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Komunistų partijos įgaliotinis K. Tumėnas moko kunigus 

Įgaliotinis dėl Vilniaus arki- duoklių rinkimas pas mus yra Kun. Valiukorus: 
vyskupijos kunigų atviro laiško draudžiamas. Kas daryti , kad kiekvienas 
Lietuvos K P CK pabaigos, ku- Balsas iš salės: jaunuolis, kur is t ikra i nori , ga
lioje buvo prašoma, kad valdžia O kai kalėdojama be jokio lėtų laisvai [stot; į kunigų semi-
panaikintų visck 'us nuostatus duoklės rinkimo? Kai mes tik- r.ariją? 
ir potvarkius, prieštaraujančius tai lankome para piečius, kad su Įgaliotinis: 
laisvei, a t sakė ; jais susipažintume. I r finansų Jei mes spręsime, k a d kuris 

Turiu pasakyti , kad pas mus skyriai rajonuose iš mūsų rei- nors kandidatą?, pabaigęs semi 
nė vieno potvarkio, prie:ingo są- kalauja, kad nurodytume, kiek nariją, užsiims ant i tarybine veik 
žinės laisvai, nėra. Rehgmė lais- tikinčiųjų aptarnaujame. I š kur la, ta i tokiam mes neleisime sto
ve visai kas kita. Kcnstitu- mes galime žincti, kiek jų para- t i į seminariją. 
ei ja garantuoja sąžinės laisvę ir ir rudenį — tai nėra draudžia- Balsas iš sa lės : 
kitas laisves, joje išvardintas; o ma juos lankvti. Visi dabart imai kandidatai y-

Įgaliotinis: ra baigę tarybinę mokyk ą. kai 
Apsilankyti tikinčiųjų seimo- kuris iš jų — ir aukštąs ias , dau 

se nėra draudžiama. Galite lan- gelis yra dirbę jvairiese tarybi-
ky t i ne būtinai žiemą, apie Ka- n e s e įstaigose ai įmonėse, ir dir-
lėdas; galite lankyti ir vasarą, bę gerai, apdovanoti medaliais 
ir rudenį — tai nėra draudžiama. — i§ ko jūs galite spręsti , kad 

Balsas £ salės: į s užsiims anti tarybine veikla" 
Tikintieji nuo darbų kaimuo- Pavyzdžiui, mokytojas An tana r 

Klikūnas iš Telšių buvo nepri 
imtas. 

Negali būti jokios ' kompa- Įgaliotinis: 
nijos". Be to. gal kiti ir nenori, . . . j e i j ū s tur i te kandidatų 
kad kunigas pas juos atvažiuo- seminariją, ta i praneški te mar 
tų. a r Krivaičiui — galėsime jiemi 

Balsas iš salės: padėti. Ta rp kitko, a t t rodo (pri 
O jeigu patys t r in t i e j i net dėjo su švelnia pajuok?.), jum: 

pamaldoms ir, mokėdamas groti ir raštu pas save kviečiasi? Pa- t rūks ta j au kandidatų iš Lietu 
vargonais, mums per pamaldas vyzdžiui, Didž'asolio kaimas, v o a . kiek žinau, j au ir ukrainie 
pagroja. Už ta i jo įstaigos kad- Ceikinių parapijoje. t is vienas mok esi... 
rų skyriaus viršininkas, pasi- Įgaliotinis: Balsas 15 sa lės : 
šaukęs griežta^ pareiškė: "Pa- Jei pradėsite važinėti iš t ro- Žinote, iš Krivaičio 
sirink bažnyčią arba d-ubą pas bos į trobą, tai nusižengsite... 
mus. Jei nori bažnyčioje groti. Namus viešai, FU iškilmėmis, iš 
pas mus dirbti negali". lauko šventinti draudžiama. Vi-

Tai jau negerai. Tekiais atve- duje šventinti — nieko ypatin-
jais kreipiatės į mane. Aš gin- go, neprasiženg^'te labai... Nau

ją namą šventinti galima. 
Balsas iš sa 'ės: 

Maskva reikalauja 
išduoti Bražinskus 

Chicaga. — "Chiccgo Sun 
Times" dienraštis ir k a i kurios 
radijo s to tys vakar pranešė, 
kad Sovietų Rusija pakar to t ina i 

Naujoji Švedijos 
vyriausybe bus 

palankesne Amerikai 

Stockholmas. — Po 44 valdy
mo metų socialistų vyriausybė 

Vengrijoj, kaip ir kkose komunistinėse valstybėse, trūksta įvairiausių ga
minių, ir čia matyti moterys, bestovinčios prie krautuvių Budapešte. 

religinė laisvė — tokios pas mus 
nėra. Religinė veikla įgyja vals
tybini pobūdi ir yra tvarkoma 
valstybės įstatymais. Joigu jum 
atrodo, kad kai k u r sąžinės lais
vei iš tikrųjų prieštaraujama, 
jūs tur i te teisę t a i patikrinti ir 
pranešti mums. Kad kokie nors 
vietinės vadžios potvarkiai prieš se laisviausi žiemą, 
arautų sąžinės laisvei, r.ežnau, Įgaiot in is : 
negirdėjau. Nė rajonų valdžia 
negali tokių potvarkių leisti. 

Balsas iš salės ; 
Mano parapijoje buvo toks į-

vykis. Vienas vyriškis, tikintis, 
sekmadieniais ateina į cašnyčią 
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Prctor ia , Pietų Afrika. — Cia Po to Anglija kur nors Ge-
susitlkęs Rodėsi 'os min. pirm. nevoje sukviestų konferenciją 
"an Smith su JAV s?kr. Kis- konstitucijai surašyti, joje da-
rngor iu apsvars tė planą, kaipilyvautų l a n S*uith baltieji a t -
Rodezijes valdvmą be kraujo! stovai, juodieji genčių vadai ir 
praliejimo perle s i dar.g gau- j krašto kelių nacionalistinių gru-
s-vmiems juodųjų gyventojams. J pių juodųjų atstovai. JAV toje 
Šio p 'ano pagvind'r.iai dalykai konferencijoje formaliai neda-
yra tie, kad Rodezros baltųjų 
režimas turi būt i pakeistas ir 
juodųjų daugumos vyriausybė 
turi ateitį į valdžią neužtęstu 
laiku. Bri tai minėje, poros metų 
laikotarpį, gi Smith pažadėjo tai 
padaryti 1978 m. 

B* 

sm. 
Balsas iii sa lės : 
Pasitaiko, kad kas vieno rajo

no valdžios y ra savaime le?dž:a-
ma, kitame laikome nusikalti
mu, ir mes pa tys nežinome, ko 

t a i me? 
neturime jokios naudos. 

įgaliotinis: 
Na, rodos, dėl Kriv?. :eio 

šiol dar n 'ekas nesiskundė. 
Kun. Valiukcnis: 
O kaip su Kunigų seminarijos-

auklėtinių skaičium? A r a r to-
Jūs kaltinate vysk. J. Stepo- liau jis bus valdžios r ibojamas? 

navičių. kad j ; s savo ra5tą tary- Įgaliotinis: 
binei valdžiai, rašytą praėjusiais Tas klausimai yra sprendžia-
metais, perd avė 'TiKB Kroni- mas ordinarų 

laikytis, jei nėra jokių oficialių kai". Bet juk tai neįrodyta. Kur 
nurodyų iš aukščiau. 

Įgaliotinis: 
Sekite ' 'Vyriausybines žinias". 

Jose ne t rukus bus išspeusdinti 
religinių susivienijimų nuosta
t a i Juc s sudarant , vadovauja
masi RTFSR dokumentais, šį tą 

argumentai, kad j is pats ta i pa
darė? 

Įgaliotinis; 
Nežinau, gal ir jūs tai pada

rėte. 
Kun. K Garuckas: 

Kun. V a i u k c n i s : 
Jeigu ordiną rus paklaus tume 

kaž^n ar jie su tokiu te igimu su 
tiktų... 

Įgaliotinis: 
Galite klaust ' . 
Balsas iš salės: 
Būtų labai gera, je i įgaHoti 

lyvautų, tačiau atsiųstų keletą 
ekspertų. 

Pasikeitimo laikotarpyje vy
riausybė tu rė tų būti papildyta 
keliais juodųjų r. acionalbtų par
ti jos atstovais. Sulaikyti politi
niai kaliniai turėtų būti paleisti, 
kad galėtų dalyvauti naujos vy
riausybės rinkimuose. 

Mažumų teisių garantija tu
rėtų būti -rašyta į konstituciją, 
ypač turėtų būti apsaugotos tei
sės 270.000 baltųjų, esančių Ro-
dezijoje, t u r t a s , jeigu jie pasi
rinktų verčiau emigruoti, nei pa
silikti krašte. Taip pat būtų su
organizuotas tarptautinis 2 bil. 
dolerių fondas. 

reikalauja, kad JAV išduotų Al- i praėjusį sekmadienį rinkimuose 
gį ir Praną Bražinskus, šiuo me-! pralaimėjo, ir Ovai Palme turės 
tu atvykusius į Ameriką. Laik- pasi traukti . I š maždaug 6.3 mil. 
raOtis primena, kad 1970 m. abu balsuotojų tri jų nuosaikiųjų kon 
lietuviai nukreipė Sov. Rusijos servatorių, centro ir liberalų 
lėktuvą į Turkiją ir susirėmime partijų junginy? gavo 1Č0 vietų 
buvo nukauta lėktuvo pa t a rnau 
toja ir du asmenys sužeisti. Abu 
y ra atvykę į Ameriką i r č'a pra
šo politinio pabėgėlio teisių. A-
merikos imigracijos i r natūral i 
zacijos įstaiga teigia, kad pabė
gėlio galimumo teisės bus svars
tomos pagal dabart inius įs ta ty
mus. 

Užtaria riaušininkus 
Varšuva. — Lenkų vyskupai 

pareiškė protestą, kad būtų pa
leisti t ie įkalinti darbininkai, ku
rie dalyvavo demonstracijose, 
kai buvo pranešta, k a d pakils 
maisto kainos. Demonstracijos 
įvyko priaš tris mėnes ius ir kai
nos liko nepakeltos, be t nuteisti 
demonstruoto ja i tebesėdi kalėji
muose. 

Nesiseka Vikingui 
Pasadena, CfcSf. — Skelbia

ma, kad Marse nusileidosio Vi-
king 2 prietaise vėl įvyko su t r i 
kimų ir nebegalima pasemt i že
mių ir perteikti į prietaiso labo
ratori ją tyrimui. Tokie tyr imai 
atskleistų apie galimos gyvybės 
Marse buvimą 

naujame Švedijos parlamente, 
turinčiame 340 narių. Socialis
tų par t i ja gave 152 vietas, gi 
komunistai i r socialdemokratų 
part i jos bendrai gavo 17 vietų. 
Vadinamas trij i i modemoto nu
s is ta tymo partijų vienetas gavo 
50.7 proc. balsų, kiti gavo 47.6 
proc. balsų. Komunistų parti ja 
gavo 4.7 proc. Kalbėdamas tele
vizijoj min. Palme pabrėžė, kad 
j o par t i ja bus stiprioj opozicijoj 
rr seks, kad būtų vykdomi lai
mėjusių partijų duoti pažadai. 
Vyriausybės keičiasi spebo 4 d. 
ir manoma, kad naujuoju min. 
pirmininkus bus centro partijos 
a ts tovas, avių ūkio savininkas 
Thorb jom Faldin, 50 metų. Pal
me buvo labai nepalankus Ame
rikai, ypač Vietnamo karo me
tu, ir dabar manoma, kad san
tykiai t a r p Švedijos ir Ameri
kos labai pagerės. 

Paminėjo 

O gal ir jūs. Jei to tiksliai ne-
pakeičiant, modifikuojant pagal žinome, tai ir kaltinti neturime nis visa t a i ką šiandien kalba-
mūsų k raš to reikalus... Dėl kalė- teisės. Galėjo i" kas ki tas per- te, surašytumėte r a š tu , t ada ir 
dojimo: jis y r a uždravstas, ir duoti — jo raš tas nebuvo slap- mums viskas būtų aiškiau 
tas uždraudimas neprieštarauja tas . Įgaliotinis: 
sąžinės laisvės principams. Pa- Įgaliotinis po kel iol ika sekun- Kaip t ik todėl mes ir sukvie-
grindinaį kalėdojimas buvo su- džių kalbos reagavo surierzini- tėme jus visus 1 vieną vietą, kad 
rištas su duokle, o bet kokių mu. nebereikėtų rašyt i jokio raš to . 

• ^ y r 

lan Smith 
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Liūdna Vakarams 
pranašyste 

Londonas. — Anglijos aviaci 
jos vicemaršalas Stevart Me-1 
naual. 60 m., pranašauja, k a d ' 
jei Vakarai nesusigriebs, tai per 
dešimtį metų Sovietų Rusi;'a s 

pralenktų Vakaras , tapdama! 
tikra karo malir.a, nes ii labai 
stiprinasi ir ginkluojasi. Sovie
tai s t a to nauju? povandeninius 
atominius laivu3 ir per dešimt; j 
metų jie tu rės 20 lėktuvneš ų,; 
Panašių į Ki?v, kekių jie šian
dieną teturi tik vieną. 

Suskystėjo šventojo 
kraujas 

Neapolis, I t a i j a . — Neapolio 
arkivyskupas praėjusį sekma
dieni paskelbė, kad šv. Januari-
j a a t k rau jas , laikomas vietos 

Amerikiečiai padeda 
Tokio. — Vienuolika ameri

kiečių specialistų nuvyko į Ja 
poniją ištirt i ten nusileidv.sio So
vietų Rusijos lėktuvo MIG-25. 
Lėktuvą į Japoniją atskraidino 
rugsėjo 6 d. Įeit. Belenko, ma-

drebėjimą arba 1941 m prieš i noma, su amerikiečių žvalgybos 
sąjungininkų lėktuvų puolimą. į žinia. 

katedroj, suskystėjo. Šiaip krau
jo suskystėjimas įvyksta kasmet 
gegužės mėnesi, tačiau šįmet į-
vyko vėliau. Skelbiama kad to
kie kraujo surkystėjimai neį
vyksta prieš didesnes nelaimes, 
kaip šiemet buvo prie* žemės 

— Europoje socialistų pralai
mėjimas Švedijoje sukėlė susi
rūpinimą. Ypač susijaudinimas 
pajustas V. Vokietijos. Pran
cūzijos ir Britanijos kairiųjų 
sluoksniuose. 

— Argentinos ambasadorius! sugeido stabdžici, jis pravažia-

Rusai kaltina 
Maskva. — Sovietų Rusijos 

armijos laikraštis Raudonoji 
Žvaigždė puola Ameriką, kad ši 
per pastaruosius 8 metus skyrė 
net 600 milč doL cheminių gink
lų tyrinėjimams. 

Nelaimes pasauly 
Čilėje 

Santiago. — Čilės nepriklau
somybės dieną švenčiant, praė
jusį šeštadienį, žmonės šoko gat
vėse. Į šokančių žmonių būrį į-
lėkė sunkvežimis ir užmušė 23 
eibečius, sužeista apie 6'< asme
nų. Manoma, kad sunkvežimiui 

Religion in Communist Lands 
žurnalas, leidžiamas Angbjoj , 
Savo 1976 m. Nr. 2 įdėjo išti
sai Lietuvos vyskupų laišką. 
1955 m. rugsėjo mėn. adresuo
tą Chruščiovui. dėl vyskupo Ste
ponavičiaus ištrėmimo į Žagarę. 
Reikalaujama, kad vyskupui Ste 
ponavičiui būtų leidžiama eiti 
savo ganytojiškas pareigas. Laiš 
ko teks tas paimtas i š Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
Nr . 20. (Elta) Būsimas Švedijos min. pirmininkas 

Falldin. 

REIKALAUJA PALEISTI 
K PSICHIATRINĖS 

Sovietų lėktuvas MIG-25, kurį j Japoniją atsk rsuflmo Sovietu 
i nas. U&uva. dabar tiria specialistai. 

I |M tt i. 

Amerikai Arnai do Musich pasi
t r aukė iš posto dėl nesutarimų 
Argentinoj žmogaus teisių rei
kalu. 

— Sov. R i e j o s diktatorius 
Brežnevas, kaip pranera Tas-
sas. vyks į V. Vokietiją. 

— Indijoj bvs palengvintos 
spaudos, ypač užsienio žurna
listų, sąlygos, pamažinama cen
zūra. 

— Jngoslavij jobuvo justi du 
.st :presni žemės sukrėtimai. Nuo 
stolių neužr-g ;r truota, nors bu
vo kilus panika. 

— Pietų Afrikos min. pirm. 
John Vorster trigia, kad Rode-
zijos planas g?Ii išsaugoti kraš
tą nuo rasimo karo. 

— Libane vėl atsinaujino ci
vilinis ka ras po nepavykusių Si
rijos. Libano, krikščionių ir pa
lestiniečių atstovų, pasitarimų. 

vęs šokančiųjų vietą svstojo už 
500 pėdų, atsimušęs į du auto
mobilius. 

Turkijoj 

Ankara. — Turkijos lėktuvas, 
skridęs su turistais, nv.Krito i r 
jame žuvo 154 asmenys. 

