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Jau buvai bažnyčioj,
• v • •issigimeli

Jei nestoja j pionierius, mokytojai muša

10
TELŠIŲ VYSKUPIJA 

Kikučiai

1973 rugsėjo mėn. mirė Kaju
čių aštuonmetės mokyklos (Kre
tingos raį.) IV klasės mokinys 
Andrijauskas. Religingi tėvai savo 
sūnų laidoję su religinėmis apei
gomis. Mokyklos direktorius Povi
laitis uždraudė mokiniams savo 
draugą [palydėti i kapus. — Kur 
dalyvauja ‘bažnyčia, ten mums ne 
vieta, — pareiškė direktorius. 
Mokiniai, išgirdę gedulingą lai
dotuvių muziką, per visą pamoką 
veikė, bet Iš klasės išeiti negalė
ja

Direktorius Povilaitis, pamatęs 
kur. nors rodkinį 'Darbėnuose, kur 
yra bažnyčia .užsipuola: “Jau baž
nyčioje buvai, išsigimėli”. Įtartuo
sius direktorius bara klasėje, ma 
žiną pažymius. Povilaitis jau as- 
tuoneri [metai “vadovauja” Kaju
čių aStuonmetei mokyklai. Viena 
buvusi mokinė pasakoja, kaip di
rektorius versdavo įsirašyti j 'kom
jaunimą. Pamokos metu, būda
vo, direktorius užsipuola kurį nors 
mokinį ir klausia: “Stosi l komjau
nimą?” 'Mokiniui atsisakius, di
rektorius griebia mokinio ranką 
ir trenkia į suolą. Kai kam net 
krumplius sukruvindavo. Po vie
nos egzekucijos mokiniai parašė 
Skundų Švietimo ministerijai. At
važiavusi komisija neva tikrino 
faktus, tačiau direktorius ir toliau 
terorizuoja tikinčius moksleivius.

'mušti vaikus ir prievarta rašyti į 
pionierius Nuraudusi mokytoja 
aiškinosi, kad visi gabūs mokiniai 
turi įsirašyti į pionierius. Griežto
mis priemonėmis ji norėjusi pa
laužti mokinių užsispyrimą. Tė
vai pagrasė, kad neleisią savo vai
kų į mokyklą, jei bus naudojamos 
šitokios “auklėjimo” priemonės.

Šilutė
1970 m. Šilutės aštuonmetės 

mokytoja Arlauskienė VI kl. mo
kiniams ilgai įrodinėjo, kad Die
vo nėra ir į jį tiki tik tamsuoliai. 
“Sušukime choru visi tris kar
tus. “ ‘Nėra Dievo’ ” — organiza
vo mokytoja. Deja, garsiai šaukė 
tik Arlauskienė, kuriai pritarė 
keli nedrąsūs balseliai.

Vienas VII klasės mokinys pa
sakoja, kad tuo metu jis apie Die
vą nieko nežinojęs, nes jo tėvelis 
buvęs aršus ateistas. — Dabar, kai 
susipažinau su tikėjimo tiesomis, 
drąsiai sušukčiau: “Mokytoja, jūs 
klystate — yra Dievasl — kalbėjo 
berniukas.

Kuršėnai

Luizos tiltas per Nemuną. Kitoj pusėj matyti Tilžės miestas. (Prieškarinė nuotrauka)

RADIJO LIBERTY TRANSLIACIJŲ 
REIKALU

Numatytos transliacijos lietuvių, latvių ir estų kalbomis
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NIXONO - BREŽNEVO DERYBOS 
UŽKLIUVO

JALTA. — Nbconas su Brež
nevu Jaaltoje intensyviai dis
kutavo atominių ginklų apribo
jimą, ypač raketų užtaisų skai
čiaus sumažinimą. Neatrodo, 
kad būtų susitarę. Iš Nixono pa
lydovų šaltinių sakoma, kad 
derybos užkliuvo. Spaudos sek
retorius Ronald Ziegler sakė, 
jog niekas nepasikeitė nuo to 
meto, kai jis minėjo vieno ofi
cialaus asmens abejojimą, kad

Sniaiukštai

1970 metais Sniaukštų aštuon
metės mokyklos pionierių vado
vė Domarkienė, pasilikusi po pa
mokų IV klasės mokinius, vertė 
juos rašytis į pionierius. Neno
rinčius stoti mokytoja “auklėjo” 
— mušė su liniuote per rankas. 
Daugiausia gavo du mokiniai: 
LOžas ir Veserytė. Mokytoja jiems 
iki kraujo apdaužė rankas, šių 
mokinių tėvai paklausė mokytoją 
Domarkienę, kas jai davė teisę

1973. X. 19. Ikiršėnų -vidurinė
je mokykloje VIII kl. mokslei
viams buvo pateikta anketa su 
klausimais: 1. Ar jūsų tėvai reli
gingi? 2. Ar tėvai verčia atlikinė
ti religines apeigas? 3. Ar jūs at- 
lilkinėjate religines apeigas (lan
kote bažnyčią, meldžiatės, šven
čiate)? 4. Ar nekyla dar abejonių, 
kad mūsų gyvenimą tvarko ant
gamtinės jėgos? 5. Ar save laikote 
tikinčiu religinėmis dogmomis ar 
netikinčiu? 6. Ar esate įsitikinęs, 
kad religiniai prietarai yra žalin
gi, kad reikia vesti aiškinamąjį 
darbą, skiepyti žmonėms ateisti
nę ipasaulėžiūrą? 7. Ar jums teko 
aiškinti apie religinį priešiškumą 
moksle? Kaip sekėsi? Ar turite 
tam žinių? 8. Ar skaitėte moksli
nę - ateistinę literatūrą ir koks 
atminimas išliko? 9. Ar jūs ma
note, kad religiniai prietarai savai
me išnyks, kad niekas nesidomės 
šiais klausimais?

'JAV Atstovų rūmų narys Ro
bert H. Steele (resp., Conn.) pri 
klausąs Užsienio reikalų komisi
jai, pranešė JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybai, 'kad prez. 
Nixonui pasirašyti 'pateiktame 
1975 metų biudžete yra skiriama 
po 75,000 dol. (kiekvienai tauty
bei pradėti transliacijas lietuvių, 
'latvių ir estų kalbomis per Radio 
'Liberty.

Kiek anksčiau, lietuvių kalba 
transliacijoms į pavergtą Lietuvą 
buvo inumatyta 100,000 dol. su
ma, nieko nepaski-riant latvių ir 
estų transliacijų pradėjimui. Ta
čiau paskutiniuoju metu, Radio L 
berty vadovybei nepabaltiečių 
kalbų Skyriuose suradus tarnauto
jų, mokančių lietuvių, latvių ar 
estų kalbas, nutarta bandyti ope
ruoti mažesniais fondais ir trans
liacijas pradėti ne viena, bet vi
somis trimis Pabaltijo valstybių 
kalbomis,

'Nors lietuvių kalba transliaci 
joms skirta suma buvusi sumažu. 
ta, tenka džiaugtis, kad mūsų

bendro likimo draugai — latviai 
lir estai — nebuvę aplenkti. Paša
linus įgaimybę latviams ir estams 
jaustis esant nuskriaustiems, 
bendradarbiavimas trijų tautų 
tanpe bus tik sustiprintas.

JAV LB Krašto valdyba yra 
nuoširdžiai dėkinga kongr. Steele 
už jo pastangas įvesti transliaci
jas pabaltiečių kalbomis per Ra
dio Liberty. Tenka pažymėti, kad 
birželio 5 dieną LB ir Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos -atsto 
vams belankant Kongreso narius 
Washingtone, kongr. Steele asme
niškai atvyko į Kongreso 'patalpo
se veikusią lietuvių būstinę pasi
matyti su visais lietuviais. Savo 
tartame žodyje jis atstovus supa
žindino su Radio Liberty trans
liacijų tuometine padėtimi ir in
formavo, kas yra daroma jų įve
dimo reikalu. Konigr. Steele yra 
laikomas sovietų klausimais eks
pertu, kalba rusiškai ir yra 'gerai 
susipažinęs su esama padėtimi [pa
vergtoje Lietuvoje.

LB Inf.

Vėl pabėgo 
sovietų šokėjas

OTTAWA. — Naujas nema
lonumas sovietams. Iš Kanadoj 
gastroliuojančio Bolšoj teatro 
baleto kompanijos pasitraukė ir 
paprašė azylio teisių baletinin- 
kas Michail Baričnikov, vienas 
pirmaujančių šokėjų, nuolat šo
kąs Leningrado Kirovo balete, 
bet šiose gastrolėse buvo pa
kviestas kaip svečias.

Liudininkai, matę pačią pasi
traukimo sceną, pasakoja, kad 
šokėjų grupė ėjo gatve, kai Ba- 
ričnikovas pamatė stovintį au
tomobilį ir į jį įšoko. Jį bandė 
sulaikyti lydėjęs sovietų sau
gumietis, bet jam įsėsti į auto
mobilį padėję kanadiečiai polici
ninkai.

Laikraštininkai bandė gauti 
daugiau informacijų sovietų am
basadoje, bet su jais niekas ne
norėjo kalbėtis.

(Kanadiečiai teatro kritikai sa
ko, kad Bolšoj baleto gastrolė
mis jie nusivylę, šoko daugiau
sia antraeiliai šokėjai, o Barič- 
nikovas kaip tik išsiskyrė, šoko 
geriausiai.

BONNA. — Walter Seheel, 
naujasis Vakarų Vokietijos pre
zidentas, su tam tikrom cere
monijom pareigas jau perėmė. 
Iki šiol jis buvo užsienio reika
lų ministerių.

Peronienę rems 
kariuomenė ir 

partijos
BUENOS AIRES. — Juan 

Peronas laikomas ligoninėj, sun
kiai serga, ir prie tos ligos dar 
prisidėjo naujas širdies priepuo
lis.

Argentinos kariuomenė ir po
litinės partijos, įskaitant ir ko
munistų, prižadėjo remti dabar
tinę prezidentienę Mariją Izabe
lę Peronienę.

PORT CHESTER, N. Y. —
24 jaunuoliai žuvo, kai užside
gė šokių salė - restoranas. Apie
25 buvo sužeisti.

būtų galima pasiekti susitarimo 
ir prieiti vienos nuomonės ap
riboti skaičių MIRV — nepri
klausomų galvučių raketose, ku
rios pačios susiranda taikinius. 
Yra žinomas ir Kissingerio iš
sitarimas, kad sovietų siūlymai 
Amerikai nepriimtini.

Kissingeris su Gromyko va
kar išskrido į Maskvą ir pra
dėtas derybas tęsia. Į Maskvą 
sugrįžo ir Brežnevas, bet Nixo- 
nas atskirai pasuko ir nusileido 
Minske. Jo pasirodymas Minsko 
daugiau ceremoninis, pagerbti 
miestą bene labiausiai nukeatė- 
jusį per paskutinį karą, kai (bu
vo sugriauta 90 proc.

Sovietų šaltiniai vakar tvirti
no, j°g kai kuriais klausimais 
Nixonas su Brežnevu susitarė 
ir ginklų apribojimo detalės 
bus išdirbtos iki metų pabaigos.

Nixonas su Brežnevu šiandien 
Maskvoje pasitarimus vėl tę
sia. Reikia prisiminti, kad 1972 
Maskvoje taip pat iškart nepa
vyko jiems susitarti, derybos 
buvo užkliuvusios, bet po die
nos pertraukos nuolaidas pada
rė abu ir sutartį pasirašė. Lau
kiama to paties ir dabar. Tik 
atsargesni įspėja, kad tada Ni- 
xonas buvo daug stipresnė] po
zicijoj, nei dabar.

Kai KiBsingeris Ottawoje, NATO konferencijoje, buvo susitikęs su nau
jais V. Europos užsienio reikalų ministeriais Sauvagnargues, Genscher 
ir Callaghan. Dešinėje NATO gen. sekretorius Luns

Nušovė dr. Kingo 
motiną

ATLANTA. — Mrs. Martin 
Luther King Sr., Alberta, 70 
mėtų, motina 1968 nušauto neg
rų vado, baptistų bažnyčioje bu
vo nušauta. Nušovė ją juodu
kas. Kartu buvo nušautas baž
nyčios dekanas Edward Boykin 
lr peršautas dar vienas asmuo. 
Mrs. King nušauta prie vargo
nų, ji buvo bažnyčios vargoni 
ninkė. Žudikas, 23 metų Marcus 
Chenault, Daytono, Ohio univer 
aiteto studentas, buvo žinomas 
kaip tam tikros naujos religi
jos skelbėjas, apie ją kalbėdavo 
per garsiakalbius iš savo lango 
ir už triukšmo kėlimą buvo sykį 
nubaustas 50 dolerių bauda, nu
šovė, kad “taip liepęs padaryti 
jo Dievas”.

Kai buvo stumtas žudikas, tai 
kalėjime kalbėjo, kad bus nu
šauti visi juodukų vadai, minėjo 
ir jų vardus, tarp kurių yra ir 
Chicagos Jesse Jackson, ir 
ftev. Abernathy. “Yra kita gru
pė, kuri pasirūpins”, sakė Mar
čių.

Vagystės iš Italijos 
bažnyčių

ROMA. — Italijos vyskupai 
liepė savo klebonams sudaryti 
inventorių, surašyti jų bažny
čiose esančius meninės vertės 
turinčius paveikslus ir skulptū
ras. Inventorius padės policijai 
surasti vagis. Praėjusiais me
tais iš bažnyčių buvo pavogta 
apie 2,000 meno kūrinių.

Vaikų vergija

BANGKOK. — Tajo policija 
užtiko provincijoj vieną drabu
žiu fabriką, kur buvo prekiau
jama vaikų vergija. 55 vaikai, 
vidutiniškai 12 metų amžiaus, 
iš jų 47 mergaitės, daugiausia 
buvo supirkti iš tėvų po 25 dol. 
ir verčiami dirbti 7 dienas po 
15 valandų, buvo maitinami per 
dieną du kartus ir miegodavo 
ant grindų. Siuvyklos savininkui 
keliama byla.

VVASHINGTONAS. — Trans
portacijos departamentas siūlo 
Kongresui šviesos taupymo lai
ką taikyti Amerikoj ne ištisus 
metus, bet 8 mėnesius, prade
dant nuo paskutinio sekmadie
nio vasario mėnesio, baigiant 
spalio mėn.

Dar neseniai iš tų pabūklų Izraelio kariai šaudė j Siriją, dabar juos 
atitraukė, ir toji vieta Golan aukštumose perleista Jungtinių Tautų ka
riuomenei

Mokslinė
konferencija Vilniuj

VILNIUS. — Vilniuje buvo 
antrasis tarptautinis simpoziu
mas plazminių reiškinių, elektri
nių nestabilumų ir karštų elekt
ronų kietuose kūnuose klausi
mais. Kaip ir pirmąjį mokslinin 
kų susitikimą, įvykusį prieš tre
jus metus taip pat Vilniuje, su
rengė Mokslų akademijos Pus
laidininkių fizikos institutas. Į 
Vilnių buvo suvažiavę daugiau 
kaip 200 mokslininkų iš Bulga
rijos, Italijos, Lenkijos, Kana
dos, Prancūzijos, Švedijos, abie 
jų Vokietijų ir Rusijos. Buvo 
perskaityta apie 80 pranešimų.

Izraelis buvo 
įspėjęs

JERUZALE. — Izraelio ar
mija atsiliepė į Jungtinių Tautų 
kariuomenės, stovinčios Golan 
aukštumose, kaltinimą, kad iz
raelitai, pasitraukdami neišran
kiojo paslėptų minų, ir dėl to 
žuvo keturi austrų kareiviai. 
Izraelis sako, kad jipie galimas 
minas jie buvo įspėję JT dali
nius, o visų išrankioti ir nebuvo 
kada, reikėjo labai greitu laiku 
išsikraustyti. Jie kaip tik minė
jo nepatikrintą kelią iš Amą 
miestelio į Hermon kalną, kur 
nelaimė ir įvyko.

