą erdvę, 
jaučiasi 'jos priimtas ir susiKeja su 
ja. Tai tam tikru būdu jo erdvė, 
jam priklausanti, su kuria jis ga
li susitapatinti. Galima pasakyti: 
gyventi namuose tai reiškią turė
ti erdvę, kuri žmogui neduoda
ma kaip kažkas išorinio, su ku
riuo gali kaip tinkamas elgtis, 
bet kurioje žmogus taip sul ie
ja su ta privačia erdve, kad, ne
paisant prieštaringo objakto ir 
subjekto, susitapatina su ja. 

Eina kalba apie nuosavą erd
vę. Žmogus jaučia savo butą ne 
kaip svetimą nuosavybę, o kaip 
jam pačiam priklausančią, kaip 
dalį jo paties. Žmogus yra jo na
mai. Namai mum priklauso ypa
tingu būdu, visai kitaip, negu 
mum priklauso išorinis daiktas. 
Žmogus yra susijungęs su na
mais daug gilesniu būdu. Namai 
iš tikrųjų turi sakralinį pobūdį. 
Ir tik todėl suprantama, kodėl 
sauvališkas įsiveržimas į namus 
išgyvenamas kaip namų ramy
bės sualužymas, kaip rimtas 
smurtas. Tuo pačiu suprantame 
ūkininko astrų jautrumą, kai kas 
svetimas pereisa per jo lauką. Ir 
ne tiek dėl galimos žalos, kiek 
di l io asmens įžeidimo. 

Tik turėdami Šitokį pagrindą, 
galime suprasti, ką reiškia turėti 
būstą, ir suprantame, kad tas 
busto turėjimas nesiduoda su
prantamas savaime, kad turi bū
ti išmoktas gal net vargingų pa
stangų išdava. Ir nors žmogus te
gali fvykdyti savo Žmogišką pa
skirų' kaip gyventojas, turįs na
mus, būtų visiškas žmogaus pri
gimties ignoravimas, pretenduo
jant žmogų aptarti vien kaip gy
ventoją. Žmogus turi išeiti į 
priešišką gyvenimą, kad įvykdy
tų savo aukštą paikirtį ir atliktų 
savo didžius darbus. Namuose 
nesi realizuoja žmogaus gyveni
mo didybė. Tačiau, norint įvyk-1 
dyti šią paskirtį, jam reikia, kaip 
priešingo ašigalio, jo namų glo
bojančio pasaulio, į kuriuos su
grįžta rr fš kurių vėl ršeina. Jei
gu, 40101? irr^ffi'rrni tradirijoje 
žmogus buvo laikomas n e P a "| 
vargstanfiu keliautoju, mes da- \ 
bar galėtume jį aptarti kaip pa
stovų gyventoją. Arba trumpai 
žmogus kaip keliautojas ir kaip 

įkūnijimu, turėsime ats^nointi 
kad kiekvieną tvarka vargingai 
iškovojama iŠ chaoso jėgų ir su
griūva, jeigu ji neginama visad 
skirtingais būdais nuo naikinan

č ių gaivalų. Kafka savo novelė
je "Pastatas" įspūdingai pažymė
jo faktą, kad kiekviena pastanga į ̂ ^ Į ? * s u k a 

jį galutinį saugumą veda į bevil
tiška ir visad.atsinauĮinantį siei-

kalbėjo su paukščiais. "Bellis-
simo!" — apsiverkė iŠ džiaugs
mo sena italė, pamačiusi šv. 
Pranciškaus "stebuklą", nežino-«*»«. dienų įspūdži 
dama, kad šis "stebuklas" yra buvo gukt&s tris aa% 
inscenizuota*, nes flamų BRT 

filmą apie šv 
Pranciškų. 

Iš pradžių ši scena buvo nu 

EtUaolojai jau seniau domia?, ar 
. , , . - . • . vjpiMHnsflioiai vabsdfcal pavyz-
balandžuu jau penia lesinami į r ; ^ ^savarankiškai tarnauja 
įpratę susirinkti. ; vieni kitiem*. Manomu, kad bitės 

_,.. „ ». : ,. .», i d^bu^olkės instUjtaa skat na jštiki-
Filmas "Asyžių* Pranciškaus į į .̂ anuuiti motinėlei ir jos paii-
.-!..„.;..•• ...v,.^,.., Asyžiaus kuoniraą. NeasoiaĮ buvo atlikti lau-

niics- kinių bičių ^Laaioglossum zephy-
Į rum) tyrinėjimai. Paaį$kėjo. kad 

.. „ į m o t į n ^ î iv-ęî ia kitas bites jai 1 
igę rudais Į t arnautį. |į^ bičių motinėlė yra la-! | 
us vargin- j tai aktyvi ir kartu stato Uždą. Bu-
kinėjantys vo pastebėta, kad ji stengiasi įs-

to vaizdą. šv. P: 
jo pasekėjai, apsir 
sutonais, priminė s 
gus laikus, o 
paukščiai priminė 

to 
aiškus 

dabar tų 
Filmas 

iies ir tris 
ė basi ant 

varta. Kiekvieni namai tėra vien I matyta filmuoti už miesfc) lau-; 
laikinis prieglobstis ir vėliausią j kuose, kur Antverpeno zoologi-
su rrnrtim žmogus turės juos ap- j jos sodo ornitologo patarimu 
leisti, nors namai būtų buvę ir 
tvirčiausi bei saugiausi. 

