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SPAUDOS SEKRETORIUS J. BRADY 
/ KOVOJA SU MIRTIMI

ČIKACIETIS T. J. McCarthy yra įvykio herojus

.. WASHINGTON, D.C. —_Bal- Washington© priemiestyje su 
tųjų Rūmų Spaudds sekretorius žmc'na ir dviem įsūnytais vai- 
Jamės S. Brady, pirmadienio 
įvykyje peršautas į galvą, kovo
ja. dėl savo gyvybės. George 
Washington© universiteto Medi
cinos Centro vyriausias chirur
gas ir ligoninės direktorius dr. 
Dennis O’Leary pareiškė, kad 
kulka palietė,'sekretoriaus Bra
dy smegenų .dešinę pusę. Einąs 
spaudos, sekretoriaus pareigas 
Lyn Nofziger pareiškė, kad Bra
dy kvėpavimas yrą. natūralus 
ir jis reaguoja Į aplinkos įvy
kius. . . ■

James S. Brady gimė prieš 
40 metų- Centralia, Ill., studija
vo politinius mokslus ir komu
nikaciją Illinois universitete 
Gharripain, III. Po trumpo laiko
tarpio Springfielde, buvo prezi- j numatomas, panaikinus kai ku-

GENERAL MOTORS MAŽINA 
OFISŲ TARNAUTOJUS

DETROITAS (AP). - “De
troit News” praneša, kad Gen
eral Motors nuniato paleisti 
tarp 8-15% ofisų tarnautojų iš 
dabar turimo 180,000 skaičiaus. 
Paleidimas numatomas laike 
šešių mėnesių ir tai paliestų 
apie 18,000 asmenų.

Tačiau General Motors kor
poracijos oficialus kalbėtojas 
pareiškė, kad nors numatoma 
apkarpyti ofisų tarnautojų skai

sčių, bet jokios, masinio atleidimo 
nenumatoma. “S u m a žinimas

WASHINGTON, D.C. — Rea- 
• gano administracija tiki, kad 
’JAV neiuri pakankamai strate- 
į ginių mineralų ir mitalų, ir ko 
. vo mėn. viduyje davė įsakymą: 
į 1) Supirkti už $100 milijonų 
mineralų, įskaitant kobaltą, tan- 

j lala, platiną, nikelį ir vanadį, šie 
į mineralai reikalingi industrijai, 
j gaminančiai karo, reikmenis.

2) Paskelbė planus, kad fede- 
ralinėse žemėse būtų sparčiau 
ieškoma minėtų mineralų.

! 3) Sutvarkyti ratifikavimą su- 
! tarties, pagal kurtą būtų galima 
! ieškoti ir naudotis jūrų dugne 
J randamą kobaltą ir magnį.

Kyla baimė,%kad nedraugiškai 
nusiteikusį pries' .

BALTŲJŲ RŪMŲ REIKALUS TVARB 
VALSTYBĖS SEKRETORIUS A. HAIl

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentui Reaganui buvo’ pada 
ryta operacija. Krūtinės ląstoje 
rasta įėjusi kulka, ji išimta, 
žaizdos tvarkingai susiuvinėtos 
ir prezidentas ramiai ilsisi ir

riuos departamentus, sujun
giant juos ir t.t. Be to, vietoj 
išeinančių į pensija nebus pri-

oficialus General Motors kalbė
tojas MacDonald.

dento Nixono pakviestas į Bal
tuosius Rūmus santykių su vi
suomenė pareigūnų ir Gynybos 
sek reforiaūs' TkmanF^.-^ums-- 
feld spaudos pareigūnu.:

Sekretorius Brady .1980 m. 
prezidento • rinkiminėje kampa
nijoje padžioje dirbo kandidato 
John Connally-štabe, bet vėliau 
pakviestas; į Reągąnpjšfabą. Jis 
gyvena įsu/žmona Sarah iridviem > zidenlo Ręągari^zyriaipiią^į^ 
vaikais Arlington' mastelyje | nūs, 35 m. MichaėiįE. ir jo dvi 
prie NVashingtoho. Iš/G^f'rąlios Į seserys — Maureen^. Reagan 
į- Washingtona atskiįd^ Brądy 
motina Dorothy, jfeš'' kelionei 
administracija atsiuntė lėktuvą.

Tikru herojum ir prezidento 
Reagano gyvybės 4 išgelbėtoju 
yra laikomas 31 metų čikagietis 
Timothy J. McCarthy. Jis yra 
sūnus Čikagos policijos seržanto 
Nornfan McCarthy. Jis ir jo

PREZIDENTO VAIKAI 
ATVYKO Į SOSTINĘ ;

W^H!5^TQN, D.cjfegre

Prez. Ronald Reagan buvo operuotas, Išimta jam . 
kulka iš krūlmėsTr jfš rrnHiai’svriksfe^Prezidenlas 

gavo tūkstančius užuojautos telegramų ir laiškų.

INDONEZIJOS KARIŠKI SMOGIKAI
NUGINKLAVO LĖKTUVO GROBIKUS

ir Patti Daviš pirmadienio va- 
kare atvyko į‘ AVasbingtOpą. Jie 
nuskubėjo | George jVashingto-\]o ir Indonezijos kariai smogi- 
no ligoninę^ kad atmerkęs po į§mn§ę lėktuvų langus, įlin-

žmona Bethy išvyko į Washing-1 Nebraska, 
toną. Timothy McCarthy baigė 
Leo aukšt. mokyklą ir prieš de
vynerius metus pradėjo tarnauti 
Slaptoje policijoje, o prieš 3 me
tus perkeltas į Washingtona 
prezidenti apsaugai. Įvykio me
tu, jis nedvejodamas savo kūnu 
užstojo prezidentą Reaganą. Pa
sikėsintojo paleista kulka su
žeidė jo vidurius ir kepenis. Jis 
yra Washington© universiteto li
goninėje.

McCarthy sesuo Karen, 21 me
tų Daley kolegijos slaugymo 
studentė, pareiškė, kad jos brolį 
ligoninėje aplankė prezidento 
žmona Nancy Reagan ir dėkojo 
jam už prezidento gyvybės iš
gelbėjimą. Ji taip pat kalbėjo su 
Timothy tėVais ir jiems pareiš
kė, kad jų sūnų sužeidusi kulka 
buvo skirta Reaganui. McCar
thy po operacijos jaučiasi gerai 
ir po 10 dienų iš ligoninės išeis, 
jei tik nebus komplikacijų.

McCarthy yra vedęs, gyvena

operacijos akis prezidentas ga
lėtų juos pirmiausia pamatyti. 
Kiek anksčiau atvyko 23 m. sū
nus Ron, gastroliavęs su Jef
frey II baleto grupe Lincoln,

Prez. Reagano trolis Neil 
Reagan, 72 m., gyV^jSantai Fe 
Ranch, prie San Diego, pareiš
kė, jog teismams atėjo laikas 
pasakyti, kad juokų laikai jau 
praėjo.

— Automobilių Darbininkų 
Unija (UAW) nutąrė pastatyti 
dvylikoje JAV miestų televizijc’s 
stotis. Tikslas —įtikinti visuo
menę, kad, reikalui esant, pas
taroji remtų jų kandidatus.

KALENDORELIS

Balandžio 1: Teodora, Daino
ra, Mindaugas, Gaivūnas.

Saule teka 5:35, leidžiasi 6:16.
Oras šiltesnis, lynota

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius K. VVald- 
fieiifi -smerkta yrisikėsini- ’ 
mą prieš prez. Reaganą ir 
linki jam kuo greičiau 
grįžti ąrBaHuofiius Rūmus. e

CHICAGO, Ill. — Praneši 
kad Cabrini-Green pastai 
gengės susitaikė yra na 
pareiškė Chicago Housing 
thority direktorius. “Kiekvi 
kuris talba apie susitaik 
yra daugiau negu naivus, 
taika pasiekta, policijai d: 
spaudimą į genges”, pn 
CHA vadas, anksčiau 1 
Cook apskrities kalėjimo s 
intendentas Wilson Moore.

Buvo manyta, kad viceprezi
dentui George Bush teks perim
ti valstybės prezidento pareigas, 
bet antradienį .galutinai paaiš
kėjo, kad nebus reikalo. Prezi 
dentas yra sužeistas, bėt jis turi 
sveiką protą, gerai ori; rituojąs' 
ir - gražiai sveiksta: Valstybės 
prezidento pareigu perdavimas, 
yra/gana komplikuotas, bran 
giai kainuoja ir gali kartais pa 
kenkti normaliam valstybės rei
kalą tvarkymui. Prezidentą pri
žiūrintieji- ,gydytojai, atsakingi 
kabineto " nariai' ir pareigūnai' 
priėjo išvados,/krad. prezidentas 
yrą pilnąi? pajėgusį^ąvxj.4>ąreiT 
goihš eiti. \ '

Viceprezidentas ^George Rush 
^.patyręs, kad įvyko jižpuolimas 
prieš-prezidentii Re^an, tuojau 
Sėdo į lėktuvą-ir iš Texas va Is i 
tjjos' atskrido \ i ’ANLąshįngtoną 
Pasikalbėjęs su' sekretorium A 

tuojau -sukvietė kabinete 
marius,■ perskaitė jiems veikiau 
Tius. :jstąfyniiis, priminė, kad 
;kJ^tdi'nriaifn^.Aėtu jis yra 
ipS^jg'O.tą^ eiti^pr/ri/lento pa
reigas. KabmetnNUiYŲį dauguma 
paiarę« .neSkupetU i>et daūgiai.-

Kitose policijos sferose 
kiama aebjonė šiuo susitai 
nurodant, kad dabar yra 
100 policijos pareigūnų s 
rajone ir tik jiems pasišc 
bus galima spręsti apie 
vadinamą tarp gengių “t<

šių svarbių nufcerabUįr metalų.
Pavyzdžiui, Zairas ir Zambi

ja, abi Afrikoj’valstybės, pa
grindinai aprCųilnančios JAV ko
baltu, kuris yra - naudojamas 
šprausminių lėktuvų 'motoruose, 
kasyklų mašinoms ir mašinoms 
gaminti įra^kmose. t

XT k elis galįjąmas iš . Kanados 
i r N or veg i j os. \Sovie t ų Sąjunga 
ir Pietų Afrika., kontroliuoja 
apie 2/3 magnio ^pasaulinės pro
dukcijos. šis l>baJx'Svarbus me 
talas reikalingas ^geležies’ pro^; 
cese. * <

Taip pit šios’į'abi vaĮ^-Rės- 
i aprūpina JAV- p.r^nr>nę. efitomu";; 
be kurio negaliuia apsieiti -įįą~ 

Į minant nerūdijantį plieną,, lėtr 
atidėliojo. j tuvų ir tanku m.fttbnis, šratinhis'

Indonezijos smogikai 8 minu-1 guolius ir chrrurjjinfuA įrankius, 
čių laikotarpyje nuginklavo vi-j Papildynąfti -aukščiau mipėtu- 
sus penkis teroristus, ■! 
karišką lėktuvą ir išskrido 
mo. Jie pasiėmė nelaisvėn 
imtą .vieną grobiką.

