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ĮSPŪDINGAS ROMO KALANTOS 
: MINĖJIMAS MARQUETTE PARKE

Marquette Parko R. Lietuvių 
Bendruomenė gegužės 17 d. su
rengė Romo Kalantos minėjimą.

10:45 vai. ryto aikštėje pakė
lė valstvbine ir tautine vėliavas. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. 
Aikštėje buvo penių ir panelių, 
pasipuošusių tautiniais rūbais. 
Dalyvavo apie ,100 asmenų.

Eisena, gyvų gėlių vainiku ir 
vėliavomis nešini, žygiavo į baž
nyčią. Berniukai ir mergaitės 
vainiką padėjo' prie altoriaus.

šv, Mišias atnašavo kan. V. 
Zakarauskas. Apie Romą Kalan
tą,. jo susideginimą šaukiant 
Laisvės Lietuvai!, pasakė jautrų 
pamokslą. Šv. 'Mišių auką nešė 
Studentės R. Trjčytė ir R. Kru- 
tulytė. Daug žmonių ėjo'prie šv. 
Komunijos. *

Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muziko A. Lino. 
Vargonais grojo A. Skaisgirys.

Pamaldoms pasibaigus, buvo 
sugiedotas Tautos himnas.

Vėliavos su palyda vyko į pa
rapijos salę. Stalas buvo pąpuoš- 
4a<K^iui^^vfeiksIąis. •

Pirm. Ig. Petrauskas gražiu 
įvadiniu žodžiii pradėjo minėji
mo akademiją ir pakvietė stud. 
R. Tričytę programai pravesti, 
Puikiai vadoyayg.- -

Sugiedotas " Tautos.% ’himnas. 
Vadova\"o2solistė AL -fPankienė. 
Pianinu akbiupanavo '• Bn^ -Varia- 
kojienė. Į -gičdojim^ųĮŠjiHĮgė 
akademijos dalyvia^^jU/btfvo 
pilna salė. \ Ž ' t

Paskaitą skaite'tuo metu gy
venęs ok. Lietuvoje ir turėjęs 
progos išgyventi Romo- Kalantos 
susideginimo tragediją prie 
Operos rūmų. Nepaprastai įspū
dingai, su detalėmis atpasakotas 
tautos didvyrio 19 metų jaunuo
lio Romo Kalantos susidegini
mas po palinkusiu klevu^Žėruo- 
jąs’ liepnose šaukė “Laisvės Lie
tuvai!“ Gal ne vienam ir ašarą 
išspaudė. Po. to demonstracijos, 
jaunimo prasiveržimas į Laisvės 
Alėją, laisvės šūkiai, policijos 
persekiojimas... Visa tai suke
lia šiurpą. O mūsų jaunimas, 
kai šauliai surengė minėjimą 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinė
se prie R. Kalantos paminklo, 
nesiteikė dalyvauti.

Po paskaitos, solistė Al. Pan- 
kienė sudainavo “Mano pasau
lis” ir “Stoviu aš parimus“. Br. 
Variakojienė deklamavo įdomų 
eilėraštį “Partizano Motina”. 
R. Krutulytė perskaitė “Amži
noji ugnis dar neužgeso”. Po to 
A. Pankienė sudainavo “Gimti
nę” ir “Tremtinio maldą”. 
Akompanavo Br. Variakojienė.

Pabaigai Al. Pankienė sugie-

dojo drauge šu dalyviais “Lie
tuva brangi“.

Vykdomasis vicepirmininkas 
J. Bagdžius pristatė svečius: 
T. Blinslrubą, ALTo vicepirmi
ninką, ir R. Liet.. B-nės vadovus 
A. Juškevičių, dr. V. Dargįjr 
dr. Plioplį, atvykusį iš tolumos. 
Visi plojo’me.

Pabaigoje J. Bagdžius pakvie
tė ant scenos Ramunę Tričytę, 
kan. V. Zakarauską, dainininkę 
Aldoną Pankienę, Br. Variako
jienė ir visus kitus, padėjusius 
suruošti minėjimą.- Visiems bu
vo įteikta po gėlę.

Iškilmingas minėjimas su pa
dėka baigįas 1:30 vai. popiet.

Prie Įėjimo, išlaidoms padeng
ti buvo renkamos aukos.