Tuo būdu namų nesunaikina-
mumas yra iliuzija. Ir mūsų gy
venimo patirtis mum rodo, kiek 
namų k kiek tvarkų buvo su
griauta ir kokios katastrofos žmo
nėm ir toliau gresia. Egzistencia
listai teigia, kad žmogus patai-
pinstas niekybėje, gyvena visiš-

Ikam nesaugume. Tačiau žmonės 
vis tebesistato namus ir grindžia 
savo gyvenimą juose, nepaisyda
mi egzistencialistų k kitų kraš
tutinių modernistų pašaipų. To
dėl mes ir klausiame: iš kur žmo
gų* ima drąsą ir teise tęsti tą 
abejotiną darbą? Ar tai daro iŠ 

l užsispyrimo, kaip Gamus'o Sizi
fas? Ar nebūtų protingiau visiš
kai išsižadėti tokių tuščių pa
stangų? 

Tai gilus klausimas, paskuti
nis, lemiantis mūsų gyvenimo 
klausimas, reikalaująs visų mūsų 
rimtumo ir atsakomybės. Prof. 
O. F. Bollnowas, nepaisydamas 
gąįimų patyčių, šitaip atsako: 

savaites artistai lak 
kietų įkaitusių akm<-nų ir pl\"tų 
ir tas jiems buvo ne juokai. 
Tačiau jie to neparodė. 

Tai nebus tik ffu rąsras fil-

tuniti b.u;s darbininkes kuo giliau 
) lizdą, kur jos turi rūpintis vidaus 
irt-ngiinu ir maištu. Be to, motint'-
lė terorizuoja kitas bites, nuolat 
jas stumdo ir suėda k'ausinėlius. 

' kuriviitb retkai^iaib padeda bitės 
darbininkės. Žodžiu, gal ir yra al
truizmo bičių pasaulyje, bet jis ge
rokai sutvirtinamas prievarta. 

Mškn. 

mus, tai reiškia, kad gilumoje sa- '< 
pastangos para tuščios, kad 
šventai tiki esą apsaugomi, ir 
tas jausmas jiems duoda reika
lingas jėgas". Mūsų minėtas Ba-
chel ardas klausia: "Ar paukštis 
lipdytų lizdą, jeigu neturėtų ins
tinktyvaus pasitikėjimo pasauliu? 
Ir tai, kas tinka paukščiui, taip 
pat tinka ir žmogui. Mes jame 
gyvename su įgimtu pasitikėji
mu". Tik su tokiu pasitikėiimu 
tegalima statytis namus. 

Tokio pasitikėjimo galimumas 
yra paskutinė Žmogaus gyveni
mo paslaptis. Tą galimumą Boil-
nowas vadina metafizine patir
tim. Ši patirtis duoda žmogui, ne
paisant visų katastrofų, ne tik jė
gą, bet ir pareigą statyti namus, 
nes tik turėdamas namus, ir kaic: 
jų gyventojas, jis tegali tapti pil
nutiniu žmogum. Be namų žmo
gus yra pabaisa, pabėgėlis be tiks
lo ir be poilsio. 

; Vien tik per namus žmogui 
pavyksta atsistoti pasaulyje. Ir 

"Jeigu žmonės, nežiūrint visų kar- įto tvirtumo reikia pasiekti, ne-
čių patyrimų, nežiūrint visų pa- paisant visų kliūčių, nes tik juose 
vo širdies yra įsitikinę, jog šios žmogus tegali būti žmogum pil-
saulio baisenybių, tebestato na- na to žodžio prasme. 

A. f A. SOFIJA REIMANAS 
Gyveno 3252 S. Morgan Street, Chicago, Illinois. 

Mirt birželio 25 d., 1977, sulaukus 9» m. anCiaus. 
Gimė Lietuvoje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo ir gimtefe Lietuvoje ir Ame
rikoje. 

Laidotuvis |vylts trec., rugp. 3 d. Archer Waods kaetaiss, 88 ir 
Kean Ave., Willow Springs, m. 10-.30 vai. ryto prie kapo bus atlaiky
tos laidotuvių apeigos. 

Gtdąlmgoa iv. 
Jurgio bažnyčioj* -

Mišios už veikmės sielą bus atnašaujamas šf. 
- laikas tas praneštas vėliau. 

Giminės prašomi atsiliepti arba turintieji tiaių apie velionės gi
mines prašomi pranešti laid. direkt Tomui Labanauskui, Pnillips-U-
banauskas koplyčioje. 33*7 S. Lituanica Ave., tej. YA 7-3401. 

Giminės, draugai 
tuvese 

ir pažįstami kviečiami dalyvauti šios* Uido-

Laidotuvių djaektorius Pbillipe-Labanauskas. T«L VA 7-3401 

mmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmm*mm 
^HiTifilr*^1"'^*** AsB*lrikis)2aii* ŠM —"«« taniu* 

9W ' •^^^"^•^SSll^SSJ^iSBftje SafSBBBB^PS>S^BSSisV^SfJ^BBS^ BŜ BS) tBBMSJBtF^ ^SŠJlBl^^P^ 

tapBįįsją ir Wmm pmmįĖm — 
mmumm*m*iMimnm$ttmt 

Knyga dokumentuota Ir '^Mr^Pral paruoiU. 100 
pual. OssUo JAV LB Kraite Valdybą, Kainą S4.25 ra 
persiuntimu. Gaunama: OBACS^ft, 4M6 W. « r d I 
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Mylimai motinai Lietuvoje miras, 

LIUCIJAI EITMINAVIČIOTEI 
RuošiitNEumsid užuojautą reiškiame. 