•?

— International Han 
kompanija praneša^ kad iš 
gautas užsakymas 1,800 
kiųjų sunkvežimių bus p 
tas vykdyti balandžio mėn 
džic'je. Pasirašytoji sutartis 
apie 10U milijonų dolerių.

KETURI LĖKTUVO GROBIKAI NUŠAUTI, 
PENKTAS PATEKO NELAISVĖN

amerikiečius, bet jų nužudymą1BANGKOKAS, Tailandas. — 
Antradienio anksti rvta Tailan-

do j vidų,’nušovė vieną lėktuvo 
grobiką, o vėliau nušovė dar 
tris, kurie pajėgė pasprukti iš 
lėtkuvo ir bandė bėgti asfaltuo
tu lėktuvų lauku. Vienas ten pat 
mirė, o kiti du mirė nuvežti i 
ligoninę. Vienas lėktuvo grobi
kas buvo ne taip sunkiai sužeis
tas, suimtas ir nugabentas į ka
lėjimo ligoninę.

, susėdo, j metalu ir mineralu, .kariniu ąt-j išsiąfškinfį. ■Jlr'hūyą-matosi
1 -- V" i zl v- * ‘ ' 1 . . *1^ • . ' ■5^'* ’ .'1 \ _ f - _ 1 1 11- Xna-

pa-

PĖDOS SMĖLYJE

Prez. Ronald Reaganas prezi
dentavimo pradžioje Baltuosiuo
se Bumuose pusryčiavo su Mal-; 
dos prieš pusryčius organizaci
jos nariais. Jis jiems pasakojo 
apie autorių, sapnavusį, kad ėjo 
pajūriu su Viešpačiu ir matė 
smėlyje dvejas pėdas. Gyveni
mo pabaigoje jis atsisuko ir pa
matė, kad sunkiausiais gyveni
mo momentais buvo matyti 
smėlyje tik vienos pėdos. Jis 
klausė Viešpatį, kodėl jis jį ap
leido. Viešpats atsakė:

— Mano sūnau, mano mielas 
kūdiki! Tos pėdos yra mano, 
kai aš tave nešiau.

Prezidentas tikėjd, kad sun
kiomis prezidentavimo valando
mis ir jis bus nešamas...

Jžvali plokšteliu industrija 
pagal tą pasakojimą išleido 
plokštelę, kuri yra daugiausia 
perkama ir labiausiai prašoma 
groti kai kuriose radijo stotyse.

sargų sustiprinimui, (lar ’reikia 
pirkti apie 50 milijonų 'uncijų 
sidabro. šiems visiems -pirki
niams reikalingas Kongreso pa
tvirtinimas. ’ \ / ' '

— Pirmadienį Solidarumo 
unija Lenkijoje atšaukė antra 
dienini planuojama streiką.

sužeistu.. prezh'RmfUjĮ? kalbėjęsi 
su gydytoj ais, todėl ir- nenore j.. 
'skubėti.7 L - -

’’ /Prezidentas'turėjo pasima 
tyli ąu pora užsienio diplomatų. 
Pasimatymo negalėjoTūti, todėl 
viceprezidentas Bush; p^siinfur- 
mavęs iš Valstybes departa
mento, turėjo tuos diplomatus

Penki musulmonai teroristai 
šeštadienį pagrobė Indonezijos 
DC-9 keleivinį lėktuvą su 50 ke
leivių. liepė skristi j Tailandą ir 
pareikalavo paleisti 80 kairiųjų, 
tebelaikomų Indonezijo's kalėji
muose nuo kariškių p.rversmo. 
Indonezijos valdžia prižadėjo 
patenkinti grobikų reikalavi
mus, bet vis vilkino ir atidėliojo. 
Praeitą sekmadienį lėktuvo 
grobikai pareikalavo pridėti dar 
pusantro milijono dolerių ir 
leisti jiems ęjtrisli i Libiją. į

Indonezija,?4vyriausybė priža- 
dėjOįišleistEjtalinius ir duoti pra
šomas dolerius. Vieloj kalinių, 
IifdopezijdŠrrvyriaiisyl>ė pasiun
tė 3'.į specialiai apmokytus smo
gikus i Tailandą ir ten kartu su 
50 vieHfdjįTSmogikų u puolė pa
grobtą lėktuvą,

Smog kai įsiems keleiviams 
*iepė gulti anf grindų, a grobi
kam liepė atsistoti ir atiduoti 
ginklus. Lėktuvo viduje prasi
dėjo susišaudymas. Vienas gro
bikas buvo vietoj nušautas. Smo- 
grkarns vldoyąvęs kariškis bu
vo sfrž^stiiĮi^tvidurius, o lėktu
vo lakūnas buvcEsunkiai sužeis
tas į -galvą.-;Grobikai planavo
sušaudyti lėktuve buvusius dū’ctrifftkatama mokės 12.328% \ i > * :

— Michigan valstijos Kongre
so atstovas Richard Fitzpatrick 
žada vykti j Hanojų ieškoti ten 
belaisvėje esančių JAV kareivių. 
Jis Vietnamo -kasė buvot grana
tos sužeistasATiiine kare 2,500 ( 
karių yra paskelbti dingusiais, 
akcijoje. . t

Nuo šid ketvirtadienio ban
kai ir taupymo bei skolinimo Į 
bendrovės Ghtcagoje 6 mėnesių!

PrAncūziJns prezidentas Valery Giscard d’Estaign 
pritarė prez. Reagano planams sustiprinti apsi
ginklavimą ir palinkėjo kuo greičiausiai pasveikti.

I

priimti, išaiškinti padėtį ir 
žadėti spręsti keliamus 
simus

Antradienį visi džiaugėsi 
prez. Reaganui specialist! 
daryta operacija labai gers 
vyko, jis ramiai ilsisi ir ža 
gyja. Gydytojai yra įsi t 
kad prezidentas greičiau s< 
rėš, negu daugelis mano.

Užpuolikas paleido ku' 
prezidentą, kai jis artėjo 
prezidento automobilio. ] 
dentas, pamatęs sveikina 
žmones, pakėlė kairiąją r 
atsakydamas į sveikinimą 
tarpu užpuolikas paleido’ ' 
i prezidentą. Kulka įėjo j 1 
nę tarp šonkaulių ir įėjo į 
cius. Karšta kulka įlindo 
rjjį plautį. Prezidentas, 
kulką, suspėjo pats nueiti 
savo automobilio. Durys 
pradarytos ir prezidentą s 
jusieji agentai jį įstūmė į 
mobilio vidų, kad nenata 
kokia kita šaudoma kulka.

Automobilyje nustatyta 
prezidentas iš tikrųjų buv 
belstas. Nutarta tuojau m 
i George Washington lig< 
Prezidentas išlipo iš mašn 
nuėjo į ligonine, kur jis t 
buvo nuv stas į greitosio 
gailios kambarį. Ten tnoji 
statė, koks iš tikrųjų buvc 
zidenlo sužeidimas. Ant gr< 
pasaukti specialistai žaizd; 
žiūrėti, rentgeno' nuotrauk. 
daryti ir kulkai lokalizuoti 
ka surasta apatinėje ka 
plaučio dalyje. Buvo tuo 
daryta o'peracija ir kuL 
imta.

Antradienio rytą spec:: 
pareiškė įsitikinimą, kad 
rėtų būti komplikacijų, ne 
racija gerai pavyko. Kuliu 
ėjo labai arti aortos, bet j 
prakirto. ■



LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

Kronikos žinios
(Tęsinys)

(R) LIET. BENDRUOMENĖS 
MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖS VEIKLA

Valdybos sąstatas

1981 metais visuotiniame na
rių susirinkime išrinktoji val
dyba pasiskirstė pareigomis: 
Ignas Petrauskas pirminin
kas, Juozas Bagdžius — vyk
domasis vicepirmininkas, Jo
nas Kreivėnas— vicepirm. ry
šiams su kitomis z organizaci
jomis Stefanija Kaulėnienė — 
sekretorė, Pranas Adoniai lis— 
kasininkas, Viktoras Kožica 
kultūriniams reikalams, Pa
rengimams ruošti— Antanina 
Gustaf, Jūratė Jasiūnienė ir 
Veronika Slakėnienė.

Apylinkės veiklos planas

Valdvba 1981 mekens suda- > ♦
rė šį plan^:

1. Iv’o 29 dienų , parapijas 
<alėje r. J. Adomavičiaus pa

skaita ir filmas.
2. Gegužės 10 diena Motinos 

Į Dienos proga dalyvauti mi- 
; šiose >u vėliavomis ir motinos
garbei, prie altoriaus padėti 

i gvvu gėlių vainikų.
i u
j 3. Gagnžt s 17 dieną suruošti 
(Kalantos ii kitu susideginusiu 
. tautos didvyriu minėjimą. Tos 
dienos programoje bus pritai
kyta paskaita ir menine da
lis.

i

1. Gegužės 21 dieną, Vyčių 
! sodelyje apylinkės gegužinė - 
! piknikas.
I 5 Gegužės 31 diena kan. VacĮ • ' £
lovo Zakarausko 50 metų ku
nigystės sukakties minėjimas, 
10 vai. 30 min. bus iškilmingos

mišios, po pietų, pa-
rapiios kanauninko pa-
g< rbimas -5- akademija.

(i. Liepom mėnesį, ntiinatoma 
dalyvauti su vėliavomis pa
vergtų tautų- savaitės demon
stracijoje, miesto centre.