K. Paulius

MEKSIKA KELIA MOKESČIUS 
LIUKSUSO PREKĖMS

MEXICO CITY. — Meksikos 
valdžia paskelbė, kad visu šim
tu nuošimčių pakelia mokesčius 
liuksusinėms prekėms. Liuksu—L 
sirritr prekių’^sąfAŠe' 0^ ^(>9'"?!^’ ’ 
netai, daugiausia 'importuoti iš 
Amerikos. Tarp jų yra mažieji 
asmeniniai kalkuliatoriai, žais
lai, dirbtinės Kalėdų eglutės.

Praž^ate'i'&ętais mekšą$ė£iai. 
import'uotoihs 
kėnis ‘-išleido virs;^S-4 bilijbhd? 
Nuo 1979 m. iinpc'rtŽ^ padidėjo 
virš 142 / 'riųbsiĄičių. ^leksika 
eksportuoja}*’ A'nrerikon ^naftos 
gaminius. Tačiau :hūo 1979 in. 
eksportas padidėjo (Ik/43.9%.

— Saugumo pareigūnai yra 
susirūpino^ kad Amerikos elekt
ros laidai yra be apsaugos. Kraš
to priešai .galėtų lengvai pada
ryti daug žalos.

— Per pirmąjį šių metų ket
virtį Amerikos produkcija padi
dėjo 2 nuošimčiais.

KALENDORfiLIS

Gegužės 19: Celestinas, Apei- 
lė, Gelvydas.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:07.

Oras vėsus, debesuotas, ga-
H lyti. ,•

Povilas P. Daįfgis, 
SLA prezidentas

\Has P. Dargis atskrido' 
caftba^.kji^lšį savaitgalį 

iėdžiavo ŠI^AriPildomojr 
Glncagoh atskrido 

sekretorė Meilmn’ehė ir vice
pirmininkas Čaplikas. Chi- 
cagoje gyvena trys Pildomo
sios Tarybos narės — iždi
ninkė Euphrosine Mikužiūtė, 
iždo globėjos Kristina Aus
tin ir Jcfsephjne , Mileriūlė. 
Daktaras kvotėjas Danielius 
Degeays -jai ^hksžiau biiyo ,7 
" ‘ atvykęs 4 'Chicago.
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grasinimų, bet atvežė į Libaną daugiau 
priešlėktuvinių raketų.

JIMMY CARTERIS PROPAGUOJA 
CIVILINES IR ŽMOGAUS TEISES

Jis sako, kad pasaulis yra arti karo grėsmės 7-
NEW YORK AS (AP). — Sek

madienį buvo minima Ne\y Yor- 
ko Rabinų Tarybos 100 metų su
kaktis. Pagrindiniu kalbėtoju 
rabinai pakvietė buvusį prezi
dentą Jimmy Carterį. Savo .kal
boje jis palietė buvusios admi
nistracijos’ reikiamą dėmesį į. 
žmogaus teises viso pasaulio 
kraštuose, derybas su Sovietų 
Sąjunga dėl atominių ginklų ap
ribojimo ir dabartines pažiūras 
į pasaulinę padėtį.

Jis pariškė, kad žmogaus lais
vė ir žmogaus teisės yra didžiau
sios vertybės, dėl kurių verta 
kovoti. Tos garbės nusipelnė 
JAV. Jo administracija savo po
litikos.pagrindu laikė šias teises. 
Kai kurie jo administraciją kri
tikavo ir laikė naivia bei idealis
tine. Jis peikė prez. Reagano ad
ministraciją, kad ji mielai san
tykiauja su diktatūros kraštais, 
nežiūrėdama žmogaus bei civili
nių teisių padėties.

Kalbėdamas a p s iginklavimo 
klausimais, J. Carteris pareiškė, 
kad statistika rodo aie apginkla
vimo sustiprėjimą, kuris per ke 
lėtą mėtų buvo sumažėjęs. Da
bar reikėtų! atnaujinti derybas 
su Sovietų Sąjunga dėl atominių 
ginklų apribojimo. Rel tie pasi- 
k aibėj ima iybei pasitarimai ir de
rybos turėtu, būtį.viešesni, ne už- 
iarom’is durimis.' Tačiau nerealu 
•pie tai kalbėti, nekontroliuo
jant atominių ginklų. Tai būtų 
lik cinizmas. .i-'U

Aptardamas pasaulinę padėtį, 
Carteris pareiškė, kad pasauliui 
gresia karo grėsmė. Dievą ir 
žmogų mylinčią, asmenybę ir 
dirbančią—taikai, perveria pąsi- 
kėsintaųo kadkajAiaurė^ Airijoje 
žmonės šatufd? -rrepažįstanras-

5

žmones dėl religiniu skirtumų. 
Tačiau kova už žmogaus teises, 
laisvę ir taiką privalo-būti tę 
siama.