Londone 

lyOndonas. Net trys šimtai 

MASKVA. — Grupė rusų ko
votojų už žmoęaus teises krei
pėsi į sovietų valdžią, prašyda
ma išlaisvinti Aleksandrą Ar-
gentovą, kuris dėl savo religinių 
įsitikinimų yra la ikomas psi
chiatrinėje ligoninėje. Laiškuo
se, kurie buvo pasiųsti Sovietų 
Sąjungos reli girių reikalų ta ry
bai, aukščiausiajam sovietui, ge-
nerauniam prokurorui, dienraš
čio "Izvestijos" redakcijai i r už
sienio korespondemtam Mask
voje, rusų kovotojai už žmogaus 
teises prašo, kad Aleksandras 
Argentovas būtų išleistas iš psi
chiatrinės ligoninės ir reikalau
ja, kad būtų suras t i ir nubausti 
visi asmenys, atsakingi dėl Ar-
gentovo neteisėto kalinimo. Šio 

iš masiškai susirinkusio isteriš- prašymo neišpildymas, pažymi 
kai šaukiančio jaunimo buvo su- j laiškų autoriai, akivaizdžiai .iro-
žjisti koncerto metu, kurį rengė j dytų, jog kraš to konstitucijos 
populiarus jaunimo vicn t tas. Še- Į visiem piliečiam garantuojama 
jos mergaitės sužeistos sunkiai, sąžinės laisvė t ė r a tuščia raidė. 

Jugoslavijoj 

Liiihljana. — Jugoslavijoj su
sidūrus traukiniams žuvo 17 as 
menų i r daugia". 20 buvo sužeis
ta, Atėnų - Paryžiaus ekspresas 
įlėkė j vietos traukini. 

Aelksandras Argentovas yra 
25-rių metų amžiaus. Naujokus 
\ sovietų kariuomenę priiman
čios įstaigos nutarimu, liepos 
14 d. jis buvo pasiustos į psi
chiatrinę ambulatoriją i r joje I dien vėsu, temperatūra per 60 L 

n ternuotas . Pa t s Aleksandras 
Argentovas savo liūdną likimą 
išdėstė laiškuose, kuriuos tu
rėjo progos slaptai pasiųsti už
sienio laikraštin :nkam8 Maskvo
je, rusų stačiatikių Bažnyčios 
patr iarchui i r vyriausiajam Mas
kvos psichiatrui. Jis rašo. jog y 
ra laikomas tarp bepročių kri
minalistų. Psichiatrinėj? ligoni
nėje, rašo Argentovas, visi gy
dytojai be paliovos siekia mane 
įtikinti, jog tikėjimas į Dievą y-
ra protinė liga. Prašymą išlais
vinti Aleksandrą Argentovą iš 
psichiatrinės ligoninės, tarp ki
tų, pasirašė kunigas Gk-b Yaku-
nin, kalbininkė Tatiana Khodo-
rovic ir istorikas Mikhail Bera
s tam. 

Kalendorius 

Rugsėjo 21 d. ; Matas apašL, 
Ifigerija, Kantotas, Viskintė. 
Rugsėjo 22 d.: Tomas Vii, E-
merita, Tarvinas, Virma. 

Saulė teka 6:35, leidžias 6:20. 

Oras 

Chicagoje ir apylinkėse šian-
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NAUJAS PER DIDEUO 
PRAKAITAVIMO TVARKYMO BŪDAS 

Medicina, o ne apgavikai 
turi padėti per daug prakai
tuojančiam 

Gyvenimo tiesa 

Tijc tu, žmogau, apsileisk — 
ir būsi išnaudojamas visokiausių 
nenaudėlių. Per didelio prakaita
vimo varginami žmonės dažnai 
būna išnaudojami visokių pelna-
gaudžių. Jie skelbiasi per radiją, 
per televiziją ir spaudoje - siūto 
visokius vaistus nuo vietinio per 
didelio prakaitavimo - kojų, pa
žastų, delnų ir kitų kūno vie
tų. ĮJž tai žinokime vieną tiesą, 
kad tik dabartinė medicina yra 
prakaituojantiems pajėgi teikti 
tinkamą pagalbą. Visi kiti vais
tai - gauti iš pelnagaudžių - yra 
•mestini į šiukšlių dėžę. Už tai su
sipažinkime su pagrindais visai 
naujo mediciniško gydymo, mi
nėtu prakaitavimu negaluojant. 

Peinagaudžiai suklaidina 
prakaituojanti 

Pacientas, vietiniu prakaitavi
mu (hyperhidrosis) negaluoda
mas, ne kiekvienas atėjęs pas gy
dytoją skųsis tokiuo prakaitavi
mų. Toks pacientas skųsis kuo 
kitu, tik ne vietiniu prakaitavi
mu! Jis net nuneigs toris šlapias 
rankas po nervinio susijaudini
mo. Už tai gydytojas turi pats 
susekti vietinį ligonio prakaitavi
mą: surandama prakaitu suterš-

parastų vietose ribai, pasisvei
kinant jaučiam* drėgna plasta-

i ^pž.ūrint kojų padus matomi 
..•.,«: ią. nuiC\-"^-y., .: perrr.i'kt, 

padai. 
\or . - *-: -•—.">• i> •-• !», r,.,-.; -

•imamose skelbiasi per ištisus 
-,uc:a"'U-~ -:r-r- ' - -i vfi\-:j r. 
perdidelio prakaitavimo - paei

na- ••": riseh tais jų vaistais 
:bai r. :--- :ylęs, nc$ jie jam nie

ko gero neatneša. Kosmetikos 
Jmkantai suklaidina pacientą: 

vieni prieš peTdidelį prakaitavi
mą vaistas vadina Antiperspir-
raat, kai Deodorant. Pacientas 
visus juos išbandė ir vis vien to
liau per daug prakaituoja, kaip 
prakaitavęs. Toks pacientas ima 
galvoti turįs kokią nors paslėptą 
ligą, iššaukiančią tokį prakaita-
vimą-Įis netiki ir gydytoju, iki 
dabar jam prirašiusiu atropino-
burną džiuvinančio vaisto, ar 
net operaciją patariusiu. 

Nenuostabu, kad pacientas 
šiandien nesitiki nieko gero ii 
gydytojo pagalbos. Už tai dabar 
gydytojas turi įtikinti pacientą, 
kad yra naujas ir veiklus būdas 
sutvarkymui per didelio vietinio 
prakaitavimo. Tai, palyginti, pap
rastas, naujas ir labai padedantis 
tokiam per dideliu prakaitavimu 
besiskundžiančiam žmogui. Tai 
trejopai svarbus tokio prakaitavi
mo gydymas: Ką, kaip ir kada 
uždėti ant prakaituojančios vie-J liekas sausos. 
tos. Pacientas dar šiandien turi T , , , , 

Labai svarbu, kad pacientas 
nedarytų didelės klaidos: kad jis 
neplauti su vandeniu per daug 

kaštuojančiam pacientui Alumi-
nųm Chloride Hexahydrate in 
absolute anhydrous ethyl alco-
hol (200 proof). Tai ir visas re
ceptas. Vaistininkas turi tokio al
koholio receptams paruošti. To
kio alkoholio neturįs vaistinin
kas negali minėto recepto paruoš 
ti, nes tokiam alkoholiui paruoš
ti reikia kelętos savaičių (tiek u-
zima laiko vadinamas aflcoholy-
Sis). Jei pacientas nelaukia, minė
to recepto paruošimas yra never
to pirkti vaisto paruošimas. Mat, 
tada vaistininkas rengia receptą 
su 95 proc. alkoholiu ar paruo
šia receptą su vandeniu užterštu 
alkoholiu, kad greičiau Ktirptų 
minėtas aluminijus. Toks recep
to paruošimas yra nepakanka
mas ir taip parengtas alumini-
jaus skiedinys yra neveiklus prieš 
minėtą per gausų vietinį pra
kaitavimą. Netinkamu būdu pa
ruoštas vaistas jaudina oda ir su
kelia skausmą. 

Minėtai su 200 proof (100 
proc.) alkoholiu paruoštas alu-
minijaus 20 proc. receptas laiko
mas gerai užkimštoje bonkoje y-
ra skaidrus, be bakterijų (steri-' 
lus) ir ilgiausiam laikui pasto
vus - negendąs. Tai rūgštus (me 
diciniskai - chemiškai kalbant, 
tai labai rūgštus vaistas, rūgš
tingumo ženklas PH yra žemiau 
vieneto (I), bevandenis (an
hydrous) aluminijaus skiedinys. 
Tada aluminoionai (ion) išvys
to stipriausią prakaito sausinimą. 
Minėtas receptas negali būti nie
ku užterštas bei "pagerintas": 
nei kvepalais, nei dažais, nei 
konservuojančiom medžiagom, 
nei buferiais. Mat, tos visos me
džiagos nors patinka pacientui, 
bet jos suardo pagrindinio vaisto 
veiksmingumą prieš per didelį 
vietinį prakaitavimą 

Kaip naudoti vaistą prieš 
prakaitavimą 

Minėtai pagal receptą paga
mintas aluminijaus skiedinys al
koholyje yra limpąs skiedinys. 
Mažą jo kiekį reikia įtrinti į nu
sausintą (būtinai į visiškai sausą 
perdidelio prakaitavimo vietą) 
pergausiai prakaituojančią vietą. 
Tas nusausinimas labai prakai
tuojančios vietos iš karto gali 
kai kam atrodyti visiškai negali
mas: juk ir gydoma perdaug šla
pia vieta kūne. Čia reikia štai kas 
atsiminti: vietinis odos prakaita
vimas laiks nuo laiko pasitaiko 
~ tai priklauso nuo žmogaus 
jausminės — emocinės įtampos. 
Kai dienos metu pasitaikantis įsi
tempimas atslūgsta - per didelis 
prakaitavimas liaunasi. Tada rei
kia palikti nepridengtą prakai
tuojančią vietą kelioms valan
doms: nusivilkti sunkius rūbus, 
nuimti pirštines, batus ir kojines. 
Po kelių valandų tada tos vietos 

dinami anticholinerginiai vaistai 
(anticholinergic). Iš jų paminė
tini propantheline bromide 
(Pro-Banthine) ir glycopyrrol-
ate (Robinui). Tokiems kartais 
prisieina duoti raminančių vais
tų <tra*iquilvzer) pavidale Hyd-
roxyne (Atarax). Tie vataai 
duodami vėlyvo valgio, gerokai 
prieš pirmą pavartojimą minėto 
prieš prakaitavimą vaisto — alu
minijaus skiedinio alkoholyje. Ži
noma, atsiras ir tokių perdėtai 
prakaituojančiųjų, kurie savo per-
.eiklias pra-kaito liaukas laikinai 
ramins burnele kokteilio. 

Vidutiniškai prakaitu; a hCk 6 
vietos susitvarko įtrynus tik o:; Į Malonu susitik-, lietuvio sodyboje ir pasidalinti įspūdžiais: Julijona Jacke-
kaitaojančias vietas minėti; alu-J vičlenė k. K Zugenija Izokaitienė — abi geraširdės pagyvenusiųjų talki-
rninijaus alkoholyje j k ^ m i u j * * * J^ a r r - '" ' - Gauronskis. Nuotr. M. Nagio 
(Alcoholic akrm'num chloride 
solution), tų vietų -.-:•<-. u p 
vandenis ir joms esant i fa! 
soms. 
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Smarkiau prakaituojamo :?> *fe 
tas po minėtais vaistais įfcrjviim. 
reikia dar ir apdengt? pi &Š& 
(plastic wrap). Kojų padus -r.s 
va po vaistais įtrynime V&&•".:: 
plastika ir užmauti kojines, i 
Galima įsiūti plastiką į kojines 
padų srityje. Panašiai galima 

į Švedijos pietvakaruose, netoli 
I X . - -gijos sienos, yra Tanumo 
į miestelis, pagarsėjęs uolų pieši-
I niais. Įvairiais amžiais kaltose 
j uolose ryškiai įžiūrimos žmonių 

būdingos figūros, jų buvusieji 
įrankai, ginklai, gyvuliai, yra net 
ir šiaurės elnių, j vežimą pakin
kytų jaučių, laivų atvaizdų. Moks-

plastiką įsiūti į pirštines paden- U n i f t k a 5 s u ' r a d o ^ s a u l ė s " g a r b i . 
gimui jtnnto vaisto i - dėmus. r i m o ^ ^ ^ ^ ^ k a i p 

suprasti, kad ne vienas vaistas, 
bet trejopai svarbus vaisto pa
naudojimas prieš vietinį prakai
tavimą užtikrina pasisekimą: ką, 
kaip ir kada pavartoti prieš per 
didelį prakaitavimą — tai svar
biausias dalykas tok; prakaitavi
mą tvarkant-

Per didelio prakaitavimo 
sutvarkymas 

Geriausias vaistas nuo vietinio 
kurios kūno dalies prakaitavimo 
yra aluminijaus 20 proc skiedi
nys, Šimtaprocentiniam alkoho
lyje ištirpinto. Tai ir visas vais-, 
tas nuo taip nemalonaus, iki t ą ' T a i Priim«nas sausinimo grei 
šiol be reikiamos pagalbos bu- t m , m a s -
vusiems per didęlkm prakaitavi
mui kurios kūno dalies sutvar-

prakaituojancios vietos, prieš 
naudodamas minėtą alumini
jaus skiedinį. Nuplovimas nenu
sausina giliau odos ir todėl likęs 
vanduo trukdo vartojamo vaisto 
veiklumui. Būtinas odos sausu
mas, prieš vartojant minėtą alu-
minijaiks skiedinį, atsiekiamas 
prakaitavimo sulaikymu kelioms 
valandoms ir neplovimu tos vie
tos vandeniu. Kai kurie pacientai 
pagreitina odos sausinimą, varto
dami plaukams džiovinti apara-

Kiek sudėtingesnis esti padengi
mas plastika pažastų. Cia mote
rims suknelė prilaiko plastiką, o 
vyrams tamprūs T. - pavidalo 
marškiniai. Tik niekada nereikia 
vartoti plastikos pritvirtinimui 
pleistrų (adhesive tapė). 

\ ai-^ii nwi; per Gkieuo 
prakaitavimo 

Prieš padidintą vietinį prakai
tavimą vaistas - aluminijaus 20 
proc. skiedinys, 200 proof alko
holyje, turi būti įtrintas tik pra
kaituojančio} vietoj ir būtinai į 

prarado pirmykštę reikšmę. 
Po Antrojo pasaulinio karo 

Švedijos uolų piešiniais susidomė 
jo iš Danijos atvykęs meninin
kas Fr. Gudnicas. Jis apsigyveno 
ilgesniam laikui Tanumo mieste
lyje ir ėmėsi intensyviai tyrinė
ti senųjų menininkų palikimą. 
Po ilgų tyrinėjimų, jis nustatė, 
kad Tanumo piešiniai yra įdo
miausi iŠ visų Švedijoje rastų pie
šinių. Mat, juose esama dangaus 
ženklų, kuriais naudojosi senovės 
navigatoriau 

Dabar į Tanumą tyrinėti uo-

senovės Egipto faraonų kapuose. 
Iš kurgi jie? Šis klausimas labai 
domina dabartinius turistus. 

Mokslininkai aiškina taip: Ki
tados, kai jūros vanduo buvo iu piešinių atvažiuoja daug moks 
užliejęs kur fcas didesnius plotus, lįnįnkų iš viso pasaulio, taip pat 
nei dabar, Tanumas buvo pajū- lankosi gausios ekskursijos ir ai
rio gyvenvietė. Per Šiaurės jūrą, \£s turistų, 
kuri buvo labai svarbi anglams. 

Pažymėtina, kad keleris metus 
netoli Tanumo miestelio buvo 

olandams, vokiečiams ir skandi
navams susisiekimui į Tanumą 
*jo kelias į kitus Švedijos rajonus atidaryta Šiaurės telekominika-
į Norvegiją. Tais laikais Tanu- c iniv* palydovų stotis, kuri vie-
mas buvo svarbus orekybinis cen n i i a Švedijos, Norvegijos, Suomi-

,tras. K kitų Skandinavijos vieto- P* i r Danijos telekomunikacijų 
sausa odą ir po to, uždengus ar >vių u p ė m i s i r Venerno ežeru čia administracijas. Sudėtingas ir įdo 
neuždengus piastika turi būti b j v J - g a b e n a j n a g e l e ž i s > p a k r a u . mus inžinerinis įrenginys pritrau 
tas vaistas laikomas 6-8 v j i a n f c s L T į ; į ^ į r v e ž a m a kia daug specialistų Iš šių ir kl
odai toje vietoje neprakaituo;ant.;.ai , v _ / a ; r R e l ų B e t yė_ tų kraštų. 

pasitraukė, ir vietovė] O neprakaituoja tos vietos i 
gui miegant. Tada prakaito ?:'a-.:-
kos neveilcia - jos irgi ilsisi. Rytą 
prabudęs žmogus nuima ir :š~:-
ta plastikinį apdangalą ir nu
plauna su vandeniu švaria; ;-
sus įtrintus prieš tai vaistus. TttC 
būdu išvengiama odos sujaudini
mo ir sausu drabužių sužalojimo. 
Mat. rūgštus aluminijaus sk>-'j'-
nys labai pakenkia medvilni
nėms medžiagoms, nors visai ne
žaloja nailono. 