7. Rugsėjo mėn. 13 dieną 
švenčiama Tautos šventė. Mi
šiose bits dalyvaujama su vė
liavomis. Po pietoj bus daly- 
vaujųatna Šiluvos atlaidų ei
senoje.

8. Spalių mėn. 10 dienų,šau
lių namuose, ruošiama meti
nė apylinkės vakarienė.

Korespondentai 
(Pabaiga)

Iš okup. Lietuvos
DON ŽUANAS KAUNE

Kauno muzikinis teatras pir 
mą kart po karo pastatė Mo-

zarto operą “Don Žuanas‘2 
Operą dirigavo S. Sondeckis, 

1 pagrindinę Don Žuano parti
ją, kurią 1484 m. dainavo J. 
Mažeika, dabar atliko J. Mali- 

‘ kėnis.
* ♦

Daugiau komunistų 
- mažiau duonos
š. m. sausia 29-31 d. d. Vil

niuje vykusiame Lietuvos ko
munistų partijos XVIII suva
žiavime partijos I sekretorius 
P.Griškevičius padarė ilgų pi’a 
nešimų. Jis pasakė, kad nuo 
praeito suvažiavimo j^spubli- 
kos partinėje organizacijoje 
narių padaugėjo 25 tūkstančių 
čiais. šiuo metu organizacijoj 
yra 171 tūkstantis Sov. Sąjun
gos kom. partijos narni ir kan
didatų.

Bet respublika neįvykdė že_

mės ūkio produktų gamybos bą gyventojų asmeniniuose pakalu, pagal P. Griškevičių,bus 
penkmečio .plano. Respublika , garbiniuose ūkiuose. Naujaslabai naudingas.
pardavė valstybei mažiau ne- vyriausybės potvarkis tuo rei- (Iš Eur. Lietuvio)
gu buvo planuota — cukrinių' 
runkeliu linų pluošto, gyvu-

ir , ia ^NUSTATĖ LIETUVIU PALIKTUS VARDUS
jonuose žema žemdirbystes. Rašo Vladas Rasčiauskas
kultūra, nepakankamai duo
dama organinių trąšų, neracio 
na irai naudojamas kiekvienas 
žemes hektaras. Negalima vien 
objektyviomis priežastimis pa 
teisinti karvių produktyvumo 
sumažėjimo. I98U m. respubli
koje vidutiniškai iš vienos 
karvės primelžta tik 2,942 kg. 
pieno. Sumažėjo penimų gy
vulių vidutiniai paros prie
svoriai.

Svarbiausis susidariusios pa 
dėties priežastis yra silpna pa
šarų bazė, atskirai imant ne
pakankamas grūdų stambių
jų ir sultingųjų-pašarų gamy
bos lygis. Nė vienais dešimto-? 
jo penkmečio metais nepavyk 
ko įvykdyti grūdų, siloso ir pa’

j mu pagrindan paėmė Dniepro
I upės aukštumos sritį ir ištyrė
I A 1*1. 1 Y*visus tos aukštumos vardus. Jis 

tikėjosi surašyti visus rusiškus 
upių ir ežerų vardus, bet kai 
surašė, tai pamatė, kad tie var
dai nerusiški. Pasiėmęs Būgos 
žodynų, Toporovas įsitikino, kad 
tie vardai yra lietuviški. Jis no
rėjo tų reikalų ištirti, tai turėjo 
lietuviškai pramokti.

Jis ryžosi ištirti Dniepro upės 
aukštumas. Kaip žinome, rusai 
turi tris dideles upes, kurios ne
ša savo' vandenis iš šiaurės į 
pietus. Pati didžiausioji upė 
•yra Volga. Ji savo vandenis ne- 

Vladas Rasctauškas ,ša i Kaspijos jūrų. Antroji upė 
yra Donas. Ji jau plaukia į Juo- 

_ _ _ _ Anų dienų gavęs Elenos Slie- dują jūrų. Trečioji yra Dniep-
šarimų šakniavaisių gamybos' soriūnienės straipsnį “Mokslo ras. Ji prasideda toli šiaurėje, 
plamį. * ‘ ir gyvenimo” žurnale apie Ry- bet savo vandenis per Kijevu

P. Griškevičius iškėlė rei_!goje susirinkusius lietuvių se- neša į Juodųjų jūrų.
kalų visokeriopai skatinti gy-; novės tyrinėtojus, susižavėjau i 
vulininkystės produktų gamy-1 lietuvių tautos praeitimi ir pa- 

| aiškinau savo nuomonę apie 
■■ i man visai naujus dalykus. Aš

Toporovas, pats būdamas 
Dniepro gyventojas, nutarė iš
tirti Dniepro aukštumos upių ir 
ežerų vardus. Tuos vardus iš se-
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NOW Account Checking Is Now - U
Available At Standard Federal Savings. Now°*’°eR 
Earn 5’4% Interest On The Entire Balance
In Your Checking Account u i 7*
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VA V

LOW MINIMUM BALANCE REQUIREMENTS V
Standard Federal Offers No-Service-Charge Checking: '
• When you maintain a minimum balance of just $100.
• No minimum balance if you have $2000 or more in a 

single Standard Federal savings or certificate account
• Only $ 10 minimum balance for Senior Citizens with direct deposit of government checks to their checking account

Standard's interest earning checking account provides another money making opportunity you’re sure to appreciate, 5’/4% interest 
will be compounded daily and credited monthly. And, each month your cancelled checks will be returned to you along with an itemized 
statement showing deposits made, checks cleared and interest earned during the period. Checking and savings accounts 
at Standard Federal are insured to $ 100,000 by the FSLIC.

Now you can enjoy having your checking and savings accounts in one convenient and safe place. Sign up for your checking account 
now and start earning interest immediately. Stop in soon at any one bf our ten convenient locations and get all the facts from one of our 
Savings Counselors. ‘U
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HOME OFFICE
4192 Archer Avenue 
Chicago. Illinois 60632 
Phone 847-1140

STANDARD FEDER Al. SAVINGS
ASSETS OVĖk 4545 MILLION

įį
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GARFIELD RIDGE 
6141 Archer Avenue 
Chicago. Illinois 60638 
Phone 767 -5200

47TH STREET
2555 West 47th Street 
Chicago. Illinois 60632 
Phone 523-1083

DOWNERS GROVE 
5100 Forest Avenue 
Downers Grove, Illinois 60515 
Phone 963-1140

LOMBARD

LombMl. ItiRob 60148 
Phone 627-1F40

HICKORY HILLS
9357 Sooth Roberts Road > 
Hickory HUK Whois 60457 
Phone 598-5050

AURORA
301 West Galena Boulevard 
Aurora, Illinois 60507 
Phone 892-1140

OAK LAWN
10350 South Putaaki Road 
Oak La«n. Wnots 60453 
Phone 424-5910

HILL CREEK
Hill Creek Shopping Center 
Hickory HUls., Illinois 6D457 
Phone 599-1977

BOULDER HU.
21 Bookier HB1 Pus
Boulder Hill, Illinois 60538
PhoneM7-1166

Į visai nežinojau, kad senovėje, 
i tai yra, prieš 800 metų, lietuviai 
Į ir latviai kalbėjo viena —lietu- 

‘ vių— kalba. Tai pripažįsta pa
tys geriausi latvių kalbos spe- 

j cialistai. Tai pripažino latvių ■ 
įkalbos profesorius J. Endzely-' 
j nas. Tai pripažįsta jo išauginta 
I kita profesorė Marta Rudzytė. 
i Man tos žinios buvo tokios 
Į naujos, jos mane tiek sužavėjo, 
j kad neiškenčiau ir parašiau apie 
1 tai. Kai ką patiriu ,tai vis noriu i 
| su kitais žiniomis pasidalyti, 
i Pasirodo, kad atsirado daugiau 
{ tokių, kurie apie tuos dalykus 
i nieko nežinojo; Kai parašiau,
* tai man skambino ir pasakojo, 
į kad ir jie nieko nežinojo. Jie 
‘ nori, kad aš dar parašyčiau, tai 
I ir jie šį tą apie tekią įdomią
* praeitį vieną kitą dalyką patirs. 
; Geriausia būtų, kad apie tuos
* reikalus rašvtu tie, kurie studi-i “i javo istoriją ir tuos reikalus 
; žino. Jie daug žmo, bet nerašo. 
} Neprisirengia. Gal jie knygas 
rašo, bet aš parašysiu, ką girdė
jau. 0 kai jie prisirengs ir para
šys, tai tada ir mes visi pasi
mokysime.

Daugiausia atsiliepė mano pa
žįstami apie V. Toporovą, didelį 
praeities tyrinėtoją. Sakiau, kad 

; kelis kartus man teko girdėti 
apie tą rusų profesorių, kuris 

j daugiau patyrė apie lietuvius, 
negu patys lietuviai apie tai 

t žinojo.
; Toporovas aprašė lietuvių pa
liktus paminklus. Ne kapines, 

' bet didelius paminklus, ne ilgas 
' nosis, kaip paliko Velykų salų 
gyventojai, bet lietuviai paliko 
upių, ežerų ir didelių balų var
dus. Toporovas, kantrus ir pro
tingas istorikas, norėjo patirti, 
kada rusai pirmą kartą atsirado 
dabartinėse rusų žemėse. Bet 
jis nustebo, kad pirma negu ru
sai atsirado tose žemėse, ten 

’ jau buvo lietuviai. Kada jie ten 
1 buvo, Toporovui nepavyko nu
statyti, nes lietuviai ant savo pa
liktų paminklų datos neužrašė. 
Tie davė upėms, ežerams ir ba- 

’poms lietuviškus vardus. Kai 
. atsirado rusai, lai jie tuos var 
' dus rado. Jiems nauju vardu > s
j ieškoti nereikėjo, tai lietuviškus 
(vardus variojo. Jie nežinojo, kų 
i lietuviški vardai reiškė, bet ru- 
, sai tuos vanhis paliko. Rusai 
j dar ir šiandien lietuvių duotus 
/vardus vartoja, nors ir nežino, 
t ką tie lietuviški vardai reiškia.