Marija MarVutiene 
Janina Jakše?leteni 

su iainomU 

A. T A. SOFIJA BAUŽIEHĖ 
sulaukus 65 m. 
Šakių apskrity

je. 

Gyveno Detron. Michigan. 
Mirė rugp. 1 d., 1977 m., 5:15 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Sudargo miestelyje. 
Amerikoje !sg\ veno 28 metus. 
Pasiliko d'deliame nuliūdime vyras Jurgis, sūnus Vytau

tas, duktė Nijole, žentas Carl Feeroaa, 6 anūkai: Regina. Ed
mundas, Rasa, Audra. Nkolė ir Liana. 2 seserys Elena Boč-
kienė ir Stase Kananavičiene su šeimomis, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė B.A.UF.'o organizacijai. 
Kūnas paianutas Vai Bauža koplyčioj, 1930 — 25th St., 

Detroit, Mich. Laidotuvės j vyk s ketvirtad., rugp. 4 d. iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parap. baž
nyčią̂  kurioj 10 vai. įvyks ged. pamaldos už veliones 3ie!ą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Holy Sepulcnre kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt. Jolanda Bauža-Zaparackienė, tel. 554-1275. 

IHIIIIIIU 

ŠVENTOS MIŠIOS I 
L IETUVIŠKAI 1 

Visos ackeičiarass iv. Mišių dalys yra atspausdinto* vienoj s 
labai grašiai išlet»tąj knygelėje. Ra «te kaycelt kiekvtenas gali s 
labai lengvai sekti naująsias šv. Mi4i«s. 

Hat kmugsu. ar lektorius atskaitė fcfartamąssii daUs, d«s šioj 
kayfu«iJe gaiite sekti <4s9s nekmtamssias šv. Mišių dalis. Teks-

Ta*> pat fasito rinkisį daferiaatisi giedama Iv. MJŠhj a 
tas stsmMmnta rUIssrii, 

Įsi labai saaUsgn knygrtl. 
Uiaisakykit^ ŠJ iv. Mišių vadovą Betevfų kalia. 
Užsiaakykit* šj aaają šv. Mišią vadovą lietuvių kalba. 
Baisa 19 centą. 19% nuolaida, sarti si S9 kopijų; *5% 

laida, perkant daugis* kaip 50. 

fetfykJto šiuo adrąsa: 

4848 W. 68n 

A , f A, 
ESTELLE J. SHAULIS 

Pagal tėvus Jankauskas-Youn t 
G.vveno Beverly Shores. Indiana. 
Mirė rugpiūčio 1 d. 1977 m., 2:30 vai ryto. sulaukusi 

G6 m. amžiaus. 
Gimė Illinois valstybėje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vincent. Beverly 

Shores, lud-ana. Town Board pirmininkas, sūnus Jauies. marti 
Mary Kay. duktė Cynthia. ienias Joseph Meegan Jr., 6 anū
kai: Robert, Kim. Daniel, Therese. Ehzat*jth ir Joseph III. se
suo Pauline O'Connor. švogeris ku.n. John Shaulis. 4 švoger-
kos: vienuolė Ses. Aloysa. I.C.. Helen Sha-ulis, Mar\ Kaspei ir 
V'erna Sha-uha. kiti giminės, draugai u pažįstami. 

Paklausė Cardinal Muudelein K.niglius of Coiumbus Wom-
en's Auxiliary, Beverly Shores Liet. klubai. Volunteer Fir • 
Dept. Beverly Shores U'omen's Auxiliary ir buvo sekretorė 
Beverly Siiore* Dunes Women*s Club. 

Kūnas bus pašarvotas antrad.. iii^P- 2 d.. 2'-Oo vai. p*>piet. 
Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 VVest 71st Street. 

Laidotuvės įvyks ketvirtad,, riigpiūeio I d. iš koplyčios 
9:60 vai. ryto bus atlydėta. į Švė. Mergelės Marijos Gimimu 
parap. bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į sv. Kazim ero liet. kapiues 

Nuliūdę: Vyras, sftnus, duktė, marti ir zuitas. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 

. j i . . . . J I . 
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I E V U T E K A S N I O N I E N E 
Jos tėveliui Lietuvoje mirus, užjaučia 

Pitras ir Elibltia Anužial 
Jonas fr Vali Pleiriai 
UMas k Hilą Arbal 

Mažeika &Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTCRN A/E 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel 737-8601 

PETKUS 
MAROUETTE FUNERAL HOME 

T l f S S I I S I U S 

IMS VMI Tl St. Tai. GR*«*hill 6-23454 
U i t S*. IMk »»•, Olom TOmhall 3-2IM-S 

STATYTI 

LAIDOTUViy DIREKTORIAI 
UataYlf Laidetiirti INrtMrHl AieslitljM Karlai. 