Pakartotinas vaisto prieš 
prakaitavimą vartoj imas 

Pacientas turi kas vakaras į-
trinti vaistus prieš padidintą vie
tinį prakaitavimą tol, kol pagei-
geidautinas odos sausumas a:sič-, _, .. 
kiamas. Po to, jei reikia, j» gali . ? e i k l a l s a l s įm t l . P a n t u i , 
įtrinti vaistus du ar tris kartus'įac* v i e t l . n i ° P^kaitavimo suma-
per savaitę, pagal reikalą, jei p a - j ž m i m a s * a m nepakenks, kad nu-
cientas naudoja plastikos apdan-' "etas vaistas veikia tik pavirsiu-
galus pažastims, jis atsiekia taip'Je ° ^ ~ 

jm 

• Redakcija straipsnius taiso savo 5 
nuožiūra. Nesunaudonj straipsniu; jį 
nesaugo, ]uos grąžina tik is anks- ] 
to susitarus. Redakaja už skelbi-, j | 
mų turinį neatsako. Skelbimų kai- j 
oos prisiunčiamos gavus prašymą. £ 

?<ttllHlllllililllIIIIUIIIIIIIUIIIIIlUlllllllllllllH!lJlllllllHlillllllillllllllllillllUIIII? 

• Redakcija dirba kasdien 
t3Q ~ 4^0, aestadienitua 

• Administracija dirba kas- j 
i iec nuo £30 iki 4^0, Sėsta- j 
dieniais nuo 8-30 iki 1230. 
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DR. AUNA BAUUNAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES U G O S 
1858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6 . BALUKAS 
AJinšerifa ir m.;t<TS Usoa 
Ginekologine Cnlrarglja 

6449 So. Pulaski Eoad (Crawford 
Medical Building). TeL LC S-6446 
PrUma Ug-omua p&gral susitarimą 

i ei neatsiliepta, skambtotl S7I-80O4 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIU IR VIDAUS UGOS 

Marqaette Medioal Center 
6132 So. Kedzie ATenue 

Vml.: pirmad., antrad. Ir k«tnrtao 
6 iki 7:30 vai. vaitaro. 

Seštad. nuo V IKi s vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezk). tel. WAIbroot 6-S048 

{st2ilgos ir boto (et 652-1S81 

OR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 8. 48th Ooort, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Tft«kvm» tr*» W »«* 

TeL ofiso ir boto: OLyrapk a-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. » t h Ave^ Cicero 
•Casdien 1-S vai. Ii 6-8 v&L vak 

Išskyrus trečiadienius 
4*>Sta(i1er.iai« 1? IVI < vai t>«trt*-t 

labai sma-?cus galvos odos surie-
bėįiiRAS ..ra neatpažintas galvos 
-xlo5 prakaitavimas. Diug gali-
r . t toviam riebiagalviui padėti, 
r.anaud ; nt vir§ minėtą trejopą 
padidinto prakaitavimo gydymą 
aaive^ odoj. Tada sumažėja gal-
KA odos riebumas. Dar ir veido 
ilim iftBBr ti na<ierijomis užsi-
krėtimas odos, iSutimai ir kitos 
Iigo? (fi • midrosis kojose ar can-
didiasis) sėkmingai tvarkomos, 
mažinant per didelį tų vietų pra
kaitavimą. Tada nyksta kaip ant-
-in.ai vbri čia minėti negerumai. 

Gero g -̂d :no ner-'-k H 

kvtauL 
'Cydytojas priraSo minėtai pra-

Reui pasitaiko nuolatiniam į-
tempime esą žmonės — tokie 
prakaituoja visą laiką' net iki pat 

vadinamą "sausų rūbų" stovį, 
jau po dviejų įtrynimų (po dviejų 
naktų) Po to nuo pažastų nepa
kenčiamo prakaitavimo pakanka 
kartą savaitėje vartoti vaistus ir 
pridengti plastika per naktį. 

Svarbiausias tokio prakaitavi
mo tvarkymui pasisekimo laidas 
yra paciento supratimas, kad jis 
vaistus įtrinti odon turi gerokai 
prie? prasidėjimą prakaitavimo 
toj vietoj. Jei to nebus bojama; 
jei netrukus prie? prakaitavimą 
įtrinsi vaistus — visiškai nesu
tvarkysi prakaitavimo, o tik su
jaudinsi šlapią odą minėtais vais
tais. Šie vaistai nėra, tarp sakant, 
Ifetsargis prieš tuoj prasidedan
ti lietų, bet apsauga nuo ateityje 
galimo lietaus. Tai labai daug 
pagelįstintis vaistas, tik pacien
tas turi gerai — tinkamai jj var
toti. Jis turi keisti âvn [proti, ku
rį yra įsigijęs kitus prie? prakai
tavimą vaistus vartodamas. 

Prie? prakaitavimą minėtas vais
tas nesukelia alergijos. Gautas su
jaudinimas odos tuojau susitvar
ko kelioms dienoms nustojus jį 
vartoti. Tai ženklas, kad pacien
tas neklausė patarimo: vartojo tą 

vaistą ne ant sausos odos, varto
jo ne eidamas gulti ar ne kitu ne-
prakaitavimo metu. 

Kiekvienas pacientas tegul ži
no, kad pradžioje tas vaistas su
kels mažą niežulį, ar dygeiojimą. 
Bet abu ateityje džiaugsis — tiek 
gydytojas, tiek pacientas šituo 
nauju, gyd. Walter B. Shelley 
paskelbtu padidinto vietinio pra
kaitavimo gydymo būdu. 

Išvada. Iki šiol niekas nepajė
gė sėkmingai tvarkyti padidinto 
vietinio prakaitavimo. Todėl at
mestini įvairūs pararimai šios ne 
gerovės tvarkymui, o prisilaikyti-
na čia patuotu dermatologo Wal-
ter B. Shelley, M.D. tokios nege
rovės gydymo būdu. Jis yra di
džiai sėkmingas. Tik pacientui 
reikia būti pakankamai išmintin 
gam, kad jis pajėgtų išpildyti Čia 
paduotus nurodymus visu 100 
proc. Sėkmės taip visiems nema
lonią negerovę tvarkant. 

Pasiskaityti. Consultant, Sep-
tember 1976 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. S88-22SS! 

OR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1434 Wf-si 71st Street 
Vai. pirm.. Ketr i iki 6 v. popiet 

A.ntrad, penktad. 1-5, tre«. ir safttad 
-ik susitarus 

Or. Aut Rtid-Hto kahiTNta p*-rCm* 

DR, EDMUNO E. C U f U 
OPTOMETRISTAS 

^^•9 \V*TS,T ,%l̂ , ^rr-hi 

IeL — GB S-2400 
Vai.: pacai susitarimą: pirmad. ir 

*etv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4: gett*. 10-8 vai. 

Ofs. te*. 735-1477, Be i . 246-2839 

DR, E, DEDKYS 
GYT>YT<UA TR (,H!Kt Ti4%* 

K * WT-< . RD M v n | CAJL BCt lDn»G 

H f l H h t e pa«al suaitartma 

a e a d . |p| Ql 8-6873 

DR, W. M, EISIH-EISINAS 

GDBKOLOGlNt CHIRURGIJA 
5132 So . Ksdrip, *<?? ^ T \ $ -^ - ' -

«t."ilif>pta. <>kajT»binti. M l 2-i»>*H 

TeL REliance 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUV 
(Lietuvis gydytojas> 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad k 
peDktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-J 
vaL vak. Seštad. pagal susitarimą 

o trečiadieniais -aidaryta 

DR. IRENA i l R U 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIV m varKę uooe 

SPEC1AUSTE 
MEDICAL BUTLdDrVO 

7156 South 'Aestern Arenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryte 

iki \ vai. popiet. 
Ottsn tel. RE 7-11«8; rerfd. IS»-3*lt 
Oftao HE 4-1818; Rezid. PR &-V861 

DR, J, MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidata ligos 
2454 West 7lst Street 

(71-oe ir Campbell Ave. kampaa) 
Vai.: pirmad., antrad, ketv-.rtad. b 
peaktad. S iki 7 v. p p. Tik nusitarus 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSATT*. :-

7051 So. Wasbtenaw, teL :7a-e76« 
Pritaikomi akiniai pagal <ydytoįų 

receptus. 
Didelis akinių ršmų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr. peakl 10-5.30. 
Ketv. 18 v vak. SeSt. 10-4 v. #. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telet. - 282-4422 

OR, ROMAS PETKttS 
AKrc UGOS — oeJHTKOiJA 

Ofisai: 
111 y O. WARASH *TE. 

:V 

I>L — BE 3-SS9S 

DR, A, B, SIEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Nauja deklaracija — 

munistinį sukirpimą. N e visais 
požiūriais jie sutinka savo tarpe, 

kad reikia su
naikinti laisvųjų kraštų pasitikę-

KELIAS l NAUJA REVOLIUCIJA 
Amerikos nepriklausomybės tik ginkluotu pasipriešinimu iš-

200 metų sukakties proga Aižiri- naudojimui". Tačiau jie šaukia 
joje buvo paskelbta vadinama tik prieš Ameriką ir laisvuosius. 
"Tautų teisių deklaracija". 2i- Sovietų Sąjunga, kuri yra dau-
nant komunistinio veržlumo giausiai tautų pavergusi, kurioje 
ir propagandos būdus, galima žmonių naikinimo stovyklos dar 
suprasti įvairių pasaulio kairiųjų, ir dabar iki mirties kankina mi-
prisidengusių visokiais vardais, lijonus, nei konferencijoje, nei 
išskyrus komunistų, pastangas deklaracijoje neliečiama, nes 
sukurti pasipriešinimą Amerikos "pigus antikomunizmas" čia va-
politikai prieš komunistų vai- dinamas noru atnaujinti šaltąjį 
domą pasaulį ir visų laisvųjų pri- karą, galintį sunaikinti valstybių 
tarimą Amerikos žygiams išlai- gerus santykius. 
kyti laisvės idealus tautose. Tas pats laikraštis praneša, 

Deklaracija, arba, kaip skel- kad šios naujojo fronto organi-
biama, charta, yra suformuluo- zacijos priešakyje yra pastaty
ta "Tarptautinio teisių ir tautų tas buvęs Italijos socialistų gene-
išlaisvinimo sambūrio", kurio ralinis sekretorius ir vadinamo 
būstinė yra Šveicarijoj, ir pana- Russellio tribunolo pirmininkas 
Šaus pavadinimo lygos, kurios Lėlio Basso. Vyriausiai būstinei 
būstinė yra Italijoje, o skyriai į- vadovauja du šveicarai, ku-
vairiuose kraštuose. Šio junginio rie rūpinasi suorganizuoti lygos 
ir jo paskelbtos chartos paskirtis sekcijas kituose kraštuose. Jų ad-
yra aiški — apgauti laisvuosius, vokatas ir propagandininkas yra 
kad jie patikėtų šio sambūrio sie- Denis Payot, kuris viešai pareiš
kimų kilnumu ir drąsiau santy- kė: "Mes turime duoti šiais chartai 
kiautų su laisvuose kraštuose aiškų antiimperialistinį, antika-
veikiančiomis jo įstaigomis. pitalistinį, pažangų charakterį". 

Alžirijoje priimta deklaracija Tai ir nurodo šios organizacijos 
prasideda tokiais žodžiais: "JAV ir deklaracijos siekimus, 
dviejų šimtų metų bėgyje yra pa- * 
sidariusios imperialistine galybe T a i m a s p r o p a g a n d o s , 
numenu pirmu. Jų paskelbtos ^ J J fc l ė $ į ^ ^ 
lygios teises^ visiems sistemingai . j . „ . ]{ f _ 
yra mindžiojamos Mes daugiau s u d a r Q J J J gfakJ^ .komu- m S 

jau nebegalime ribotis tik zmo- n i s t a i i a l i s t a i , k u r i e n e p a j ė -
nių teisių pažeidimų smerkimu, • • i .- • LA 
I . • I_- i- » . , . gia pasiekti vvnausybes, anar-
lyg tai butų galima tuos pazeidi- % * T . . į . , /. . 
mus atitaisyti, kol t a sistema gy ' 
vuoja. Jeigu mes šią sistemą nai-
kmame, kovojame pnes tuos pa- b e t ^ 
žeidimus... Visos tautos tun tei
sę kovoti dėl išsilaisvinimo, jei s u k e h i b a i r , ę > t e r 0_ 
jos yra pavergtos, ir kitų tautų m - r g ą s d i n i m u s u d a r y t i n e p a s i . 
pagalba šiai kovai vesti reikia pa- t e n k i n i m a > n e t ik rumą ir nežinią 
sinauaoti . laisvose valstybėse, kurių vyriau-

E deklaracijos turinio ir dva- sybės bijo imtis prieš terorizmą 
šios yra aišku, kad visos priemo- griežtesnių priemonių arba prie-
nės yra naudotinos, jei tik pade- šinasi gyvenimo pakeitimams. 
da siekti "išsilaisvinimo" iš ka- Kai neseniai keturi kroatai ir 
pitalistinio imperializmo. Pa- vieno jų žmona pagrobė lėktuvą, 
galbos reikia laukti iš komunis- tai iškilo viešumoje tik senas 
tinio pasaulio, kuris kalba tik a- kroatų kai kurių grupių teroristi-
pie "tautų laisvę", apie "išsilais- nis kovos būdas prieš savo kai-
vinimo karus", apie teisę ir taiką, mynus serbus, šiuo atveju — 
Tačiau tiek Maskva, tiek ir jos prieš pasaulį. Nors jų kova tei-
kuriamas naujasis kairiųjų fron- singa, — jie nori atgaivinti kelis 
tas laisvuose kraštuose skelbia šimtus metų buvusią savo laisvą 
kovą tik Amerikai, laisvajai Eu- ar pusiau laisvą valstybę, — bet 
ropai ir kitiems laisviems kraš- kovos būdai visų smerkiami. Ta 
tams. Tai ir yra tiesioginiai ko- kova nėra su priešu, bet prieš 
munizmo siekimai. nekaltus žmones, kurie nieko 

* bendro neturi nei su Kroatijos 
'Tarptaut inis teisėms ir tautų praeitimi, nei su dabartine jos 

išlaisvinimo sambūris" yra ne padėtimi. Serbai ir kroatai ilgus 
kas kita, kaip Kremliaus įrankis amžius buvo priešai, kovojo vie-
sukurti naują fronto liniją prieš ni prieš kitus dėl tautinio identi-
laisvuosius kraštus. Tai Sovietų teto, dėl religijos ir kultūros skir-
Rusijos noras kovos frontą per- tybių, bet jaunieji teroristaį iš 
kelti už savo ribų, kad kova eitų komunistų išmoktu terorizmu ne
svetimose žemėse, svetimomis gali laimėti pasaulio simpatijų, 
rankomis ir dėl svetimų interesų. Pietų Amerikos, Vokietijos, Ja-
Deklaracijos autoriai žinojo, ko ponijos, palestiniečių ir kitų ara-
siekė, nes planai sukurti Maskvo- bų teroristai žmonių žudymu 
je. Bet daugelis žmonių, kurie dar mėgina laimėti gyvenimo page-
nepajėgė suprasti tikrosios laisvės, rinimą. bet prieš juos savai-
nors ir patys valdydamiesi, kaip, me atsisuka kultūringo pasaulio 
Afrikoje ar Azijoje, lengvai nu- opinija. Tuo tarpu juos globoja 
teikiami prieš pajėgas, te- komunistai ir tas naujasis fron-
bestovinčias žmonijos laisvės, tas, kurį komunistų įtakoje or-
žmogiškųjų teisių ir geresnio gyve- ganizuoja jų dvasios broliai so-
nimo sargyboje. Prie naujo fron- cialistai ir kiti kairieji, 
to kūrimo dėjosi atstovai net to- Jokiam terorizmui negali pri-
kių tautų, kurios stovi ant be- tarti šio meto kultūringas žmo-
dugnės krašto. Jos neseniai išsi- gus. Juo labiau negali pritarti 
laisvino iš vieno kolonializmo, tie, kurie komunistinį terorą t in-
o dabar veržiasi į kitą - į ko- karnai pažįsta, kurie žino, kaip 
munistinį kolonializmą, naują veikė liaudies frontas prieš karą, 
vergiją ir dar didesnį žmonių iš- ir supranta, kaip tas naujasis 
naudojimą. Yra tikra, kad dabar- frontas veikia ir veiks dabar, 
iiniai tų valstybių vadovai būtų Alžirijos deklaracija, terorizmo 
pirmosios aukos, jei ta deklaraci- globa yra revoliucijos tiesioginis 
ja taptų tikrove. ruošimas. Prieš t&i kovą vesti 

Šveicarų laikraštis "Zeit-Bild" žmogiškomis priemonėmis kartu 
tvirtina, kad nėra tik įtarimas, o su visu laisvuoju pasauliu turi 
visiškai tikra, kad Alžirijos kon- vesti visi susirūpinę žmogaus 
ferencijos dalyviai šaukia į kovą visi susirūpinę žmogaus ateitimi, 
visus, nes "priespauda nugalima V. S. 

Barbariškumai, kurių pasaulis nežino 
Jungtinių. Tautų pagalba tik popierine 

Praėjusiais metais Anglijos 
eskpertas Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių pakomisėje B. Whita-
keris metiniam posėdyje Genevo-
je pasiūlė, kad J. Tautos tuojau 
pradėtų tirti ir panaikintų visas 
vergijos apraiškas. Tas dėsnis e-
sąs įrašytas Žmogaus teisių dek
laracijoje, kuri privaloma visiems 
J. Tautų nariams. Tas Whitake-
rio siūlymas sukėlė tam tikrą są
myšį, o Sovietų atstovas kreipėsi 
į Maskvą patarimo. Po didelių į-
tikinėjimų ir pastangų jo siūly
mas buvo vienbalsiai priimtas. 
Kai jis buvo pateiktas pačiai ko
misijai, Sovietų atstovas V. Zori-
nas pareiškė, kad jo vykdymas 
būsiąs perbrangus. Tada Whita-
keris paklausė, ar kas iš narių 
gali pasakyti, kokia suma bus per-
b rangi už vergijos panaikinimą. 
N ė vienas neatsakė, ir siūlymas 
buvo priimtas, Sovietų atstovui 
susilaikius. 