Walter Seheel

VVALLIOPS ISLAND, Va. _ 
NASA į tolimąsias erdves, kur 
pasibaigia atmosfera, laike 24 
valandų moksliniais reikalais 
paleido 54 raketas su tam tik
rais chemikalais. Aplinkui gy
venantieji galėjo matyti įvai
riom spalvom nušvitusią pa
dangę. Tų raketų savo tikslą 
pasiekė 41, dalinai pasisekė 
bandymas su 8 ir nepasisekė 
su 5. Paleidimą stebėjo apie 100 
mokslo žmonių ne tik iš Ameri
kos, bet ir iš Kanados, Britani
jos ir Vakarų Vokietijos.

REIKIAVIKAS. _ Sekma
dienį Islandijoj buvo parlamen
to rinkimai. Dar nežinoma, kas 
laimėjo, bet manoma, kad bal
suotojai bus labiau pasisakę už 
dešiniuosius.

Sacharovą labiau 
keikia negu 
Solženiciną

JALTA. — Laikraštininkams 
susidarė įspūdis, kad Sovietai 
Sacharovą daugiau keikia, nei 
Solženiciną. Rašytoją vadina 
“pasimetusiu”, bet visvien dide
liu rusų patriotu, tik laikinai sw 
klaidintu, kai Sacharovą laiko 
“kvailiu”.

JALTA. — Laikraštininkai, 
kurie lydi Nixoną, sovietų kole
goms žurnalistams neduoda ra
mybės, klausdami apie Sacha
rovo paskelbtą bado streiką. 
Nieko kito sovietams neliko, 
kaip tik oficialiai paaiškinti a- 
pie tą nemalonų reikalą. Leonid 
Zamiatin, kalbėdamas Brežnevo 
vardu, sakė, jog niekas negali 
užginčyti Sacharovo, kaip moks
lininko, nuopelnų, bet tas ‘ ‘labai 
išsilavinęs žmogus iki šiol vis 
dar toleruojamas, nors jo elge
sys yra labai nedraugiškas”.

Nixono spaudos sekretorius 
Ziegler minėjo, kad apie Sacha
rovo bado streiką Nixonas buvo 
painformuotas.

Atskirai sakoma, jog su Sa
charovu streikuoja ir 13 Esti
jos vokiečių, kurie negauna 
leidimo emigruoti į Vakarų Vo
kietiją.

Amerikos
apsiginklavimas

pavojuj
VVASHINGTONAS. _ Nuo 

šios dienos iš savo pareigų, ka
riuomenės štabų tarybos pir
mininko, pasitraukia admirolas 
Thomas Moorer. Duotame pasi
kalbėjime su “UJS. News’’ ko
respondentu Moorer sako, jog 
Amerikai yra pavojus savo apsi
ginklavimu likti antroj vietoj, 
matant, kaip sovietai didina sa
vo raketų galingumą. Yra vie
na iš dviejų galimybių: arba 
ginklavimą didinti ir neleisti, 
kad sovietai mus pralenktų, ar
ba susitarti su jais dėl ginkla
vimosi apribojimo.

Labai panaišiai kalbėjo ir ad
mirolas Elmo Zumwalt, pasi
traukdamas iš Karo laivyno o- 
peracijų viršininko posto. Per 
paskutiniuosius 10 metų sovie
tai jūrų laivynu Ameriką baigia 
pralenkti.

KALENDORIUS

Liepos 2: švč. M. Marijos ap
lankymas; šv. Aristonas, šv. 
Monegunda, Lengvenis, žilvinė.

Liepos 3: (šv. Tomas apašta
las, šv. Sunifa, Tautminas, Ata.

Saulė teka 5:19, leidžias 8:29. 

ORAS

Daugiausia saulėta, karšta ir 
drėgna, apie 90 laipsnių.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
KELIAS Į SVEIKATĄ, 2819 VVest Garfield Blvd., Chicago, IU. 60686 

Sveikatos reikalą raštus - klausimus siųsti Šiuo adresu:

REUMATOIDINIO ARTRITO 
GYDYMAS

Tinkamu būdu tvarkykime reikalo kai kurie gydyto- 
nikiausią visų artritų rūšį-reu- Jai siunčia savus reumatoidiniu 

artritu negaluojančius į ligoni Joninių vaidila lietuvio sodyboje. Aktorius Alfas Brinką perduoda da
bartinėms kartoms senuosius papročius. Nuotr. M. Nagio

sunkiausią visų artritų rūšį-reu 
matoidiinį artritą.

Mediciniškas reikalavimas —' ~ , ...mos šilimos — determiskos. 
Kas to žmogaus neišnaudoja! Tais atvejais nepatogumai ligo- 

Ypač sunkiau susirgusį ar ilgiau niui vykstant ligoninėn būna la- 
negaluojantį apstoja visoki pata biau varginantieji, negu gauna
mai. Vieni nuoširdūs, bet nėšio- nta nauda iš minėtos formos ši- 
nentuoją. Kiti — tikri sukčiai, limos ligoninėje. Tokia elgsena 
Visų jų venkime. Reumatoidinis nėra reikalinga.. Daug geriau 
artritas gali būti taip sunkus, kaip bus ligohiui, jei jis susirgusius 
vėžys. Liga chroniška. Bet kokiais sąnarius šildys namuose šiltame 
niekais mes negalime sunkinti ir vandenyje. Būtinai gydytojas 
taip sunkią naštą artritikui. Tad turi nurodyti, kaip šiltoje vonio- 
imkiime gilintis į dabartinės me- jg gimnastikuoti — mankštinti 
dicanos patarimus tokios ligos at- skaudamus sąnarius. 
veiu- Gimnastika

Aspirinas —geriausias vaistas Norint iSvengtl numenu su
kartais gydytojai kaltinami, nykimo, reikia gimnastikuotis 

kad jie tinkamai negydą reuma- — mankštinti raumenis hfunuo- 
toidiniu artritu negaluojantį. Kar- Nėra kalbos — daug naudos 
tais gydytojai gydo tik tokio air- duoda specialistas masažuoto jas 
trito paaštrėjimus. Tai blogas (fįgcal therapist). Užtenka, jei 
fllbiėm atvejais elgesys. Nereikia pirmą kartą pacientas pamato 
pamiršti, k<id reumatoidinis aitri- j<aip jį gimnastikuoja *— mankė 
tas yra chroniška liga. Ji (pagerėja Įjna specialistas therapistas, ar 
savaime, bet niekada nepraeina. • Mmus atėjusi namuos ligonius 
Ją reikia nuolat gydyti visą žmo- landančioji sesuo. Tada pacien- 
gaus amžių. Tik kartais kai kurie ĮęSja mankštą namuose pats 
pacientai reikalauja savo^ ligai ar namiSkių talkinamas. Organi- 
lengyo gydymo, o tik labai re- zacija Arthritis Foundation iš- 
tais atvejais jokio. Tokie pacien- lei(Jo pavadintą “Home
tai nesiskundžia kūnais nors ne- Care Programs in Artritis _ 
galavimais. Tokiems reumatai- A Manual for Patiente”. Joje nu 
dini o artnto gydymas būna tre- rodoma majlkžta Ta knygelė 
jopas: aspinnas, šilima ir gaunama mokesčio, rašant
mankšta. Žinoma, reikia šitokį giuo adresu; Arthrj.
trilypį gydymą mėginti kiekvie- Foundation at 1212 Avenue
nam reumatoidiniu artritu nega- of the Americaa> New York N 
Klojančiam. Aspirinas šioje Ii- y joogg
goja dvejopai naudingas: maži- '
na skausmus ir ramina uždegi- Gydymas auksu
mą. Tik nedarykime klaidos: Kai visos minėtos priemonės 
Ąspirino neimkime dėl menknie- nepadeda reumatoidiniu artritu 
kių. Bet šioje ligoje reikia aspi- negaluojančiam (n ioa daž-

nes, kad ten gautų kitokios for
mos

kosteroidus (cortison). Jie var
totini tik tada, kai yra tikras 
reikalas. Kartais kombinuojama 
aukso druska gydymas su kor
tikosteroidais gydymu. Tada ne 
sulaukiama tiek negerumų vieii 
dėl tokio gydymo.

Žinoma, vaistas vadinamas 
Phenylbutazone (pacientams ži
nomas ButazolicHn vardu) turi 
savo tom tikrą vertę. Jis dau-~ ’V, vy, |
giau vartojamas stangrėjančio turėti vilties

niu artritu sergantį gydytojas 
mato dažnai. Susitikimai tęsiasi 
mėnesiais, metais. Reikia, kad 
pacientas pildytų gydytojo pa
tarimus, pakeitimus gydyme. 
Už tai gydytojas turi gauti ligo
nio pasitikėjimą. Ligonis turi 
būti geros valios. Reikia būti vi
sai atviru pacientui. Reikia iš
aiškinti ligos esmę — jos ilgu
mą, chroniškumą. Reikia visada

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Atostogose nuo birž. 22 d. iki liep. 
13 d. Reikalui esant prašoma
kreiptis pas Dr. Taurą — telef. 
PR 8-1223.

Tel. — 925-8888

OR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos 

2624 VVest 71st Street 
Valandos pagal susitarimą

DR.REGiKALDCllNIUJS
TEL. — 788-3980 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKA8 
6280 W. Cermak Rd., Berwyn, DI. 
Pirmad., Antrad., Ketv. tr Penktad 

9 vai. ryto lkt 12 vai. dieną tr nuo 
fteStadlenlale 8:80-12 vai. dieną 

Emergency tel. — 788-3981 
2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro
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auožiOra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą.

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

rlno imti po dvi tabletes kas ke 
tųrias valandas. Kai kuriems pa 
cĮentams priseina duoti po de
šimt, dvylika ar net keturiolika 
aspirino tablečių per parą (24 
valandas)

Būtinai reikia taip duoti aspi
riną per vieną, dvi ar tris savai
tes. Taip daroma susekimui, 
kaip aspirinas veikia tokio ligo
nio ligą, Nepamirškime, kad rei
kia tokiam pacientui duoti aspi
rinas, nors atrodytų, kad tas 
vaistas reikiamai neveikia. As
pirinas tokiam pacientui duoti 
nas visą laiką, nes žinoma, kad 
skausmą raminančiai jis veikia 
net ir po kelių metų vartojimo 
be pertraukos.

Ligonis turį mankStintis 
Kaip ilgai toks ligonis turi 

jnankštintis, kiek ilsėtis? Gydy- 
dytojai neturi vieningos nuomo
nės tuo reikalu, čia įsidėmėtini 
bendrieji dėsniai. Jie štai kokie. 
Įteikia ramiai laikyti aštriai įde
gusį sąnarį. Bet čia irgi nerei
kia perdėti, nes susilauksime są
nario sustingimo, jei perilgai jį 
ramiai laikysime. Kai ligonis 
ima vaikščioti, suveržtame są
narius įtvarais (splints): riešo 
ir kitus svorį kūno atlaikančius 
sąnarius. Reikia kaitaJioti-kam-1 
binuoti ramų laikymą sąnario 
su sausa ar drėgna šilima. Ran
koms gerai pasitarnauja įvai
riopa šilima: daugeliui pacientų 
geriau padeda drėgna šilima, šil
to vandens vonios, šilti kompre
sai, šilto Vandens pūslės, pagal
vės ar buteliai, dar karštas vaš
kas — parafinas. Visai nereikia 
nė vienam vykti į kurortus, į 
kneipiškas maudykles. Liga 
chroniška, nuolat minėtą šilimą 
gali kiekvienas turėti savo na
muose. Niekur geriau nieko jis 
negaus. Jokie mineraliniai van
denys šiuo atveju jam nereika
lingi. Čia veikia drėgna Šilima.
O ji galima gauti visur, kur yra 
šiitas vanduo.

(o jos daž 
nai nepadeda), tada imama 
griebtis už prieš uždegimą 
veikiančių vaistų. Nepamirš
tas yra palengvėjanti ir paašt- 
rėjanti savaime savo eigoje liga. 
Ypač pas vaikus ji gali savai 
me nurimti. Už tai reikia minė
tu būdu gydantis labai ilgai 
laukti, stebėti, ar pati liga ne
nurims. Tik ligai nenurimus per 
ilgesnį laiką, reikia griebtis už 
uždegimą mažinančių vaistų. 
Tada bus išvengta tiems vais
tams nereikalingo kredito.

Gydytojas reumatologas Ber
nard Rogoff nevengia prirašyti 
tokiems pacientams, įvairaus 
amžiaus žmonėms aukso druskų 
(gold salta). Tos aukso druskos 
gali sutvarkyti minėtą artritą 
dešimčiai metų. šios druskos be 
reikalo taip ilgai nebuvo naudo
jamos. Buvo bijoma jų toksiško 
veikimo. Tačiau, jas tinkamai 
naudojant, nedaug negerumų 
susilaukiama, žinoma, aukso 
druskas gaunantį pacientą rei 
kia atidžiai sekti. Reikia dažnai 
tokiam tikrinti kraujas, šlapi
mas, reikia sveikatą dažnai tik
rinti. Taip elgiantis, galima iš
vengti rimtų aukso druskomis 
apsinuodijimo simptomų. Apie 
trečdalis visų tas aukso druskas 
gaunančių pacientų gauna vie
nokį ar kitokį odos negerumą 
reakciją. Bet tas negerumas yra 
atitaisomas, jei pacientas yra 
atidžiai sekamas ir odos pakiti
mai laiku pastebimi.

Kiti vaistai
Jei po 3-4 mėnesių gydymo 

aukso druskomis negaunama ge
ni pasėkų, einama prie kitos rū 
sies prieš uždegimą veikiančių 
vaistų. Labiausiai veikiantieji 
prieš uždegimą vaistai yra Cor- 
ticosteroidat Žinoma, priklau
somai nuo vartojamos dozės. Mi 
nėtas gydytojas patyrė, kad pas 
tarieji vaistai duoda daugiau 
neigiamų pasėkų, kaip minėtos 
druskos. Gydytojas turi būti la
bai atsargus, vartodamas korti-

(ankylosing) stuburo slankste 
lių reumatoidinio artrito atve
ju. Mažas dozes to vaisto galima 
priiminėti ilgesnį laiką. Tai ligai 
apėmus galūnės sąnarį, to vais
to dozė turi būti didelė. Ir il
gam laikui tas vaistas turėti^ 
būti duodamas. Tada galima su 1 
šliaukti skrandyje žaizdų, ar 
kraujo sutrikimų.

Dar kitas vaistas prieš užde
gimą — Indomethacin (pacien
tams žinomas kaip Indocln) taip 
pat naudingas. Jis nesukelia 
tiek daug negerovių. Tik jis, 
gyd. Rogoff tvirtinimu, yra ne
patikimas. Už tai vartotinas at
sitiktinai ir tik trumpam laikui.

Pagaliau paskutinis ir silp
niausias prieš uždegimą šioje li
goje vaistas yra prieš maliariją 
veikiąs medikamentas. Jis yra 
silpnai prieš uždegimą veikian
tis. Vartojamas tada, kai kiti 
vaistai prieš reumatoidinį artri
tą neveikia. Tik su šiuo vaistu 
labai reikia būti atsargiam, nes 
jis kartais ligonio akis paliečia. 
Už tai akių gydytojas jokį pa
cientą turi matyti mažiausiai 
kas pusmetis.

Psichologinė pagalba

Atsiminkime, kad reumatoidi-

atakirti tų pacientų, kurie page
rės po operacijos. Kai visos prie
monės išbandytos ir nesėkmin
gos, tada ieškoma pagalbos iš 
chirurgiško gydymo.

IŠVADA. Nelaikykime gydy
mu taip sunkios ligos, kaip 
reumatoidinis artritas, vien vie
nos ar kitos tabletės nurijimu. 
Visas pastangas turi dėti tiek 
pacientas, tiek gydytojas, kad 
didesnis nuošimtis šia liga ser
gančiųjų pasijaustų laiminges
niais. Dabar atstato dirbtinais 
sąnariais visai suardytus sąna
rius. Geros sėkmės.