Ir Toporovas lietuviškai ne
mokėjų, bei jis nusipirko Kazio 
Išilgos žudyną, susirado jam rei
kalingų žodžių vardus ir parašė 
labai įdomią istoriją, kuri buvo 
įdomi ne tiktai rusams, bet ir 
lietuviams. Lietuviai patys būtų 
negalėję ' padary Ii • to'; ką Topo- 
rdvas padarė. Jis pasiryžo ištirti 
vienos nfecKdelės Rusijos dalies 
pfdtų vardus. Jis savo fyr’nėji-

nų do'kumentų, iš valsčiuose bu
vusių aprašymų, jis pajėgė ga
na tiksliai surinkti. Susidarė 
apie 40 puslapių įvairiausių jam 
negirdėtų ir nežinomų vardų. 
Aiškus daiktas, jam tas darbas 
brangiai kainavo. Jis norėjo pa
tirti, ką tie vardai reiškė, kokia 

i kalba jie buvo, kaip jie buvo iš
tariami.

■ Man, rusiškai suprantančiam 
ir susikalbančiam, didžiausią 
bėdą sudarė rusų kalba. Turė
jau rusiškus žodynus, bet ir tie 
ne man. buvo rašyti, kai norėjau 
patirti, apie ką Tuporovas rašė 
ir studijavo. Man didžiausią bė
dą sudarė žodis Podnieprovje. 
Kelias valandas praleidau žody
nuose, bet jie man nepadėjo. 
To’kio žodžio neradau. Toporo
vas turi būti labai mokytas 
žmogus, bet jo žinios — ne man. 
Pavartęs jo studijas, priėjau įsi
tikinimo, kad jo žinios tiko tik 
mokytiems.

Dalykas šiek tiek paaiškėjo, 
kai padėjau žodynus Į šalį ir 
pradėjau lyginti su panašiais 
lietuviškais vardais. Aš gimiau 
Panevėžyje, o Panevėžys stovi 
ant Nevėžio kranto. Per Kauną 
eina Nemunas, o aš gyvenau 
Panemunėj. Toporovas rašo apie 
Dnieprą, o jis tyrinėja Padnie- 
provję. Tada man atrodė, kad 
visi būtų supratę jo studijas ir 
žemėlapius, jeigu jis būtų su- 

. prantamai rašęs.
Pirmiausia išsiaiškinau Aukš

tąją Padnieprovję, tai supratau, 
kur užsiliko Toporovo išaiškinti 
■lietuviški vardai. Jo Padnie- 
provje yra tos vietos, kur šian
dien yra Tula, Oka, Koluga, 
Pinskas, Minskas. Vitebskas, 
Valda jus, liečia Pripietę, priei
na prie Maskvos, ją aplenkia ir 
nueina toli Į rytus. Įvarios upės 
ir upeliai pasiekia beveik Kije- 

bet lietuvišku vardu vra ir 
-ose apylinkėse.

Reikia turėti galvoje, kad To
porovas ištyrė ir žemėlapių pri
gamino tiktai apie Aukštąją 
Podnkgrovje. Jis neturėjo laiko 
.eitas Rusijos vielas ištirti. Jeigu 
neatsiras kito rusiško Toporo
vo, tai lietuviai turės tą reikalą 
styrinėti. Bet lietuviai, kaip 
luozas Vcncltfva rašo, ne tyri
nėtojai. Jie paima, ką vokiečiai 
jiems pakiša ir bando įtikinti, 
kad jie žino, ką Šheka. O kas jų 
dyrinėjiinais” netiki, tai su tais 
nenori skaitytis.

(Bus daugiau)

Laimingas

— Na, kaip tu tą naktį na
mo grįžai? , . •

O ne, aš tada pakliuvau į 
policijos areštinę.

— Tu, matai, la'i-iingcsuis, 
o aš grįžau namo

2 — Naujienos, Chicago. Ill Wednesday, April 4^ 1981 -*
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir įausmę darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

DVASINĖ ATGAIVA GAIVINA KŪNĄ

Kūno Kultūros Rūmai Kaune

nair

— ir taip tris kar- <iž-ia sveikoms celėms virsti ve-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

TeL 476-2206
..aiMiiBiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

9 H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ _ doL
Pavardė ir vardas _____________________________________ _
Adresas ______________________________________________

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų sraltytajų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

nės pasidalina pusiau: vieni už, 
kiti prieš meditaciją. Pamaldos

sinių pastangų.
Meditacija-garbinimas 

atgaivina žmogų
Medit

J normaliame stovyje esant žmo- 
Lgui prigimtas.atsparumas nęlei-

g Kai Konfucijus buvo klaus
tas,.kokios jis yra nuomonės apie 
dvasias, jis atsakė: “Gerbk jas 
ir laikykis ato'kiau nuo jų“.

Kokį darbą tu beprądėtum, 
kad ir geriausią ar blogiausią, 
žmonės tavo darbo atžvilgiu pa
sidalins beveik pusiau ’į dvi 
priešingas puses: vieni bus už 
tavo veiklą, ją girs ir rems, kiti 
priešingai elgsis — tą patį dar
bą jie peiks, niekins ir tave, dir
bantįjį, bus pasiruošę akmeni
mis užsvaidyti. Tik apsižvalgy
kime apie save ir mes pastebė 
sime labai nevienodą žmonių al- 
sinešimą į vieną ir tą patį daly 
ką. štai, kad ir Kristus. Jis sa 
vais darbais mokė žmones vie
no vienintelio ir pačio savrbiau- 
sio žmogui dalyko — MEILĖS

Kristaus mokslas yra meilė 
nieko daugiau. .Atimk iš te 
mokslo meilę — liks peių mai 
šas.’; O vis tiek buvo, pakanka 
mai savo asmenybėmis dar 
žmonėmis netapusiųjų, kurie 
nepriėmė meilės nuostatų, buvo 
priešingi Kristui ir, tokie būda
mi, jį nukryžiavo. - .

Panašiai dėjosi ir su mūsų 
pavyzdingiausiu dvasiškiu — 
Tumu Vaižgantu. Jis tapo lai
mingu, kitiems laimę savais ei 
gesiais teikdamas. Už tai jis bu
vo savų viršininkų žvairakiuo
jamas. Arba vėl, mūsų tautos 
genialusis s o c ialreformatorius 
prelatas Mykolas Krupavičius. 
Jis savais darbais mylėjo saviš
kius, suteikė Lietuvai didžiausią 
dovaną —- pravedė visame pa
saulyje pavyzdingiausią žemės 
reformą: Lietuvoje. O kiek mū
siškių jį įvairiopai skriaudė, ap-

kodėl jūs, l’etuviai, taip 
tarpe nesutinkate, juk visi esą-. tais daugumoje atvejais, žmc’- 
te tremtiniai. Ne blogiau vyks

iu tarpe ir laisvėje gy-
Tai didelis ženklas, kad — Aukščiausios Esybės garbi
esiems reikia gavėniškos r.imas vieniems eina iš mados, 

medils'eijos savo nusiteikimams Taip prieš 
sužmoginti.

Reiškime nesveiką gyve
nimą sveikesniu

Taip mūsų tarpe nusiduoda 
vien todėl, kad dar ne visi žmo
nės tapo tikrais žmonėmis, sa-

; asmenybėmis, kitam sa- 
t ■— savais nusiteikimeis.

i’odėl jie ir persekioja gerai da-

Religijos atžvilgiu, kaip ir ki- rėjo, pajėgia žmogui suteikti 
malonumą, poilsį, draugyste, 
kilnų bendravimą tarp vyro ir 
moters bei kitu žmonių. Medi
tacija tinka kiekvienam, tiek ti
kinčiam, tiek ateistui. Gi, Tvė
rėjo garbinimas yra ta pati me- 
ditaeja, tik su priedais, tikin
čiajam priimtinais. Toks dvasi-

Kaip kūnas, taip ir dvasia pasilpsta — 
abiems yra naudinga atgaiva.

(Gyvenimo tiesa)
kalbėjo, net Vatikanui skundė, 
jam nepadėjo, dar gi jį apleido.

Nelšugdei asmenybės, dar 
nesi tikras žmogus

Taip dedasi ir visuose kituose 
reikaluose ant šios žemės. Tik 
tu pradėk kokį žmonėms geriau
sią darbą, atsiras žmonių, kurie 
tave kryžiavos, į tave žvaira
kiuos, tave apkalbės, tau nepa- 
lės ir tave didžiausiame varge* 
itsidūrusj apleis.

Bus dar blogesnių žmonių, 
kurie savo' asmenybėmis dar ne- , 
nis tikrais žmonėmis tape. Jie j 
tau įsakinės tą ir tą daryti, bet j
patys piršto nepajudins; dar it 
blogiau: tokie ims pykti, kodėl 
tu jų neklausai. Žinome, kad Y rančiuosius. Tik pr 
baisus žmogus Neronas krikščio-Į dabartinį šio krašto p 
aims buvo žiaurus. Teisingais! jis darb 
keliais enančius ir Xeronui ne
pataikau janičus krikščionis jis 
atduodavo alkaniems 
sudraskyti. Ir tai vyko ne miš 
ko tankumyne, bet Romos mies 
įb centre, didžiasiame teatre 
kuris būdavo' pilnas žiūrovų.

Įsivaizduokime tokių žmonų 
žiaurumą ir suprasime, kad da 
bar 
nuo 
Juk 
še 
Net 
vienas 
skundė.

s eina vaduoti šį 
tą iš tikrai besiartinančio: 
žūties. O savomis asmeny 

žvėrinis dar nesubrendusieji žmon
- są peklą kelia prieš ji. Jie prie- 
-! šinasi, kam reikalaujama tvar- 
, kytis šeimyniniame gyvenime, 

kur septynių vaikų motina ne- 
J i turi legalaus vyro ir gyvena iš

tvirkaudama, o mes, mokesčių 
turime padengti iš

tvirkaujančiosios išlaidas. Das
ir mes netoli atsiliekame mokėtojai, 
tų žiaurių romėnų elgesių.
ir mes vienas kitą pasinio-į ant žemės negirdėta, neregėta- 
vandens laše paskandinti. į neteisybė yra toks padorių žmo- 
Sšlrernti Sibiran* lietuviai! nių skriaudimas, toks ištvirkau- 

kitą skriaudė, rusams Į jančiųjų palaikymas, šioje ga-. 
Jie elgėsi kaip anos ? vėnioje mes turime atidžiau ir

musės išrūgose: šiandien aš ant j stropiau tvarkytis su savomis 
tavęs, ryt tu ant manos, o po-1 asmenybėmis. Tada mes imsime 
ryt — abu labu išrūgų dugne, mažiau vienas kitą skriausti. 
Net rusai stebėjosi ir klausė,

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
į ČIAMOS TREČDALĮ METUI

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmeniška demesj, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

mažai laiko skiria meditacijai, 
savo taip vadinamam išgany
mui. Kaip darbas, žaidimas, 
meilė bei miegas eina su per
traukomis, taip esti ir su dvasi- l 
niam atsigaivinimui praktikuo
jamu meditacija.