Žmogaus teisių laužymas 

Tada šis siūlymas šešis mėne
sius išgulėjo iki Žmogaus teisių 
komisijos pilnaties posėdžio, ku
ris praėjusią žiemą buvo Gene-
voje. VVnitakerio siūlymas buvo 
atidėtas su daugelio kitų. Visi pa-

imai apie Žmogaus teisių 
laužymus, pateikti komisijai, 
kaip visada, buvo atmesti. Nuo 
1970 m. komisija gavo daugiau 

P. GAUCYS 

tybės atstatymas; 
c) Ši situacija nustato PBLA tak

tiką, t. yra veikimo būdus: 
Rūpintis, kad latviai kaip Latvi

joje, taip ir tremtyje ir laisvajame 
pasaulyje būtų apie šiuos PBLA 
tikslus pilnai informuoti; 

Palaikyti visus galimus ryšius su 
tauta okupuotoje Latvijoje (priva
tūs apsilankymai ten ir iš ten, laiš
kai, spaudos žodis, taip pat ir po
grindžio keliai, radio pranešimai ir 
pan.); 

Platinti ir gyvenimo šalyse aktyviai 
informuoti apie okupantų politikos 
tikslus religijos, kultūros ir demogra
fijos — genocido srityje; 

Susilaikyti tremtyje nuo veiks
mų, kurie patarnauja okupaci
nio režimo planams, kad tokiu bū
du nepadėtu tam režimui juos įvyk
dyti Latvijoje ir ypač tarp laisvųjų 
latvių; 

Stiprinti politinės kovos veiklą 
laisvajame pasaulyje prieš Sovietų 
Sąjungą, ypač taikant jai apkaltini
mo metodą; 

Stiprinti PBLA kovos ir nepri
klausomybės organo politinį presti-
žą tarptautiniame forume; 

d) PBLA valdyba kviečia centro 
organizacijas ir kitas latvių bend
ruomenes pagal išgalę sekti šių nu
tarimų dvasią. A. T. 

kaip 100,000 skundų iš atskirų 
asmenų ir organizacijų dėl žmo
gaus teisių visam pasaulyje pa
žeidimo. N ė vienas jų nebuvo 
svarstomas. Paskutiniam posė
dyje, kaip paprastai, buvo susto
ta prie trijų šalių: Pietų Afrikos, 
Izraelio ir dabar tarptautiniu 
mastu pradėtos uiti Čilės. '"Am
nesty Internat ional" atstovas 
prašė praplėsti sąrašą, bet jo siū
lymas nebuvo priimtas. 

Štai kokie skundai buvo pateik
ti komisijos dėmesiui. 

Indonezijoje 1965 m. buvo nu
žudytas vienas milijonas žmonių 
ir daugiau kaip 100,000 laikomi 
suimti be teismo. Vis dar tebeka-
linami 50,000 politinių kalinių. 
Neprivalgymas ir priverstini dar
bai stovyklose yra nuolatiniai 
reiškiniai. Moterys dažnai išnau
dojamos, mušimai ir -elektriniais 
įrankiais kankinimai plačiai 
praktikuojami. 

Irane yra 60,000 politinių kali
nių. Plačiai naudojami visokio 
pobūdžio kankinimai. Kaliniai 
dažnai guldomi an t "karštų sta
lų" ir spirginami. 

Tanzanijoje plačiai praktikuo
jama priešingų pažiūrų žmonių 
prievarta. 

Brazilijoje policija dažnai nau
doja "mirties būrius", kurie lik
viduoja kraštutinius kairiuosius 
ir paprastus kriminalistus. Kan
kinimai plačiai vartojami per 
tardymus. 1972 m. Amnesty In
ternational užregistravo 1081 po
litinio kalinio kankinimą. • 

Burundi, Afrikoje, 1972 m. 
valdanti tutsi padermės mažu
ma nužudė hu tų padermės 250,-
000 žmonių. T e n hutai sudaro 
85 proc. visos šalies gyventojų. 
Ekvatorinėje Gvinėjoje 1972 m. 
prez. Narema sugalvotu sąmoks
lu pradėjo persekioti gyventojus. 
Du trečdaliai parlamento narių 

dingo be žinios, 400,000 pabėgo į 
kaimynines šalis. Baisiais kanki
nimais suimtieji verčiami vėzdais 
užmušti kitus. 

Žmogaus teisių komisija 

Žmogaus teisių komisija buve 
sudaryta 1946 m. Ji surašė žmo
gaus teisių nuostatus, kurie įpa
reigoja visus J. Tautų narius, ir 
sudarė teisių vykdymo priežiūrą. 
1948 m. priimtoje deklaracijoje 
sakoma: "Kiekvienas žmogus tu
ri teisę į padorų gyvenimą, gydy
mą ir apmokamas šventes". Ši 
deklaracija pasaulio žmonių yra 
laikoma kaip malda ir geresnės 
ateities pažadas. Tokia ją laiko ir 
Sovietų imperijos žmonės. 

Ši komisija gimė labai didalio 
nepasitikėjimo laikais. Tada bu
vo neįsivaizduojama, kad Vaka
rai ir Sovietų blokas leistų tarp
tautiniams organams žvilgterėti 
į jų vidaus reikalus. Deklaracijos 
nuostatai buvo aiškinami, kaip 
"pagrindinai priklausą kiekvie
nos valstybės vidaus jurisdik
cijai". 1947 m . komisija priėmė 
nutarimą, kad "ji neturi galios 
pradėti tyrimus dėl bet kurio 
žmogaus teisių pažeidimo skun
do". Tačiau penktam dešimtme
ty, pasipylus iš viso pasaulio 

Smulkūs prekybininkai kiniečiai Singapūre 

gaus teisių pažeidimų, praktikuo
jamų Pietų Afrikoje.Tai davė pro 
gą žmogaus teisių gynėjams už
versti komisiją įvairiais skundais. 
Per sekančius dvejus metus komi
sija tik apsvarstė ir persiuntė 
skundus prieš Graikijos pulkinin
kų žiaurumus ir apie Haiti dikta
toriaus opozicijos žudymus. Ta
čiau jokių išvadų dėl jų ne
padarė. 

Tai tik ūkių nukreipimas 

1970 m. buvo sudaryta 5 asme
nų grupė iš pakomisės narių per
žiūrėti visiems skundams. Kiek
vienas, atskleidžiąs patikimai pa

daro 43 nuolatiniai nariai. 1973 
m. tas skyrius perkeltas į Genevą. 
Tą perkėlimą entuziastingai rė
mė rusai ir arabai, nes jiems la
bai nepatiko Ne\v Yorko žydų ke
liamas triukšmas. Griežtai tam 
priesinos Amnesty International 
— tarptautinė žmogaus teisių 
gynimo sąjunga. 

KONTROLIUOJAMAS 
VANDENYNŲ TERŠEVLAS 

NAFTA 

Jūrų ir vandenynų teršimas 
ir užteršimas yra viena svar-

..udvtą pažeidimą, turi būti pi r-: sausių žmonijai iškilusių pro-
sKundams, jie buvo pasiųsti į m a ' pas iųs tas pakomisei ir, jeigu į b l e mU- Tarptautinė koordinacr 
Nevv Yorką. Bet čia niekas jų ne 
svarstė. 1959 m. komisijai buvo 
leista tuos skundus persiųsti su
interesuotoms vyriausybėms ir 
prašyti juos ištirti. 

Šeštam dešimtmetyje pradė
jus atvykinėti Afrikos ir Azijos 
naujųjų valstybių atstovams ir jų 
daugumai pritapus prie Sovietų, 
vieninteliu žmogaus teisių pažei
dimu buvo laikomas baltųjų ra
sizmas. Jį nagrinėjo ir smerkė vi
sos Jungt. Tautos. Komisija suda
rė grupę ekspertų tirti skundams 
prieš Pietų Afriką, o paskui kitą 
jiems priimtiną objektą — Izra
elį. 1967 m. jos priėmė rezoliu
ciją, komisiją įpareigojančią pa
grindinai ištirti skundus dėl žmo 

jos priimtas, pačiai komisijai, ku- j &ė globalinio jūrų užteršimo ty
ri įpareigota pradėti pagrindini nnėjimo grupė parengė planą, 
tvrimą ar sudaryti specialų vie- pagal kurį nustatoma, kokie ne-
netą kaltinimams išnagrinėti, švarumai patenką į vandenyną 
Tačiau visai tai turi būti atlikta,\ ir iš kur, kokie fiziniai, chemi-
; 'Tik gavus specialų suniteresuo- niai ir biocheminiai procesai tū
tos vyriausybės sutikimą... ir nuo iri reikšmės jų paplitimui ir van-
lat su ja bendradarbiaujant". ; denynų gyvybei. 

Visa ši procedūra turi būti at-: P a S a l duomenis atrodo, kad 
likta visai slaptai. Skundus g a v u - T " ™ * šių tyrinėjimų žingsnis, 
šios vyriausybės turi patvirtinti'• tai jūrų teršimo nafta ir naftos 
jų gavimą, nieko daugiau. To ne- į produktais draudimas, ir to pro-
paisant, didelės viltys buvo sūdė- '• jekto įgyvendinimas. 
tos į tą procedūrą. Nuo 1970 m. | JAV, TSRS, Anglijos, Kana-
vienintelė šalis, komisijai davusi į dos. Prancūzijos ir kitų kraš-
darbo, buvo Čilė. Šią procedūrą Į tu mokslininkai parengė opera-
tegalima suprasti tik atidžiau pa-jtyvinį šio projekto planą. J i s 
žiūrėjus į komisiją ir pakomisę. 
J. Tautų žmogaus teisių skyrių su-

Vakarų Voketijos techni os dėka Jordanija padarė Akabą iausiu Artimųjų Rytų uostu 

AUŠRA IŠEINA j GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas iš okupuotos TJettrvofl 

MARIJA VINCERYTfc 
55 

O aš šiandien atsisveikinau su s ta tyboms . Ne-

dalį sudarė s iaura lentelė, prikalinėta lygia eile vinu
čių smaigaliais į viršų i r pri tvir t inta prie stalo. An t vi
nučių pri tvir t inam, t ikr iau sakant , užkabinėjam ap
matus . Ant rą galą sudaro lygi, tiesi lazda, ant kurios 
suner iamas ant ras is apmatų galas. Storokas, ranka I vakarą. Sutemo. 
neapimamas rąstelis sudarė veleną. Pr ie jo iš kartoj — I r štai vietoj mamaitės — nepažįstamas žmo-
pr i r išam lazdą su apmata is , o paskui vyniojam išaus- gus. 

jau vykdomas naftos gamybos 
rajonuose, svarbiausiuose naf
tos transportavimo keliuose i r 
pagrindinėse srovėse. Tai šiau
rinis ir atogrąžų Atlantas, ta ip 
pat svarbiausi tanklaivių keliai 
iš Afrikos jūros aplink Gerosios 
Vilties ragą į Europą ir Arabų 
jūros j Japoniją jm 

AKLŲJŲ SAVAITĖ 

Gubernatorius Daniel Walker 
ii Chicagos burmistras Richard 
Daley paskelbė proklamacijas, 
kuriomis skelbiama Illinois vals
tijoje Chicagos mieste aklie
siems skirta savaitė, nuo spalio 
3 ligi 9 d. Spalio 8 d. bus par
davinėjami saldainiai aklųjų 

I paramai. 

Džiaugiausi, audžiau, visi džiaugėmės, — ir nė ne
nujautėm, kokia nelaimė laukia mūsų per t a s skareles. 

Vieną popietę mamaitė kaip paprastai išėjo į mies
tą su skarelėmis ir negrįžo. Laukėm, laukėm visą tą 

jrxm. A. -,.-— .....i 

tąją dalį. Audžiant veleną reikia laikyti ant kelių. 
"S tak le s" padirbo Vikintas. J i s su rado lentelę ir 

vinučių, j is kažkur gavo dailią lazdą. Pr ie lubų j is pri-
lengva buvo čia pradžioj. Bet šiandieną gaila. Gaila į tvir t ino tuščias siūlų špūleles, an t kurių vaikšto paka-
žmonių, gaila palikti draugus. Pradžioj a t rodė svetimL į b in to* nytys . Nyt is paskolino Augustina. Jų nebūtume jusi. Nusivarė. 

— A r Čia gyvena tokia Tulienė. 
— Dulienė. Gyvena, — ir žiūrim, ko jam reikia. 
— Tai ot, aš atėjau pasakyti, gali šiandien ilgiau 

nepareiti. Milicija prikibo. Skareles, sako, pardavinė-

Spaudoj ii gyvenime 

NUTARIMAI IR PATARIMAI 
PBLA (Pasaulinė laisvųjų lat

vių asamblėja) valdybos posėdyje, 
Toronte, 9 balsais, dviem susilai
kant, priėmė sekančią rezoliuciją: 

a) PBLA, demokratiniu būdu su
kurtas latvių kovos organas Latvi 

kovos padėtyje su dabar Latvijoje 
viešpataujančiu Sovietų Sąjungos 
okupaciniu režimu; 

b) Šios kovos tikslas savo galuti
nėje išvadoje yra okupacinės val
džios likvidavimas Latvijos tėritori-

pajėgę pasigaminti , n o r s ir jos namų darbo. 
D a u g vargo tu rė jau su dažymu. Mamaitė kažkur 

surado siūlų po dvidešimt rublių kilogramą. Siūlai gra
žūs, plonyčiai, bet balt i . Juos reikia dažyti — nu
spalvinti . Ta pat i Augus t ina išaiškino m a n dažymo te-

i ori ją : ką dėti į dažus, kaip dažyti. Bet parinkti spal-
Kiekvienas man šiandien ką nors p r a t a r ė atsis- vag įr nuta ikyt i dažų kiekį labai nelengva, 

veikinant. Kukliai, santūriai, darbininkiškai. Bet kaip 

net priešiški, o dabar : 
— Žiūrėk, Aušra. 
— Neimk į galvą. 
— Nenusimink. 
— Nieko, Aušra. 

užbliovė pik-

visa tai brangu! 
Vieną dieną mamaitė kažkur gavo skarelių par

davimui ir patraukė su savo prekėmis į miestą. Už po
ros valandų sugrįžo tuščiomis — pardavus visas. 

Keturis rublius uždirbau, — džiaugėsi sugrįžus. 
— Jeigu taip visą laiką sektųsi, badu nemir tume. I r 
prie tų statybų žiemą ne pyragai 

Iki popietės audžiu viena. O kai susirenka šeimy
na — visi prie staklių. 

— Vaikai, — įspėja motina — niekam nė pusės 
žodelio! Pakiš tų kas , neduok Dieve, liežuvį — kalėji
mas. 

— Kur nusivarė? Kokia milicija! — 
tai Vikintas, lyg tas žmogus būtų kaltas. 

— Mamyte! Mamyte! — suspiegė Ramunė. 
— Ar jūs čia visi jos? — paklausė tas žmogus. 

— Visų ji motina? 
— Aš tik gyvenu Čia, — sakau. — Man ne motina. 
— Su ja gali būti prastai. — pasakė man už durų. 

— Ją gali ne vien tik už spekuliavimą bausti. Su mili
cininkais labai susiskandalijo. Vienam žandą su nagais 
perdrėskė, 8u žodžiais nesiskaitė: "Šunys prakeikti! 
Žmogžudžiai, vagys! Pasakykit mano vaikams, kad 
žmogžudžiai jų motiną užpuolė! — šaukia jį j žmones. 
Bet kas žino kur tie jos vaikai. Tada prisigretinau aš 
prie jos ir klausiu — sakyk, kur gyveni? Ji man susakė — Vaikai įsižeidžia — durni mes ar ką! 

N o r s pas mus mažai kas teužeina, bet vis tiek adresą, tai va ir atėjau. O čia namuose, jei ką turit , 
Vakare atėjo Augustina. Mamaitė pasipasakojo ja i baisu. Užsikabinam duris , pridengiam langą. paslėpkit. — sako tas žmogus. — Krata bus. 

apie skareles ir uždarbį. I šaudėm keletą skarelių — mamai tė su jomis į Nuėjom į Antakalnio miliciją, beldžiam į duris. 
O kam jums imti iš kitų, — sako August ina, m i e s t ą . Išėjo ir bematan t grįžo tuščiomis. "Nespėjau, Išėjo budintis — ko jums? 

— Tokias skareles jūs ir pačios galite išsiausti. J u k sako, parodyt" . Darbas prasidėjo ne juokais. Netrukus 
čia namų darbas. 

Po kelių dienų aš jau audžiau skareles. 
vėl parnešė kilogramą siūlų vėl dažymas, audimas... 