Gydytojas turi skirti pakanka
mai laiko ligoniui. Kitaip jis ne
susilauks ligonio pasitikėjimo.
Reikia ligoniui duoti suprasti, 
kad gydytojas juo domisi. Re
tais atvejais pasitaikys tokie
šia liga sergantieji, kurių svei-j PASISKAITYTI 
katoe būklė blogės, nežiūrint vi-j February, 1972. 
sų kad ir geriausių pastangų.
Tada priseina tokiems pacien
tams pasakyti tiesą, kad jiems 
negalima daugiau padėti. Kai 
riiėko daugiau negalima pacien
tui padėti — patariama opera
cija. Iki dabar medicina negali 

mm

Consultant,

— Kai draudžiama kalbos lais
vė, prasideda demokratijos arte
rijų sukietėjimas, laisvosios in
stitucijos darosi formomis be 
gyvybės ir artėja respublikos 
mirtis. — W. R. Hearst

Pirmoji pagalba sunegalavusiam Lietuvio sodybos lankytojui. Talkinin
kai jam padeda. Iš kairės: Jonė Bružienė, dr. J. Adomavičius, gail. se
suo Emilija Kirisevičienė ir Adelė Doblienė. Nuotr. M. Nagio
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DiR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
8868 VVest 6&rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų llgoz 
Ginekologine Ghlrurglja 

6449 So. Pulasld Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
8007 W. 83 PI., Justiec, AL, 599-0300 
Prtitna llgonlua pagal susitarimą, 
jei - neatsiliepta, skambinti 874-8O1S

DR. C. K. BOBELIS
IMKflTV IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
TeL — 696-0588

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
M0 Nuimnit Street 

Hoate 68 — Eląln Illinois

TeL ofhm HE 4-6849, rez. 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 Weet 71>t Street
VaL pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet, 

mtrad.. penkt.. 1-B. treč. Ir tsšt. tik 
•usltaruA

Dr Ant. Rudoko kabinetą pertiaE

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 Weat 61st Street
TEL. GR 8-840(1

VaL pasai susitarimą: pirmad. b 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk 
tad. 10—4, Meštad. 10—S vai.

, Ofs. teL 786-4477 Bes. PR 8-6960

DR. L DECKYS
gydytoja ir chirurg®

RpedalyM —- Nervą Ir 
Emodnče tdgoe

Į JRAVTFORD MEDICAL BUILDING 
8448 8o. Palesti Road 

Valandos pagal susitarimą 

Rerid. tet — GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA
8182 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 
Valandos 
atsiliepia,

_____  susitarimą. Jei
skambinu: MI 8-0001.

Tek — BE 8-8898

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West 108rd Street

Valandos pagal Bimitarimą

Ofiso telef. PB 8-2220

DR. JANINA JAKAEYI6IUS
J O K B A

VAIKŲ LIGOS 
2666 Weet 6Srd Street

Pirmad., antrad., ketvlrtad.
nuo
vai.

12 lkl 8 vai. Ir 
vak., SeStad. nuo

Ir penkt 
nuo B tkl g 
1 lkl 4 vaL

Ofa. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. As JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 Weet 68rd Street
▼ai.: kasdien nuo 4 p. p. b 

t lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. ušdaryta

Visi telefonai 652-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 4Mh Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. I 
leštad. tik susitarus.

TeL ofiso tr bato OLympic 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 60th Avenue Cicero 
Kasdien 1-S vai. b* 8-8 vaL vak.

Išskyrus trečiadienius. 
Bettadlenlala IS lkl 4 vai. popiet

Tel. RElianoe 5-1811

OR. MULTER L KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 VVest 59th Street 

Via.: pirmad., antrad., ketvlrtad ir 
penktad. nuo 11-4 vai., p. p 8 8 
vai. vak., Seštad. ll-l vaL p? ‘ 
trečiad. atdaryta. P. o
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DR. NINA KRAUCEL 
KRIAU6ELI0NAITE

AKUŠERIJA £R MOTERŲ UGOb
2760 Wee» 71M Street

TeL 770-8717, neateUlepos skambinti 
848-8000. VaJaiMlos pa«nl suMitariiaą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGt 
RPDIKIŲ IR VAIKU L1GU 

HPEClALIHr*
MEDICAL BUILDING 

7168 Sonth Weetern Avenoe 
Valandos: Kasdien nno 18 v. ryto lkl 
8 v. popiet Trečiad. Ir Mtad. nne 

lt v. ryto Iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. ME 7-1188

telef. —

Oflao HE 4-1818. Rea. PR

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PECIALYBC VIDAUS LIGOS

2484 West 7Ist Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

VaL: pirmad., antrad., ketv. tr penkt
nno S lkl 7 vaL p. p.

Tik susltaras.

TeL — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKUJ LIGOS — CHIRURGIJA 

ofisai:
111 N. WABASH AVĖ.
4800 N. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANlTPLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2818 W. 71st St — Tel. 787-6148 
Tikrina akla. Pritaiko akinius Ir 

“oontact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Ušdaryta trec.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGUA
2866 W. 68rd Street 

VaL antrad. nuo 1*4 popiet 
ir ketv. nuo 6-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rea. 44MM*

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4265 W. 68rd Btreat 

Oflao (eL Rto 8-4418
RaakL GB 8-0811

Valandos: pirm. Ir ketv. nno 1 veL 
lkl s vaL p. p. Ir nno T lkl I v. vak. 
antr. Ir penkt. nuo 1-8 vaL p. B. 

ir vakarais pagal susMarliaą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir moterų ligos
Ofisas Ir rez. 2853 W. 59tb S8. 

Tel. PRospect 9-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 1 lkl 4 vai. tr nuo 8 lkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai, popiet Ir kita 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-9185

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2464 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-6 Ir 6-7 ■— iš anksto susitarus

Tel. PRospect 9-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6648 South Albany Avenoe

VaL: Pirmad. 8-8 p. p. antrad.
2-6 p. p. penktad. tr šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susi tarną

Tet Ofiso PR 8-8448

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st tttreet
Valandos: 1—« 

Treč. tr šeštad. pagal popiet
susitarsią

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. PalasU Road
Ofiso teL 787-2141; namų

Vai.: pirm. antr. ketv. 2—6 tr 
penktad. 2—k -



Komunizmo ranka

SIEKIA LAISVŲJŲ SIRDIS
SU LIETUVIAIS LAIKRAŠTININKAIS

Kanados lietuviai po 25 metų (5)

Šveicarijoje gyvenąs iš Sovie
tų Rusijos ištremtas rašytojas 
Aleksandras Solženicinas skun
džiasi, kad jam neduoda ramy
bės Vakarų laikraštininkai. Jis 
jau ne kartą kalbėjo, kad jie 
nori išgauti jo tokių pareiški
mų, kurie patarnautų jų no
rams, bet ne tiesai. Jie reika
lauja sau laisvės, bet tiki pap
rasčiausio slaptosios policijos a- 
gento, gyvenančio Sovietų Ru
sijoje ar net dirbančio sveti
muose kraštuose, pareiškimais, 
o nenori tikėti žodžiais tokių, 
kurie dėl laisvės rizikavo savo 
gyvybėmis. Tuo pats rašytojas 
ir šveicarų spauda pabrėžia, kad 
laisvųjų kraštų spaudos atsto
vai ne visuomet stengiasi at
skleisti tiesą, o visuomet nori 
rasti sensacijų.

Tačiau, kaip šveicarų “Die 
Tat” (1974.6.8) rašo, pats Sol
ženicinas ne mažiau persekioja
mas sovietinių agentų, kurių 
rankos siekia ar bent mėgina 
siekti smetimuose kraštuose gy
venančius antikomunistus. Ko
munistinė ranka siekia paveikti 
laisvųjų širdis, norėdama įbau
ginti ir nutildyti išvarytus ar 
pasitraukusius iš komunistinės 
vergijos, mėgina įtaigoti protus 
įtikinti vakariečius, kad ištrem
tieji yra tautos, valstybės ir 
darbininkų klasės išdavikai.

Kad galėtų sustabdyti “Ar
chipelago salyno” įtaką ir toli
mesnių laidų pasisekimą, ypač 
vertimą į svetimas kalbas, ko
munistų agentai persekioja ra
šytoją (Sėlženiciną, Paniną ir ki
tus, kad jie Vakaruose tylėtų, 
bijodami dėl savo, ypač dėl sa
vo vaikų gyvybių. Ir tai jaut
riausiai paliečia žmogišką širdį. 
Kaip pavyzdį laikraštis prime
na spaudoje parašius laišką kaž
kokį Rager Stocker, kuris Sol- 
ženiciną vadina tėvynės išdavi
ku, šaltojo karo kurstytoju ir 
Sovietų Sąjungos šmeižiku. Laiš 
ką paskelbė “Weltwache”. Dėl
to laikrašty “Blick” tvirtinamo, 
kad Solženicinas gąsdinamas ne 
tiesiogiai, nes nieko nebijo, bet 
gąsdinamas vaikų likimu, kas 
liečia jo šeimos likimą. Jam pri- 

' rftenamas Trockio ir jo šalinin
kų likimas, primenamas ir sėk- 
iningas rusų emigrantų sunaiki
nimas.

*
Šiuo metu komunistų agen

tams sunkiau pasinaudoti tokio
mis priemonėmis, kurias naudo
jo prieš Trockį ir jo sekėjus, iš
vykusius iš savo pačių sukurto 
“rojaus”. Bet nervų karą sovie
tiniai agentai išnaudoja, kaip tik 
gali, kad tik nutildytų visus 
tuos, kurie kalba, už savo tėvy
nių laisvę arba laisvuosiuose 
kraštuose pasisako prieš komu
nizmą ir prieš komunistų skriau
das pavergtiesiems. Ir šis psi
chologinis spaudimas, šie daž
niausiai anoniminiai grasymai 
yra panaudojami taip, kad jais 
veiktų patys laisvieji arba lais
vaisiais pasinaudotų komunistų 
agentai. Tai nereiškia, kad jie 
visi yra komunistai, bet jie visi 
yra "taikos” šalininkai, sambū
vio su komunistiniu, pasauliu pa
laikytojai ir kapų ramybės gy
nėjai.

Minėtas “Die Tat” laikraštis 
pabrėžia, kad komunistų noras 
uždaryti visus antikomunistus į 
“getą”, tai yra izoliuoti nuo vi
suomenės, neretai sutampa su 
vakariečių noru išlaikyti taikią 
koegzistenciją su rusais, visiš
kai nepaisant pavergtų tautų, 
milijonų įkalintų, nuolatinių ra
dijo transliacijų trukdymų, kad

ŠIAURĖS JUROJE RASTI 
TITANO IR CINKO RŪDOS 

KLODAI

Tyrinėtojai iš Hannoverio ra
do Šiaurės jūroje, prie Vakarų 
Vokietijos pakrančių ir apie 
Rytų Frizų salas didelius tita
no ir cinko rūdos klodus, Jturie 
tinka ekeplotacijai. Iki šiolei

iš vakarų kuo mažiau prasi
skverbtų tikrų žinių, ir morali
nio persekiojimo “liaudies gero
vės” vardu. Nors Vakarų žmo
gus tą liaudį supranta skirtin
ga prasme, bet komunistams pa
vyksta ir čia sukurti vadinamus 
“liaudies frontus”, kurie netie
siogiai padeda skleisti komunis
tinę propagandą, o svarbiausia 
— pagelbėti nutildyti kovojan
čius prieš komunizmą ir palai
kančius pavergtųjų tautų ar 
bent jų dalies atsparą prieš ko
munizmą.

Suprantamas yra ir komunis
tų bandymas iš naujo vis kelti 
vadinamų “karo nusikaltėlių” 
klausimą net šio krašto vyriau
sybės sluoksniuose. Supranta
mas ir komunizmo nepažįstan
čių politikų pasitarnavimas jo 
kėslams suskaldyti pavergtųjų 
tautų svetur gyvenančius atsto
vus, kad jie nepasitikėtų vieni 
kitais ir savo gyvenamo k rašto i 
politika. Vakaruose klausimai! 
sprendžiami demokratiniu būdu. 
Komunistiniai kurstytojai šią 
demokratinę laisvę ir išnaudoja 
spausti drąsiesiems antikomu- 
nistams, pasinaudodami sveti
momis rankomis.

*
Komunistinės veiklos pobūdis 

laisvuose kraštuose skiriasi nuo 
veiklos savame krašte arba pa
vergtose tautose. Svetur jie mė
gina rasti daugiau tokių, kurie 
skleistų komunizmo idėjas ir ru- 
žavomis spalvomis rodytų jo lai
mėjimus. Jų veiklai svarbu ras
ti politikų tarpe daugiau kal
bančių apie komunizmą ne kaip 
apie blogio sistemą, ne kaip a- 
pie žmogaus pažeminimo būdą, 
bet kaip apie ekonominę, politi
nę ir skirtingos vidaus santvar
kos sistemą. Tuo lengviau su
klaidina laisvuosius, kurie ko
munizmo nepažįsta ir jų propa
gandos neatskiria nuo tikslios 
informacijos.

Dabar tai galima pastebėti ir 
viršūnių susitikime, kai JAV 
prezidentas lanko nelaimingo 
vaido Jaltos vietovę, kai sutar
tys daromos su nuostoliais lais
viesiems. Komunistai jokių su
tarčių neišlaikė, jų sutartys, a- 
not Stalino, nėra vertos net 
tiek, kiek tas popierius ,ant ku
rio jos pasirašytos. Dėlto ko
munizmo sekėjai ir mėgina nu
tildyti galinčius atskleisti ko
munistinio gyvenimo tikrovę. 
Jie mėgina palenkti taikos, sam
būvio ir gerų santykių vardu 
tuos politikus, kurie, nors nėra 
savo kraštų išdavikai, stengias 
tik pataikauti piliečiams, norin
tiems ramybės, materialinės ge
rovės, tartum tai tebūtų tik vie
nos valstybės išimtinė teisė. Rū
pestis pavergtaisiais laikomas 
karo kurstymu, į svetimos vals
tybės vidaus reikalus kišimasis. 
Ir šiuo vardu Sovietų Rusija 
laimi prieš laisvuosius, nes ji 
“rūpinasi” vargstančiais vaka
rų kraštuose, bet užkerta kelią 
Vakarams rūpintis pavergtai
siais, persekiojamais ir kenčian
čiais Sovietų Rusijos vergijoje.

Solženicinas, Paninas, Litvi- 
novas ir kiti komunistinio blo
gio liudytojai yra persekiojami 
ir bauginami net Vakaruose. 
Bet visus komunizmo tikrovės 
liudininkus įvykiai įspėja, kad 
tik tiesiogine kova prieš komu
nizmo apraiškas galima daryti 
įtakos laisviesiems, kad jie ko
munizmą geriau pažintų. Kitaip 
jų balsas bus nukreiptas į save 
pačius, nes šiuo metu kova savo 
tarpe yra pagalba komunizmui 
viešpatauti net laisvuose kraš
tuose. P. S.

Visame pasaulyje komuniz
mas yra panašus ir turi tuos 
pačius tikslus. Bet atskiruose 
kraštuose komunizmas turi sa
vo atspalvius ir savo nuosta
tus. žiauriausias komunizmas y- 
ra rusiškas arba staliniškas. 
Mao arba kinietiškas komuniz
mas yra kiek švelnesnis, nes ko
munistinė Kinija nėra pavergu
si kitų tautų, neskaitant Tibe
to, ir neturi kur išvystyti savo 
žiaurumų, švelnesnis režimas y- 
ra Sov. Rusijos satelitų kraš
tuose, nes tie kraštai valdosi 
patys, nors ir Maskvos įtakoje. 
Komunizmo perdaug sušvelnin
ti negali satelitiniai kraštai, nes 
komunizmas nesiderina su hu
maniškumu. Tai parodė Čekoslo
vakijos įvykiai.

Korėjiškas komunizmas

Kai kalbama apie korėjišką 
komunizmą, turima galvoje 
šiaurės Korėją. Kartais tas ko
munizmas dar vadinamas -Kim 
korėjiškas komunizmas, nes 
Kim H Sung yra Š. Korėjos ko
munistų vadas ir premjeras.

Korėja nuo 1948 m. yra ofi
cialiai padalyta į dvi valstybes: 
šiaurinę ir pietinę, šiaurinę val
do komunistai, o pietinė Korė
ja valdosi demokratiškais pa
grindais. Tiesa, ir šiaurinė Ko
rėja vadinasi demokratinė liau
dies respublika, bet ta demokra
tija yra komunistinė.

Šiaurinės (Korėjos plotas — 
124,815 kv. km., su apie 7 mil. 
gyventojų, o pietinės — 95,974 
kv. km., su apie 23 mil. gyvento
jų. Nors šiaurinę Korėją valdo 
komunistai, bet to krašto žmo
nės nėra komunistai, kaip ir pie
tinėje Korėjoje. Tik valdantieji 
komunistai stengiasi savo par
tijos narių skaičių didinti, kad 
platesnių masių vardu būtų val
domas kraštas.