ANTAIAS M. MIIUIPS 
TOMU Ir U I I T I M LMANAUSK4S 

LtTDAftTOA A YM. Tel f Arda 74491 

STETOIAS C UCI (LACKAWICZ) ir SONOS 
M14 W. ZSrd PLACE TeL VTrginU 7-9S7t 
M24 W. 99ta R B E R TeL REpnbttc "l-ltlt 
U0t9 Sovthffsjl BghfeBy. Palša mis, DL TeL 974-4419 

PiTRU BKIIMAS 
•0 . GALtTOBMU ATB. ML LAfayette hVFtt 

rHMflUI J. RIDIKAS 
Tci Y Arde 7-1911 

leMIS r\ rteOMIR 
9919 80. LITTJaJnCA AVI, t s t Tarša 7.1199-99 

VASAITIS. MTKOS 
1999 SO. Setą ATsV CSCBBsO, UJU TsL OLįmęk 9>ll 

mamm 

http://Jc.uj.ioje
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DRAUGAS, antradienis, 197? m. rugpiūčio mėn. 2 d. 

x Ateitininkų sendraugių 
stovykla Dainavoje prasidėjo 
liepos 31 d. ir baigsis ateinantį 
eekmadienj. Iš Chicagos yra iš
važiavusių daug ateitininkų su 
šeimomis, o savaitgaliui žada 
dar daugiau nuvažiuoti. 

x Altą, Lietuvos Vyčiai, PLB, 
Estų tarybos komitetas. Laisvo
jo Pas. Latvių federacija ir VTi-
kas remia Pabaltiečių rengiamą 
demonstraciją Washingtone, D. 
G., rugsėjo 24 d. Demonstracija 
bus ryšium su Belgrade vyks
tančia konferencija, kurios dė
mesį norima atkreipti į paverg
tų tautų troškimus. Demons
tracijų parengimui reikalinga 
kiekvieno pagalba. 

x Archit. Egidijus 3. Valaitis 
iš Los Angeles, Calit., tarnybos 
reikalais lankėsi Floridoje, o 
grįždamas porai dienų buvo su
stojęs Chicagoje aplankyti savo 
motinos, brolių, seserų ir kitų 
artimųjų. Ta proga jis aplankė 
ir "Draugą", kur jo tėvelis a. a. 
J. Valaitis ilgus metus buvo rei
kalų vedėjas. 

x Dr. K. Girnius dalyvaus 
LF bičiulių studijų ir poilsio sa
vaitėje Dainavoje ir skaitys pa
skaitą apie dabarties moralės 
filosofiją Lietuvoje. Gerai pa-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

NUKRITO HELIKOPTERIS 
Chicagos Meigs aerodrome 

helikopteris, kuriuo skraidinami 
keleiviai miesto pasižiūrėti, sek
madienį popiet, vos pakilęs, kri
to į žole apaugusią vietą. Pilotas 
ir du keleiviai sužeisti, bet leng
vai. Krito maždaug iš 25 pėdų 
aukščio. 

GYDYMAS 

Dr. John H. Knowles, Rocke-
fellerio fondo prezidentas, dien 
raščiui "Chicago Tribūne" duo
tame pasikalbėjime pabrėžė, kad 
gydytojai ima perdidelį mokesti 
už savo patarnavimus. Taipgi 
jis iškėlė, kad nemažai daroma 
nereikalingų operacijų. Pacien
tus papeikė, kad jie turi perd
aug svorio, kad kurie 
vartoja alkoholio. 

AUTOMOBILIU VAGYS 

LITUANISTINIO ŠVIETIMO RŪPESČIAI 
Lietuvių išeivijos ateitis dide-' aplinkoje ir kuo daugiau isisa-

le dalimi priklausys nuo litua-, vintų lituanistinių švietimo da-

perdaug 

Chicagoje per metus pavagia
ma apie 48.000 automobilių, su
darant nuostolių apie 44 mil. 
dol. Kriminalinės gaujos yra įsi-

nistinio švietimo, jaunųjų kartų 
ugdymo lietuviškoje aplinkoje, 
joms įsąmoninant mūsų tautines 
kultūros pagrindus. Lietuvių 
bendruomenės didžiausias rū
pestis yra lituanistinių mokyklų 
išlaikymas, visų lietuvių vaikų 
subūrimas ir lituanistinių žinių 
įskiepijimas ateinančioms kar
toms. 

Lituanistiniu švietimu turi 
sielotis ne tik tėvai, bet ir kiek
vienas išeivijos lietuvis. 

Švietimo tarybos pirm. Bro-

lykus. Po tokio kurso galėtų 
lengviau siekti studijų ir Lit. 
Pedagogikos institute. 

Savaime aišku, kad abu siūly
mai susilauks rimtų svarsty-
bų. I r pokalbiai lituanistinio 
švietimo klausimais yra labai 
reikalingi. Nieko blogo neatsi
tiktų, jeigu Švietimo taryba pa
liktų dvejopą programą 10 ir 12 
metų, pačią programą pritai
kant prie laiko. Niekas ir niekur 
negalės laikytis švietimo tary
bos nustatytos raidės. Daugeliui 

"Liepsnos" šokėjos šoka "Lietuvos atsiminimų" radi įo gegužinėje, Estų Parke, New Jersey 

iš A n T i n r oi i < c i 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Egzekutyvinio darbo ko

miteto posėdis įvyko liepos 23 d. 
21 vai. ryto Dievo Apvaizdos 
kultūros centre, Southfield. 
Mich. Latviai ir estai pranešė, 
kad jų spauda jau rašo apie Pa

jungusios į automobilių vogimą, baltiecių, žygį už žmogaus tei-
JAV-se kas 32 sekundės pava
giamas automobilis. Iš viso per 
metus JAV-se pavagiama apie 
1,000,000 automobilių. 