Austi labai smagu . Mano staklelės nepokši, 
tos nepriklausomybei atstatyti, vra'įoje ir nepriklausomo* Latvijos vals-į i iano Įtjlrtfti labai primityvios. Pr iešakine staklių,, " P y k i t , poki t , tipu t a p u M B ^ f c 

Paaiškinom, kaip mokėjom. 
— Tokiais reikalais kreipkitės dieną į milicijos 

raštinę. 
| £Bu» dau$iaul 
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Newark, N. J., Svč. Trejybės Liet. par. bažnyčios deiman tinio jubiliejaus pamaldose dalyvavę kunigai, kilę iš šios 
parapijos, ir svečiai. Iš kairės: kun. A. Valančius, sve čias iš Chicagos, kun. J. Vaškas, MiC, kun. F. Ignaciūnas, 
Nesvarko arkivyskupas Peter Gerery, parapijos klebonas msgr. J. Scharnus ir kun. P. Barauskis. MIC. 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS DEIMANTINĖ SUKAKTIS 
Newarko Švč. Trejybes lietuvių bažnyčios praeitis 

ir dabartis 
Švč. Trejybės lietuvių parapi- bažnyčia Newarke. Kun. B. 2 i n -

jos bažnyčia \ e w a r k e , N.J., š ie
met švenčia savo gyvavimo 
75-rių metų sukaktį. Sukakties iš
kilmės buvo rugsėjo 12 d. 12 vai. 
Koncelebracinėms šv. Mišioms 
vadovavo \ e w a r k o arkivyskupas 
P. Gerety, kartu koncelebruo-
jant parapijos klebonui msgr. J. 
Scharnui, iš šios parapijos kilu
siems kunigams J Vaškui, MIC, 
kuris pasakė ir pamokslą, iš Chi-
cago, 111., P. Barauskiui, MIC, iš 
Marianapolio, Thompson, Conn. , 
kun. F. Ignaciūnui iš Ridgefield 
Park, N.J., taip pat kun. A. Va
lančiui iš Chbagos, šiuo metu 
gyvenančiam Elizabeth, N.J. Pa-
rapiečių ir svečių susitikimas po 
pamaldų buvo prapijos salėje, 
Adams St. ir X e w York Ave. , 
N'euark, N.J. 

džius tuo metu ėjo klebono parei
gas, patikėtiniais buvo išrinkti 
St. Prenis ir P. Plikaitis. Vysk. J. 
J. O 'Connor pašventino kertini 
akmenį , 1902 m. rugpjūčio 15 d. 
— pačia bažnyčią. Pirmasis n u o 
lat gyvenantis klebonas buvo 
kun. V . Matulaitis, kuris atlaikė 
jau beveik baigtoje įrengti baž
nyčioje pirmąsias Mišias bažny
čios pašventinimo dieną. N o 
rėdamas aptarnauti l ietuvių a-
teivių religinius reikalus, kun. V. 
Matula i t i s Švč. Trejybės parapi
joje darbavosi gerai, kaip vienas 
svarbiausių bažnyčios kūrėjų ir 
vadovavo savo parapiečiams 
dažnai net akmenuotais rr sun
kiais parapijos kūrimo pradžios 

SILKIŲ N A R S I A S 

Silkės turi mėgiamų vietų 
neršti. Tose vietose jų susi
renka didžiuliai būriai. Nersen-
čių silkių būriai dažnai būna net 
kelių arba dešimčių mylių ilgio 
ir pločio. Jie būna tokie tiršti, 
kad je igu į tokį būrį įsmeig
tum lazdą, tai, pasak žvejų, laz
da taip ir s tovėtų stačia. Kai 
silkių didžiuliai būriai pasirodo 

fUlėkę 3 pajūrio pakraščių, ne
ria į vandenį, gaudo silkes ir 
aKaiiiaa jas cituoja. Silkw; api
puola -ir didžiuliai rykliai, ku
rie taip pat nemažai jų nuryja. 
Tačiau pavojingiausias silkėms 
yra žmogus. Pajūrių gyventojai , 
pajutę silkes atplaukiant, ima 
taisytis laivelius, tinklus, geras 
ąžuolines s ta t ines ir perka daug 
druskos s i lkėms sūdyti. Silkėms 
pasirodžius, vis i kas gyvas, di
deli ir maži, moterys ir vyrai 
bėga į jūrą silkių gaudyti . Kiek
viena valksė ištraukia iŠ van
dens tūkstančius silkių. Silkės 
gaudyti labai pelningas darbas. 

Angiai kasmet silkių pagau
na per 900 milijonus, prancūzai 
apie 460 milijonų, amerikiečiai 
virš 500 milijonų, švedai, vo
kiečiai daugiau kaip pusantro 
tūkstančio milijonų. O Švedijos 
Gamerfesto miestel io gyvento-
jai sugauna k a s m e t per septy
nis milijonus silkių. Kiti krašta i , Naujojoj Anglijoj iš stoties WLYN 
taip pat apsčiai silkių sugauna, j 1360 banga veikia sekmadieniais nu© 

. '1*0 iki 1:30 vai. po pietų — per 
Zodziu, k a s m e t žmonės sil-; duodama vėliausių, pasaulin*} žinių 

C L A S S I F I E D G U I D E 
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T E L E V I Z I J O S 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos Ir Paprastos Radijai, 
Stereo b- Oro Vėsintuvai 

Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

» 4 6 W. 69th SU tel. 776-1486 
• O O O O O O O O O - i O O O O O O O O O O O O O O O ' 

~siUMTlilAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS—4065 Archer Ave. 
Chicaco, Iii. 60682, telef. 9TS-59»i 
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R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda narna: 2 bo
tai, 2 krautuvės u- ofisas. Puikiame 
stovy, puikios pajamos. ApyL 71-os 
ir Kedzie. Turi būti parduotas. Skam
bint 425-7900, Room 106. 

Brookfieid — Savininkas parduoda 
12 metu. murmi bitevel namą. 
3 miegami, l& vonios, įrengtas šei
mos kamb. 2 rrtaš. garažas. Aptver
tas kiemas. Patogioje vietoje. Kaina 
$48,00000 4SS-5747. 

RADtO PROGRAMA 

kių suvalgo tūkstanč ius milijo
nų. Bet daug silkių niekais nu-

santrauka ir komentarai, muzika, dai
nos, ir MagdutSs Pasaka. Sią pro-

eina, nes nevisada žvejai suspė- ^ . v e ^ S l e p o n a f į * y**<*™ 
. . . _ . . . • v Minkai- Biznio reikalais kreiptis i 
ja jas gerai susudyti , jos genda, į Baltic Florists — gelių bei dovaną 
pūva, ir paskui jomis tik laukus 
tręšia. 

Kiekvieną pavasarį si lkės 
plaukia į jūrų pakraščius ner
šti . Jos pasirenka tokias vie-

jūrose, tai daugel is jūrų gyvu- j t a 3 « k u r v a s a r ^ vanduo gerai į-
nų labai džiaugiasi. Paukščiai , ! *&**• Kiekviena s i lkė išleidžia 

per 40.000 apnaršų, o i š kiek-

krautuvę, 502 E. Broadway, So. Bos
ton, Mass. 02127. Telefonas 268-04*. 
Ten pat gaunamas dienraštis "Drau
gas" ir didelis pasirinkimas lietuviš
kų knygų. 

įsikūrime pradžioje 

Nevvarko lietuvių parapijos kū
rimosi istorija jau gana ilga. 
Kaip Amerikos lietuvių parapija 
formaliai buvo įkurta Nevv
arko arkivyskupijoje 1901 m. lie
pos 25 d. ir apėmė Newarką ir 
apylinkes, kur gyveno lietuvių, 
kad Jie galėtų sava kalba garbin
ti Dievą ir gauti religinį patar
navimą. Minėjime buvo pagerbti 
visi tie parapiečiai ir kunigai, ku
rie dėjo pastangas šią parapiją 
sukurti, bažnyčia ir kitus reika
lingus pastatus statyti, parapiją 
organizuoti. 

Lietuvių ateivių N e w Jersey jau 
buvo 1878 m. 1893 m. buvo įkur
ta lietuvių parapija Elizabeth. N . 
J., bet, atvykstant didesniems 
skaičiams imigrantų, atsirado 
reikalas organizuoti kitą parapi
ją, nes ši buvo per toli.^ Daugelis 
lietuvių ateiviu Nevvarke ir apy
linkėse rado darbų ir patogias sa

keliais. 

Kliūtys ir pergalė 

Per dvidešimt metų parapi
ja išaugo parapiečių. skaičiumi, 

naujomis 
buvo pa-

naujais pastatais ir 
problemomis. 1904 m 
statyta didesnė klebonija, o 1917 
m., kun. J. Dobužinskiu klebo
naujant, pastatyta nauja mūri
nė gotiko stiliaus bažnyčia. Kle
bonai keitėsi per ta laiką net 
šešis kartus dėl ligos ar mirties, 
keitėsi ir dėl negalėjimo sutikti 
su pa ra piečiais bei išspręsti fi
nansinių problemų. Nepaisant 
tų sunkumų ir kliūčių parapie
Čių stiprus nors išlaikyti šią vie
tą savo religiniams reikalams 
tais kritiškais metais nugalėjo 
viską. 

mirties 1969 m. Nauju Švč. Tre
jybės par. klebonu buvo paskir
tas iš šios parapijos kilęs kun. 
Jonas Senamus, kuris 1971 m. 

v v >ooooooooo<xx>ooo<>«a»o<x» 
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vieno apnaršo gali išaugti ž u - ! Vo*"^. virtuvės ainku tr vaoden* 

buvo paaukštintas prelatu. N a u - | j o s r e n k a s i j d į d e l i u s b ū r i u s > 

jojo kleobono pasiaukojimas pa- ^ a u k š t y n fr p l a u k i a v ė l , 
rapijai parapiečiams ir parapi- p a k r a š č i u s n e r š t i D a ž n a i 

nei veiklai šioje vietoje jį įskėlė | j o m s t e n k a J a u k t i l a b a i ^ 

vytė. Dci sekančios ž iemos žuvy- i 2 2 S T 2 č * ? ^ ****** .1 ~ . . . voruos kabinetai Keramfko* b- kt 
t e s paauga, o žiemą j o s plaukia j plytelės G laas blocks. Sinkos ramz 
gilyn j jūrą ir ten gyvena iki j džiai Išvalomi elektra Kre ptta DC 
pavasario; i šaušus pavasariui, I 6 vai. vak. 

SERAPINAS — V^-VBte 

Erdvus mūr. 3-jų mieg. bungaiow. 
f vakarus nuo California ir 62-os. 
Nauji aiuminutn langai ir garažas. 

lVfc anksto mūrinis. Puošnus bu
tas .savininkui ir- geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talmaa, . 

Pelningas investavimas — 3-jų 
ąpartmenuį medinis .ir patalpa biz
niui. 2emi taksai. Brighton Pke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
losoraace — {ncome Tax 

2951 W. 63rd Street — 436 7878 
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BUDRAITIS REALTY CO. 
PIRKSIT — PARDUOSIT 

HUOMOSIT. . 
ĮVAIRŪS BRAUSIMAI 

Maloniai Jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4369 Archer Av. — 254-3551 

ĮBotb & Archer Av. — 257-5861 
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Moteriai re ikal ingas 3 ar 4 
mažų kamb. butas . Pageidauja
ma 1-me aukšte . Br igh ton Pke. 
847-4188. 

I&NCOMPJAMA — FOK BENT 

Išnuom. 5 kamb. b u t a s (3 mieg.) 
2-me aukšte . Ši l ima ir karš tas 
vanduo. 2 ar 3 s u a u g u s i e m s — 
Marqųette Parke . 776-8361 

v f:. IK MOTEiiY*? 

PHYSICIAN 
MALĖ OB FEMALE 

General practice for elinic. Bxcel-
lent 8alary plūs percentage. 

PHme — 38&-S443 

LTVE IN HOUSEKCEPEJt 
Own m . & bath. Two aduits. Top 
salary. Recent refces reouired. English 
necessąry. Northwesi suburbr-

Write e /o AF Box. 430 
225 W. Washiagten St. 
Chicago, ni. 60SC6 

Exper. GIBL-FRIDAT neeeted 
To do bookkeeping and iigbt typ-
ing. Mušt be able to run offšce. 
Good saiatry. 

Contaet RICK ABRAMsON 
MG 6-2480 

Atrodo, geriausiai šias proble
mas išsprendė finansiniu ir m o 
raliniu atžvilgiu, kai buvo pa
skirtas klebonu kun. Ignas Kel
melis. Jis buvo aštuntas klebo
nas šioje parapij'oje 
parapijai vadovauti 192 

labai gerbiamą ir populiarų dva
sios vadovą, vadovaujantį para
pijai ir šio deimantinio jubilie
jaus metu. 

Nors parapiečiai yra išsisklai
dę įvairiose N e w Jersey dalyse, bet 
Svč. Trejybės bažnyčia lieka šios 
srities lietuvių kultūrinių ir reli
ginių darbų centru. Parapijos pa
statai patarnauja lietuvių orga
nizacijoms ir kultūriniams ren
giniams. Nuolat kylant pastatų 
išlaikymo išlaidoms, pati para
pija rengia specialius pietus, 
priešadventinius ir priešgavėni-
nius pasilinksminimus, geguži
nes ir kitokius parengimus. Sek
madienio šv. Mišios 

Visa tai kasmet pasikartoj'a. 

J . Mškns 

AR R E i m VIZI' 
KORTE:'U-

ooooooooooooooooo 
NAMU REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai Jrengr.; •••-•zjaa 
virtuves irnaujas lubas. Įr»rgi-. 
kambarius rūsy. Date : 
r-.-n: - -*• L :*fi-0882 po 5 T v-ak. 
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V A L O M E 

N A M Ų 
GALERIJA 

VTzrttmų sorteiių naudojimas yra 
sražua paprotys. Biznieriai ja? 
plačia naudoja, bet tinka ir visų 
luomų atstovams turėti gražias 

t. BUBNYS — TeL 
O C K J O O O O O O O C - K - K " ooo«*«o»e 

M O * * v i N G 

Rreick:tėa | "Draugo" adminis
traciją " sala pakasiais reikalais ' 

novenos, j Busite patenkinti mūšy patarnavi ; 
misijos, gegužės mėnesio pamal- j <«i 
dos rki šioj vedamos anglų ir lie - ^ j ! ^ S t 
tuvių kalba, kad parapiečiai ga ' 
lė:ų pasirinkti, kas jiems supran
tamiau ir patogiau. 

Švč. Trejybės parapija yra tu
rėjusi įvairių bandymų ir sunku
mų savo 75-rių metų gyvavimo 
istorijoje. Ši deimantinė sukaktis 
kaip tik yra išreiškimas pagar-

ir pradėjo bos tiems klebonams, asisten-
; tams ir parapiečiams, kurie savo 

^ . . „ „ l į J h Į Į i U . U į lllllllllllllflllllllllliil' 

&ERBNAS perkr*nstr, baldus >r ki
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
niai ir paina apdrauda, 

TEU5F. — WA 5-808S 

!0<ą — 2«<5į — *<><*. pIctaMi mok^Hts? 
i š apdrauda ano • • ! » ir MiMao-
Mtio p w 

F R A N K E l P t t . f i 

Vienintele sdlinics 6 kJLmtwHr| i 
3:?f; r=.•.:="•" —.:-:• -cr "ię-Cî a ir l 
auto garažas. Pulkus vidaus p-EĴ aa 
Yz-i-mile "?a.rke IZS.'i:.;". 

z butu m«xleruiaj įmigta* namas 

'< •j'Jtc TT":1-!- nr«r Mana HJ^ti. 
Naujas gazu Šildymas, sauja et'.:<tra. 
S auto raCro garažas. $44,90'?.'/O 

Am HJckory tolnn prv; ^ ^ r i a M 
m«tu 7 kam bar w nefdMt* įja • 2 

— - '• J' f-T-.-.rJtaa .is-iils par-
dvoda vi $52.70* 00. 

,; -—-,^ w,f^iTo* PRJ5?TTÎ  narnas. 

'.r i a '.+s. ai-iro garažas. "Fuuiia!it" 
.V-'-Ir-naa. M&ĵ Uflttfl Parka. 

Fiatrm lotąja su-t; frp J^-^^ism U-
gonlnte. Plgna. 

YALDfS REAL ESTATE 
2636 W. 71 Street 

TeL 737.7205 arba 737JB34 

8t~TT -STOMAVTMAS 
Varn^ ""rkiT?* — Pardavinuus — 

JrraodliRai — I a w a * Tas 
Notariataa — mtfUH 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

&K3 So. Kedzie Ave. _ 778-2233 

KJCSOFILM CRMERfi 
OPERitTGR 

to work in smaller Loop firm. 

Cali MR. SIMON: 
2 2 6 - 1 1 9 1 

WANTED CLEANX\G WOMAN 
1 or 2 days per week in bome near 

Belmoat and Lake Shore. 
Caū LA 5-4065 between 10 and nooa. 

HOtSEKEEPER Fuli time for mature 
singie business man; no children or 
pets. Beautiful Lake Shore Dr. apt., 
private room A bath. Mušt maintain 
ao* So*r^ :;£h* c^-.kins. 238-0180 

rViNTED SHAMP00 GIKL 
Experience necessi.ry. Work 5 

days a week. Good pay and bene-
fita. 

ASK POR TONY 
Miooe — 825-S355 

SUPERV1SORY POSTTIOMS 

RN's m d IPH's 
Modern skilled care fadlity on Korta 
skie. Exceilent salary & benefits. A31 
shifts avaiiabie. 

ef Narsiog — 274-M05 

Please cail 

mus sava 

ilga veikla parapijoje pasižymė- j pastangomis išlaikė šią lietuvy 
Newar-

apylinkės Arrrerikos lietuvių 

lygas kurtis. C . , apsigyvenę, jie j o ^ ^ ^ r a m v b e i r n a u 3 - a i s !bės tvirtove ir padarė ja M 
ir norėjo sava Kalba turėti religi-į l a i m ė j i r n a i c F e l i g i n i a m a T j k ^ n . ] k o į f a ^ ( ^ ^ } f 

patarnavimus. 