š. Korėjoje komunistams įsi
galėti padėjo rusų okupacinė 
kariuomenė. Rusams iš š. Ko
rėjos išstūmus japonus, krašte 
pradėjo kurtis liaudies komu
nistai ir kitokios komunistinės 
valdžios. Kai rusai pasitraukė, 
Š. Korėjoje jau buvo įvesta ko
munistinė valdžia. Kas turėjo 
daugiau įtakos Š. Korėjos ko
munistams — Stalinas ar Mao? 
Pirmoji įtaka buvo Stalino, ku
rio kariuomenė 1945 m. okupa
vo tą Korėjos dalį, kai Mao pats 
Kinijoje įsitvirtino tik 1949 m.

Nežiūrint tų komunistų vadų 
įtakos, korėjiečiai kūrė savo ko
munizmą, pasiskolindami daug 
dalykų iš savo didžiųjų kaimy
nų. Tikrasis Š. Korėjos komu
nistų veidas pasirodė po kele
tos metų. š. Korėjos komuniz

svarbiausieji šių metalų rūdos 
klodai buvo prie Australijos 
krantų.

Šie klodai yra 15 km ilgio ir 
10 km platumo ir eina lygia
grečiai jūros krantui. Iki šiol 
yra paimti tik pavyzdžiai. To
limesnieji tyrimai turi nustaty
ti, kaip giliai ir kaip stori yra 
tie rastieji rūdos klodai. A. T.

Korėjiško komunizmo skirtybės
Korėjiečiai nenori priklausyti Maskvos valdovams 
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mas pasireiškia dviem skirtin
gom charakteristikom: tautiš
kumu ir savim pasitikėjimu, š. 
Korėjoje nėra komunistų par
tijos, nes ji vadinasi Korėjos 
darbininkų partija. — KDP, ku
ri yra pagrįsta komunistiniais 
pagrindais.

Kim daug ko norėjo mokytis 
iš liaudies. Anot jo, “liaudis y- 
ra mūsų mokytoja. Mokykimės 
iš liaudies ir darbu kelkime jos 
gyvenimo lygį”- Korėjoje, kaip 
ir Rusijoje, buvo tradicinė Kon
fucijaus biurokratinė sistema, 
kuri turėjo silpną ryšį su peri
ferija. Dėlto ir g. Korėjoje bu
vo pertvarkyta administracija. 
Jos pertvarkymas buvo neleng
vas. Kartais būdavo prisiunčia
mi pranešimai, kurie nieko ben
dro neturėdavo su tikrove. Te
ko tas negeroves šalinti. Glau
dūs ryšiai su masėmis davė są
lygas partijos sprendimus per
duoti masėms. Kai masės par
tijos valdomos, tada lengva pa
siekti partijos tikslų.

Korėja korėjiečiams

Nors Korėja yra suskaldyta, 
bet korėjiečiai nori, kad Korėja 
priklausytų tik jiems. Dar 1943 
m. gruodžio mėnesį Kairo de
klaracijoje vakariečiai nuspren
dė Korėjai duoti nepriklauso
mybę tik po kelerių metų, kaip 
jie padarė su Filipinais. Bet va
kariečiai tada nenumatė, kad 
rusai beveik be kovos užims da
lį Korėjos ir ten įsteigs komu
nistinę valstybę,

Š. |Korėjoje rusų ir kinų ko
munizmas nebuvo populiarus. 
Korėjiečiai norėjo turėti savo 
komunizmą: nacionalizmą ir so
cializmą kartu. Jie nenorėjo, 
kad kas nors kištųsi į jų kraš
to reikalus. Kim jau 1955 m. 
pastebėjo, kad kinai buvo ne
patenkinti rusišku komunizmu. 
Vėliau kinai pradėjo trauktis 
nuo rusiško komunizmo, kuris 
norėjo dominuoti kom. Kinijoje 
per visokius technikus, patarė
jus ir kt. Kinai nenorėjo tapti 
nei viena sovietiškų respublikų, 
nei satelitu, š. Korėja taip pat 
norėjo tvarkytis be Maskvos ai’ 
Pekino pagalbos.

Sava ekonomija

Rusai norėjo, kad Š. Korėja 
priimtų jų ekonominę pagal
bą, bet Kim nesutiko. Jis numa
tė, kad su ta pagalba rusai no
rės kištis į jų vidaus reikalus 
ir išnaudoti g. Korėją, kaip jie 
daro su savo pavergtais ar sa
telitiniais kraštais (P. C. 1974, 
Nr. 2, 36 p.). Rusai jau 1950 m.
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— Zubrickas, prieteliau, Zubrickas, — pasiskubi
no jis su pavarde. — Jeigu kada užgriūtum vėl pas 
mane, būtinai stikleliu pavaišinsiu tamstelę.

— Taip, taip dabar atsimenu. Zubrickėlis, kurio 
skolų knyga visam valsčiuje yra žinoma. Man atrodo, 
Zubrickėli, kad tu neieškai Gerulio, bet smalsumo ve
dantas čia užklydai. Netrukdyk čia mūsų, nes mes savo 
duoną labai sąžiningai užsidirbame. Bepigu tau — va
karais trauki vyrams pinigus iš kišenių, o dienomis 
tinginiauji.

— Koks čia biesas patį apsėdo? Aš čia su reikalu, 
o jis mane užgaulioti pradėjo, — pyktelėjo Zubrickas. 
—Reikės pakalbėti su Geruliu apie jo darbininkus, ku

rie net ir gero žodžio neturi praeiviui. Taip, taip, vy
reli, aš geruoju gyvenu su Geruliu.

— Čia jau tavo reikalas, Zubrickai. O dabar neš
dinkis iš čia. >

Zubrickui nereikėjo to du kartu sakyti. Pyktis 
kunkuliavo jo širdyje, bet jis tuoj pat apleido darbo
vietę.

— Dar pamatysim, vyreli, dar pamatysim, —mes
damas žvilgsnį atgal, bumbėjo jis. — Dar pamatysim, 
vyreli! Aš, taip sakant, geruoju gyvenu su Geruliu.

Pažingsniavęs kurį laiką, pamažu aprimo. Jis nebe
pyko daugiau ant darbų vadovo, bet jį erzino kasdie
niniai jo svečiai.

— Šitaip žmogų už nosies vedžioti, Kasdien orą

iš g. Korėjos reikalavo jiems 
pigiai parduoti žaliavas, o pas
kui iš jų brangiai pirkti gami
nius. Bet Kim ir su tuo nesuti
ko. Jis pats buvo numatęs savo 
krašte išvystyti pramonę ir jai 
naudoti vietos žaliavas. Tuo jis 
norėjo sustiprinti savo kraštą 
ir patenkinti žmonių poreikius.

g. Korėja įsiveža benzino ka
riniams reikalams. Civilių auto
mobilių judėjimas mažas. Už
tenkamas kiekis elektros leido 
elektrizuoti krašto geležinkelius. 
Ryžių įsiveža iš P. Korėjos. 
Krašto gyventojai daugiausia 
aprūpinami vietos ištekliais ir 
gaminiais, nes yra išvystytas 
žemės ūkis, lengvoji ir sunkioji 
pramonė.

Komunistų pavyzdys
Š. Korėja yra laikoma komu

nistinių valstybių pavyzdžiu. Kai 
buvo vykdoma žemės reforma, 
stambieji žemvaldžiai nebuvo 
žudomi, kaip padarė rusai su sa
vo “kulakais”. Kad būtų išveng
ta kraujo praliejimo, turtingieji 
buvo iškelti į kitus rajonus ir 
taip visi buvo sulyginti.
Partijos taip pat buvo sujung

tos ne žudynėmis, bet susitari
mu. Komunistų partija buvo 
sujungta su jiems idėjiškai ar
tima naujųjų demokratų parti
ja ir buvo sudaryta Korėjos dar
bininkų partija — KDP. Buvęs 
naujųjų demokratų partijos va
das K. Tubong 1950 m. buvo 
išrinktas g. Korėjos komunistų 
kongreso pirmininku. Kim aiš
kina, kad visi gali būti KDP na
riais, nors jiems ir nebūtų arti
mas marksizmas - leninizmas.

Nors Kim sako, kad g. Ko
rėja nenori naudotis rusų ar ki
nų parama, bet 1950 m. su tų 
kaimynų parama ir apginkla
vimu norėjo užimti Pietų Korė
ją. Tačiau tai nepavyko.

Š. (Korėjos komunizmas ski
riasi nuo kitų kraštų komuniz
mo. Kada komunizmas yra švel
nesnis,. žmonės mažiau kenčia. 
Betgi joks komunizmas nepa
keis tikrosios demokratijos. Ne
nuostabu, kad ir iš g. Korėjos 
į P. Korėją perbėgo per 3 mil. 
korėjiečių.

— Abisinijoje gventųjų Me
tų proga vienuolių Sistersų ini
ciatyva buvo surengta maldin
ga kelionė į Daarit Marijos 
šventovę, kurioje dalyvavo dau 
giau negu 25,000 įvairių krikš
čionių Bažnyčių tikinčiųjų. Iš
kilmės buvo baigtos konceleb- 
racinėmis Mišiomis ir įspūdin
ga eisena.

gadina pas mane, o nei žodžiu neužsimena, kas sviete 
dedasi. Kas tai matė. Kas tai matė. Tikri paršai. Gadi
na orą, lyg nuosavame tvarte, — pusbalsiu mintijo jis.

Vakare Zubrickas buvo irgi nekaip nusiteikęs. Vi
są pusdienį jis dūlinėjo po Kalnėnus, užkalbindamas 
vieną kitą žydą, užsukdamas net ir į valsčiaus raš
tinę, lyg su reikalu, bet niekas jam nepasakė, ką ten iš 
tikro Gerulis susigalvojo. O jis jau žinojo, kaip kalbą 
pasukti reikiama kryptimi, bet žydai tik pečiais pa
traukė, o kiti sutiktieji buvo patys dar nematę Gerulio 
statybos. Todėl jis ir laukė vakaro. Šėtuva, jo many
mu, turėjo irgi ateiti. Juk vaikėzai dabar prilaiko pi
nigo, o Šėtuva tai žino. Šis buvo nagas, bet jis daug 
ką žinojo. Kartais buvo net sunku suprasti, iš kur jis 
taip visas apylinkės naujienas žino. Nesibastė jis nei 
po karčiamas, nei po kaimyniją slampinėjo, o žinojo 
daugiau ir už Kalnėnų davatkas.

Susirinkus keletui pusbernių, šėtuva vis dar ne
sirodė, kas Zubricką dar labiau erzino. Pritemus ir jis 
pagaliau pravėrė duris. Zubrickas, žinoma, tuoj pagy
vėjo. Pradėjo klausinėti šėtuvą, kodėl jis taip retai 
užklystąs pas kaimynus, net ir apie šeimą užsiminė, 
ko jis niekuomet anksčiau to nedarė.

Zenkus, kuris vis dar prisilaikė pas Šukį ir pa
skutiniu laiku pradėjo irgi dirstelt pro kortų kampą, 
tuoj sumetė, kad Zubrickas bandys išpešti ką tai iš 
Šėtuvos. Tik jis nežinojo ką. Juk apylinkėje nebuvo 
jokių naujienų, net ir svarbesnių įvykių nesigirdėjo. O 
Šėtuva irgi nebuvo kojos iškėlęs už parapijos ribų. 
Todėl jis, pasiklausęs juodviejų kalbų, irgi prakalbo:

— Ei, Šėtuva, negi tu dvarą kur nors paveldėjai, 
kad Zubrickas apie tave taip šokinėja?

Zubrickas pažiūrėjo piktai į Zenkų ir drėbtelėjo.
— Ogiu būtum jau vyras, bet protu vis dar piem- 

galys. Makaloji liežuviu, lyg botagu per vandenį. Sa

Lietuvių žurnalistų s-gos To
ronto skyrius, kurio valdybą su
daro Jonas Karka, adv. Laima 
gvėgždaitė ir Juozas Vaičeliū- 
nas, yra jauniausias skyrius mū
sų sąjungoje ir turi 36 aktyvius 
narius. Jų straipsniai dažnai pa- 
sirodo mūsų spaudos puslapiuo
se. Gegužės 24 d. vakare Lietu
vių namuose įvyko LŽS Toronto 
skyriaus narių visuotinis susi
rinkimas.

Kai be galo kalbus ir taip pat 
entuziastingai veiklus skyriaus 
pirm. J. Karka, turįs gerą tar
nybą Toronto miesto valdyboje, 
mane nuvežė į Lietuvių namus,

Adv. Laima švėgždaitė

ten jau radome apie 25 spaudos 
darbuotojus, galia gerai pažįs- 
tabų spaudos veteranų — Pr. 
Alšėno, J. Vaičeliūno, S. Pranc- 
kūno — buvo matyti ir vienas 
kitas jaunųjų spaudos darbuo
tojų. Tai mūsų laikraščių atei
tis Toronte, išauginta daugiau
sia “Tėviškės žiburių” jaunimui 
skirtuose puslapiuose.

Visuotiniam susirinkimui die
notvarkė buvo pasiūlyta įdomi. 
Be kitų punktų, apsvarstytas 
reikalas LŽS Toronto skyriui 
imtis iniciatyvos išleisti specialią 
brošiūrą anglų kalba jaunimui 
su pagrindiniais Lietuvos istori
jos metmenimis ir datomis nuo 
Lietuvos valstybės įsikūrimo iki 
šių laikų. Esą, jaunimas plates
nių studijų gal neskaito, todėl 
sutrauktinė nedidelė brošiūra 
jiems būtų paranki ir naudinga. 
Taip pat suredaguotas laiškas 
Lenkijos Bažnyčios galvai kard. 
Višinskiu!, kad jis Lenkijoje 
duotų daugiau laisvės tenykš
čiams lietuviams melstis jų ar 
tėvų gimtąja kalba. Abu punk
tai taiklūs ir todėl svečiui iš 
centro buvo malonu klausytis, 
kad Toronto skyriaus nariai 
nagrinėja opiuosius šių dienų 
reikalus.

Plačiau padiskutavus apie sky
riaus ateities veiklą ir išklau
sius LŽS cv vicepirmininko pra

kau, gaidys tik savo mėšlyne yra drąsus, bet tau nei 
svetima troba nieko nereiškia.

— Negi tavo troba yra bažnyčia, kad aš čia po
terius turėčiau kalbėti. Aš ir ten pasidairau į mergi
nas ir su kaimynu pasikuždu, todėl čia nėra reikalo 
man varžytis. Pačiam nereikės man išrišimo duoti. — 
Kitiems lošėjams juokiantis kartu su juo, jis tęsė to
liau. — Beeidamas į čia, buvau sutikęs Gervio sūnų, 
kuris dirba prie kelių taisymo, tai jis man sakė, kad 
tu, Zubrickėli, šiandien, darbo dieną, buvai bažnyčioje, 
netyčia užklysdamas ir į Gerulio kalnėniškį sklypą. 
Įdomu ko tu ten ieškojai?

— Gal aš turėjau prašyti tave leidimo? Aš, taip 
sakant, esu pats gaspadorius, todėl ir darau, kas man 
patinka ar reikia. Turėjau reikalų valsčiuje, tai ir šok
telėjau į Kalnėnus. O kas liečia bažnyčią, tai tu, vyreli, 
klysti. Aš nei su kunigais, nei su davatkomis reikalų 
neturiu. Vasarą kai kada užsuku sekmadieniais į šven
torių, tai ir viskas. Tik laiką praleisti, iki žmonės 
išeina į gatvę.

— Visiškai suprantama, Zubrickai. Jeigu tu pasa
kytum kunigui apie tavo darbelius, tai jis tave ir nuo 
šventoriaus išguitų, — nenusileido Zenkus.

— Zenkau, tu tikrai makaloji per daug liežuviu, 
— įsikišo ir Šėtuva. — Zubrickas vis dėlto yra vyres
nio amžiaus žmogus, kurio pastoge ir tu vakarais nau
dojiesi, todėl reikėtų ir tau rodyti jam daugiau pagar
bos. z

— O 11a, lia, nukalbėjo Šėtuva! Kaip didžiai mo
kytas vyras: kunigėlis ar mokytojas, — šaipėsi Zen
kus. — Reikėtų rodyti daugiau pagarbos ponui Zub
rickui. Sakykit, sakykit, kokie mandri žodžiai. Pasi
stengsiu, šėtuvėli. Sekantį kartą aš jam ir ranką pa
bučiuosiu.