18,000 DOL. MERGAITEI 

Dina Trianfollides, graikė 

ses. Taip pat jau įteikė aukų iš 
jų organizacijų. Buvo diskutuo
jama apie pasirodymus. Bus 
pakviesta dalyvauti tik viena 
grupė iš kiekvienos tautybės. 
Sekantis posėdis numatytas rug-
riūčic 11 d. 6:30 v. v. Dievo 

centre žįstant nuotaikas ir sąlygas oku- mergaitė, susilaukė ypatingo I Apvaizdos kultūros 
puotoje Lietuvoje yra įmanoma prielankumo iš savo tautiečių į Southfield, Mich. 
pagalba tėvynėje likusiems ir į Chicagoje. Jos gydymui suauko- — Kongresmanas Robert K. 
savo identiteto nepraradusiems | jo 18,000 dol. Graikijoje jaiįriornan, (Santa Monica, Calif.), 
lietuviams. Poilsio savaitė vyks esant lopšy, apvirto nešiojama j energingai ieško cosponsei ių sa

vo Įneštai rezoliucijai, reikalau-
lanc 

Dainavoje rugpiūčio 7-14 d. I žibalinė krosnelė ir ją sunki? i 
x Delija Valiukėnaitė Tabor apdegino. Ją gydant ir taisant 

Farm, Sodus, Mich., įvykstan- sužalojimus buvo padaryta per 
čiame Santaros - Šviesos šuva- 20 operacijų. Galutinai ji iš Atė-
žiavime rugsėjo g^ll d. nagrinės nų buvo atskraidinta į Chicagą, 
"Išeivijos lieluvių literatūros kur ją visiškai pataisė plastinė i nan kelis kontaktavo ir kad jo 
kritiką iš anglo-amerikiečių per- chirurgija. JAV graikai suau-1 rezoliuciją jau keli remia 
spektyvos pažvelgus". kojo tūkstančius doL 

x A. a. nraz, K. Steponavi 

— Dr. Petras Pamataitis, 
Santa Monica. Calf., liepos 20 
d. Los Angeles "Herald Exami-
ner" dienraštyje paskelbė laiš
ką, kuriame rašo, kad prez. Car-
teris, Ugandos Idi Amin ir Rusi
jos Brežnevas užsitikrino savo 
vietą pasaulio istorijoje: pirma
sis — kaip kovotojas už žmo
gaus teises, kiti du — kaip žmo
gaus teisių paneigėjai. "idi 
Amin terorizuoja ugandiečius", 
rašo Pamataitis, "Leonidas 
Brežnevas didžiulėje Sovietų im
perijoje persekiojimo taikiniais 
yra pasirinkęs žydus ir paverg
tuosius nerusų tautos žmones, 
ypač lietuvius, latvius ir estus. 

Visi sutaria, kad didžiausią 
pasipriešinimą Sovietų priespau
dai rodo Lietuvos žmonės pabė-

nius Juodelis lituanistinio švieti-: lituanistmių mokyklų teks vie
n o problemas supranta ir į litu-. toje spręsti, kokia sistema bus 
anistinį švietimą kreipia ypa-. geresnė ir patrauklesnė, kur i 
tingą dėmesį. Jis parengė tikrą daugiau sudomins mokinius. 

lai prezidentą imtis akcijos! Simais, susideginimais, demons-
išlaisvinti Pabaltijo valstybes. 
Jau keli kongreso nariai prane
šė Leonardui Valiukui, kad Dor-

čiaus mirties metinėse liepos 30 
d. Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, 
šv. Mišias atnašavo kun. J. Vaiš 
nys, giedojo sol. Al. Brazis, da
lyvavo "Pirmyn" choro nariai ir 
kiti artimieji. Velionio našlė Alė 
ir duktė Ramoną dalyvius pa
kvietė pusryčiams į savo namus. 

mm. saulėtoj dienoj nepridengta 
x Bronius Juodelis, švietimo galva, 

tarybos pirmininkas, dalyvaus 
Lietuvių mokytojų ir jaunimo 

KIEK REIKIA SALXĖS? 
Chicagos sveikatos kemisio-

nierius dr. M. C. Brown perspė
ja, kad pergausus saulinimasis 
kietina ir raukšlėia odą ir gali 
būti odos vėžio priežastis. Saulė 
žmogui naudinga, bet jos užten
ka kiek gaunama pabuvus 10-15 

studijų savaitės Dainavoje pro-
KABUKI TEATRAS 

350 metų senumo Kabuki te-
gramoje ir skaitys paskaitą te- atras rugsėjo mėnesį duos spėk-
ma "Lietuviškos mokyklos iš ar- taklius Auditorium fleatro salė
ti ir iš toli". Studijų savaitė je, Chicagoje. 
prasideda rugpiūčio 14 d. 

tracijomis, kolektyvinėmis peti 
cijomis ir labai gerai organizuo
ta pogrindine spauda. Šiuo metu 
Lietuvoje pasirodo penki po
grindiniai leidiniai. Pabaltijo 
tautų žmonės kovoja už tautinį 

— New Yorko ir apylinkės I i ^ i m ą . A r m ū s ų vyriausybė, 
lietuvių moterų organizacijos; ia i s v o j i spauda ir visi geros va-
ruošiasi spalio 23 d. paminėti 70 l i o a žm0nės neturėtų aktyviai 
metų sukaktį nuo pirmojo lietu- ^^ k o v o s n a r e m t i ? " Tą patį dr. 
vių moterų suvažiavimo Kaune. 
Pagrindinė kalbėtoja bus Pasau
lio liet. katalikių organizacijų 
sąjungos valdybos vicepirmi
ninkė Marija Lūšienė. Kartu bus 
paminėta rašyt. Šatrijos raga
nos 100 m. gimimo sukaktis. Apie 
ją kalbės S. Vaiulkienė. Rašyto
ja Kotryna Graudienė paruoš 
montažą iš Šatrijos Raganos 
raštų. Režisuos Aktorius Vitalis 
Žukauskas. 