Kiekvienam žmogų: reikia pa
sirinkti jam reikiamą meditaci
jos dažnumą. Ar tai bus kas va
landą, kas dieną, kas savaitę, 
ar dar rečiau; ritmiškas medi
tacijos pasikartojimas turi būti 
tvarkomas panašiai kaip ir kiti 
žmogaus asmeniški reikalai, sa
kysim miegas, maistas bei 
poilsis. i

- Medicinoje panaudojama 
meditacija

Dabar išvystytas psichctera- 
pin s žmogaus atsparumo vė
žiui gydymas. Psichoterapinė 
programa vėžiu sergantiems pa
deda normalesnėn padėtin at
statyti psichosomatinius vyks- 

i mus kūne. Tada atsparumas 
prieš vėžį padidėja žmogaus kū
no celėse. Psichoterapistė Ste-

vėžį. Toliau, minėtas metodas 
įeikalauja išsiaiškinti gilius 
psichologinius per gyvenimus, 
kurie privedė prie vėžio atsira
dimo, silpnėjant žmogaus atspa
rumui.

nusiteikęs
' žmogus meditaciją laiko tamsių 
J riduramžių liekana, niekam 
.vertu dalyku. Gi, teigiamai re- 
i ligijos-meditacijos — Aukščiau- 
■sios Esybės pagerbimo atžvilgiu 
nusiteikęs žmogus susilaukia 
naudos iš meditacijos. Jam tas 
dalykas gali būti įdomus, jį ma-| 

ioniai nuteikiąs. ' I
lain žmogui’, kuris meditaci

jai bei Tvėrėjo pagarbai rinitai
I atsiduoda, meditacija gali • jį 

;rc.š- veikti kaip gyduolė. Tikrumoje 
pra-, meditacija atgaivina žmogaus 

dvasią taip, kaip miegas atnau
jina kūną. Mat, mūsų dvasinės 
jėgos išsenka taip, kaip ir’. kū
niškos. Esama žmoguje kūno ir 
dvasios energija sumažėja, ją 
reikia papildyti,. Dvasinis pasil- 
pimas nėra’ kūno nuovargis. 
Mat, ir nieko savame gyvenime 
nedirbąs, žmogus yra linkęs dva
siniai psrsilpti taip, kaip ir kiek- 
vienąs-kitas. - r • - ■ ’

Kiaute užsidaręs žmogus
Nežiūrint religinio nusiteiki

mo naudos, daugelis žmonių už
sidaro' į dvasinio apsnūdimo 
kiautus, kuriuose jie dūsta, 
menksta ir dvasiniai merdi. Mei
lė žmogui darbais reiškiama ir 
padorūs žaidimai mus atgaivina 
dalinai dėl to, kad žmogus jų 
pagalba prasivėdiną ir naudin
gesne veikla užsiima. Ką menas, 

.-meilė žmogui mėgina suteikti, 
tą meditacija suteikia.

'Meditacija, garbinimas Tvė-

Religinis gydymas
Taip bei panašiai nusiduoda 

ir mėginant žmones gydyti reli- 
I gijos pagalba, arba neprisilai- 
1 kant bet kokios religijos, o tik’ 
medituojant, žmogui mėginant 
tvarkyti savą asmenybę.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talkąI

• Užsakau Naujiena* kaip dovaną savo _ 
( yra naujas ikiitytajai. Priede  dol
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Adresai _______________________________

, kuria

Sponioriaui pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviškų spaudų h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ------------------------------ —------- ----------------
Adresas----------------------------------------------- ----------- — .—

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės ausipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ■ ________ _________
Adraaa* ---------------------------------------------■-----------------

Susekta, kad visi vėžiu ser
gantieji turėjo panašų gyvenimą 
nuo pat mažumės. Jiems trūko 
artimumo su savais tėvais. To
kie žmonės nenori išreikšti savų 
nusiteikimų, jie esti daugiau už-r 
sidarę savyje. Aitą įtampa ma^ 
žiną atsparumą vėžiui, kuris 
vystosi pas žmogų pamažu: per,’ 
šešis ar 18 mėnesių. į

Išvada: Visais būdais mažin
kime turimą įtampą, čia gerai 
pasitarnauja meditacija. O su
mažinus įtampą, didėja žmogaus 
atsparumas įvairioms negalėms, 
įskaitant ir vėžį.

Pasiskaityti: Internal Medi
cine and Cardiology News, Vol. 
14, No. 4. Februarv 14, 1981.

nis susikaupimas yra' išraiška Į Phanie Matthews-Simonton ir 
žmogaus natūralių siekių, ir dva-1 Jos v)ras> švitinąs vėžio ser-

1 gančiuosius gyd. O. Gari Simon
ton dirba vėžio tyrimo centre, 
Fort Worth,. Texas' valstijoje. 
Jiedu išvystė; programą, tafki-

■icija yra’ dvasinis susi- nanči? vėžiu sergančiajam ko- 
kaupimas akis užmerkus, pato- v0^ prieš vėžį. Psichologinė 
giai atsisėdus, giliai alsuojant -įtampa sumažina žmogaus at- 
ir apie naudingus dalykus gal-! sparumą kovojant su vėžiu. Gi 
vo’jant bei vien dangaus mėlyne 
besižavint kokias penkias ar de
šimt minučių - 
tus dienoje savo dvasią atgaivi
nant. Gi religinis susikaupimas 
yra visokių priedų- 
čia j am priini tinų—

— Sovietų erdvių satelitai su 
žmonėmis daro tokią pažangą, 
pareiškė amerikiečių ekspertai,' 
kad 1982 metais Sovietai turės 
pastovią stotį’ orbitoje; Vienas 
amerikietis mokslininkas mano, 
kad nišų kosmonautai turės iga- 

j lįrriybę sekioti mus Žemėje išti
sas 365 metų dienas.

— Baltuose Bumuose sudary
tas įvairių patarėjų komitetas 
iš turtingųjų sluoksnių. Komite
to tikslas —. padėti pręzidestųi 
pravesti jo ekonomines progra
mas ir jas populiarinti visuo
menės tarpe. Kai kuriems admi- 

.nistracijps politiniams patarė
jam susidaro' įspūdis, kad komi
tetas- daugiausia .-rūpinasi savo 
prviačiais reikalais.

žinėmis. Todėl reikia žmogų nū- • 7* ’ . I • . x ' ... 111
raminti, tada jo atsparumas ve-«f

_ įjĮ- dūlėja, ir vėžiu sergąs žmo- 
pridėjimas Sus ilgiau, gyvena.

prie virš minėtos meditacijos. Minėtų- vyro ir žmonos išdirba 
Meditacija be religinių prie-: tas metodas-reikalauja, kad li- 

dų yra kiekvienam žmogui bū-jgonis reguliariai mankštintųsi, 
tina savo dvasios atgaivinimui, j kąd: teigiamai atsineštų į gyve- 
Kiėkvienas tikintysis gali savi- J nimą ir tris kartus dienoje me
tai, savam tikėjimui atsakančiai dituotų. Tuo būdu bus didina- 
msdituoti. Tik reikia neiškrypti mas žmogaus atsparumas^ prieš 
iš esminio kelio: reika nepavers------------- - ; --------- ---------------
mai^vietove. apkarto 

kurie dvasiškiai Nusikalsta ir j^ tr-i rn-nru-
visokių niekų žmonėms prikal-; = JAY DRUGS VAISTINE 
ba. Todėl nė vienas neikime į -=- ’ • -m
lankas su tuo pamaldumu. i = , 2i59 W. lįst S"L, ClUCRg’O, UL

Kadangi meditacija yra algai-gCpESTINGAI IŠPILDOMI SJSCEPTAJ - FANNIE MAY SAL- 
vinimas nusekusios mūsų dvasi- i DUMYNAI • KOSMETIKOS RMlK.*tfENYS ;

.nės energijoj ji turi sava esme j = . Atdara šiokiadieniais nuo
būti ne nuolatine, bet su per-l 
traukolnis einąs atsigaivinimas. 
Todėl neskersuokime į tokį be
simeldžiantį, kuris taip labai 

i

Kaina404 puslapių. Persiuntimas $1.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
ę LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ SVENTfiS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 18.

• KĄ LAUMĖS LfMft, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik ?3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra*- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p«I. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. -Kaina 81

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo UOaldomn.

• — Na'sjiano*, Chicago, 8, III Widniidiy, April 1. 1981
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Mykolas Drunga nesupranta demokratijos
Iš ilgo mano straipsnio “BALFo, ALTo ir VLIKo 

Niekinimas” (Naujienos” 1981. I. 22. — 2. 4.) M. Drun
ga paėmęs pora sakinių, savo strp. “VLIKo ir PLB 
“Diktatoriškumas’” (^Draugas” 1981. 2. 2^.), pašai
piai! ir iš dalies užgauliai priskaldė—prirašė viešą veži
mą. Pašaipa ir užgaulojimas kito, yra nesubrendusių 
pažymys. Kad jo straipsnis atrodytų įspūdingesnis ir 
kilnesnis, pamėgdžiodamas Dekalogą (10 įsakymų), 
surašo 10 nerimtų, sofistinių klausimų, Į kuriuos pats 
nesugeba ir nepajėgia atsakyti. ■ > -

Kas yra. sofizmas, daugumai skaitytojų .gal bus ne- 
suprąjį^ąma. Sofizmas yra graikų kilmės žodis ir reiš
kia — tyčia klaidinančiai surašytas — pasakytas aiški
nimas — samprotavimas ar klusnumas, kuris iš pavir
šiaus ir neisigilinant atrodytų lyg ir teisingas.

I

M. Drunga į savo klausimus nepajėgia surasti at
sakymo: pirma, ar VLIKas yra demokratinė ar dikta
tūrinė institucija ir ar VLIKo veikloje dalyvauja — vei
kia ’r diktatūrinės partijos — grupės, ar ne? Antra, ar 
PLB ir JAV LB vra demokratinė ar diktatūrinė or-' V 
ganizacija?