{Bus daugiau)

nešimo apie darbus ir užmojus 
centre, buvo vienas įdomiausių 
susirinkimo punktų — inž. I. 
Balsio paskaita apie žydų su
naikinimą Lietuvoje nacių oku
pacijos metais. Plačiau pasau
lyje išleistoje dokumentinėje 
raštijoje šia tema yra nemažai 
autorių, kaltindami lietuvius, 
naudojas tuometinių vokiečių SS 
veikalai, jų tarpe ir G- Reitlin- 
ger ‘The Finai Solution”, lietu
viams nėra palankūs. Daugumas 
autorių kaltindami lietuvius, 
naudoja tuometinių vokiečių SS 
dalinių vadų raportais su ten 
aiškiai matoma tendencija na
ciams nusiplauti rankas, o ap
kaltinti tuometinius jų didžiau
sius priešus — lietuvius ir len
kus, kurie vieninteliai nacių už
imtoje Europos teritorijoje ne
sudarė SS kgijonų. Už tai ker
šydami naciai nedidelius lietuvių 
ir lenkų dalinius buvo nusiuntę 
net į Varšuvos getą naikinti žy
dų. Tuo tarpu dabar gerai anų 
laikų situacijos nesuprantą vei
kalų autoriai už tai kaltina lie
tuvius, naudodamiesi SS dalinių 
vadų raportais. Inž. I. Balsio 
žodžiais, mes esame viena drą
siausių tautų pasaulyje: 1935 
m., kai augo nacių galybė ir 
net Didžioji Britanija pasirašė 
sutartį su nacine Vokietija, ne
didelė Lietuva drįso viešai teis
ti Klaipėdos krašto nacius ir 
jiems net paskelbti mirties ba:is- 
mę. Tuo tarpu dabar, po dauge
lio metų, dar vis esam juodina
mi ir pagrindan imami tie do
kumentai, kuriuos skelbė ne kas 
kitas, o mūsų priešai Vokietijos 
naciai.

Inž L. Balsio turiningos pa
skaitos, kurią būtinai turėtų iš
girsti mūsų akademinis jauni
mas ir, aplamai, ta įkarta, kuri 
nacių okupacijos metų Lietuvo
je neatsimena, išvada buvo: dėl 
žydų likimo Lietuvoje nacių o- 
kupacijos metais lietuvių tautai 
yra mestas kaltinimas, bet 
sprendimas nepadarytas. Atkir
čiui turim paruošti rimtų, ge
rai dokumentuotų veikalų. Lai
kas bėga, bet iki šiol prasmin
gesnių veikalų šiuo klausimu 
dar nesam paruošę. Berods, dr. 
D. Jasaitis buvo ėmęsis darbo. 
O sukrusti pats laikas, nes pa
saulio opinija yra nuteikta mūsų 
nenaudai. Tai opinijai gali pati
kėti ir jaunosios lietuvių kartos.

Prelegentas jo pranešimą su 
įdomumu išklausiusių laikrašti
ninkų buvo prašomas dėl laiko 
stokos sutrumpintą paskaitą il
gainiui perredaguoti į išsamią 
studiją ir ją su Tautos ar Lie
tuvių fondų finansine parama 
išleisti atskiru veikalu įvairio
mis kalbomis. Atsakydamas inž.
L. Balsys pabrėžė, kad vienam

(Nukelta į 4 pust)
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SU LIETUVIAIS LAIKRAŠTININKAIS
yra daugelio lietuvių pasididžia-(Atkelta iš 3 pusi.)

žmogui tai per didelis uždavi
nys. Bet visgi jis tą temą rim
tai ir labai kruopščiai studijuo
ja.

LŽS Toronto skyriaus narių 
susirinkimas, nusitęsęs iki vė
lyvo vakaro, buvo vienas įdo
miausių, kokius teko išgirsti per 
eile metų sukiojantis lietuvių 
laikraštininkų šeimoje.

Susirinkimo metu atsinaujino 
senos ar užsimezgė naujos pa
žintys su kai kuriais Toronto 
plunksnos žmonėmis. Iš naujai 
susipažintųjų neužmaršiu Kana
dos lietuvių spaudoje skelbiamų 
reportažų iš metro autoriaus ir 
taip pat para'Siusio beletristinį 
veikalą “Riedmenys rieda per
galei” Sigito Pranckūno. Gėrė
jausi jo sąmojumi po laikrašti
ninkų susirinkimo, stebino jų su 
žmona Olga Pranckūniene pra
bangūs namai Toronto priemies
tyje su didžiule lietuviškų kny
gų biblioteka, kur knygų pasi
skolinti atvyksta net ir vienas 
iš pirmųjų mano žurnalizmo 
mokytojų Romas Medelis, buv. 
Vabalninko pradžios m-los ve
dėjas, vėliau Rokiškio aps. mo
kyklų inspektorius, nemažai ra
šęs “T2” ir kitur.

2um. Sigitas Pranekūnas į 
spaudos darbą buvo paviliotas 
1932 m. “Žemaičių Prieteliaus”. 
Tais metais “ŽP” redakcija už 
dešimt korespondencijų pažadė
jo nemokamą metinę savaitraš
čio prenumeratą. S. Pranekūnas 
nustatytą kontingentą greit pa
rašė, bet administracija žodžio 
neištesėjo. Tada rašė apybrai
žas “Skautų Aide”, Vokietijoje 
ypač buvo judrus, rašydamas 
“Tėviškės garse” ir “žiburiuo
se”, o Kanadoje ištikimiausiai 
bendradarbiauja “Nepriklauso
moje Lietuvoje”. Jo sklandžius 
reportažus, manau, pažįsta ir 
kiti skaitytojai.

LŽ3 Toronto slryriaus sek
retorė advokatė Laima Svėgž- 
daitė yra tikra Toronto lietuvių 
pažiba. Ne vien jos jaunystė, 
bet taip pat veikla lietuvių bend 
ruomenėje, jos lietuviškas raš
tas (rašo poeziją) bei žodis ir 
ypač platus iššokimas į priekį 
Kanados politiniame gyvenime

vimas.
Su adv. Laima ir jos mamy

te Eleonora fevėgždiene susipa
žinom praėjusią vasarą Penn- 
sylvanijos angliakasių Lietuvo
je — St. Clalr miestelyje, kur 
klebonu yra Jų giminaitis kun. 
A. Bartkus. Pasigedau adv. Lai
mos LŽS Toronto skyriaus su
sirinkime. Pasirodo, ji tą dieną, 
kaip federalinės valdžios tarnau
toja, buvo išvykusi tarnybiniais 
reikalais iš Toronto. Bet kai su 
mamyte sužinojo, kad yra at
vykęs svečias iš Chicagos, per 
lietuviškos radijo programos ir 
TV lietuviškųjų pusvalandžių 
vedėją J. R. Simanavičių būti
nai pakvietė apsilankyti jų na
muose Eleonoros dienos proga. 
Vakaras prabėgo tikrai įdomiai, 
sėdint taip klebonų, vikarų ir 
kitų svečių. Visos Švėgždų na
mų sienos nukabinėtos rinkti
niais lietuvių dailininkų paveiks
lais, yra lietuviškų knygų biblio
teka ir ateina kuone visi lais
vajame pasaulyje leidžiami lie
tuviški laikraSČiai. ‘

Adv. Laima švėgždaitė, savo 
lietuviško rašto karjerą pradė
jusi “T2” jaunimo puslapiuose, 
vėliau su poezija išėjusi į “A- 
teities” puslapius ir jaunųjų lie
tuvių poetų almanachą, susiža
vėjo politika ir prieš kelioliką 
mėnesių, kaip Liberalų partijos 
kandidatė, bandė laimėti vietą 
parlamente. Lietuviai iš širdies 
ją rėmė. Prisikėlimo parap. kle
bonas kun. A. Simanavičius, ku
ris tą vakarą buvo drauge su 
mumis, rinktinėje kampanijo
je Laimą visur vežiojo savo at
viram automobily. Kadangi tos 
pačios partijos sąrašuose ir To
ronto ukrainiečiai išstatė savo 
kandidatą, balsai susiskaldę ir 
laimėjo konservatorius. Bet už 
tai adv. L. Švėgždaitė gavo ge
rą darbą valdžios žinyboje ir

Gary, Ind., lit. mokyklos jaunieji šokėjai atlieka programą. Iš k. į d.: 
Darius Bartkus, Ina Masiulytė. Viva Bartkutė. Nuotr. J. Pečkaičio

rytojaus dieną, po šauniausios 
mamytės vardadienio, turėjo 
pietauti su pačiu Toronto miesto 
burmistru David Cromdie. Adv. 
L. švžgždaitės asmuo labai pri
mena mūsų inž. V. Adamkų, ku
ris, nors ir būdamas aukštas 
federalinės valdžios pareigūnas, 
reikale visada būna su lietu
viais ir jiems padeda.

Taigi įdomią Toronto lietuvių 
laikraštininkų šeimą, kurioje y- 
ra nemaža gabių mūsų plunks
nos veteranų, taip pat puošia 
ir jauni veidai, veržlūs ir akty
vūs ne tik lietuvių, bet ir apla
mai pačios Kanados politiniame 
gyvenime. Nenuostabu, kad iki 
1974 m. vasaros iš Kanados 
daugiakultūrinės ministerijos 
Kanados lietuviai jau buvo ga
vę apie 50,000 dol. paramos.

— Ženevoje, Šveicarijoje įvy
ko tarptautinės Darbo Organi
zacijos 59 sesija. Jos darbuose 
dalyvavo Apaštalų Sosto ste
bėtojų delegacija.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiim

Vladas Ramojus

WINDERS MEDICAL ARTS. 
32I3W, 63rd Street
Tel. Wfl 5 - 4787

DIABETINIS MAISTAS IR 
GAMINIAI

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

Mes patelefonuosim jūsų gydytojui
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiyi

Prof. daktarui Antanui Vasiui
A. f A.

mirus, liūdinčius žmoną MARIJJJ ir sūnų ALGĮ su Sei
mą nuoširdžiai užjaučiame.

B. K. Vilčinskai, D. J. Daniai
Ottaiva, Canada

CLASSIFIED GUIDE
M IS C t LLANEO LS

HEATING OOfiTRACTTOR 
įrengiu mieste lr užmiesty naujus

ar perstatau senus visų rOSlų namo 
apšildymui pečius, air conditioning 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, sg 
H ningai lr garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. IVestern Ava 

Chicago, Iii. 6080®
Tel. VI 7-3447

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos 

Radijai
Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas

MIGLINAS TV
2846 W. 66th St. — Tet 776-1486

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pus

FRANK ZAPOLIS
3208 H VVest ssth Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8854

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai. Šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatal. maistas, akordeonai. 
2808 W. OBtli St. Chicago, IU. 80820 

TFFF.F. — HA 3-2787.

NAMŲ REMONTAS
1‘BJiaNAMA KAINA 

Taisau ir naujai {.rengiu vonlaa,
virtuves lr naujas lubas. įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas. TeL 651-0625 ar 778-0838

1IIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII
Alt KEIKIA VIZITINIŲ 

KOBTELIŲT
Vizitinių kortelių naudojlmaa yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viziti
nes korteles.

Kreipkitės j “Draugo” spaustuvę 
visais panaSials reikalais. Būsite pa
tenkinti kiekvieną kartą.
fiiiiiiiiiiHiifiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiii

REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

Tik arti savųjų
Liuksus rczideucija didelei šeimai.

1 miegamieji Parketo salionas. val
gomasis ir darbo kabinetas, toj#, bal
konas, 3 vonios, centr. oro vėsini
mas, Įrengtas pobūviams beismentas,
2 auto mūro garažas. Virš #0 p. lo
tas. Prie parko. *38,000.

15 metų 8-jų butų gelsvas mūras 
lr 2 auto mūro garažas. Atskiri ra- 
diant Šildymai. Graži nuosavyb# 
Marųuette Parke. $49,000.

Saulėtos 8 kamb. mūras. Centr. oro 
vėsinimas, įrengtas beismentas, gara
žas, arti parko. $25,500.

38,000 pajamų metams duoda mO- 
ro namas. Arti mūsų ofiso. IS naš
les paimsite už $40,800.

Bevelk naujas Svarus B H kamb. 
mūras. Arti Western Ir Marąuette 
Rd. $17,900.

Didelis "octogon” 8 kamb. mūras 
ir 8 kamb. beinmente. Platus lotas. 
Garažas Arti ofiso. $22,000.

1H aukšto mūras. 2 auto mūro 
garažas. Įrengtas sausas beismentas. 
Arti vienuolyno. $30,000.

2 botų mūras, 2 auto mūr. gamtos. 
Modern. vonios, virtuves, naujas ga
gu Šildymas lr elektra. Arti Paramos. 
$28,800.

VALDIS REAL ESTATE
7061 S. Washteuaw Av. RE 7-7200

Pajamų nuosavybe. 3 butai: 4 kamb. 
'•garden apartment”, 5 kamb. butas I- 
me aukSte. 4 kamb. butas 2-me aukš
te. Tuščias 30 p. sklypas šalia. Aukš
tos kokybės namas. Nebrangūs tak
sai. Pajamų apie $5,000 per metus. 
Apyl. 55-os ir California. Apie $55,000

Skambinkit 776-9365 arba 246-1113

GRAŽUS MŪRINIS
2-jų butų namas su butu rūsy gimi
ningai šeimai. 2 butai po 6 kamb., 
po 3 miegamus. Yra 2 atskiri centri
niai šildymai, modernios vonioa, dideli 
kambariai. Arti krautuvių ir susisie
kimo. Apyl. 66-os ir Fairfield.

ROBLEN REAL ESTATE 
Kreiptis (angliškai)

Tel. 582-4400

DRAUDIMAI — INSURANCE
Varnų, mašinų, sveikatos Ir gyvybės 
Namų pirkimas bei pardavimas 

Balų nuomavimas

LAIŠKAI DRAUGUI
U2 LIETUVIU CHARTOS 

BENDRUOMENĘ

Darbšti, pareiginga, drausmin
ga JAV LB krašto valdyba krei
piasi į darnų darbą ardančius 
“bend ruomon i niaukus” Vidurio 
Vakarų apygardoje (Draugas Nr. 
137, 1974JV5.13). Kviečia bendra
darbiauti jau ne pirmą kartą. 
Gal peiki ausys. Ti kėki mės.

Nuo jaunystės nemėgau parti
jų, bet apsipratau. Daug gero jos 
nuveikė savo narių bei susigrupa- 
vimų dėka.

Lietuvių bendruomenėn, — 
ton dldelėn lietuviSkon šeimom, 
anot Vinco Dabrilos, — visi ga
lime tilpti be partijas bilieto, iš
skiriant ruso pataikūnus. LB fcraš 
to vaidyba atlieka didelius dar
bus. Pavyzdžiui suorganizavimas 
rytinio pakraščio atstovų, kurie 
tiesiogiai perteikė pavergto krašto 
reikalus senatoriams ir atstovams 
Dirželio 5 d. VVashingtone.

Krašto valdybos laikas per 
brangus maldauti “valdžios” ter
miną baigusius “solidarumo įna
šo” rinkėjus neardyti bendro dar
bo. Jie turi būti pačių kaimynų 
atsijoti.

Mums R.I. nelengva sudaryti 
LB apylinkės valdybą. Norintieji 

darbo dirvos, atvažiuokite ir būsi
te legaliai išrinkti, tik viena vie
nintelė sąlyga — reikės dirbti Lie 
tuvių chartos ir įstatų rėmuose, 
neatsižvelgiant nei į turėtų postų 
aukšti, nei į praeities ar dabartinę 
didybę.

A. Valiuškis

10 Anthony Rd
Barrington, R.L, 02806

VSle Think Of ¥xi 
NNrth Interesf

Delveeta and all the 
members of the Standard 
Federal famlly have your 
best interest in mind.

Come in, and find out for 
yourself that et Standard 
Federal Savings you can 
eam the highest rate of 
interest allowed by law.

Any one of our savings 
plaus can be suited for 
your particular wishes or 
needs.

We've been serving peo
ple for over 65 years.