X Lengvosios atletikos pir
menybės, ruošiamos šiaurės 
Amerikos liet. sporto s-gos va
dovybės, įvyksta rugpiūčio 13-
14 dienomis, prie Toronto, Kana
doje. Į jas ruošiasi vykti ir Chi
cagos lietuviai lengvaatletai. 

X Vytautas Strolia, žinomas 
muzikas, pakviestas skaityti pa
skaitą tautinių šokių vadovų 
kursuose, kurie įvyksta rugpiū
čio 21-2$ dienomis Dainavoje. 
Jo paskaitos tema — "Lietuvių 
tautinių šokių muzika". 

X Leokadijos Braždlenės, de
likatesų parduotuvė ir valgykla, 
2617 W. 71 Str., tel. 778-2030, 
po atostogų perorganizuota ir 
atidaryta: aprūpina įvairiais 
skaniais ir maistingais valgiais 
kasdien nuo 9 v. ryto iki 7:30 
vai. v., išskyrus sekmad. ir pir
madienį, (sk.) 

x A. a. Leonardo ftlmučk> 
surinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb 
U knygoje "Amerikos Lietuviu 
Taryba'*. Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją "Drauge" galimu 
gauti ui 3.35 dol su persiun 

X Violetos Karosaitės, žino
mos baleto aktorės ir pianisto 
V. Puškoriaus koncertas įvyks
ta spalio 2 d., Jaunimo centre. 

X, Prof. dr. kun. P. Ragažins-
kas, Central, N. M., yra nuolati
nis "Draugo" rėmėjas ir kasme
tinis Garbės prenumeratorius. Ir 
šiais metais, pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė 100 dol. ir 
tuo dosniai parėmė savo dien
raštį. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Dan Martinkus, Baltic Vil-
lage Rentai Unit3 Lots & Ho-
mes for Sale savininkas, Sunri-
se Beach, Missouri, mokėdamas 
"Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir auką — 12 dol. 
ačiū. 

• 

P. Pamataičio laišką atspausdi
no ir "Santa Monica Evening 
Outlook" dienraštis. Tik čia iš 
penkių pogrindžio laikraščių iš
vardinti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika", "Aušra" ir 
"Tiesos Kelias". 

— Pabaltiečių žygio už žmo
gaus teises egzekutyvinio komi
teto narys rugpiūčio 5 d. 1 vai. 
po pietų turės posėdį su Riek 
Merryman jo būstinėje Washing 
ton, D. C Riek Merryman yra 
Department of Interior atstovai 
ir tvarko demonstracijų leidi
mus. Leidimai demonstracijoms 
yra gauti tai bus kalbama apie 
žygio eigą. -

— Lietuvio našlių karalienes 
rinkimai bus lapkričio 8 d. So, 

tikti Alytaus, Elmininkų, Ru-
mokų, Joniškėlio, laukuose. Da
romos priemonės kenkėjus išnai
kinti, į 

— Lenkų foto paroda buvo 
suruošta Vilniuje. 

— Literatūros i r meno res
publikinės premijos paskirtos: 
dailininkui K. Bogdanui, kompc- j 
zitoriui S. Vainiūnui, liaudies ar-i 
tistei B. Grincevičiūtei, dail. A. 
Kučui, poetui Eugenijui Matu
sevičiui už poezijos rinkinį "2a- i 
Uos metų salos". 

— Mokslo respublikinės pre
mijos, paskirtos: lituanistams: 
K. Ulvydui, V. Ambrasui, A. 
Valeckienei, N. Sližienei, V. Ur-
bučiui, J. Pikčlingiui. 

— Mokslo ir technikos premi
jos paskirtos: P . Baderiui, A. 
R. Baltrušaitienei, A. Grinkevi
čiui, V. Minkui, A. Reiniui, J. 
Skukauskui, G. Carneckienei, K. 
Blaževičiui, V. Maldžiūnui, V. 
Zaukai, J. Veckai, Z. Vagoniui, 
C. Meškauskui, E . Vilkui, R. 
Plečkaičiui, D. Poškui ir keliems 
asmenims rusiškomis pavardė
mis. 

— A. a. mokytoja Emilija Ku
dirkienė, ilgus metus iškentė jusi 
Sibiro koncentracijos stovyklo
se, su palaužta sveikata buvo 
grįžusi į Lietuvą ir birželio 20 
d. mirė. Palaidota šakių parapi
jos kapinėse su religinėmis apei
gomis. 

— Sovietinės Lietuvos proru
siška vyriausybė padėkojo oku
puotos Estijos rusų teatrui už 
gastroles Lietuvoje, kurios tar
navo rusinimo reikalams, šia 
proga Estijos rusų teatras bu
vo apdovanotas "garbės raštu". 

KANADOJE 
— "Rūtos" klubas Montrealy-

studiją, kurią plačiau aptars 
mokytojų studijų savaitėje rug
piūčio 14-21 d. Dainavoje. 