Šitai aš mėginsiu trumpai paaiškinti.
Jau 1943 m. sudarant VLIKą į jį įsijungė ne vien 

demokratinės, bet ir diktatūrinės partijos ir grupės. 
1949 m. paskelbiant PLB Chartą, VLIKe taip pat daly
vavo demokratijos ir diktarūros šalininkai, demokra- 
tinia ir diktatūrininkų sambūriai VLIKe veikia ir šian 
dien. ’Tarp jų viena tokia diktatūrininkų grupė yra 
frontininkai, kurie yra užgožę ir LB vadovybę. Vienos 
iš tų VLIKą sudarančių partijų — grupių yra pozici
joje, kitos opozicijoje. Čia ir glūdi VLIKo demokratiš
kumas, kad jame, kaip visos tautos atstovybėje, daly
vauja ir veikia visų politinių krypčių partijos ir 
sambūriai.

Ne mano reikalas yra M. Drungai aškinti, kurios 
VLIKe dalyvaujančios partijos yra demokratinės ir 
kurios diktatūrinės. Tai turi išsiaiškini jis pats išstu
dijuodamas tų partijų istoriją ir jų veiklą. Jei M. 
Drunga įdomaujasi tiesa, o ne sofizmu ir demagogija

ir jei yra pajėgus tą tiesą suprasti ir įsisavinti, tai jis 
ją suras ir įsisavins.

JAV-se taip pat veikia demakratinės ir diktatūri
nės partijos ir niekas net nemėgina priekaištauti, kad 
JAV tvarkosi ne demokratiškai. Juk tai ir yra demo
kratijos principai laisvai leisti veikti įvairių pažiūrų 
ir krypčių partijoms. Paimkime Prancūziją, Italiją ir 
Vokietiją; ten taip pat veikia demokratinės ir diktatu- t:
rinės partijos. Ir niekas toms vastybėms nepriekaiš
tauja, kad jos tvarkosi ne demokratiškai.

Mykolas Drunga, užaugęs ir mokslą ėjęs Ameri-I 
koje, nesupranta demokratijos.

PLB Chartos įvedamajame žodyje yra pasakyta:
“Yra nuogąstaujančių, kad PLB organizacija į 

prarysianti veikiančias lietuvių išeiviių draugijas. f 
Baimė be mažiausio pagrindo. PLB organizacijai 
ateina ne esamos tvarkos ir esamų draugijų keisti, i tad ir patZj.š. netiki* ką ji
griauti ar naikinti, bet tik jų veiklos paremti, pa
pildyti ir apvainikuoti bendra visų lietuvių or
ganizacija.”
JAV LB steigiamajame

jau keletą kartų lietuviškoje
pasakyta:

“Pareigingai remti

akte, skirsnyje “d”, kuris 
spaudoje kartotas, taip

Lietuvos laisvinimo kovą 
ir Lietuvių Tautos gelbėjimo pastangas, nuošir
džiai išreiškia savo tautinį solidarumą Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenėje.” 
Čia pasakyta tas pats, kas ir Chartos įžanginiame 

žodyje, tik kitais žodžiais ir užtikrinant paramą Lie-, 
tu vos laisvinimo kovai vesti, tai yra ALTui ir VLIKui, 
solidai-umas JAV Lietuvių Bendruomenėje, tai reiškia 
solidarumą ir bendradarbiavimą su visomis JAV lietu
vių organizacijomis.

PLB kūrėjas prel. Mykolas Krupavičius pareiškia 
JAV LB-ei šį priekaištą:

$įų metų Kqvq Ui d. “Drauge” nei politinės veiklos ir apgaili 
išspausdinta^ J. Šoliūno straips
nis “DiletanLzmą ugdo — Tau
tinis sovinizmas,\

Jonui ŠoHūųui labai patiko 
žodis diletantizmas ir dėl to pri
segtojo beveik visiems lietu
viams diletactto vąrdą. Bet šio 
žodžio reikšmės jį$ reikiamai ne
suprato, todėl susiradęs žodyną 
ir rašo: ‘‘Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas diletantizmą ap
taria kaip pąvjj’AuJjmškumą ku
riuo nors atžyjlgiu, o šovinizmą 
kaip kraštutini nacionalizmą, 
susijusį su neapykanta kitoms 
tau/oms ir ;ų kultūroms”.

Blogiausia, kad J.Š. ir iš žo: 
dyno klaidingai nurašė duotą 
diletantizmo aptarimą, būtent, 
žodyne — Diletantizmas pavir
šutiniškos meno, mokslo, amalų 
žinios. O pagal šoliūną — “kaip 
paviršutiniškumą kuriuo nors 
atžvilgiu”. Ką reiškia paviršu-1 
tiniškumas kuriuo nors atžvil
giu? Pavyzdžiui, žmogus, apsi
leidęs, tinginys, padauža, vagis

I pagal J.Š. bus diletantas. Be to, 
J. šoliūnas rašo, kad žodynas 
aptaria diletantizmą. Deja, žo
dynas yra tik knygos pavadini
mas ir jokių aptarimų nedaro, 
o kas paruošė žodyną, paruošė 
ir reikiamų žodžių aptarimus.

Pagal J.Š. nuomonę, diletan
tizmas yra mūsų visuomeninio 
gyvenimo didžiausia žaizda ir ji 
plečiasi, štai kaip jis supranta 

i ‘p diletantizmo baisumą: “Tai 
* geriausiai pavaizduoja kai kurių 
| mūsų tautiečių pasigyrimas, kad 

jie didžiuojasi savo tautiniu šo
vinizmu. O tai jau. yra blogai”. 

- Na? ir kąš:gali patikėti šiomis 
nieko nepagrįstomis J.Š. minti
mis apie diletantizmą? Manau, 

is ra
šo, nes jis pats savo žodžiais pa
tvirtina. “Tai geriausiai pavaiz
duoja kai kurių mūsų tautiečių 
pasigyrimas, kad jie didžiuojasi 
savo tautiniu šovinizmu”. Juk 
J.Š. žino, kad pasigyrimas nėra 
liesa, ir. netarnauja jokiems įro
dymams.

Toliau J.Š. rašo, kad diletan
tizmas neaplenkia nei mūsų li
teratūros, meno, nei muzikos,

kad taip atsitiko, o mes pa^al 
šoliūno tvirtinimą: “Užtat dau
geliu atvejų tapome nenorma
liais žmonėmis, nenormaliose 
sąlygose”.

Taigi J.Š. paskelbė mums nau
jieną, kad jau mūsų visos veik
los sritys apsėstos diletantizme 
r kąd n,tes “daugeliu atvejų la

imine nenormaliais žmonėmis 
r nenormaliose sąlygose”.

Aš vis maniau, kad mes savu-

to tariamo* diletantizmo litera
tūroj nepastebėjau. Bot dar bai 
sesais J. šoliūno naujės atradi 
ttlas’ kad mes "daugeliu atveju.

* tapome neformaliais žmonė- 
« mis”; Ką gi veikė mūsų gydy-i 
tojai, kad tos blogybės nepaste
bėjo? Apsaugok, Dievuli,' 
jau mes esame nenormalūs žmo
nės! Taigi ir mūsų vadai V. Ka-

I mantas ir A. Gečys pasielgė ne
normaliai: ragino melstis už 
lenkus, o ne už lietuvius, kad jie, 
sunormalėtų.

Nežinau kaip kiti, bet aš net 
bijau pagalvoti, kaip baisu žmo
gui, kada jį normalų skiria prie 
nenormalių — panašiai kaip pa
vergtoj Lietuvoj sveiką žmogų 
grūda psichiatrinėn. Tikrai liūd
na žmogui būti daugeliu atvejų 
nenormaliu.

: Bel dar yra būtina pažvelgti 
kaip J.Š. supranta literatūroj 
diletantizmą: jam nesvarbu vęi 
kalo kokybė, bet kaip skiriama 
premija už veikalą: “Kai litera
tūrinė premija yra skiriam s 
daugiausia vien tik dėl to, kad 
rašytojas yra iš savo kiemo ir 
vien tik todėl, kad jos ar jo Kū
rinys buvo išspausdintas^ sayc 
parapijos leidykloj, tai jau yra 
literatūrinis diletantizmas”.

Premijos skyrimas, nežiūrint 
iš kurio kiemo būtų rašytojas, 
ar leidykla, kurioj buvo kūrinys 
išspausdintas, dar nėra litera
tūroj diletantizmas, o tik netei
sėtas premijos skirstymo komi
sijos veiksmas.

Toliau J.Š. rašo: “Kai puodų 
žiedėjas visuomenei pristatomas 
kaip dailininkas, tai jau yra di-

metodais. Visas problemas ir visus gyvenimo 
klausimus grūsti į vieną puodą yra bolševikinio 
primitivizmo ir barbariškumo būdingas reiškinys”. 

(“Lietuviškoji Išeivija”, psl. 29). 
PLB ir JAV LB-nei atsisakant vykdyti tai, kas 
aukščiau pasakyta ir nuėjimas savais keliais—yra 

revoliucija, o kėslai ir noras perimti visų JAV lietu-
“Prie liūdnų ir nepateisinamų mūsų išeivijos. viškų organizacijų veiklos sritis, neišskiriant nei ALTo, 

tarpe reiškinių reikia skirti pasirodymą spaudoje nei VLIKo į vienas rankas — yra diktatūra, 
noras visokeriopą išeivijos veiklą — kultūrinę, po
litinę, labdaros ir kitos rūšies sutelkti viename išaiškinti, jam niekas negali pagelbėti.
organe. Čia taip pat yra panašumo su bolševikų Antanas Pleškys

Jeigu Mykolas Drunga šito nepajėgia suprasti ir

letantiziuas”.
čia tenka tik pa^k.y|i> kad 

pristatymas vienakio ar kitokio 
asmens nėra diletantizmas.

Arba vėl J.Š. teigimas: “Kai 
“garsiai" dainuojąs žmogėnas 
savo giminių ir draugų yra veik 
prievarta išplukdomas j tarptau
tinius vandenis, tai jau yra dile
tantizmas

Na, ir ką gi čia bendro turi 
to ’‘žmogėno” giminių ir drau
gų prievartavimo dainavimas 
su diletantizmu? Nieko.