U l f l i " 

garbinti savo kalba ir pagelbėti 
dvasiniu ir socialiniu požiūriu 
visiems jungtis su praeitimi 
dabartimi. —LJS 

WiN0ERS 
3213 W, 83rd S^s?1 

TeL WA 5 - 4787 
PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

^AMU APŠILDYMAS 

- „..., ..„. r ^ l n j % įkerto r^adeai 
WdytnTO«. RretDOs — 

A. BANYS — tel -•J*Jt7 

iii t M - > i " f« »J ^ 

IM30MR TAX SEBVTCE 
i2^) -̂  >lap-^-ond. t*L ir+liy 

k a " l m u i vadovavo seselės praneiš- Į savais namais, kur Di?va gali 
ba klausyt.s pamokslų. 1894 m. k i e : ė s įT ^ t s kun. I. Kelmel is . ' 
į u n . J. 2ebrys iš Hartfordo, f BažnYciofe buvo įvestos naujos 
Conn., atvyko į N e w Jersey 'r, pamaldos, vedamos misijos, su
l a š i n a i apsistojo \ e w a r k e pagel- | o r g a n i z u o t a s parapijos choras ir 
beti lietuviams organizuoti para- , k h o s k a t a H k ų orgamzacijos, 
pijos branduolį. 1894m. gegužės; k u r j o s prisidėjo prie parapijos i'iuinHiiniiiiminiimiiHiiinHiiHiniHiirninHnmntTmmHrniMumiimiiuniiuiii niHirtiniūiiiiHHnuiiiHilUiHiHUiuUUin 

Connor nurodė p a ž a n g o s . U ž t u o s d a r b u s a r k r v J | 

» • « « « • « » • • • • • » • 
MARUA NOREIKlENft 

TYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI ( LIETUVA 

U-bai putttkt&ai&aaB* j«»ro9 rflAies 
ir j l iai pateiefonuoBun juaų gydytojui i prek-̂ s. >fHi-.tas LŠ Knroj**. ^and îtu. 

2608 W. «9th St.. CMcapo UL «oaet 
TEL. — WA 5-S787 

T^> pat iatcnrt VKRTTMAI, 
OTUfNTŲ Idfcv.ratrtai. ptUmtš 

PajTETYBee P B A Ž T H A I IT 
kitaka Maste.'. 

REUABLE EXPER. W0MAN 
Live In te heį> famHy •wim care of 

ekleriv woman in Riverside area, 
witb aursiag esperience. English 
speaking. Good salary. References. 

447-5492 

Reikalinga materfo nairq vafryma 
darbui 1 dieną kas antrą savaftę. 
Apyi. 87-os ir Puiaaki. Skambint pa 
7 v. v. 767-7498. 

uiiiHuiinmiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituimnii 

« < • » • < » « » « » « * • > » » » • - • H 
HELP WA>T^T» — W R A * 

T h . Boland kun. L KeJmelį 1950 | 
m. pakėlė preletato poaukščiu. S 

vietos lietuviams parapijos apim
tį. Parapijai tuo metu buvo duo
tas Švč. Jėzaus Širdies titulas. Mi-
šios lietuviams buvo laikomos j Keičiantis imigracijos sąlygoms g 
vieną kartą per mėnesį Šv. S t a - | J r l ie tuviams iš Newarko ršs ike-J | 
nislovo, Mt. Carmel bažnyčiose,! ! i a n t į priemiesčius, sumažėjo ir I 
Šv. Jurgio salėje \ c w a r k e . Para-j^vč . Trejybės parapiečių skaičius, j į 
piečių buvo apie 200, bet para- Parapija pasidarė mišri. Ateiviai j E 

po antrojo karo įnešė šiek tiek Įr 
naujos įtakos, ypač 

pija dar nebuvo įregistruota vys-
kupijoje. 

PTJIK1 DOVANA SVENCTU IR KITOMIS PROGOMS 

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

— I i 1 e I d • — 
LIETUVIŲ KUNIGŲ VEENYBfi 

Mecenatas — PreL Juozas Karalius 

i "LIETUVOS ATSIMINIMAI" 

Vtm Rea! Estata * ^ f r 
„ Norintieji pirkti parduoti i i r 1 ' ^ 1 " 2 0 P J l f t T Q H 

' mainyti namus, tarpininkaujanje M l l S t b& e x p e r i e i l C e d 
Miarni Beach, FL \r Chicago. ŪL 

Phone — T3«-8708 

NTewarko lietuviai 1901 m. pra
dėjo daryti žygius įsigyti savo 
bažnyčią. Tais metais ir pradė
jo parapiečiai statyti bažnyčią 
savo jėgomis. Tai buvo kukli, me
dinė, 46 per 90 pėdų dydžio baž
nytėlė, 205 Adams St., tai yra 
Šalia dabartinės parapijos salės. 
Kadangi Švč. Jėzaus Širdies titu
lu bažnyčių buvo daugiau, tai 
parapija oficialiai vyskupo W . M . 
Wigger buvo pavadinta Švč. Tre 

duodami s &**• • « 
. . -r- S parduodama naujų asistentų parapijai. Tarp s 

Naujaw> ~«^»A^«a»a« yra s>rafc?AV<o ?©r-nato Jrttta* Motai* rlr**-
• partp.-r'-ajj jrraiia !l«turifl kalba. M«c«nato d4ka laida 
: - " -ji.—n kaina 

nilBol* cyventojat p raikomi pridėti (0 eeatp m«k««^iama U 
•tunttmal (kitur įTVaBkattafi prid«kHa 2S contua). 

P « - = 

1947 ir 1952 m. čia darbavosi ! | OsanMaa -DRAUGO" knygrn* 
kun. P. Bastakys (miręs ) , o nuo j S 
1950 m. iki savo mirties 1973 m . ' s 
asistentu buvo kun. P.Totoraitis, s 
N'auja parapijos salė buvo pa- •[ Of>r» proga vi^mn iRi^rtl VanjaJ Tc«tam«nf^ S.TJVH t a7*<*-~r-i* 
statyta 1963 m., ir tai prisidėjo = . . . . . . . 
prie parapiečių veiklos pa gyvi- | „ , ? ! " ? " . „ 
nimo. : *545 We«1 53rd Street 

Chicago. ūHnois 60629 
iiuiMuiuiiuiijniHiiiimimiuiuMummiiiimiiiMuuiimuiiumiinuiHHunm.3 

Radijo Valanda 'au S5 nj. tarnauja 
» w Jersey. X<̂ w Yoi* ir Cocmccticat 

lieturtams! 
Kaa SeStadleni nuo 4 iki S vat. popiet, 
i5 WEVD St-otie3 Ner.- Torlte (1330 
kil.. AM ir 9T.9 me&. FM). 

Dirtkt. — Dr. Jokūbas J. Štokas 
1467 Force Drive 

Mounta.a^Ule. \ . J. 97O03 
TeL 232-550S (oode 201) 

KvieClame taip pat klausytis Lie
tuviškų kultūrinių valandų ang-lu kal
ba iŠ Seton Hali Universiteto radijo 
gtot'ea (New J«r»ey WSOI'. S<>.5 meg. 
FM) Pirma d. 7:»o-S;»0 vai. vakare. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 

i niifiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiuiiiifininit 

711 85fa St., MJami Beach, FL 
teL (SIC) «M-S588 

• 

į * i G i K i I E U A & A h 

U e t u v i S u s centras 

Prel. I. Kelmelis dėl senatvės 
1968 m. atsisakė klebono parei 

jybės lietuvių Romos katalikų gų, tapdamas emeritu iki savo Perskaito "Oray« M
f dutkHe j i kitiems. 

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

•- Apdranstas prrkranstyTnaa 
įvairiu atstumu 

823 WEST 34-th P L A C E 
T e l — FT^>ntfer 8- l«S2 

A4k for Mt. JoReh or 3Ir. Kitmmik 

AUTOMOTTVE ^lECfTAtTC ' 
Wanted: 2 automotive meenanies 
Ford shop experience regurred. Profrt 
sharing plūs other benefits. See Paul 
or Ed Baker at Botmiebrook Ford, 
5342 S. Ashland Ave.. Chicago. 

436-32000 
tinkamai nusiteiksite perskaitę 

Si numoristlnj eilių rinkinį 

Alijošiaus lapai 
Knygos autorius dr. S. Aliunas 

88 pal. knygoje pateikia 60 links
mų eilėraščių. 

Eflhiotą, įtekamą fvada paraMpo-
«taa A a t Ooatams. Knjiros karos 
2.25 doL Lietuviškos ksygo* kinbo 
carams trečdaliu pigiau. A , w . ,. .. _ „ , , . „ „ 

A.pakBofea ikei r«t» dwr.. DRAUGK. 
Užsakymas siusti "T>aago("' «d DM jis pUa&usiai aksitotnas Ua-

resu. r.:.3n:a valstijos gyventojai j tuvių diemraitia. Gi skalbtmų kai-

r 1 • E -

m 

I O ! 

WLATEfQ 
AB rovnrnoviNo 

D. ZaksnskAs 
4444 S. We*t#rH Aveooe 

TeL — M 1-3M1 

MttttlrritliimHtltlllrHtlimiM 

pndeda m rsokssčių. tos visiema priarnamoa. 

wn»::timmmniiiiirHmnjauiiunn»ni 



Laiškas iš Iguazu 

DŽIUHGLĖS, KRIOKLIAI IR PLAŠTAKĖS 
DR. CR. VALANČIUS 

Keliaujant pamatai daug nau-'kraštų. Užkalbinau senuką pen-
jų veidų. Svetimieji praeina kaip sininką iš Hamburgo, vos paei-
ekrane, ir juos greit užmiršti. Bet, rianiį iazdele pasiramsčiuojant, 
aiman, neužmirš i savų tautie- Jaunybėje žavėjęsis Iguazu kriok 
eių. Jie tokie mieli, geri ir pas- liais, senatvėje norėjęs dar kar-
laugūs tos pačios tautos kraujo tą juos pamatyti. 
žmogui. Jų bičiuliški šypsniai iš-

Sao Paulo milžiniškame elango- d laiko neturėdama. 
raižių mieste. 

Jspūdis čia Iguazu krioklių siė- ,AV.' - • -< -• • ,-
. , , , » dzjuliai viešbučiai, mano biudze-

ny ir kalne tokN pat «cvapą • 

Abiejose pusėse elegantiški di
liai viešbučiai, mano biui 

ui toli per brangūs. Net ir že-
!'» mutinis Argentinos pusėje prašė 

ir Machu Piechu kalnuose prieš ,_ L I ,«AA*J «2L į ^ 
3 savaites. Ten kažkoks slė?inin-

įr icairte to.<^ pat <vapą uz' 
imantis ir iš kojų verčiantis, kaip 

AKTUALIOS VANDENS 
PROBLEMOS 

DRAUGAS, antradienis , 1976 m. rugsėjo mėfl. 21 d. 

lydi ir visą kelią lydi, kol tu, 
bastūne, namolei sugrįžti. Ir 
taip sunku su naujais draugais 
atsisveikinti. Gražus jų būrelis li
ko ir ilgam liks prie tolimos La 
Platos, devynias dienas Argenti
noje ir dvi dienas Urugvajuje 
jų tarpe pabuvojus. 

Kokia didelė palaima lietu
viam, svetur išbarstytiem, turė
ti pasišventusius ir sava kalba 
kalbančius vienuolius marijonus 

Argentinos pusėje turistų judė
jimas žymiai mažesnis. Iš čia ir 
krioklių tik vienas šonas tema
tyti. Plentai neseniai tepravesti 
ir viešbučių Puerto Iguazu mies- t u m n e s u s I o C[amas, žemyn į slė 
toly su 6000 gyv. atsirado. Bra- n i i r a u k š t y n j k a i n ą > ošiančio 
ziliįos pusėje Foz Do Iguacu su, v a n d e n s m u z j k o s kilnojamas. 
20,000 gyventojų kur kas gyves- j T i k j a p o n ų b Q r j s e k d a m a s ryžau-

Kun. Juozas Petraitis, MIC, 
Aušros Vartų par. klebonas 

(Argentijoje), jėzuitus ir salezie 
čius (Urugvajuje ir Brazilijoj) 
Iš jų patyriau gausiai samaritie-
tiškai nuoširdžios paslaugumo 
dvasios keliaudamas. Už tai jiem 
visiem kunigam Petraičiui, Steig-
vilai, Sukackui, Dauginčiui, Gied 
raičkii, Saulaičiui, Gavėnui, br. 
Pijui Gudelevičiui rr kitiem šia 
proga dideliai dėkoju. Ypatinga 
padėka — puikiai Henr. Valavi
čiaus šeimai Sao Paulo, kur il
goku buvojimu daugiausia įky
rėjau, t 

Praėjo pyktis ir ant supykin
ti neįmanomo žemaičio kretin
giškio Padre Pedro. Užuot dirb
tą išsijuosęs, kaip šventai paža
dėjo, prie mano knygos, jis sau 
valiūkauja Montevideo svečiuo
damasis. Nerūpi šelmiui, kad ap
siimtas darbas mėnesiais užsidels 
ir už tai ne jam, bet man prie
kaištai kris. Vienintelė "išsigel
bėjimo" viltis — kun. Saulaitis.1 
Sumanus, darbštus ir baisiai ta-1 
rentingas jaunas vyras, Sao Pnu-
lo devynis jungus vienas už vi
sus traukiantis. 

Kadaise Pietų Amerikoje loka
liniais lėktuvais galėjai pigiai 
skraidyti. Dabar jau nebėra skir
tumo kainose — skrendi vieti
niais ar vadinamų tarptautinių 
Krvfjų lėktuvais. Tik Argentinos 
infliacija leido šįkart man dar 
51 dol. sutaupyti. Už trikampinį 
Buenos Aires-Iguazu-Sao Paulo 
skridimą, užuot 124 dol., temokė
jau 73 dol. 1000 mylių distan
cija iki Iguazu ir Paranos san
takos, iš čia keltu Brazilijon te-
kaštavo tik 4400 infliacinių pe-
sų (14 d o l ) . Už kambarį su vi
sais patogumais puikiame EI Mi-
siones viešbuty temokėjau tik 
2.50 dol. Visai kitokios, nepaly
ginti., aukitesnės ka i n os ki toje 
Iguazu upės pusėje, tik nežymiai 
infliacinėje Brazilijoje. 

Jei ne išgarsėjusi krioklių 
grandinė (antra grožiu, dydžiu 
po Victorios krioklio Afrikoje) į 
Šias džiungles su moskitais ir pri
mityviškais miesteliais abiejose 
pusėse niekas nė nosies nekištų, 
nebent eibes margų margiausių 
plaštakių pamatyti. Abu mieste
liai negrįsti, gatvės klotos sun
kiu raudonu smėliu su akmenu
kais, šonuose tankūs tropiški ža
lumynai, krautuvės pilnos liuk
susinių prekių turistams vilioti. 
Abiejose pusėse aerodromai, ku
riuose lėktuvai kasdien būrius ke Į 
leivių išlaipina ir įlaipina. Atvyks' 
ta jaunu ir senų, iš įvairiausių' 

nis, tegu sau ir dulka autoveži- : s i s l ė n i o g i i u m o n nusileisti ir gal 
mių sukeltas raudonas smehs. Iš v ą p a k ė l ę s n u 0 5 t a b ų gamtos spėk 
čia tik 4 km. iki tarpt, tilto — 
Puente Internacional per plačią 
Paranos upę. Tuo tiltu atvyksta 
Paragvajaus turistai krioklių pa-
ižiūrėti. Jiem reikia pakeliauti 

iki jų 30 km. \ rytus nuo 3-}ų 
valstybių (Argentina-Brazilija-
- Paragvajus) Paranos upės einan 
ios sienos. 

Visur čia žalios džiunglės ap
link. Jose pilna driežų ir gyva
čių. Saulės kartšumą (96° F. šian
dien) ir miškų drėgnumą greit 
strėnos pajunta. 

Moskitais ir gyvatėmis gąsdi
no išvykstant, o nė vieno kui-
selio, nei gyvačiukės nemačiau. 
Tik plašakių ir driežų pulkų 
pulkai. Myliu plaštakėles, neken 
5iu ropuolių. Ta neapykanta at
sirado jaunystėje. Karią basas 
žioplinėdamas, šaltą žaltį užmy
niau. Abu į aukštybes pašokom 
išsigandę. Nuo to laiko neturiu 
draugystės su Jievos gundytoju ir 
jo broliais ropuoliais. 

10 dol., ką bekalbėti apie bra
ziliškąjį kalne. Šiam bagočiai 25 
J ,1. mokėjo ir už pusvalandinį 
puskraidinimą malūnsparniu. Te 
gu sau būna drėgna ir šutinan
čiai (kaip Chicagos vidurvasarį) 
karš'a, vis dėlto norėčiau čia il
gėliau pabuvoti. Akį glostančiai 
veikia tie kriokliai ir kriokleliai. 