Gyvendami svetimoje aplinko
je gerai jaučiame šio krašto mo
kyklų įtaką į lituanistines mo
kyklas. Ne paslaptis, kad litua
nistinių mokyklų programos, 

Nemažas rūpestis suburti vi
sų lietuvių vaikus į lituanistines 
mokyklas. Juk dabar mokinių 
skaičius mokyklose mažėja. To
liau į užmiesčius ar į tolimes
nes vietoves išsikėlę savo vaikų 
šeštadieniais į lituanistines mo
kyklas nebeatveža. Tai didele žo-

dėstymo metodai yra skirtingi Įa aUgančiam lietuvių jaunimui. 
nuo amerikiečių mokyklų, ku
riose mokosi lietuvių vaikai, 

į Lietuvių vaikai turi aukoti šeš-
įtadienius lituanistiniam švieti-
jmui, kai tuo tarpu amerikiečių 
į vaikai poilsiauja. Taigi lietuvių 
i vaikai lituanistines mokyklas 
Į lanko tėvų verčiami arba eina 
j dėl draugų ir draugių. Didelio 
į entuziazmo patys vaikai nerodo. 
I r tai suprantama. 

Švietimo taryba visas proble
mas norėjo aptarti su mokyto
jais, tėvais ir tėvų komitetais. 
Nemaža dalis tėvų pasisakė, 
kad lituanistinės mokykols bū
tų reformuotos. Siūlydama 10 
metų lituanistinių mokyklų pro
gramą, švietimo taryba davė ir 
argumentus. 

Garbė tiems tėvams, kurte net 
kelias dešimtis mylių šeštadie
niais veža vaikus į lituanistines 
mokyklas. 

LB apylinkėms ir švietimo ta
rybai turi rūpėti, kad, prasidė
jus mokslo metams, visų Betu-
vių vaikai lankytų lituanistines 
mokyklas. Čia reikėtų ieškoti 
būdų, kaip surasti šeimas, ku
rios tolsta nuo lietuvių tautos 
kamieno, kaip įtaigoti, kad jos 
rūpintųsi savo vaikų lituanisti
niu švietimu ir auklėjimu. 

Dainavos mokykloje mokyto
jų studijų savaitė yra rimto 
darbo savaitė, čia mokytojai ap
tars programas, mokymo meto
dus, ieškos būdų, kaip littuanis-

m - , ,- , ^ • , , . tinęs mokyklas padaryti pa-Taciaudahs mokytojų ir tėvų ; t r a u k l e s n ė m i s k a d j a g ^ ^ 
griežtai atmetė 10 metų progra- į l a n k y t ų U e t u v i ų y a i k a i j ^ ^ . . 
mą ir siūlo palikti 12 metų litu 
anistinių mokyklų programas. 
Jie neri. kad lietuviai vaikai 
kuo ilgiau išliktų lietuviškoje 

! mis savo teisėmis. Panašią rezo
liuciją priėmė ir Kanados sena
tas, kuriam projektą pateikė 
sen. P. Yuzyk. 

j — Anapilio Moterų Būrelio 
rengiamos parodos: rugsėjo 17 
ir 18 d. d. — Adelės Abromai-

S tienės ir Reginus Abromaitienės 
i lapų, gėlių derinių paveikslai, 
iliustracijos, atvirukai ir Adelės 
Katelienės medžio šaknų dirbi
niai. Spalio 29 ir 30 d. d. — Ire
nos šimonelienės iš Montrealic 
paveikslų ir Sofijos Pacevičie-
nės keramikos paroda. 

. — Maironio mokyklos Toronte 
j vedėjas Jonas Andrulis praėjusį 
Į pavasarį iš tų pareigų pasitrau-

. „. . . _ . ,_ . į kė. Toje mokykloje jis dirbo 

na, kad ir mokinių telkimo, klau
simu bus paieškota geresni bū
dai. Į šią studijų savaitę turėtų 
vykti ne tik mokytojai kurie 
sielojasi lituanistiniu švietimu, 
bet ir tie kurie projektuoja švie
timą pagerinti. 

i. Janušaitis 

terų klubas. 

0KUP. LIETUVOJE 
— A. a. Uršulė Tumėnaitė-

Rapolienė, gimusi Padusčio k. 
Antalieptės valsčiuje, mirė Eive-
nių kaime. Dusetų valsčiuje, 
kur ji nu iat gyveno, Maukusi 

Asta Marija Grakauskaitė, 36 metų nžiaus. Paliko du šū-
Nuoširdus j viena iš Los Angelės veikliųjų I nu ir kitas gimines Lietuvoje ir 

mergaičių lietuviškame gyveni-; Amerikoje 
me, šiais metais baigė UCL uni-l — Simono Stanevičiaus pasa-
versitetą ir gavo BS laipsnį išįkėčios p<^spausdintos ir išleistos 

— "Senieji Lapinai" - - žino- biochemijos. Rudeniui jau vėl nauju leidiniu. 33 pusi. liiustra-
mas skautų vienetas, Bostone priimta j USC (University of jcijos dail inko A. Kučo. 
paminėjo savo 25 metų veiklos Southern California) farmacijos1, — E. Pndreika, istorikas, pa-
sukaktį. Iškilmės vyko Česlovo fakultetą tęsti pasirinktosios! ruošė po; udarų veikaliuką apie 
ir Laimos Kiliulių vasarvietėje, specialybės tolimesnes studijas.: Vilniaus mis. 47 pusi., informa 

Asta Grakauskaitė yra veikli or- į cinis leidi 
ganizatorė. Yra Lietuvių Jauni-Į — Api» 

iš šv. 2emės grįžusiam klubo 
sąskaitininkui Juliui Jurėnui, 
kuris vysk. V. Brizgio ekskursi-

Bostone. Liet. piliečių draugijos joje aplankė Liurdą, Romą, 
salėje. Kartu įvyksta ir banke- Graikiją ir šv. Žemę. Susirinku-
tas, kurį ruošia "Sandaros" mo- šiems, kurių buvo per 60, labai 

tus, o kaip vedėjas — 15 metų. 
Mokyklos vedėjo pareigas perė
mė ilgametis jos mokytojas Vy
tautas Bireta, kuris baigęs Va
sario 16 gimnaziją V. Vokietijo
je-vaizdžiai papasakojo įspūdžius 

iš savo įdomios kelionės. — Klu
bo pirm. J . Adomaitis su žmo
na Maryte poilsiui išvažiavo į 
Cape Godą. 