J. Šoliūnas kuria fantazijas 
apie pensininkus, kad šie, turė
dami daug laiko ir nuobodžiau
dami, nuo kortų lošimo tampa 
tarptautinio masto politikos ži
novais ir veikėjais tai jau po
litinis diletantizmas.

Kuriam tikslui rašyti tai, ko 
nėra: pensininkas gyvena savo 
gyvenimu ir nepretenduoja Į 
jokius tarptautinio masto poli
tinius žinovus. Rašyti ko nėra 
ir tvirtinti, kad tai yra politinis 
diletantizmas — yra nesąmonė.

Arba štai J.Š. rašo: “Blogiau
sia, kad politinio gyvenimo dile
tantai šiandien tapo nepaprastai 
agresyviais mūsų politinės veik
los reprezentantais. Dar blo
giau, būdami politiniai diletan- 
ai. jie noriai klijuojasi sau ir 
tautinio šovinisto etiketę”.

Ir kas gali žinoti, apie kokius 
politinius diletantus J.Š. čia ra
šo? Bet kad mini agresyvius 
politinius diletantus, tai agresy
viai i politinę veiklą veržiasi A. 
Gečys, Nainys, Gaila ir Kaman
as. Galima būtų su J.Š. minti
mis sutikti, bet vis dėlto politi
niais diletantajs vadinti netinka. 
Na, o J.Š. tvrtinimas, kadtjie no
siai klijuojasi sau ir mutinio šo- 
vinister-etikėtę' yra neteisingas 
— tą etikete J.Š. lipdo’ jiems 
prieš jų norą.

J.Š. rašo, kad tautiniai šovi
nistai ir politiniai diletantai ver
žiasi šio krašto politinėn veiklon 
dėl smalsumo. Tai dar vienas 
J.Š. atradimas, kad dėl smalsu
mo dalyvauja politikoje. Kad 
vaikai dėl smalsumo kur nors 
veržiasi, dalyvauja, lai supran
tama.

Pagal J.Š., tokie politiniai di
letantai bandė net kandidatuoti 
i šio krašto politinius postus, 
bet teko nusivilti.

J.Š., išvadinęs juos nemokšo
mis, tautiniais šovinistais, dile
tantais, sušunka: “Ir štai turime 
visą būrį diletantų, kurie nepri
sitaikę ir nepažindami šio kraš
to politinės veiklos, bando atsto
vauti mūsų visuomenę tarptau
tinėse arenose”.

Na, dar nenusiminkime, nors 
J.Š., aplipinęs visus mūsų poli
tinius veiksnius nemokšų, tauti
nių šovinistų, diletantų, politi- 

(Nukelta į 5 psl.)
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tais, nes istorikai lietuvių tautą laiko labai sena, desnę teritoriją, kaip nurodė objektyvus vokie- 
• gyvenančia nuo neatmenamų laikų vidurio Eu- J čių istorikas, kuris buvo gerai susipažinęs su 
ropoj (plačiau išdėstyta J. Venclovos “Lietuviai 

i žiloj senovėj”, 1978 m.).
Garsusis rusų istorikas prof. dr. P. Miljukov

“Tai- Lavo kapitaliniame veikale “Očerki po istorii 
, lietuvių kalba j russkoj kultury” (130 p.) konstatavo, jog lietu-

Vadinasi, jei lietuvių vįaj jau ilgą laiką prieš Kristų (“zadolgo do chri- 
kalba tokia labai sena, ką pripažįsta beveik visi stijanskoj ery”) gyveno tarp Okos upės ir Rai
žymus pasaulio kalbininkai, tai kam dabar lie- tijos jūros. Anglų mokslininkas prof. dr. S. Pot- 
tuvius reikia vadinti fiktyviniu vardu “baltais” ter (35—94,) nurodė: “They (the Lithuanians) 40 p.) papildė: 
ir visur tai reklamuoti.

Dar kiti mūsų “baltininkai”, kad pateisinus, | 
kaip teisingai prof. V. Sruogienė pavadino “mi
nority complex”, aiškina, jog lietuviai baltais 
vadinami dėl to, kad lietuvių vardas per vėlai is- ■ 
torijoje paliudytas, esą, nežinoma, kaip jie se-, 
novėje vadinosi.

Kas liečia Lietuvos vardą, tai jis yra gana 
senas (žiūr. J. Venclova “Lietuvos vardo kilmė”, j 
1972 m.). Gi, slavų vardas istoriniuose šaltiniuo- Į proistorikas prof. dr. H. Bender (,6-55): ‘Indeed, 
se pirn,ą kartą paminėtas 6 amž. Bizantijos is-lit has been made very possible on the gi’ounds of 
toriko Procopiaus (11, 15) pavadinimu “Sclave-.lingvistic, natural science and geography, that 
noi”, tačiau jiems niekas neginčija savo vardo Į the Lithuanian stock has dwelt in its present lo- 
vadntis nuo senų laikų. Beiwls, germanų vardas 
pirmą kartą paminėtas apie Kristaus gimimą, 
bet germanai iaikonū pagrindine indoeuropiečių 
tautų sv>k.:. reišl ia, germanų vardas apima la
bai senus laikus, lą patį galime pasakyti apie 
naikus ir t.t.

J. VENSLOVA

AR LIETUVIAI YRA BALTAI? j?
(Tęsinys)

Kitoje vietoje tas pats autorius rašo: 
gi, įskaitant ir probaltišką erą, 
apie 4500 metų amžiaus”. ■

čių istorikas, kuris buvo gerai susipažinęs 
lietuvių praeitimi, prof. dr. V. Jungfer (18-77): 
“Štai pirmykštė Lietuva: nuo Vislos kranto jos 
sritis nusitęsė per miškus, pelkes ir lygumas į 
Rytus. Per Gardino, Minsko, Vitebsko, Smolens
ko ir Pskovo apygardas ligi šiandieninės Mask
vos reiškėsi lietuvių menąs ir kalba”. Bene žy
miausias čekų istorikas prof. dr. Niederle (Pu- 
v.od a počatky sloyąnų vychodnich, Praze, 1924, 

“Bet senovėj lietuvių tauta ne- 
still have their home where they lived 4000 years 'buvo tokia maža. Seniau ji Baltijos pakraščiuo- 
ago”. žinomas pasaulio mokslininkas prof. dr. A. |se (nuo Vislos) siekusi Suomijos įlanką, kada 
Bezzenberger (Trudy deviatago archeologičes- 
kago Sjezda v Vilne 1893, Moskva, 1897, II t., 87 
p.) IX Archealogų kongrese Vilniuje 1893 m., ap
žvelgęs priešistorinius paminklus, priėjus išvą- 
bos, jog lietuviai savo krašte gyvena jau 7000 
metų, t y. 5000 metų prieš Kristų.

Taip pat panašiai nurodė žymus pasaulių

cation for at least 5000 years, which would ap
proximate the duration of the Indo-European 
period so as it is known”. O prof. dr. J. Ehret 
(12-6) lietuvį laiko Europos Adomu bei pirmuo
ju Europos žmogumi.

Be to, lietuviai žiloj senovėj, ypač žalvario 
teisinga lietuvius vadinti bal (amžiuj (1800—500 pr. Kr.) buvo užėmę daug di

linai čia atvyko tik pirmame amžiuje po Kri
staus”.”.

O ątsjdyas lietuvių kiltis jungė į etninį 
vįejąetą, anot prpf. df. Antanovič (3-14): “Kil
mė, kalba ir buitinė tapatybė sudarė tarp atski
rų lietuvių tautos kilčių etninį junginį. Papro
čių įr religinio kulto tapatybė jungė juos doro
viniu ir kultūriniu atžvilgiu”.

Gi lietuviai laikomi viena iš pagrindinių in
doeuropiečių tautų. Pliusų proistorės žinovas 
prof. dr. V. Krėvė - Mickevičius (Tauta ir žodis, 
1923, 799 p.) konstatavo: “Helenų (graikų) gim
tinės, jų pačių padavimų ir rašytojų nurodymais, 
reikia ieškoti taip pat šiaurėj ir, be to, kaiminy
stėj su lietuviais”, Tuomj pripažįstama, jog lie
tuviai buvo sena ir atskira tauta, kaip ir grai- 
kai.Taip pat ir vokiečių proistorikas dr.H. Krue
ger savo veikale “Griechen und Litauer” pripa-

žįsta, jog lietuviai sudarė atskirą pagrindinį in
doeuropiečių tautų šeimos narį ir kad gilioj se- 
novj gyveno kaiminystėj su graikais (plačiai 
apie indoeuropiečių protėvynę J. Venclovos” “In
doeuropiečių protėvynė senovinėje Lietuvoje”, 
1978 m.).

Dr. J. Baltrušaitis (5-10) nurodė: “A branch 
of the Indo-European family, which today speak 
of Europas oldest languages, the Lithuanians”. 
Lietuvius atskira, pagrindine indoeuropiečių ša
ka laiko: dr. Schader (40-131), prof. H. Spaull 
(46-29), prof. H. T. Tallents ir visa eilė kitų ob
jektyvių instorikų.

Ir kas būdinga, kad lietuvius laiko seniau
sia indoeuropiečių (arijų) tauta. Mūsų proisto 
rikas prof. J. Žilinskas (62-105) savo tyrinėji- 

,muose priėjo išvados: “Seniausia indoeuropiečių 
šaka — lietuviai”. Panašiai pasisakė prof. V. 

(Sruogienė (Liet. ist. 18 p.): “Lietuviai seniau
sia Europoj arijų tauta”. Pasaulinio masto isto
rikas prof. dr. W. Ripley (:KJ-341) tvirtina: “...is 
the most archaic member (the Lithuanians) of 
the great aryan”.

(Bus daugiau)

PATS SKĄITYK IR KITUS PARAGINK.
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištų knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių pianą’, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2)' “Kasdieninė dangiškoji mana’, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino ”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis j:

ŠVENTO RASIU TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”*

JF-5**? -y.

TUVIŲ DIREKTORIUS

V

....