Viskas šiandien gerą nuotaiką 
žadino: matyti vaizdai, girdėti 
garsai, šiltas gražus oras :r ner
vinių įtampų atoslūgis sunkiąją 
kelionių dalį baigiant. Užsimiršo 
ir pats didysis rūpestis, laukiaaa-
tis manęs Sao Paulo. Ten tas 
mano vargšelis ''Žemaičių Didy-

taklį stebėti, klausytis. Kur k a s | s i A t a i P pamažu ir taip skaus-
įspūdingiau kaip Niagara Falls. mingai gimdomas. Rūpinuosi, 

gas kosmologinis, jei norite — 
panteistinis, jausmas pagavęs vi-
saton nešė. O čia 275-kių kriok
lių ir kriokliukų muzika nuosta
biai raminančiai liūliavo. Gerai, 
kad giedri ir saulėta buvo diena. 
Čia dažnai užeina trumpi, bet 
siaubingi tropiški lietūs. 

Jei tie driežai iš tų žalumy
nų takais nebėgiotų, eitum ir ei-

Įvairiakalbius girdi čia aiktelė
jimus: — muy magnifico, wun-
derschoen, specacular sight! 269 
kriokliai, pusantros mylios plo
te pro džiunglinius krūmus pra
siveržę, krinta žemyn sutartine 
čiauškėdami iš 230 pėdų aukščio. 
O šeši platūs vandens kilimai 
dviem aukštais triukšmingai šo
ka į žemutinę Iguazu upės sro
vę. Tas baltasis dešininis (iš 
braziliškojo slėnio žiūrint) yra 
gražiausias. Jam nė atsispirti ne
reikia per du aukš'us šokant. 
Slenka sau kaip milžiniška bal
ta drobė, tarpe išsitiesusį, pailsė-

Statistiniai duomenys rodo, 
kad pasauly žmonija sunaudoja = 
tris šimtus kubinių kilometrų gė- 5 
lo vandens. Vandens nepritek- j 
liaus klausimus neseniai svarstė 5 
UNESCO tarptautinė hidrologų š 
konferencija Paryžiuje. Šią kon-. S 
Ferenciją UNESCO surengė drau 5 
ge su Pasauline meteorologine 5 
organizacija. Konferencija susu- = 
mavo Tarptautinio hidrologini.; = 
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Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRAN2 K0ENIG 

apie V. Bagdanavičiaus knyga 

The Cuitural Wellsprincs of Folkfoles 
t a š o 

'Kaip rehgijoe istonjo* specialistas *£ £atn> paliudyt) api« 
dešimtmečio rezultatus ir priėmė E iio rinkinio Įdomumą u svarbą !iiokslina:i Mua -srities iarbui 
naują tarptautinę hidrologinę E , u s u aiškm mat yra iššutinės vertės." 
programą penkeriems metams. = įj knyga y r 8 vertinga priemone supažindinti kitataučiu* su 
Šios programos svarbiausias uždą-' 5 «enąją lietuviška kultūra 
vinys — moksliškai išstudijuoti į s 

kad mielųjų bičiulių Henr. ir Ja 
ninos Valavičių šeimai savo mė
nesine viešnage perdaug neįgrįs-
čiau. Gal anekdotais is Klaipė
dos Prek. insti.uto laikų ir hu
moru palengvinsime naštas. 

Puslankiu Congonhas aerodro 
mą apsukęs lėktuvas kaip ant 
delno parodė 13-kos milijonų Sao 
Paulo ir jo dangoraižių mišką. 
Netoli ir Alameda dos Quinimo-
ras 447, kur šoferis už nepilną 
dolerį mane nulakino. Andriu
kas atidarė vartus, Janina (kur
šėniškė Laucevičiūtė besanti) vi
dun pakvietė, seniai laukiamą ne 
pažjstamąjj. Pusvalandis... ir čiul 
bėjom kaip seni draugai. Šeimi
ninkui ir studentam Aleksui su 
Kristina atsiradus, šnekom nebu
vo galo. 

sausrų ir vandens šaltinių užter- 5 
šimo problemas. = 

Be to, UNESCO tarpvyriausy- i £ 
binė okeanografų komisija suren-1S 
gė tarptautinį pasitarimą Vidur- Į £ 
žemio jūros užteršimo proble- j 5 

moms apsvarstyti. Pasitarime da- j 
lyvavo 35 mokslininkai iš dauge-! 
lio kraštų. Iš esmės jie parėmė 
nuomones, kad Viduržemio jū
rai gresia pražūtis. Čia pat, kons
tatavo, kad giluminiuose sluoks
niuose yra tiek pat deguonies, 
kaip ir prieš šešiasdešimt me
tų. Tuo pačių mokslininkai pa
žymėjo, kad miestai ir pramonės 
įmonės smarkiai teršia pakraš
čių vandenis ir todėl kyla dide
lis pavojus, kad gali būti užterš
ta ir gelmė. Šito pavojaus gali
ma išvengti sutelktinėmis Vidur
žemio jūros kraštų pas.angomis. 

jm 

Apie tai Kardinolas rašo. 
"Žvalgydamasis po jūsų knygą kiekviena.- ra> kad Mi rre* 

Eliade's pareiškimą* jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina.'' 

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $6.00 
riiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuii. 
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Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AJK-COND'IIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-860) 

>r*. 
Yda gelia mus net mūsų po- i 

mėgiuose, tačiau dorybė ramina 
į mus net mūsų skausmuose 

— Colton 

Po trumpų pasieninių ceremo
nijų Puerto Meira uostely auto
busas per džiungles geru plentu 
nubogino į garsiuosius Cataratas 
dęl Iguazu. Iš čia po kelių va
landų pasigrožėjimo Curitiba nu
tūpęs ir šimtinę naujų keleivių 
paėmęs, Varig sprausminis išlai
pino mane kitokiose džiunglėse. 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T f V A S IR S 0 N U S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

71 si SI. Tel. GRovenhii! 8-2345-6 
1410 St 50th Ave.. C:carc T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STAl^TI 

• 

l 

Viešpaties ramybėje užmigus 
A. + A. 

DR. ROMUI GINIOČIUI, 
jo žmona Katriute, dukra Gaja ir sūnti 
Antaną su šeimomis giliai užjaučia 

A. t A. Dr ROMUI 
žmoną KATRIUTĘ, dukterį 

ANTANE su 
nuoširdžiai 

šeima ii visus 

GNOCi 
GAJ4 su 

j ! nirt 

šeima. 
• artim 

užjaučiame ir kartu liūdime. 

Eleonora ir Aleksandras Maniui 

j?, i 
1 

sūnų 
_; -< • J J 

ionia: 
_ Į _ L _ _ _ 

I 

Gyveno 1725 W. Pierce Avenue. Chicago, Illinois. 
Mirė rūgs. 19 d., 1976 m., 3:00 v. popiet sulaukęs senatvės. 
Gim£ Springfield. UI., augo Lietuvoje. Pilviškių mieste

lyje, Vilkaviškio apskr. Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, sūnus Vytau

tas, marti Violeta, 2 anūkai: Vita ir Vilią, Detroite brolis Jo
nas su šeima, Lietuvoje sesuo Ona ir broTfe Kazimieras su šei
momis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 
koplyčioje. 2424 W. 69th Street. Laidotuvės įvyks ketvirtad.. 
rugsėjo 23 d. iš koplyččios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į švč. 
M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldi? bu» nulydėtas j šv. 
Kazizmiero lietuvią kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti T -S.̂ ---.-™ 

Laidotuvių direkt. Steponą? C badfc ;r Btnfe tel. 737-1213 

A. t A. P E T R U \t A 

u s 
pasilikusią jo šeimą Australijoje, seserį STASĘ 
KAZLIENĘ su šeima Amerik:je, ir kitus giminas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu LaidoJuviu Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTSNAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURTNAS LABANAUSKAS 

m ? SO. LITUAN1CA AVE. Tel. YArds 7-*»l 

STEPONAS C, LACK (LACKAWICZ) ir SOHŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7J?632 
2424 W. »tli STREET Tel. REpuMk 7-1213 
11020 Southwest Higbway, Palos Hflls, Ifl. Tel. 174-4410 

"jcširažiai užiaučiamę r Kar^ \v.r \ 

Ir Eisu*ar: L;- Z 

VERONIKA TUMA 
RI'DRKTK -MTfi 

Birutė 

A. t A. Dr. ROM! M n\v '! !< 

1-Siėll elei GAJAI ir su-
reiškiame 

dose. 
]dUt4 esame xar jusu 

nuoširdžiau-
skausmo valan-

Pranuia ir Mecvs Skrydžiai 

Mylima mamytė Ir močiute mirt 1978 m. rugsėjo 20 d., 2 vai. 
ryto, sulaukusi 94 metus. Gimė" Lietuvoje, Aukštaitijoje. Amerikon 
atvyko prieš 8 metus. 

Liūdesy paliko trys sūnūs su šeimomis, dvi dukterys ir jų šei
mos: seserų ir brolio vaikų šeimos Chicagoje, Kanadoje, Lietuvoje 
ir Sibire. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 5 vai. vak. Petkaus Marquette 
koplyčioje. 2533 W. 71 St 

Laidotuves įvyks ketv., rugsėjo 23 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėta j Svč. "M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 5v. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus Ir pažįstamus pasimelsti 
už velionės sielą Ur palydėti j amžino poilsio vietą. 

Nuliūdę- TumaaonhĮ, Ltaponkf Ir Siderių Šefeno* 
Šeimos pageidavimas: nesiųsti gėlių. 
Laidotuvių dureku Dosaid A. Petkus. Tel. 4T&-244 



DF.AUGAS, antradienis, 197fl m. rugsėjo toėm. 21 cL 

X Lietuvių-latvių konferenci
ja rucšiama spalio 29-31 d. Jau
nimo centre. Jos ruoša rūpinasi 
š. Amerikos liet. studentų s-ga 
ir latvių studentų organizacija. 
Suplanuota įdomi ir įvairi prog
rama. Vyks paska ios , svarsty-
bos, diskusijos. Praves žinomi 

X Amerikos Lietuvių Romos mokslin ;nkai dr. R. Šilbajoris, 
katal ikų federacijos valdyba dr. J. Cadzovv, dr. Penikis ir ki-
prašo visas katalikiškas organi-: ti. Konferencijos proga ruošiami 
zacijas prisiųsti savo dabarti- | ir šokiai. 
nius adresus ALRKF sekretorei j x WjL D i d ž i o j o š a u H ^ ^ 
Romai Olšauskaitei, 1424 South ^ ^ v a k a r a g . k o 

48th Court, Cicero, I L ' 
A L R K F sukaktuvinis 

60650. 
seimas 

šeštadienį rinktinės namuose. 
2417 W. 43 st. Vakaro dalyvius 

jvyks Chicagoje spalio 22-24 d. p a s v e i k h o rinktinės vadas VI. 
Viso3 organ.zacijos, norinčios Ts„,„„; f:„ „„„ .^.s .. j organ.zacijos 
deleguoti savo ats tovus į seimą, 

Isganaitis, programai vadovavo 
šaulių meno vadovas J. Pe t raus-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Suaugusių lituanistiniai 
kursai Kultūros židinyje, Brook-
lyne, N. Y. jau pradėjo savo 
darbą. Kursus organizuoja Bill 
Kumet. 

— Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yor-
ke, rugsėjo 18 d, at idarė daili-

jų vėliavos. Buvo keli kalbėto
jai, meninė programos dalis. 

KANADOJE 
— Inž. J. Do:ku,s, PLB valdy

bos narys, ir P. Dočkuvienė iš 
Chicagos lankėsi Toronte tarny
biniais reikalais. Pagal inž. D. 
projektą čia yra pastatyta naujo 
tipo radiatorių [monė, kuri daž
nai reikalinga jo paslaugų. Doč-

ninkų Kasiulių dailės darbų p a - , k a i d a l y v a v c i r B Aušrotaitės 

tu r i būti užsiregistravusios pas k a g ^ M B a r o n a g ^ 
valdybos sekretorę. tf ^ o , k ū r y b o s . Valdybos na-

X Amerikos lietuvių biblioteka,' TVS pj. Beinoras suDažindinn mi 
nau-in-ii lipt knvtni lpiHvkla rh\ I x- •' Naujųjų mokslo metų pradžioj 1976. IX 11 Pedagoginio lituanistikos instituto studentų ir lektorių dalis bei naujai 
N U J O J I net . *uygų leiuyaia v,m-, svečiais, o rugsėjo mėnesi gimu- imatrikuliuoti studentai prie "Laisvės kovų" paminklo Chicagoje prie Jaunimo centro rūmų. Pirmoje eilėje iš kai-
cagoje j au yra inkorporuota, 8iems svečiams pakvietė visus rės: V. Liulevičius — tekt., S. Girnius — asistentas, J. Tamulis — JAV LB švietimo tarybos atstovas, St. Pe-
Ulinojaus vaisa jos draugijų re- j gugiedoti Ilgiausių metų Plačiau t e r s o i u e n e — lėkt., R. Januievičiūtė — asistentė, A. Šimaitienė — lėkt., E. Songinienė — lėkt. ir A. Dundulis — 
jes t re , Springfielde. Direktorių i vėliau. l ek t- i r a k i v a i z d i n k ) skyriaus direktorius, 
ta rybą sudaro : dr. J . Puzinas 
(p i rm.) , P . Aleksa, K. Girnius, 
Alg. Kezys ir V. Lukas. Naujon 

Nuuotr. P. Malėtos 

X Balzeko Liet. Kultūros 
muziejaus kilnojama dvidešim- \ 

įr^ j ties dailininkų paroda bus a t ida- , 
zys (prezidentas), Saulius G i r -1 r > r t a C h i c a & ° ^ ^ W u b o P a t a 1 ' 

pose, 162 E. Ohio St.. Chicagos 
šiaurinėje dalyje. Parodcs ren- j 

CHiCAGOJ IR APYLINKĖSE 
nius (sekr.) ir Kęstutis Girnius 
(ižd.). Leidykla veikia Jaunimo 
centro patalpose. 

X Moksleivių ateitininkų 
kun. A. Lipniūno kuopa kviečia 
jaunimą stoti į organizaciją. Ta
pęs ateitininku suras save. Šių 
metų planai — įdomios paskai
tos , subatvakariai , iškylos, dis-

gimui vadovauja dail. P e t r a s 
Aleksa ir Kazimieras Baltramai-
tis. Kviečiama kuo daugiau lie
tuvių , nes atidaryme žadėjo da
lyvauti ir Meno instituto direk
torius. 

X 'Audros" choro studentų 
kusi jos, kursai ir t. t. Veikla i r gimnazistų, baigusių pirmąją 
1976-77 m. bus t ikrai įvairesnė klasę, registracija tęsiama t r e -
negu anksčiau. Valdyba kviečia čiadienį 6 v. v. Tuo metu bus 
visą lietuvišką, katalikišką jau- tikrinami balsai. Balsų patikri
nimą lankantį gimnazijas, jung- nimą turi pereiti ir pernai 
t i s į kuopą. Pirmojo susirinkimo dalyvavę chore. Vadovaus muz. 
d a t a ir laikas bus pranešta ve- Emilija Pakštaitė. Repeticija 
i.au. 

X "Mūsų žinios" — lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro Chi
cagoje biuletenis, po vasaros 
atostogų vėl pradėjo eiti. Praei
tą sekmadienį buvo išleistas 
naujas, gražiai iliustruotas Nr.j 
13 (97) . Biuletenį redaguoja 
kun. A. Kezys, D 
kun. V. Gutauskas, Vita PoU 
ka i ty .ė ir G. Vakaris. 

prasidės 7:30 v. v. Taip pa t or
ganizuojamas jaunųjų 
j kurį kviečiami VLT, VTI! ir pir-

MOTTNOS PRIE RATELIŲ 
IR KNYGNEŠIAI 

'"Vargo mokykla" ir "'Knygne
šys", Rimšos reikšmingieji meno 
kūriniai, vaizduojantieji mūsų 
tautos veržimąsi į tautinę švie
są, kovą — išlikti lietuviais! 
Taigi išryškino, kas didžiųjų mūsų 
tėvynės sutemų metu labiausiai 
rūoinosi ir aukojosi, kad lietuvis 
būtų šviesus. Motinų švietėjų bu
vo kur kas daugiau, nei knygne
šių. • • 

Panašiai dabar yra išeivijos 
švietimosi srityje. Kasmet į Peda
goginio lituanistikos instituto aki 

menėliams. Iš čia stebuklo garsas, ga Lietuvių Tautiniuose namuo-
sklido visoje Lietuvoje. Maldi
ninkų minios lankė Šiluvos šven-

rodą Kultūros Židinio salėje, 
Brooklyne, New Yorke. Kalbėjo 
dail. Česlovas Janusas . 

— Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas, Boston, Mass., buvo 
anksčiau rimčiau sunegalavęs, 
tačiau šiuo metu vėl y ra darbš
tus ir kūrybingas ir rašo naujus 
kūrinius. 