— "Bloor West Vfflager" mėn 
rastis liepos mėnesio numeryje „ . „ , , , , . ^ . 
Hejb tris nuotraukas iš lietuvių S f * 1 3 <Pusan?° P^P^J?" 

ITALIJOJ 
— Italų spauda daug rašo 

apie Lietuvą ir daugiausia mini 
tikinčiųjų persekiojimą. Romos 
dienraštis II Secolo dTtalia ge-

Siuo metu būreliui priklauso 13 
aktyvių narių, o per skilties ei
les praėjo 40. Jų tarpe yra žy
mių žmonių. Daugelis jų atsiun
tė savo sveikinimus. Prisiminta 

gyvenimo. Jame matyti: L. Mor-
kūnaitė, kaip pažangiausia 1976-
77 m. m. mokinė Humbercrest 
gimnazijoje, vaikų šokėjų gru
pė, Marija ir Alfonsas Gačio-
niai, atšventę 00 metų vedybinę 
sukaktį. 

— Parlamento atstovas dr. S. 
Haidaszas praneša, kad jo pa
teikta rezoliucija Belgrado kon-

ys išleistai Vilniuje. ] ferencijos klausimu buve vien-
Parios Blą Studijinį balsiai priimta Kanados parla-

21 (du puslapiai) rašė apie Ni 
jolę Sadūnaitę — laikraštis ve
da akciją jai išvaduoti. Birželio 
1 laidoj dienraštis paskyrė pus
lapį Romui Kalantai. (Elta) 

itiiiiiitniiiiimiiiiiiiHi 
PsUri dovaiM — bet kuria 

prugal 

Popular lithuanian 
Recipes 

-
Sarritagavo 

PAT1KSUNTA m PAnTU«fNT/» 
LAIDA 

Šiom dienom Draugo spauatuvč 
išleido septintą laidą iios popHa-
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
oė vėl patikslino ir pagražino iią 
laida naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar marčiom. DaugeUs ap
dovanoja kitataučiu* •upažindin-
dami juos su lietuviiku maisto ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių, ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai gražiai Įrišta ir 
su spalvotomis iliustrsdjotais. La
bai patogi vartojimui 

Užsisakykite pašto-
DRAUGAS, Knyga įkyrios 

4MI West 6Srd Street 
Chicago, nilnoto N M 

Kaina $4.00. Pridėkite 25 centu* 
pašto išlaidoms. IUinois gyvento-
Jai pridėkite 20 centų mokssfisma 
MiMimiiiii nin miiiiMimwww* 

kUIflUIIIIIHIIIUIin 

Į ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? 
E Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik 
s kiekvienas turi giminių. 

mo sąjungos pirmininkė. Pri- j veikalą i.a ruošė grupė botanikų mento. Rezoliucijoje sakoma: j S 
klauso Ateitininkų sąjungai ir ir nuskini -,kų. Į "Kanados parlamentas skatina'S 
yra vietos kuopos sekretorė. Pri- Į — Jom. Dovydaičio knygą Helsinkio aktą pasirašiusias ša-; | 

skautavimo dienos, kai kurie klauso ir Lietuvių Bendruome-Į "Pavojų škotojair\ išverstą į lis ištikimai respektuoti Smo- j | 
nariai papasakojo savo atsimini- nei ir apylinkės valdyboje yra; rusų kalbą, išleido "Sovetskij gaus teises bei su tuo susijusias!S 
mų. Peržvelgta būrelio praeitis vicepirmininkė jaunimo reika-ipisatel' idykla. I rusų kalbą tarptautines sutartis ir išreiškia E 
nuotraukomis ir skaidrėmis, lams. Iškylančiuose visuomeni-1 romaną ir vieną apysaką išver- kanadiečių susirūpinimą prie 
Sruo m^ru būreliui vadovauja p'uose reikaliiosę visuomet r a n - t ė V. Tv>' hrovskaia. pnauda b*»i rors^VinilmTi įmonių 

Į Gintaras Čepas. ,da laiko ir aktyviai dalyvauja, į — Buhių maro rettlcuitai ap-1nonnčių pasinaudoti pagrindinė-1 ̂ niuuiiiiuiui 

Būdami Chicagoje, aplankykite jOsų gerąfi draugą — dienrait] 
DRAUGĄ, kur galima pasirinka knygų » didžiausio Amerikos rinkinio. 
Beveik visi leidėjai platins knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote Įsigyti. Matysite, pasiimsite 
l rankas, peržiūrėsite ir Įsitikinsite, ar norite pirkti. 

Be to, galėsite pasirinkti kokj dalykėlį ii čia esančių rankdarbių ar 
keramikos! Pasirinkimas tikrai didelis. 

Atvykę į Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. 
Adresas: DRAUGAS, flM W. AM Street, 

TnW«wm TT'S-HM*. 
n. 