I
-

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS <R CHIRURGAS 

Community klinika 
Medicines direktorius

K Manneim Rd* Woitcbeetor, IL 
VALANDOS: 3—d darbo dienomis 

ku antri žežudiem 8—3 
Tel.: 542-2727 >rU 562-2725

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

CHARD
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

MŪSŲ MIRUSIEJI

gar-

ra

■S>

■L

GERIAU NERAŠYTI — 
KO NESUGEBA

kvietė pietų į Gold Coast resto
raną. Dalyvavo apie 100 as
menų.

orighfon Parko Lietuvių Motery 
klubo nariu susirinkimas įvyks ket
virtadienį, balandžio 2 a., 1 vai. po 
piet Anelės Ko j ak salėje, 45u0 So. 
Talman Avenue. Nares prašomos atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Po susirinkimo bus vaišes.

E. Strungys, rast.

&
5
i

S

SUSIRINKIML

1

6845 SOUTH WESTERN AVE 
TeL 737-8500-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
Te!. 422-2000

Dr< LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vai. vak. 
Oris© telefonas: 776-2880, 

Rszidenciįos telef.: 448-5545

Atkelta iš 4 psl..
nių smalsuolių etiketėmis, randa 

į dar vieną išimtį — tai R. Česo- 
I nis, kuris, pagal J.Š. gsrą galvą, 
į tik jis vienas supranta šio krašto 
i politinę sistemą ir padarė Mad
ride stebuklus. Na, be česonio, 
turime dar vieną gal net ir pra
našesnį, kuris yra visa galva 
(sava išmintimi) praaugęs visus 

i mūsų politinius veiksnius, tai 
! p. Jonas šoliūnas. Juk įvertinti 
: politinę veiklą, politinių veiks- 
i nių tinkamumą vadovauti mūsų 
politinei veiklai ir sugebėti vi
siems veiksniams prilipyti dile- 

i tantų etiketę reikia drąsos ir su- 
J gebėjimo. Jis net save nuskriau-

dė •— išdalino visas 
kitiems, kurios jam 
tinka.

“etiketes” 
taip labai

galėtum:

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Teh (813) 321-4200

Jeigu būtų juokai, 
juoktis. Bet, deja, kada žmogus 
pradeda rašyti, kaip sakoma,

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudi 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

j "kas ant seilės ateina” ir visus 
* mūsų politinius veiksnius nieki

na, tai jau yra kažkas baisaus. 
Juk paimkim tik ALTą. Kas 
jam vodovauja? Jam vadovau
ja dr. K. Šidlauskas, baigęs Lie
tuvoj teisių fakultetą ir Amcri-

i koj baigė teisę ir Įsigijo dokto-

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS-VALANDOS 

Visos programos is WOP A, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukui 
Telef.: HEmlock 4-2413

’159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kovo 25 d. mirė J. Truškūnas, į liavas ir nešė garbės sargybą pa
buvęs Lietuvos kariuomenės kaitomis su ramovėnais. Pirmo- 
kapitonas. Gyveno Marquette |je pakaitoje iš ramovėnų 
Parke. Amerikoj išgyveno 30 m. I bes sargybą nešė pulk. p. Dabu-

Nuliūdime liko žmona.Irena, levičius ir majoras p. Ivašaus- 
duktė Jūratė Bubnys, žentas j kas. Pirmą .kartą teko matyti 
Algimantas, sūnus Kęstutis, ’— 1—--
marti Ramona, trys anūkai: 
Kristukas, Kristina ir Nijolė. 
Lietuvoje liko broliai, seserys 
ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas D. Petkaus 
koplyčioje.

KoYo 28 d. 7 vai. įvyko atsi
sveikinimas su velioniu.

Atsisveikinimui vadovavo Gen.
T. Daukanto Jūros šaulių kuo
pos vadas p. E. Vengianskas. 
Pradėjo’ įvadiniu žodžiu “Senas 
karys niekada nemiršta”, taip 
pasakė gen. MacArthur, Ameri
kos prieš Japoniją fronto vadas.

Ramovėnų vardu atsisveikino 
pulk. J. švedas ir su platesne 
gyvenimo apybraiža — kap. A. 
Juškevičius.

Karo metu tėvai buvo nukty-
Į Rygą. Juozas, baigęs Rygos 
nneziją, grįžo Į Karo mokyk- 
— 12 laidą. Lankė aukšles 

us kursus. 1930 metais įstojo 
V pulką, pulko vado padėjė- 
kapitonc’ laipsnyje.

Kap. A. Juškevičius,.
ides karininkų vardu.

šeimai užuojautą.
Istorikų d-jos vardu atsisvei

kino p. Šimoliūnas; Vilniečių 
s-gos vardu - pirm. p. Lekas; 
Dzūkų s-gos vardu — p. Nedas. 
Z. Juškevičienė atsisveikino sa
vo šeimos vardu. Be to, padek
lamavo vieną eilėraštį.

Pasibaigus atsisveikinnimams;
buvo sugiedota “Lietuva bran
gi“, kurią velionis mėgo.

Atvyko kan. V. Zakarauskas 
ir sukalbėjo maldas. Po to su
giedojome “Marija, Marija”. $

Gen. Daukanto kuopos Jūrų 
šauliai prie karsto pastatė vė-

nemažai -susirinkusių buv. kari
ninkų ir kitų kariškių. Žmonių 
pilna salė. Karstas papuoštas 
gėlėmis. Charakteringa, kad be 
dviejų pulkininkų, kurines pa
minėjau, buvo trečias pulk. Tve
rus, kiti -majorai, kapitonai ir 
leitenantai. Niekuomet tiek ne
mačiau karininkų. Reikia di
džiuotis mūsų karininkų Ramo
ve, šauliais ir Vilniečių sąjunga. 
Gražu, kad karsią nešė du šau
liai, du ramovėnai ir du Vilnie
čių s-gos nariai.

(

n

12-tcs 
reiškė

V .

Tebūna tau, Juozai, lengva 
ši svetima šalelė! Tu ilgėjaisi 
tėvų namų. Dievo Apvaizda nu
kreipė kita linkme. Tautos hero
jai tebūna mums, likusiems, pa
skata kovoti už Tėvvnės laisve 
ir nepriklausomybę.

Gold Coast restorane pasivai
šinę, dėkojome šeimai ir prašė
me Dievo palaimos Tautos he
rojui-. . . i

Vis dėlto reikia skirti didelio - 
respekto mūsų organizacijoms, 
kurios rūpinasi net ir mirusiais ■ 
nariais. Šį kartą palaidojome ; 
V puiki vado padėjėją J. Truš- 
kūną, kuris buvo didelė asme
nybė, priklausė patriotinėms or
ganizacijoms.

Laidotuvių išvakarėse šalia 
manęs sėdėjo senosios kartefe . 
lietuvis, didelis visuomenės vei
kėjas, patriotas p. Jakubonis. 
Jis man pranešė, kad Kęstutis 
Truškūnas yra Tautinių kapinių 
vyr. direktorius. Turime di
džiuotis Ta tuinių kapinių mili
joniniu turtu. Mūsų senosios. 
kartos veikėjai prarado šv. Ka
zimiero kapines, Holy Villa, 
Hinsdale farma, bažnvčias, ligo- 
nines, mokyklas. Milijonai ati
teko 'kardinolui J. Codv. Tad I * { 
budėkime ir 'kovokime, kad

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Teh 927-1741 —1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Kovo'25-d.'koplyčioje maldas 
sukalbėjo kan. V. Zakarauskas.
•Jis taip pat atnašavo šv. Mišias 
Ir pasakė- turiningų pamokslą.

Vargonais grojo muzikas A. 
Kalvaitis. Giedojo solistas J. 
Vaziiclis. Po šv. Mišių didelė 
virtinė mašinų • palydėjo i 
Kazimiero Lielūvių kapines.
- Kanauninkas sukalbėjo mal
das ir 'visiems padėkojo už 
maldas, palydėjimą į kapines, 
grabnešiams r laidotuvių direk
toriui.

Sugiedojome 1 n •<
Gen. Daukanto kuopoj . Jūrų 
šaulių vadas E. Vengianskas 
žmonai
vėliavą kaip Tautos simbolį, j šo Rcagano administraciją ne- 
Sūnuš 
mes.

Šeima laidotuvių dalyvius

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Tried. 476-2345

TRIJŲ.KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Diletantas
(Pabaiga)

nuo karsto įteikė tautos j — Sen. Edward Kennedy pra-

užbėrė iš Lietuvos že- Į parduoti ginklų Saudi Arabijai, 
’ nes josios valdžia gali tuos gink- 

pa- lūs siųsti Palestinos teroristams.

l mną. Į. nors tuos tautos likučius apsau
gotume. K. P.

*

VANCE FUNERAL HOME
*354 fio. H AUSTE L» STREET

JUOZUI ŠMOTELIUI -

t mirus TeL: OLympic 2-1003

JEAN VANCE ir GEORGE SORIM

Aikštės ^automobiliams pastatyti TeL: LAfayette 3-3572
ANTANINA ir ALBINAS REPŠIAI

AMSULANSQ
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

16L lATOl 7-1911

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

jo dukrai Lilijai Burns su šeima, sūnui Edvardui ir Nau
jienų Redakcijai ir Administracijai reiškiame nuošir
džia užuojauta ir kartu liūdime.

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Ave^ Cicero, BL

I
GEORGE F. RUDMINAS

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138 - 113J

I rata, toliau dr. V. Šimaitis — 
baisės teise ir įsigijęs tos srities 
doktoratą, ir visa eilė kitų. Ar gi 
jie nesupranta šio krašto polili- 

j nės sistemos?
G

I Taigi, tokia J. Šoliūno “kriti
ka” -— diletantų etikečių lipdy
mas kitiems, prilygsta vaikėzų 
garažų durų peckiojimo darbui.^ 

Stebiuosi, kad “Draugo” va
dovybė tekį bevertį straipsnio- 
ką išspausdino laikraštyje ir 

■1 dar vedamuoju. Tai jau tikras 
nuosmukis.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
aikštės automobiliams pastatyti

i $
Ą

t
i

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Ha., 12:30 vai. p.p. 
iŠ WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telet 778-5374

PATS SKAITYK IR DAP K1
TUS PARAGINK SKAITYTI į
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” '

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
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Naujiena dienraščio steigėjui ir HgameČkri bendradarbiui

HEART AND HEALTH habits started early in childhood its 1969 Heart Fund Campaign here and in 8500 other 
ean reduce the risk of heart attack in later life,-according communities through February. The Heart Fund supports 
to yoyr Heart Association. Tbc Association is conducting research, education and commwnily service programs.

Good Health Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children
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STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloti EfflU, HL »74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Aidi 7-3401
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