After all, thot's what 
vve’re all about . . . , 
people.

YIABIY
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CttTIFICATF ACCOUNTS* 
Si.GOCl Or More 4 Yeer Matuti ty 
YIILD INCREASES TO T 90% 
ee interest eccumulated for 1 yr.

CIHTIFICATB ACCOUNT5*
SI .000 O. Mot. 4 Y„, Mot.nry 
VIHD INCRCASES TO 1 1S\
M mttrtlt MCtmultttS for I

/#

fį-V 07 CERTIFICATE ACCOUNTS*D /O *’’000 Or More 30 Mon t h Motunty 
w Z YIILD INCREASES TO 708% 
YEARLY on interest accumufated for 1 yr.

5%7.
YIARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
$1.000 Or More 90 Doy Moturity 
YIELD INCREASES TO 6 002% 
en Mitercst occumuloted lor 1 yr.

RADIO PROGRAMA
★

Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, U stoties 
WTLTN, 1360 bangos, veikla sekma
dieniais nuo 1:00 Ud 1:30 vai. po 
pistų — perduodama vėliausių pa 
saulinių žinių santrauka lr komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Šią programą veda Sfcepo 
sas J. Minkns. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltic Florists — gėlių 
Bei dovanų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Kasa. Tetofoaaa 
AN 8-6488. Tęs pat gaanamas to 
dienraštis Dranga*

BUD'S REALTY
BALYS BUDRAITIS 

4869 So. Archer Avenue 
TeL 254-5551

MACHINIST;
Mušt have job shop experience. 

Starting rate $6.00 per hour, plūs 
profit sharing. Excellent company be
nefits include paid holidays and vaca- 
tion, life insurance and hospitalization 
insurance.

Call Bob Blask — 585.1747 

R. B. MACHINE TOOL & 
ENGINEERING, INC.

8624 Industrial Dr., Bridgeview, IU.

BARBĖK, MEN’S HAIR STYLIST 
Mušt be hard working — can earn 
$25,000 a yr. & up. EzceU. chances 
for high earnings. Apply ln person.

DAVID HANSEN HAIR STYLIST 
FOR MEN

875 N. IVŪchlgan — 943-8171

TURRET LATRE 0R 
ENGINE LATHE OPERATOR

Some experience.
VVages according to experience.

BROADVIEH’ PRECIS1ON 
PRODUCTS 

3025 So. 26Ui Avenue 
BROADVIEW, ILLINOIS 

Tel. — 344-5464 
Aak for CLARENCE or FRED

MAINTENANCE
MAN

Minimum 3 years ezperience to re- 
palr and maintain eąuipment heavy 
on eletric.

Applications accepted Monday trru 
Friday 10 A. M. to 2 P. M.

DRESSEL’S
6630 So. Ashland Avė., Chicago

MACHINIST OR
MAINTEAANCK MECHANIC

Small, rapidly expandlng Job shop 
needs productlon managor to nialn- 
tain. set-up ąnd repalr productlon 
eąuipment, oonsistlng of lathes, sawg 
and reamera. Excellent salary abd 
benefits to the man who can contri- 
bute to our contlnued grovrth, Super- 
visory evpertence belpful. Call Jlm 
between 8 and 5, at 439-5560.

YlAtlY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
$1,000 Or More I Year Motunty 
YIELD INCREASES TO 6 81% 
on interest occumuloted lor 1 yr.

5%7
YiAnr

PASSBOOK SAVINGS 
Interest Pont to the Dole of SVi»hdfO*ol 
YIELD INCREASES TO S 39% 
on interest occumuloted lor 1 yr.

*A subsfantiat interesf penalty is required for early withdrawal.

ST/iND/inD 
renEn/u. 

fyH/iNGS
4192 Archer Avenue (at Sacramanto) 

Chicago, Illinois 60632 - 847-1140

Cetebratlng our B9th ynr 
Assata over $200.000.000.00 
Ressrves over $16,000,000.00

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632, tet. YA 7-5986

Didelis sklypas, S kamb. bung»low. 
<8 ir Whipple. Retas pirkiny*. Ne
brangiai.

2 po 8 kamb. 3 mieg. Svarus. Ge
ras. Teisinga kaina- Marųuette Pke. 
Puiki proga lietuviui.

4 po 5 kamb. 40 p. sklypas. Naujas 
šildymas. Marąuette pko. apyl.

5 butai Ir 2 biznio patalpos. Gražus 
namai Marąuette Parko centre. Pa
likimas — reikia skubiai parduot

Insurance —■ Ineome Tai 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63id St., 436-7878

’^šimkusrealestate'
NOTARY PUBLIC 

rNCGMi: tax siJtncE
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Ėst a to reikalais. Be to čia veikla 
Notariatas, daromi ir liudijimai, ver
timai. užpildomi pilietybes pareiški
mai lr įvairūs blankai.
4259 So. Maplcwood, CL 4-7450

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus lr Įdedu saujos pe

čius. Pigiai ĮSvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. jdedu vasdeas Šil
dytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — 447-8800

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS
Plauname lr vaškuojame 

visų rūšių grindis 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai. Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
OFRTUIRATAI IR AUTOMOBILIAI 

OOSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
25OI H. 8®th St., Chicago, UL 8OA22 
3333 8. Halsted. Chicago, IU. 80808 

TeL WA 3-2737; 254-3320
V. Valantinas

A. VILIMAS 
MOVING

Apdraustas perkraustymas. 
Įvairių atstumų 

888 VVEST 84th PLACE 
TeL FRontier 6-1882

Namų pirkimas — Pardavimas —> 
Valdymas

Draudimai — Ineome Tax 
— Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė., 778-2238

DĖMESIO

GĖLES
VeetnvSnen, Itanketoms, tatduinTSnu 

lr kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GELINY6IA
2443 W. OSrd Street, Chicago, UL 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldos lr ki
tus daiktus. Ir IS toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi “Draujje”.

HELP WANTED — MOTERYS 

CUenooe famlly wlth 6 child’n needs

UVE-IN HOUSEKEEPER
Other help employed, own room, 
top salary and home for rlght 
pėnoa. Recent references. Some 
English necessary. Tel. 835-4018

C~O O K
For Small Cafeteria 

Convenience Food Knowledge a plūs, 
SS.00 per hour — 40 hours per week.

PAID VACATION 
Ualldaya and Hoapltaltsstlon

RANDALL TENDEBING 
______ CaU 439-8300, Eit. 61p

HOUSEKEEPING
Day Shift — Full Time 

GOLF MILL NURSING HOME 
9777 Oreenwood Avė., Niles, Hl.

(1 Mock North of Oolf Miil Shopplng 
Center)

Phone — 965-6360

VYRAI IR MOTERYS

W a n t e d
BROIL COOK & 

FRY COOK
ĮAUK GIBBOHS GARDENS

147th and Oak Park Avė. ‘,l 
TINLEY PARK, ILLINOIS

Tel. — 687-2331
Ask for Dorothy LjTnch

IEŠKO NUOMOTI

Vyresnio amž. moteriai reikalingas 
4*Ą ar 5 kamb. apšild. butas. Pagei
daujama 2-jų butų name, Marąuette 
Pko. rajone j vakarus už Kedzie, 
tarp 55-os ir 67-os. Skambint tol. 
434-7453

IŠNUOMOJAMA -- POR RENT

IŠNUOM. 4 kamb. butas Marųuette 
Pke. Arti 69-os ir Campbell Avė. 
Skambint telefonu HE 4-2012 arba 
HE 4-6236

FRANK’S TV and RADIO, INC.
RADIO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

8246 Sa HALSTED STREET TEL. —• OA 8-7M0
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

i
f t



KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ontario

PAGERBTAS J. MANIUSKA

Birželio 23 d. susirinkę geras 
puskaipis artimų bičiulių j Jono 
MartiuSkos namus, pasveikino na 
mų šeimininką jo vardadienio, 
taip lygiai — ir gimtadienio pro
gomis, nes tos abi datos išpuola 
tą pačią dieną.

Gi Jonas Maniuska, nors persi
utęs per 70 metų slenksti, dar te
bėra guvus ir judrus, niekad ne
pailstantis choristas. Prieš tai — 
dar jis reikšdavosi scenos mėgėjų 
biutpėse ir buvo gana geras artis
tas. Vaidintų jis ir dabar, gaila, 
tik Toronte dabartirtfeu metu ne
egzistuoja jokia vaidintojų grupė.

Linkėtina Jonui Maniuškai ir 
toliau nepavargti, ibesireiškiant 
chore, nes tas reiškimasis — ir to
liau jj palaikys tolkj jauną, kaip 
ligi šiol. Šiam pagerbime A. Laju- 
kas pasakė sveikinimo kalbą, o vi 
si subuvimo dalyviai — sugiedo
jo Ilgiausiu metų.

LIŪDNAS SUDIEV
Prieš rašant apie liūdėsi ir su

diev, čia reikalingas dar trumpu
tis paaiškinimas, pabrėžiant, jog 
tas atsisveikinimas, besimaišąs sū 
tam tikra liūdesio doze, buvo iš
šauktas žmonių Širdyse, diktuo
jant jį įprastiems sentimentalu
mo jausmams.

1974 im. birželio 23 d. toromtie- 
čiai lietuviai turėjo paskutiniąsias 
pamaldas savo taip labai pamėg
toj Sv. Jono Krikštytojo parapi
jos bažnyčioje. Sv. Mišias atlaikė 
dr dienai pritaikintą (pamokslą pa 
sakė ilgametis tos parapijos klebo
nas kum. Petras Ažubalis. Mišių 
metu iškilmingai bažnyčios skliau 
tais sklaidėsi solisto V. Verikaičio 
halsas, o šventovė — buvo daug 
pilnesnė, nagu kitais kartais. Bu
vo atsisveikinta su ta šventove, 
kuri lietuviams labai ištikimai tar 
navo net 46-rius metus — 20 me
tų senosios ateivi jos lietuviams ir 
dar 26-rius — abiejoms kartoms: 
senesniajai ir naujesniajai (atki
lusiai po 2-jo Pas. karo).

Daugelio Sv. Jono Krikštytojo 
parapiėčių siųsta Dievop skausmo 
atodūsiai, o daugelio — kal
bėtos ir giedotos padėkos mal
dos ties impozantiška triumf uo
jančio Kristaus sfk/ulptūra ar ties 
AiuŠros Vartų Dievo Motinos lie
tuvio dailininko kūriniu. Juk 
daug tojoj šverttovėj buvo įvykių 
per tuos 46 metus ir džiugių, ir 
dramatiškų: daugelis sutuoktuvių, 
krikštynų, pirmosios komunijos e- 
įpizodų, beit daug — būta ir skaus 
uningų laidotuvių. Juk vien tik lie 
tuviškose kapinėse — Mississau- 
goje fenu laidojamas septintasis 
šimtas mūsų tautiečių. Tad, dėl ši
tokios priežasties — daugeliui ir 
ašara nubyrėjo atsisveikinant siu 
Sv. Jonu.

Parapija keliasi j naują vietą - 
Mississaiugon, ten, kur įsteigta ir 
lietuviškoji Anapilio sodyba. Die
ve, padėk parapijai įsikurti tinka
mai, stipriai ir pastoviai.

Pranys Alšėnas

DEŠIMTMETIS BE A. A. TEISININKO 
PETRO RIBOKO

Liepos 4 d. sueina 10 metų, 
kai Omahoje staiga mirė Kauno 
apygardos svarbesnių bylų teis
mo tardytojas Petras Ribokas. 
Gimęs 1899 m. gegužės 7 d. 
Švenčionių aps., Daugėliškio v. 
Pradžios mokyklą baigė Kazi
tišky. Rusijoj I pas. karo me
tu 6 gimnazijos klases, o grįžęs 
į neprik. Lietuvą baigė Aušros 
gimnaziją ir Vytauto Didžiojo 
universiteto teisių fakultetą 
Kaune. Baigęs gimnaziją pradė
jo tarnauti teisingumo ministe
rijoj. Vėliau perkeltas į Pane
vėžį apylinkės teismo tardyto
ju. Galutinas ir paskutinis pa
skyrimas — Kauno apygardos 
svarbesnių bylų teismo tardyto
ju iki rusų Lietuvos okupaci
jos, kada iš tų pareigų buvo at
leistas. Vedė mokytoją Elžbie
tą Riaubaitę (uteniškę): Pirma
sis sūnelis mirė. Užaugino duk
rą Viktoriją-Vidą (dabar Sužie- 
dėlienę), kuri baigė jėzuitų uni
versitetą Omahoje ir New Yor
ko univ. iš biznio administraci
jos magistro laipsniu. Dirbo 
New Yorke J‘Saks Fifth Avė.”, 
kada 1964 m. liepos 4 d. ją pa
siekė baisi žinia, jog tėvelis ant 
mamytės rankų amžinai užmer
kė akis.

vo dukrą įtraukti į lietuviškojo 
jaunimo organizacijas, išmoks
linti ir supažindinti su tėvyne, 
jos kultūra. Didelis jo troški
mas buvo, kad ji sukurtų lietu
višką šeimą, išsipildė. Tik, deja, 
nebedainuoja su vaikaičiais vy- 
tautu-JPetru ir Aru-Paulium Su
žiedėlį ais. pats, turėdamas ge
rą balsą, Rusijoj, Vokietijoj ir 
JAV, Omahoje, dalyvavo cho
ruose.

Jau dešimt metų, kai Petro 
nebėra gyvųjų tarpe. Amžiny
bėje trumpa akimirka, o mums 
gyviesiems praėjo daug liūdesio 
dienų. Tačiau mūsų širdyse te
bėra gyvas, gyvi jo patarimai, 
pamokymai, nuoširdūs paska
tinimai sunkiose valandose iš
tverti.

Po posmečio iš Omahos a. a. 
Petro Riboko palaikai perkelti

Brangiam tėvui

A. t A. VIKTORUI LUKOŠEVIČIUI mirus,
mielą ELVYRĄ NffRUTIENĘ. jos Seimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Jadvyga Ir Adolfas Damušlai 
Vanda ir Vytautas Majauskai

Mielam musų mecenatui

A. t A. Agr. JUOZUI SADŪNUI mirus,
jo dukteris DANGUOLĘ ir ALMJĮ, sūnų JONJJ bei jų šei
mas ir kitus gimines ir draugus nuoširdžiai užjau
čiame ii drauge liūdime.

Lietuvos Dukterų Draugija

j Brocktort, Mass., Kalvarijos 
kapines. Jo amžinojo poilsio vie
tą puošia juodo marmuro pa 
minklas su trimis kryžiais — 
“Rdbokų trejukės” simboliu.

Keliauninko Petro Riboko ke
lias baigėsi toli nuo tėvynės. Jo 
misija žemiškoje kelionėje pras
mingai atlikta. Prisimenant de
šimtąsias mirties metines, šv. 
Mišios už jo sielą bus atlaiky
tos Brocktone, Omahoje ir dau
gely vienuolynų koplyčiose. Pra
šau artimuosius draugus bei pa
žįstamus visame pasaulyje iš
blokštuosius prisiminti savo 
maldose velionį. E. Riboldenė

Mūšy kolonijose
Racine, Wisc.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 16 d. Racine, Wis., 
Altos skyrius suruošė trėmimų 
iš Lietuvos minėjimą, kuris bu
vo pradėtas pamaldomis šv. Kai 
zimiero bažnyčioje. Po pietų 
(šv. Kazimiero parapijos svetai- 
ffėje minėjimą atidarė Altos sky 
riaua pirm. Vikt. Kažemėkaitis,

A . . I apibūdindamas Lietuvos okupa-Petras su žmona staugesį sa-l^ 8uWastotM rinkimus-t"
mimus ir dabartinę padėtį Lie
tuvoje ir visus ragino darbu ir 
auka prisidėti prie Lietuvos iš
laisvinimo. Ką mes Čia darome, 
darome ne sau, o tautai. Mes 
gal nebesulauksime to iškilmin
go momento, kada Lietuva at
gaus laisvę, bet ji 'atgaus, nes 
tauta gyvena per amžius.

JAV himną sugiedojo Ida Ta- 
mulėnienė, o maldą paskaitė ku
nigas J. Kupris, MIC.