— Brooklyne, Apreiškimo pa
rapijos rūpesčiu, buvo gražiai 
paminėta Tautos šventė. Buvo 
koncelebracinės mišios, gražiai 
giedojo muziko Alg. Kačanausko 
vedamas parapijos choras. Pa 
mokslą sakė kun. V. Gidžiūnas. 
Akademinėje dalyje dalyvavo 
300 lietuvių ir kelios organizaci-

tovę. 

truk-

1 se spalio 1 — 10 d. 
Rugsėjo 17 d. vakare svečią ap

lankė LŽS-gos Chicagos skyriaus 
valdybos nariai ir spaudos atsto
vai ir turėjo progą arčiau susipa
žinti su dailininko Antano Rūkš-
telės paskutiniaisiais darbais. Dai
lininkas parodė daugiau kaip c 

. vaizdinį skyrių įstoja kur kas 
; daugiau studenčių, nei studentų, 
bosiryžtančių įsijungti į išeivijos 

mosios aukšt . mokyklos k l a sės : . ; £ u n i r n o lituanistinio švietimo 
mokiniai. Jų repeticija prasidės įarbą# S t a i k a d i r š i e m s m o ksIo 
6:30 v. v. Pieaugliui vadovaus i metams rugsėjo 11 d. į šio insti-
muz. Faustas Strolia. j tuto akivaizdinį skyrių įstojo: 

X Cukraus liga sergant iems Į Dai i a Aukštuolytė, Lidija Dudė-
,ar turintiems palinkimą specia-j naitė, Rasa Kaminskaitė, Vikto-

. „ . ^ ^ ^ S l u s kursas Šv. Kryžiaus ligoninė-; ras Kelmelis, Audra Kubiliūtė, 
je bus spalio 4, 5, 7, 12 ir 14 die-

Rusai, okupavę Lietuvą, 
dė Šiluvos atlaidus, bet lietuviai, 
nebodami draudimų, ir dabar 
gausiai renkasi į Šiluvą. Rugsėjo 
5 d. iškilmingomis pamaldomis j k ū r i n i ~ k u r [ e k į " &Tatyti""paro-

prasidejo Šiluvos atlaidai. Mar-, doje_ T e m a t i k o j e v y r a u j a pe i z a . 
ųuette Parke. Konceiebracines šv. 
Mišias atnašavo kun. Bronius 
Liubinas su kun. A. Zakarausku 
ir kan. V. Zakarausku. Parapijos 
choras giedojo gražias giesmes. 
Sol. Margarita Momkienė giedojo 
solo, smuiku pritarė muz. P. 

1 Matiukas. Tautinių šokių šventės 
proga suvažiavę svečiai iš Ame
rikos ir Kanados įvairių vietovių 
vos tilpo bažnyčioj. Rugsėjo 7 d. 
prasidėjo Šiluvos novena, kuri 
tęsėsi visą savaitę. Rytais 9 vai. ir 
vakarais 7 vai. buvo laikomos šv. 

žai, daugiausia dailininkui būdin
gi Lietuvos vaizdai, neaplenkiant 
jo pamiltų gubų. Šį kartą paro
doje nematysime jo sukurtų poli
tinėmis temomis kūrinių, nes dėl 

j pervežimo sunkumų jų į parodą 
atgabenti nebuvo įmanoma. Vė-| s ^ . T e r e s e M Lukaitė, kuri rug-
liausieji darbai liudija dailininko I rugpiūčio 15 d. padarė pirmuosius 
Antano Rūkštelės kūrybingumą, vienuoliškus įžadus Nek. Pr. Marijos 
nežiūrint, kad jis spalio 22 d. s 

švęs savo amžiaus 70 metų su
kaktį. 

Dail. 
spaudos 

Antanas Rūkštelė su 

Šiuo metu ji studijuoja teologiją. 

na savo mirusius narius. Jėzuitų 

Mišios ir sakomi įdomūs pamoks- ^ S ' i ^ m a i s ^ r t t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Pamokslus sakė buvęs Vasa- ^ l r a l S l s ^ ' e n i m a i s ' P a h e t e k a i ryto, o po pamaldų vis, važiuos 

nomis nuo 7 vai. iki 9 vai. vak . 
x Augustinas Lisauskas, gyv. Norintieji šiuose kursuose, k u r i 

Toledo, Ohio, yra nuolatinis mokoma, kaip reikia laikytis die 
"Draugo" rėmėjas, šiuo metu, tos ir saugotis kitų Įtakų, daiy-
atnaujindamas prenumeratą, vėl vauti, turį iš anksto regis t ruo-
ats iuntė 
ačiū. 

9 dolerių auką. Labai 

X Savo dienraštį aukomis pa
r ėmė : 2 dol. — J. Riauba; po 
1 dol. — Alg. Grindus, J. šatei-
ka . Ačiū. 

X A. a. Onos Atkočiūnienės 

tis, paskambindami telefonu 
434-6700, ext. 255. 

x Aukų po 4 dolerius ats iun
t ė : Salomėja Nikant, Juozas 
Duoba, Juozas Leščinskas, G. J . 
Zaborskis, Jus inas Sakinis, B . 
Paulionis, Pranas Totila?, Joa
na Drukteinienė. Už gražią pa-

tr i jų metų mirties sukaktį mi- rainą visiems nuoširdžiai dėko-
nint šv. Mišios bus atnašauja-! jame. 
mos Cicero Šv. Antano parapi-j X Cicero LB a p y t suruoš tas 
jos bažnyčioj rugsėjo 22 ir 26 d., 'rugsėjo 8-sios minėjimas ir j au -
o tėvų marijonų koplyčioj rugsė-' nimo konkurso premijų įteiki-
jo 22 ir 27 d. Draugai ir pažįs- mas įvyko praėjusį sekmadienį 
t ami prašomi velionę prisiminti parapijos salėj. Patriotinę p rog 
maldoje. (pr.) 

X SOLISTES ROMOS MAS-
TTENfcS rečitalio programa bus 
išpinta naujomis, dar negirdėto
mis dainomis." Koncertas įvyks 
rugsėjo 26 d. 3:30 v. po pietų 
Jaunimo Centre. Bilietus į kon
certą galima gaut i J . Vaznelio 
prekyboje. (p r . ) 

X Reikalinga Betuvė moteris 
prižiūrėti dvi mergaites (5t/2 ir 
3 m.) 4 dienas savaitėje Orland 
Parke . Jei yra sunkumų su at
vykimu, galima naudotis atski
r u miegamu ir vonia. Prašome 
skambinti 349-1911. (sk.) 

Margarita Kulytė, Gilė Liubins-
kaitė, Vida Misiulytė, Rasa Na-
rutytč, Sigita Pacytė, Raminta 
Pemkutė, Stefa Stirbytė, Aleksas 
Žemaitis (:š Romos atvvkęs) ir 
Ramoną Zygaitė. Tai būsimasis 
mūsų išeivijos tau'inio išlikimo 
penecilinas, idealistiniai pasiry
žėliai, kuriems nuoširdžiausiai 
linkiu visokeriopos sėkmės bei 
iševtrmės! 

A. Dundulis 

ŠILUVOS ATLAIDAI 

Kiekvieneriais metais ŠvČ. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčioje 
yra švenčiami Šiluvos atlaidai. 
Žemaitijoj,, Šiluvos miestely, yra 
garsi Marijos Šventovė, kur prieš 
352 metus Marija apsireiškė pie-

kurias meno kryptis praeityje ir j §v . Kazimiero lietuvių kapines 
' dabartyje, prisiminė mūsų daili

no ir sa-
realistinio 

ramą išskirtinai gražiai a t l iko 
jaunimas, skaitydamas paskai
tas , savo kūrinius ir įscenizuo-
damas Nijolės Sadūnaitės te is
mą. Platesnį aprašymą duosime 
vėliau. 

lai 
rio 16 gimnazijos 
Kun. B. Liubinas atvy.<ęs is V o- • T <• ..-.* « , . 

.' v ninku užmojus, paryski 
k l e t I J O S- vo, kaip dailininko, 

Sekmadienį, rugsėjo 12 d., po meno pasirinktą kryptį, 
pamaldų :š Marijos aukšt. mokyk- Parodos atidarymo dieną pa
los sodo tūkstantinė minia ir or- grindiniai kalbėtojai bus prof. J. 
ganizacijos su vėliavomis įsijun- Puzinas, kuris aptars dailinin-
gė į Šiluvos atlaidų procesiją, 15: ką, kaip meno istoriką ir kritiką, 
kunigų lydimą. Giedodami visi j o dail. M. Šile'kis kalbės apie jo 
žygiavo į bažnyčią. Procesija bai- į kūrybą Bus akademinė dalis, 
gėsi bažnyčioje iškilmingu pa- sveikinimai, trumpa meninė dalis 
laiminimu. Rugsėjo 15 d., trečia-• ir vaišės, kuriomis rūpinasi sky-
dienį, vakare Šiluvos Marijos! riaus vicepirmininkė Zuzana Juš-
atlaidai baigėsi iškilminga pro- kevičienė 

E. Rovo vestuvinėse iškilmėse. 
T---> taip pat dalyvavo ats. ma-

•as J. ML Liūdžius ir J. Liū-
džiuvienė iš Britanijos, dr. P. Ki

li žmona :š Chicagos. S. 
Sma ht i^ ; :. S. S.nslinskie-
nė iš Detroito, Aušrotai ir PfB-

; I -Fridos, P- Pautienie-
ė š Chicagos, Rimas Aušrotas 

Soma iš Bostono. J. ir J. Va-
'iakojai, •?. p. Karkliai iš JAV, D. 
Buivienė iš Baltimorės, ponia. 
Sehaad iš Lenkijos, Br. ir A. Stan
kaičiai iš Patersono, N.J. ir kt. 

— Dail. Saulius Jaškus (Jaš-
kevičius) rengia savo paveikslų 
parodą "Hart House" galerijoje 
rugsėjo 28 - spalio 15. Atidary
mas — rugsėjo 28, antradienį, 
8-10 v. v. Tai jaunosios kartos ta
lentas, jau daug kur dalyva
vęs kanadiečių parodose ir taip 
pat surengęs keletą individualių 
parodų (Ripple's Gallery, Music 
Library ir kt.). Jo paveikslus yra 
rodžiusi savo parodose dailinin
kų draugija "Canadian Society 
of Pain'ers in VVatercolor". Lei
dinyje "Strange Glory" (McLel-
lan a. Stevvart) yra išspausdintos 
trys jo reprodukcijos. Dabar ren
giama nauja amerikietiška laida, 
kurioje kanadiečių dailininkų ne
bus, bet bus įdėtos 6 S. Jaškaus 
paveikslų reprodukcijos.^ Jo pa
veikslai gaunami ir per '"Fine Art 
Consultants of Canada" agen
tūrą, kuri veikia visoje Kanadoje. 
Šioje dail. S. Jaškaus parodoje 
bus įvairios technikos paveikslų 
— aliejiniai, akriliniai, akvareli-
rūai ir mišrūs. Juose dailininkas 
išsako savo pasaulį, naudodama
sis forma ir spalva. 

Dail. S. Jaškus yra gimęs 1945 
m. Vokietijoje, Hanau stovykloje. 
Mokslus baigė Kanadoje. Meno 

sv. Kazimiero lietuvių Kapines . , , , . . ,-. „„ • „,-_,. u . . . . . . • n i u dalvkų mokėsi Ontario meno ko-pne steigėjų paminklo, kur bus . ;. . _, . . s_ • i , • , , - u L* _~- ' leeiioie. Toronto universitete ir pasimelsta ir athktos kitos apei
gos. Važiuojama savomis priemo
nėmis, o šauliai prašomi dėvėti 
uniformas. Po apeigų kapinėse 
mūsų sesės S. Cecevičienė, M. 
Dapkienė, J. Sasnauskienė, V. Pet
ronienė S Pal :ekienė, J. Baškaus-
k'enė, M. Vaitiekus, D. Česnaus
kienė, J Dikšienė ir kt. paruoš 
užkandžius šaulių namuose. Vi
sus šaulius ir šaulių draugus jos 
kviečia dalyvauti lietuviškoje pa-

X Quigley South seminarijos 
aukštesnioji mokykla rugsėjo 26 
d. tu rės šeimų Mišias savo kop
lyčioje. Kviečiami mokinių tėvai 
ir suinteresuotieji dalyvauti, o 

į no t o pasiinf orrouoti apie moks-
X šv. Kryžiaus ligoninės grei- ; 1c eigą su vadovybe ir pasivai-

tosios pagalbos (emergency) sinti kavute. Quigley South se-
patalpomis pereitą mėnesį pasi- minarijos aukšt . mokykla nori 
naudojo 3,057 pacientai. Dalis plačiau supažindinti šios Chica-
jų buvo paguldyti ligoninėje, gos apyki:>*s tėvus su jų vai-
kaip pacientai, kiti paleisti n a - k a m s prieinamais mokslo gali
mo, suteikus pirmąją pagalbą. ' mumais. 

cesija bažnyčioje. 
Parapiečiai kleboną kun. A. 

Zakarauską mini geru žodžiu, 
kad jis kas kartą pakviečia iš ki
tur gabius pamokslininkus, kurie 
sukelia religines nuotaikas. Po to
kių atlaidų jaučiama dvasinė at
gaiva. 

J. Kaunas 

DAIL RCKŠTELfc SU 
SPAUDA 

Dailininkas Antanais Rūkštelė 
rugsėjo pradžioje iŠ S t Peters-
burgo, atvyko Chicagon, apsisto
jo pas savo sūnų ir šiuo metu 
sparčiai ruošiasi savo sukaktuvi
nei dailės parodai, kurią globoja 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
Chicagos skyrius. Paroda yra jo 
70 metu amžiaus sukakties pro-

| stogeje. 
Po pokalbio su dailininku A.' 

Rūkštelė įvyko L2S-gos Chica
gos skyriaus valdybos posėdis, 
kuriam vadovavo pirmininkas Jis b u v o vienišas, neturėjo čia gi-
Algirdas Pužauskas. Buvo aptarti ™ i n i ^ "ei artimų bičiulių, 
sukaktuvinės dail. Rūkštelės pa- Saulių rūpesčiu buvo gausiai lan-
rodos ruošimo įvairūs klausimai. k o m a s koplyčioje ir gražiai paly-

/ . Šelupis d e t a s i kapus. 

' legijoje, Toront 
privačiai pas dail. V. Bričkų bei 
kitus. Yra gavęs akademinius 
laipsnius — magistro (Master of 
Art) ir bakalauro (Bachelor of 
Education). Šiuo metu jis dėsto 
meną Kippling Collegiate (jau 
šešti metai) ir randa pakankamai 
laiko kūrybai. Gerai kalba lietu
viškai. 

0KUP. HETuVOJE 
Druskininkuose veikia 

Čiurlionio vardo muzikos mokyk 

R E i K A L 
r t U ū U i 

N G u S 
\ T L % - Į 

"Draugui" reikalingas spe 
cialistas-ė, kuris-i moka pa
ruošti ras tus of f setui (stripping 
or paste-ups). Prašome kreip 
tiy j "Draugą". Adresas: 

4545 West 63:d Street 
Chicago, m. 60629 Tautos Šventės minėjimas Saulių namuose rugsėjo 4 d. Programą atlieka jaunieji šauliai: Rita česnauskaitė, 

Feliksas Kasparas, Rūta česnauskaitė, Ratnuai Tricyti, Joms Piatakis, prie pianino muz. M. MoteVa-,;c 

KAS GERO P.AS ŠAULIUS 

Rugsėjo 11 d. Vytauto Didžio
jo Saulių rinktinės valdyba buvo 
susirinkusi aptarti ateinančio ru
dens ir žiemos darbų ir pažvelg
ti į einamuosius reikalus. Apsvars
tyta 17 pareiškimų norinčių sto
ti į šaulių eiles. Visi buvo priim
ti. Tikimasi, kad dar šiais metais 
rinktinė turės septynis šimtus 
narių. 

Rudens derliaus balius įvyko 
rugsėjo 18 d. Kaip kas metai, šio 
baliaus pelnu bus pasidalinta su 
mūsų spauda, radijomis ir kito-! 
mis kultūrinėmis institucjomis. į 
Kalbėta choro reikalu. Muzikas 
P. Vacbergas kvietė visus būvu-1 
sius ir naujus dainininkus ateiti; 
į repeticijas. Spalio 10 d. 2 vai. 
yra šaukiamas visų šaulių ben-1 
dras susirinkimas. 

Spalio 17 d. Jėzuitu koplyčio
je 12 vai. mirties metinėse bus 
pamaldos už a. a. dr. Rožės Tijū-
nieriės sielą. A. a. Rožė buvo nuo
širdi šaulė, stambi aukotoja šau
lių namams. 

Spalio 31 d. yra Vėlinių šven-

Tenka priminti, kad rugsėjo 3 d. la, kuri rugsėjo mėn. pradžioje 
mirė šaulys a. a. Juozas Zujus. | persikėlė į naują pastatą. Veikia 

ir vaikų dailės mokykla. 
— Pažaislyje buv. vienuolyno 

rūmai ir bažnyčios pastatas 
šiuo metu remontuojami ir res
tauruojami. Atremontuotas an
samblis nebus grąžintas jo tik
riesiems savininkams - katali
kams, o būsiąs paverstas dailės 
(baroko) muziejum. Buvusiose 
virtuvėse, refektorių patalpose 
būsianti įruošta kavinė. Ratinė-

j j e būsiąs įruoštas t ransporto 

Posėdžiui pasibaigus, paaiškė
jo, kad valdybos nariai pirm. VI. 
isganaitis, M. Dapkienė ir P. Ag
linskas švenčia gimtadienius. 

Jiems buvo palinkėta geriau
sių, linksmiausių, šviesiausių 
metų. 

/ . Yla' priemonių ir pakinktų muziejus. 

Ses. Stasė Normantaitė, jstojusi j Nekalto Pra! 
nuolijos noviciatą su kandidate Cecilija Bosaite, 

-, C GeaučiOįtė, Sią dieną iškilmingai prisime-. rty kaitei Aoaaum CoUtge, 

mo Marijos seserų vie-
ijuojančia anglų ir lietu 