Inž. Romas Kasparas, PLB 
CV vicepirmininkas jaunimo rei
kalams, savo kalbą pradėjo vaiz 
dėlių iš Sibiro tremtinių gyveni
mo, kur maža mergytė prašo 
savo motinos bent mažo kąsne
lio duonytėse, kurios, deja, mo
tina neturi.

1941 m. birželio trėmimai bu
vo tik . pradžia lietuvių tautos 
naikinimo. Per 12 metų buvo

vykdomos masinės deportacijos.
Okupantas labai nori, kad 

mus ištiktų tautinė mirtis. Dai
nų ir šokių šventės, kongresai, 
jaunimo stovyklos, lituanistinis 
švietimas ir t. t. rodo mūsų gy
vybę. Išeivija turi puoselėti kul
tūrą, nes kitaip nevertas pasi
traukimas iš tėvynės. Lietuvoje 
draudžiama religija, klastojama 
storija ir kiti mokslai, gali būti 

išeivijos papildyti. Kalba buvo 
įdomi ir dalyviai atidžiai klausė
si.

Buvo priimta rezoliucija Lie
tuvos laisvinimo reikalais, kuri 
pasiųsta JAV prezidentui, aukš
tiems pareigūnams ir kongreso 
nariams.

Meninę programą atliko mo
terų sekstetas “Viltis”, vadov. 
Reginos Ditkienės. Sekstetas pa
dainavo gražių dainų, o Aldona 
Kavaliūnienė padeklamavo B. 
Brazdžionio eilėraštį. Po minė
jimo įvyko trumpos vaišės. Au
kų Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta 120 dol.

Jurgis Milas

BUS GALIMA LAIMĖTI 
MILIJONĄ

Liepos pabaigoje bus pradė
ti pardavinėti Illinois loterijos 
bilietai. Galima bus laimėti nuo 
20 dol. iki 1 mil. dolerių, pirkus 
bilietą už 50 ct.

Brangiai motinai

A. t A. Valerijai Bingelienei
Lietuvoje mirus, jos sūnų PETRĄ BINGELĮ ir jo šeimą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

East Chicagos Medžiotojų ir 
Meškeriotojų Klubas

A. t A. PETRUI ERINGIUI
mirus,

jo dukrą mielą ONUTĘ SABfiLIŪNIENĘ su šeima, p^nią 
ERINGIENĘ ir sūnus su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame.

(Regina ir Algirdas Ostrauskai 
Valerija ir Marijonas Ostrauskai

A. t A. Teofilei Grincevičienei
Lietuvoje mirus, jos sūnų ČESLOVĄ GRINCEVIČIŲ ir 

marčią ALDONA nuoširdžiai užjaučia

Ateitininkų Meno Draugija 
Šatrija

Mūsų veikliajam kolegai

A. t A. Agr. JUOZUI SADONUI mirus,
jo dukroms — poetei DANGUOLEI ir ALMAI KELIUO- 
TIENEI bei sūnui inž. JONUI su šeimomis ir visiems 
giminėms reiškiame nuoširdžiausios užuojautos žo
džius

Lietuvių Agronnomų Sąjunga Chicagoje

SENIAUSIAS VAISTINIS 
AUGALAS

Pilkasis Saldymedis (Glycyrrhiza 
glabra) yra vienas seniausių vaisti
nių augalų. Jis prieš 2,800 metų 
buvo vartojamas kinų liaudies me
dicinoje. Kinai jį laikė lygiaverčiu 
ženšeniui. Be to, saldymedį labai 
vertino šumerai tibitiečiai.

Senovės graikai saldymedžio šak
nis pirkdavo iš stepių klajoklių sk’- j 
tų ir vadino skitų šaknimi. Garsūs 
tų laikų gydytojai Hipokratas, Ga-, ( 
lennas ir kiti saldymedžio šaknis 
siūlė vartoti nuo kosulio, kvėpavi
mo takų uždegimo, vidurių užkie- | 
tėjimo ir vaistų skoniui pagerinti.

Saldymedis auga Vidurinėje Azi- Į 
joje, Užkaukazėje ir Pietų Ameri-; 
koje, daugindamasis sėklomis Ir v- 
getatyviniu būdu.

Saldymedžio šaknyse susikaupia iki 
15% glicirizino rūkšties, 1,9% fla-. 
voncidų, riebalų, vitaminų, mikro
elementų ir kitų medžiagų, Tačiau i 
svarbiausios medžiagos — gliciri-' 
žino rūkštis ir flavonoidai. Gliceri*1 
žino rūkštis yra šiintuB kartų sal
desnė už cukrų, tačiau ji — ne cuk
rus, o triterpeninis saponinas. Dėl 
šių savybių saldymedžio šaknų ek
straktai labai plačiai vartojami, gi
ros, alaus, tabako konditerijos ga
minių, gesintuvų, spalvotosios me
talurgijos, chemijos ir kitose pra
monės šakose. jm

— Mes privalome gyventi ir mo
kintis, bet išmokus jau per vėlu gy
venti. ....... • • "• '

Carolyn VVells

DRAUGAS, antradienis, 1974 m. liepos mėn. 2 d.

RIČARDAS V. BENDORAITIS
Gyveno 7151 S. Mozart Street, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 29 d., 1974, sulaukęs 28 m. amžiaus.
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 25 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai, Bronius ir Linda, sesuo 

Izolda Radvilienė su vyru Leonu, ir jų vaikai Kristina ir Rita, pa
matė Bronė Bendoraitienė ir jos sūnus Romas su žmona Živile ir 
šeima, dėdė Juozas Tarnas, tetos Natalija Radzvickaenė ir Ona Kis- 
laitienė su šeimomis, Lietuvoje 3 močiutės Ona Tamašauskienė, 
Barbaru BendoraVičienė ir Ona Bendoravičienė, 2 dėdės Kazimie
ras ir Petras BendoraiČiai, 3 tetos: Izabelė Jurkūnienė, Birutė Jan
kauskienė su šeimomis ir Dana Tamašauskaitė, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad., 6 vai. vak. Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės jvyks penktad., liepos 5 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Lietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Tėvai, sesuo Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel. 478-2345

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Laidotuvių . Direktoriai

S]
6845 SOUTH VVESTERN AVENUE

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laldotuvfu D i r e k t o r I a I
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Gallfornnia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TAVAS IR SONUS —
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. -Telef, GRovehiil 6-2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AlKšTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

5 '//■
PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

HIGH RATES 7 V
PAID OUARTERLY AT

BRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL.: LA 3-8248

(VVEST OF CALIFORNIA AVĖ.)

C S

PER ANNUM =

certificates 
$5000 or more

4 year min.

1

PER ANNUM

$5000 or more 
minimom

30 montbs =
...............................................„iiiniiiiiiniiiimimniiiiimmiMiiHmiiiiiiiiiiiiiiniHiiiHiiiiiiiiHHiiiiiiiiHiiiiiHiiniiiiiiimiiiiHiiŽ?

6*/2% 1

PER ANNUM |

$1,000 or more =
1 year min.

A. t A. MARY BUTKUS
Gyveno 3715 W. 69 Street, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 30 d., 1974, sulaukus 82 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Adeline Pfeiffer 
ir Violet, žentas VVilliam Koenig, 14 anūkų, 10 proanūkų, kiti 
giminės, draugai Ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje, 3700 W. 63 Street.

Laidotuvės įvyks antrad. liepos 2 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į Queen of the Universe parapijos bažnyčią, 
kurioje 10:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Eagan. Tel. LU 2-2000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

8807 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7 S4OI

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2814 W. 28rd PLACE TeL VIrgnia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
11023 Southtvest Hlghvvay, Palos Hills, I1L Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. TcL LAfayette 3-S572

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-89

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. BOth AVĖ., CICERO, ILL: Tel: • OLympic 2-1008
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X Domą Petrutytė dalyva
vo Bostone įvykusiame Montes- 
sori kongrese, kurio tema bu
vo: “Dorinės kompetencijos
raida vaikuose ir kliūtys moky
mesi, ryšium su Montessori 
įnašu į pilnutinės asmenybės 
vystymąsi”.

x Rima Janulevičiūtė išvy
ko į Northwestem universite
tą studijuotį žurnalistikos. Stu
dijos tęsis penkias savaites. 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro, valdyba iš Daužvardžio 
fondo jai šioms studijoms tęs
ti paskyrė 300 dol. stipendiją. 
R. Janulevičiūtė yra veikli lie
tuvių jaunimo organizacijose, 
šoka Grandyje, baigusi Pedag. 
institutą, uoliai lankė LŽS-gos 
žžurnalistikos kursus, savo ra
šiniais jau pasirodo lietuviškoje 
spaudoje.

X Dipl. inž. Jonas Kriaučiū
nas atvažiavo iš Švedijos pra
leisti atostogų ir apsistojo pas 
brolį Kazį Cicero, tel. 650-2732.

x Kazimieras Oksas, lietu
vis kandidatas į Cook apskri
ties sanitarinio distrikto pati
kėtinius, sparčiai ruošiasi artė
jančiai rinkiminei kampanijai. 
Jam šiame darbe talkina Illi
nois lietuvių respublikonų lyga 
ir visa eilė savanorių talkinin
kų. Jau yra įsteigtos keturios 
būstinės — dvi Marąuette Par
ke, viena Chicagos vidurmies- 
tyje ir viena Ciceroje. Organi
zuojama būstinė Lemonte. Rei
kia dar daugiau savanorių tal
kininkų.

X Dainavos stovykloj nuo 
šio sekmadienio stovyklauja 
jaunesnieji ateitininkai. Iš viso 
yra 130 stovyklautojų, mergai
čių ir berniukų beveik po ly
giai.

x Jonas Krikščiūnas, Detroit, 
Mich., prisiuntė "Draugui” au
ką. Ačiū.

x Aukų “Draugui” prisiuntė: 
po 3 dol. — Joseph Legner, Ce
cilija Janušauskas, Kazys De
gutis; 2 dol. — J. Salučka; 1,50 
dol. — Iz. Paukštys; 1 dol. — 
Fr. Sčerba. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

X šaunią gegužinę liepos 21 
dieną rengia Cicero j. šaulių 
kuopa “Klaipėda”. Gegužinė 
įvyks Cicero Medžiotojų - Meš
keriotojų ūky, netoli Antioch 
miestelio. Patraukli vietovė, me
džių pavėsis, geras oras, van
duo. Visą dieną veiks virtuvė — 
užkandinė, gėrimai. Tikimasi 
svečių iš Cicero, Chicagos, Wis- 
consino. Visi kviečiami ir lau 
kiami. (pr.)

X Mažiausiai elektros — tik 
6 A — ims Emerson vėsintu
vas — 6,000 BTU’s. Gradins- 
kas, 2512 W. 47 St., FR 6-1998. 
Atd. 9-6; pirm. ir ketv. 12-9. 
Sekm. ir treč. užd. (sk.)

X Dabar patogus laikas ati
daryti taupymo sąskaitą MU
TUAL FEDERAL B-VĖJE. 
Moka 5’4 iki 7^% už padėtus 
pinigus. Dėl smulkesnių taupy
mo sąlygų atsilankykite 2212 
W. Cermak Rl., arba skambin
kite tel. 847-7747. (sk.)

X Marąuette meno galerijo
je, 3215 W. 63 St., prie Kedzie 
Avė., iki liepos 4 d. žemomis 
kainomis galite įsigyti įvairių 
dailininkų darbų bei rėmų.

(sk.)
X Gintaro vasarvietėje jūsų 

laukia nerūpestingos ir malo
nios vasaros atostogos. Atvy
kite ir pasidžiaukite jomis. Dėl 
visų informacijų ir rezervacijų 
prašome skambint telef. (616) 
469-3298 arba rašyti: 15860 
Lake Shore Road, Union Pier, 
Michigan 49129. (sk.)

X Dr. Danguolė Variakojytė, 
Lojolos universiteto Chicagoje 
profesorė, etnografiškų studijų 
reikalais buvo iėvvkusi į Euro
pą. Ilgiau užtruko Italijoje ir 
Islandijoje, rinkdama etnogra
finę medžiagą ir stebėdama 
žmonių gyvenimo būdą.

X Kun. Andrius Naudžiūnas, 
MIC, provinciolo sekretorius 
specialiems reikalams lr “The 
Mariau” žurnalo redakcijos na
rys, išvyko į Bostoną aplanky
ti savo motinos ir kitų artimų
jų. Ta proga jis pasilsės ir dar 
aplankys gimines Scranton, Pa. 
Į Chicagą grįš liepos 20 d.

X Daumantas ir Kantrimas 
Čibai, Vista, Calif., tėvas su sū
numi, mūsų dienraščio artimi 
bendradarbiai, šią vasarą daug 
keliavo. Grįžę iš kelionės po 
Califomijos pusiasalį Meksiko
je, keliavo per Nevados dyku
mas, o vėliau pagal garsųjį Šv. 
Andriejaus sprogį. Iš Nilando 
mums prisiuntė sveikinimus. 
Šiomis dienomis grįžo į savo 
namus.

x Lietuvos Vyčių piknikas 
įvyksta liepos 4 d. Vyčių salė
je ir kiemelyje.

x Stasė Ulevičienė po sun
kios operacijos guli ligoninėje, 
518 No. Austin Blvd., Oak 
Park, III., 383 kambary, antroj 
lovoj. Galima ją aplankyti arba 
susisiekti telefonu LU 2-2200.

X Petronėlė Leita, Philadel
phia, Pa., nuoširdi Draugo skai
tytoja, dažnai paremia savo 
dienraštį . Ir dabar ji prisiuntė 
7 dolerių auką. Ačiū.

X Dabar patogus laikas ati
daryti taupymo sąskaitą MUTU
AL FED KKAL B-VĖJE. Moka 
5(4 iki 7Lį% už padėtus pini
gus. Dėl smulkesnių taupymo 
sąlygų atsilankykite 2212 West 
Cermak Rd., arba skambinkite 
tel. 847-7747. (sk.)

X Lietuvių Fondas. Nauji 
LF nariai a. a. Jurgio Bieliūno 
atm. įn. $200, — įrašė ir auko
jo Vanda Bieliūnienė, Venesue
la. A. a. Dr. Juozo Žemgulio 
atm. įn. $100, — įrašė ir auko
jo. Leodia Žemgulienė ir šeima, 
Čikaga. Adolfas ir Viktoria 
Andruliui, Port Orange, FL., 
$250. LF adresas: 2422 W. 
Marąuette Rd., Chicago, IL 
60629, tel. 925-6897. (pr.)

CHICAGOS ŽINIOS
GRAIKŲ KONGRESAS

Chicagoje vyksta Siaurės ir 
Pietų Amerikos graikų orto-
doksų Bažnyčios kongresas, ku- fXM!e?e Stotpktos prigėrė, įkrl-

riame dalyvauja dvasiškiai ir 
vadovaujantieji pasauliečiai. A- 
peigoms sekmadienį vadovavo 
graikų arkiv. Iaikovos.

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Chicagoje sekmadienį prasi

dėjo JAV švietimo sąjungos su
važiavimas, kuriame dalyvauja 
per 6,000 mokytojų.

GAZOLINAS BE ŠVINO
Vyriausybei susirūpinus šva

resniu oru, gazolino stotims 
įstakyta turėti ir tokio gazoli
no, kuriame nėra švino prie
maišų.

PRIGĖRĖ MERGAITĖ

Aštuonerių metų mergaitė

tusi į patvinusį Thorn upelį 
Chicago Heights apylinkėse. Į 
vandenį įslydo bežaisdama. Pa
matęs nelaimę, pro šalį važia
vęs benediktinų kunigas D. 
Kenrick sustabdė taksį, kuriuo 
važiavo, ir šoko į vandenį gel
bėti. Atsiskubino ir ugniagesiai, 
bet nebuvo galima atgaivinti. 

PADIDINS PAŠALPĄ

Illinois atstovų rūmai nubal
savo padidinti neturtėliams pa
šalpą, tam skirdami 53 mil. dol. 
daugiau. Iš viso šalpai metams 
numatoma 1.5 milijono dol.

Los Angeles gegužės 12, šv. Kazimiero par. kieme stovi iš kairės: A. 
Audronis, Aid. Audronlenė, J. Motiejūnas, Motiejūnienė, M. Žymantienė. 
V. Polikaitytė, kun. A. Kezya, SJ, D. Polikaltienė, A. Polikaitis, J. Rau- 
liaaitytė ir L. Kojelis, Nuotr. L. Briedžio

Toronto gintariečiai šoka Lietuvių savaitės Ottavvoje užbaigtuvėse. Viešas koncertas, sutraukęs virš 500 
žiūrovų, įvyko gegužės 19 d. High School of Commerce auditorijoje. Nuotr. B. čeponkaus

LIETUVIŲ FONDO IDĖJA GYVA 
IR ANT ATLANTO KRANTO

JURGIS JANUSAITIS
Turėjome progos Įdek ilgiau 

pabuvoti prie Atlanto, gražiame 
Daytona Beach, Fla. Tai sparčiai 
auganti šiaurinėje Floridoje vie
tovė, tačiau dar turinti daug erd
vės, o tarp Atlanto ir Halifąx pla
čiosios upės esančioje saloje už
tinkame laiko tėkmėje supustytų 
smėlio kopų, apaugusių krūmokš
niais.

Atlanto pakrantėje dygsta nau
ji daugiaaukščiai namai bei puoš 
nūs moteliai, viešbučiai, pasižymį 
architektūriniu grožiu.

Už Halifax upės, pušynų link 
statybos kampanijos stato nau
jus ręzidenoinius namus plačiu 
mastu. Įvairiose miesto vietose ir 
naujuose rajonuose didelį preky
bos centrai. Žodžiu, Daytona 
Beach, atrodo, dar visai neseniai 
pabudo ir jau ima veržtis į moder 
nų kurortinį miestą Floridos šiau 
rėje.

šia vietove ir jas apylinkėmis 
ima daugiau domėtis ir lietuviai. 
Apie įsikūrimo sąlygas gal kita 
proga. O šia vietove besidomin
tiems reikėtų ir patiems ten pasi
žvalgyti.

Tuo tarpu viešime pas vieną 
iš pirmųjų Daytona Beach apsi
gyvenusių lietuvių Adolfą ir Vik
toriją Andrullius. Šiuo metu jie 
gražiai ir pavyzdingai tvarko nuo 
savą, 33 kambarių ir butukų Sea- 
scape motelį ant pat Atlan
to kranto. Vieta graži. Atostogau 
tojams du maudymosi baseinai. 
O niuo kranto žvelgi į Atlanto 
platybes, į paplūdimio plotus, į 
čia pat supustytas kopas. Pats šei
mininkas visada labai užimtas. Jo

žmonelė Viktorija vis skuban 
ti tvarkyti motelio svečių reika
lus. Tačiau nežiūrint kaip jie bū
na užimti, visad, ypač su lietu
viais, randa laiko nuoširdžiai pa 
sukalbėti.

Vieną vakarą, sėdėdami At
lanto (krantinėje, šnekučiuoja
mės įvairiausiomis lietuviškojo 
gyvenimo temomis. Iš spaudos 
Andrulis daug ką žino. Apgailes
tauja dėl lietuvių nesutarimų, ta
čiau gėrisi mūsų kultūriniu, vi
suomeniniu ir politiniu. gyveni
mu, gėrisi visais tais žmonėmis, 
kurie, nesvarbu kurių pažiūrų ar 
'įsitikinimų jie 'bebūtų, su pasi
šventimu dirba mūsų kenčian
čios tėvynės šviesesniąją! ateičiai.

Plačiau įsikalbame ir apie vie
ną iš stipriausiųjų mūsų finansi
nių institucijų— Lietuvių fondą. 
A. Andrulis nepaprastai vertina 
LF sumanytojus ir vykdytojus. 
Tai, esą, vienas iš didžiųjų išeivi
jos lietuvių atliktų darbų.

— LF idėjomis įgyvenu seniai. 
Vis ruošiaus prisidėti savo, kad 
ir kukliu, įnašu. O dabar štai ir

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Apaštališkas delegatas
J. A. V-bėse arkivyskupas Jean 
Jadot suruošė priėmimą Šv. Tė
vo Pauliaus VI vienuoliktosios 
vainikavimo sukakties proga1. 
Šiame priėmime dalyvavo diplo
matinio korpuso dekanas, dip
lomatinių misijų šefai, Bažny
čios ir pasauliečių bei kitų re
ligijų atstovai. Taip pat svečių 
tarpe buvo Latvijos atstovas 
Dinbergs su žmona, Lietuvos 
atstovas ir O. Kajeckienė bei 
Lietuvos pasiuntinybės patarė
jas dr. S. Bačkis su žmona. Į 
priėmimą buvo atvykęs prof. 
msgr. P. Silvinskas, anksčiau 
dirbęs apaštališkoje delegatū- 
roje VVashingtone.

AUSTRALIJOJE

— Latrobe Valley lietuviai 
VI. 16 gražiai minėjo tragiškojo 
birželio įvykius. Pamaldas laikė 
kun. Pranas Dauknys. Bažnyčio
je gražiai skambėjo lietuviškos 
giesmės. Buvo ir meninė dalis. 
Iš viso, minėjimas buvo gražiai 
pravestas.

— Perto lietuvių katalikus, 
išvykus kun. L. Kemešiui, ap
tarnauja australas kun. Mcln- 
nis. Jis lietuvius mėgsta ir pa
dės iki tol, kol Perte lietuviai 
gaus lietuvį kunigą.

— Tautos Fondo atstovybė 
sėkmingai veikia Melboume. Ji 
telkia lėšas Australijos lietuvių 
tarpe ir jas persiunčia Lietu
vos išlaisvinimo akcijai stip
rinti.

— Pašto patarnavimas Aust
ralijoje paskutiniu metu pablo
gėjo. "Tėviškės Aidų” savaitraš 
tis viena proga skundžiasi, kad 
kai kurių vietovių lietuvius sa
vaitraštis pasiekia antrą — tre
čią savaitę, o kai kuriais atve
jais ir visiškai nepasiekia. Kai 
kurios įstaigos savo praneši

čekis. Jį parvešk LF vadovybei. 
Tai tik įpradžia. Ateityje ir vėl pa
remsiu, — įteikdamas stambokos 
sumos čekį, kalbėjo šis, tauriais 
visuomenininkais besidžiaugiąs, 
ant Atlanto kranto gyvenąs, toli 
nuo lietuviškųjų centrų atsisky
ręs lietuvis.

Lietuvių forido laimėjimais dar 
pasidalinome ne tik su Adolfu An 
druliiu, bet ir čia pastoviai įsikū
rusiu dr. Jonu Saudargu, kiuris LF 
savuoju įnašu jau senokai parė
mė.

Pokalbyje užsiminėme ir apie 
tuos šimtus ir tūkstančius lietu
vių, kurie pasiturinčiai šiame 
krašte gyvena, tačiau ne tik LF, 
bet ir kitų lietuviškųjų užmojų 
neremia. O iš jų atsiranda ir vis
ką kritikuojančių ir bandančių 
vykdomus darbus trukdyti.

— O būtų gera, kad ir kritikai 
ateitų su savu įnašu į lietuvišką 
veiklą, kad atiduotų prideramą 
duoklę ne tik žodžiu, bet auka ir 
darbu, kalbėjo vienas pokalbio 
dalyvis.

Džiugu, kad ir mažytėje lietu
viškoje salelėje, Daytona Beach, 
ant Atlanto kranto rusena lietu
viškosios minties židinėlis, nešąs 
šilimos lietuviškajai veiklai.

muose įdeda tokio ar panašaus 
turinio įrašus “Galite, savo pa
čių rizika, mokėjimus siųsti ir 
paštu”. Vis labiau įsigali priva
tus korespondencijos pristati- 
nėjimas, nors jis oficialiai yra 
draudžiamas.

— Perkūno sporto klubas 
Hobarte savo veiklą dar labiau 
išplėtė. Vadovauja pirm. P. 
Stenwix, sekr. A. Kantvilas ir 
ižd. A. Kaltinis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Kauno politechnikos insti

tutas išdavė jau 25,000 diplo
mų.

KANADOJE

— Julius Puodžiukas, šiemet 
baigęs Ijondono universiteto 
medicinos fakultetą. Jo brolis 
Edis tą tą patį fakultetą baigė 
prieš trejus metus. Julius gim
naziją baigė Toronte, kur jo tė
veliai ir dabar tebegyvena. Jis 
reiškėsi ateitininkų veikloje. 
1963 m. Julius įstojo į Londo
no universitetą ir po trejų me
tų gavo bakalauro laipsnį. Gili
no studijas, norėdamas įstoti į 
medicinos fakultetą. Baigęs pa
pildomuosius metus universite-

lietuviu žurnalistų
SĄJUNGOS PRANEŠIMAS

šių 1974-jų metų rudenį turi 
būti išrinkta nauja LŽS centro 
valdyba, kontrolės komisija ir 
garbės teismas, nes visų šių or
ganų trejų metų kadencija bai
giasi.

Nominacinė komisija, 1974 m. 
birželio 25 d. susirinkusi posė
džio, nutarė:

a) kandidatus į naują cent
ro valdybą nominuoti tik iš 
Chicagoje bei jos apylinkėse gy

venančių LŽS narių;
b) kandidatus į naują kontro 

lės komisiją nominuoti tik iš 
Toronte bei jo apylinkėse gyve
nančių LŽS narių;

c) kandidatus į garbės teismą 
nominuoti tik iš Los Angeles 
bei jos apylinkėse gyvenančių 
LŽS narių.

LŽS įstatai reikalauja1, kad 
būtų nominuojami ne mažiau 7 
(septyni) kandidatai į LŽS cent 
ro valdybą, ne mažiau 4 (ketu
ri) kandidatai į kontrolės komi
siją ir ne mažiau 4 (keturi) 
kandidatai į garbės teismą.

Nominacijų laikas prasideda 
su šio pranešimo data ir baigsis 
1974 m. rugsėjo 1 d. Su kandi
datų pavardėmis reikia atsiųsti 
ir jų pasirašytą sutikimą kandi
datuoti. Kandidatai, nedavę raš
tu sutikimo būti renkami arba 
pasiūlyti po 1974 m. rugsėjo 
1-mos dienos (pašto antspaudo

Inžinierius ir jo šeima St. Joseph'e

Inž. J. Karklys

Inž. Juozas Karklys, 1957 m. 
buvęs Lietuvių studentų s-gos 
pirmininkas, taip pat vadovavęs 
Skautų akademikų Chicagos 
skyriui, jau aštuoni metai, kaip 
dirba Whirpool korporacijoje 
Benton Harbor, Mich., ir su 
žmona Elvyra (Kriaučiūnaite) 
ir sūnumi Rimu gyvena kai
myniniame St. Joseph, Mich., 
mieste. Inž. J. Karklys, dirbda
mas tyrinėjimų srityje, per pas 
kutinius 12 mėnesių užpatenta
vo penkis išradimus, kur elekt
roninė kontrolė pritaikoma na
mų apyvokos mašinoms. Jo iš
radimai, drauge su (kitų kolegų, 
yra paskelbti profesiniame lei
dinyje, pasiekiančiame įvairias

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
BALFO GEGUŽINĖ

Chicagos Balfo apskritis, ku
riam vadovauja V. Šimkus, su 
savo 20 skyrių sekmadienį Bu
čo aikštėje, Willow Springs, su
rengė gegužinę, kuri sutraukė 
apie tūkstantį svečių. Skambė
jo lietuviškos dainos, grojo mu
zika, kas norėjo, pasišoko. Gau 
sus būrys telkėsi prie Balfo 
centro vald. pirm. M. Rudienės, 
kuri savo gimtadienio proga 
Balfo darbuotojus, pažįstamus

te, Julius išvyko į Windsorą ir 
mokytojavo gimnazijoje. Vėliau 
įstojo į YVndsoro universitetą 
ir po dvejų metų gavo magist
ro laipsnį. Grįžo į Londoną ir
1970 m. įstojo į medicinos fa
kultetą. Julius, būdamas stu
dentu, rado pakankamai laiko 
lietuviškai veiklai. Ketverius 
metus buvo uolus “Baltijos” an
samblio narys, o vėliau ansamb 
lį rėmė moraliai ir materialiai.
1971 m. Julius vedė Ireną Ži- 
bertavičiūtę. Londone Julius ir 
Irena buvo nuolatiniai Šiluvos 
Marijos parapijos lankytojai.

vėKanffli? fhib
kai diskvalifikuoti.

Kandidatus siūlant, rašyti se
kančiu adresu: Alfonsas Nakas, 
1668 Bowers Avė., Birmingham, 
Mi. 48008.

LŽS Vykdomųjų Organų no
minacinė komisija:

Vladas Selenis, pirmininkas 
Alfonsas Nakas, sekretorius

Jonas Gaižutis, narys

Lietuvių studentų 
suvažiavimas

1974 m. lapkričio 28-31 d. 
ruošiamas Šiaurės Amerikos 
Lietuvių studentų sąjungos su
važiavimas Toronte. Šio suva
žiavimo tema yra “Vienybė”, 
Suvažiavimo rengimo komite
tas stengiasi pravesti planą vi
siems studentams (klubams) 
susijuungti į vieną stiprią są
jungą.

Tokiu būdu organizacija bus 
stiprus vienetas aukštosiose 
mokslo institucijose lr galės 
veikti geriau nei praeity. Dau
giau informacijų seks vėliau.

Rengimo komitetas neturi lė
šų, nes pvz. suvažiavimui vien 
tik pašto ženklai kainuos $350. 
Todėl nuoširdžiai prašome, kad 
akademikai, filisteriai ir visi 
tie tautiečiai, kurie domisi stu
dentų veikla, prisidėtų prie su
važiavimo ruošimo finansiškai. 
Aukas siųskite Š, A. L. S. S. 
% Antanas Šileika, 22 Langside 
Avė., Weston, Ont., Canada.

JAV vietoves. Jau ketveri me
tai, kai inž. J. Karklys važiuo
ja į Las Vegas miestą, kur bū
na specialūs fizikų, chemikų ir 
elektronikos inžinierių simpo
ziumai, angliškai vadinami In
ternational Reliability Physics 
Symposium. Taip pat Wbirpool 
korporaccija J. Karkliui yra pa
vedusi atrinkti tas (kompanijas, 
su kuriomis jų korporacijai ge- 
riausiai apsimoka bendradar
biauti vienoje ar kitoje srityje.

Elvyra ir Juozas Kurkliai yra 
pedagogų vaikai. Elvyros ma
mytė mokyt. R. Kriaučiūnienė, 
dar ir dabar mokytojauja lit. 
mokyklose Chicagoje. Todėl ne
nuostabu, kad Karkliai, nors ir 
gyvendami už 100 mylių nuo 
Chicagos, savo sūnų Rimą ve
žiojo ne tik į lietuvių skautų 
sueigas, bet ir į K. Donelaičio 
lit. mokyklą. K. Donelaičio lit. 
mokyklą R. Karklys baigė per
nai, o šį rudenį net ryžtasi pra
dėti studijuoti Lit. Pedagogikos 
institute. į Karklių namus St. 
Joseph mieste ateina lietuviški 
laikraščiai ir nemažai knygų. 
Tai pavyzdys, kaip galima Iš
laikyti lietuvišką šeimą bei tau
tinę dvasią namuose, gyvenant 
toliau nuo lietuvių centrų.

V. R.

ir visus, kas tik buvo arti, vai
šino gaiviais gėrimais.

Suvažiavusių buvo visokių 
grupių žmonių. Veikė valgykla, 
laimės šulinys ir įvairūs laimė
jimai. Laimmgieji buvo: D. Viz
girdienė — laimėjo raguo
lį, o Marija1 Plačienė — brangų 
lietsargį, a. Suopienė — butelį, 
V. Navickienė — A. ir M. Rud- 
džių dovanotą sulenkiamą kė
dę, J. Breivė — radijo aparatą, 
A. Zarosa — P. Maldeikio 
“Auklėjimą”, E. Morkūnienė — 
butelį, A. Marma — prel. J. 
Končiaus “Vytautas Didysis”, 
E. Pranckevičienė — vyno bu
telį. Laimėjimus pravedė pirm, 
V. Šimkus ir J. Mackevičius.

Pažymėtina, kad visi dovanų 
rinkėjai, maisto parengėjai, 
darbininkai virtuvėje ir prie 
laimėjimų dirbo be atlyginimo, 
aukodami savo laiką ir darbą 
Balfo šalpai.

J. Daugailis

— Amerikoj tik 30% moterų 
turinčių daugiau 65 m. yra ne 
našlės.
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