KINIJA ATMUŠĖ VIET- 
r. NAMO ĮSIVERŽIMĄ >.

PEKINAS, Kinija. — Praeitą 
šeštadienį Kinijos pasienio jėgos 
užmušė 150 vietnamiečių, ban
džiusių pereiti sieną ir įsiveržti 
į Kinijos teritoriją. Tai buvo pats 
didžiausias vietnamiečių įsiver
žimas į Kinijos terito’riją nuo 
1979 metų. Tada Kinijos karo 
jėgos gerokai apramino vietna
miečius, pasiryžusius įsiveržti 
į Kinijos teritoriją.

Vietnamo karo jėgos manė, 
kad jos galės laisvai peržengti 
sieną ir įsistiprinti krašto gilu
moje. Jie manė, kad kiniečiai ne
saugo sienų. Kai vietnamiečiai 
perkėlė didesnį skaičių įsibro
vėlių per sieną, tai jiems buvo 
liepta trauktis galimai greičiau

MIRĖ VYTAUTAS 
SIRVYDAS

HUDSON, N.H. — Praeito 
Sekmadienio, gegužės 17 d., po
pietę savo namuose mirė Vieny
bės redaktorius’ Vytautas Sirvy
dus. Jis buvo pagarsėjusio ir 
judraus kovotojo prieš caro val
džią Juozo Sirvydo sūnus.

Velionės bevęik baigė 83 me 
tus. Praeitą sekmadienį gerai 
jautėsi. Pavalgęs pietus, jis, 
kaip įprasta, prigulė poilsiui. Jis 
užmigo, bet jau n^beatsikėlė. 
Jis mirė miegodamas.

Velionis gimė Latviojje, Sa
bale. 1903 metais -tėvų buvo at

SIRIJA SIUNČIA RAKETAS 
I PIETINI LIBANA

IZRAELIS RENGĖSI RAKETAS IŠSPROGDINTI, BET 
TUO TARPU LEIDŽIA HABIBU1 TARTIS

BEIRUTAS, Libanas.-- Izrae
lio premjeras praeitą savaitę 
keliais alvejais protestavo prieš 
Sirijos vyriausybės atgabenimą 
priešlėktuvinių raketų į Libano 
rytų ir pietų pasienius, žadėjo 
tas priešlėktuvines raketas su
naikinti, bet iki šio meto nieko 
nedarė. Praeitą, sekmadieni Siri
jos karo vadovybė atgabeno 
daugiau priešlėktuvinių raketų

LIBIJOS DIKTATORIUS 
TRAUKIASI Iš ČADO

TRIPOLI, Libija. — Fanatiš
kas Libijos diktatorius Muamar 
Chadafi įsakė savo divizijoms 
trauktis iš Čado. Jis anksčiau pa
juto, kad didesnės arabų vals
tybės nenori siekti draugingų 
santykių su jo valdoma Libija. 
Kelionė į Sovietų Sąjungą ir po
kalbiai su Brežnevu jo padėties 
nepakeitė. Sovietų Sąjunga gali 
duoti jam ginklų, bet rusai ne
pajėgs pataisyti jo santykių su 
kitomis arabų valstybėmis.

Prieš 6 mėnesiui diktatorių^ 
Chadafi okupavo visą Čadą ir 
prijungė kraštą prie Libijos.

pirmadienio rytą pareiškė,’ kad j 
jis įsakęs karo vadovybei nesi -! 
imti jokių žingsnių, kol JAV at- J 
stovas Habib veda pasitarimus.

Diplomatas W. C. Habib jau 
tris kartus tarėsi su Izraelio at- I 
stovais, pasitarimai buvę nau-) 
dingi, bet jis pirmadienį dar! 
kartą turės grįžti į Damaską ir ‘ JAV * liepė Libijos ambasados 
visą reikalą dar karią aptarti su i pareigūnams, išvažiuoti iš Ame- 
Sirijos prezidentu ir jo patarė-1 rikos, nes Libijos pareigūnai pa
jais. , ; laiko ryšius su teroristais. JAV

HĄAcŲO.spręipjęras Byginas bii- vyriaušyb^ Libijoje, naftos pra- 
vo nepaprastai km'mgasiJis >

/kalavo, kad būtų išvežios visos 
priešlėktuvinės raketos> bet pir 
madienį jis pats pareiškė, kad! Jiems nevažiuoti. 
Izraelis nesiims jokių žingsnių, *

dįbl JAV 4i£lomatas llabib veda Į 
bos su okupantais, nes netikėjo, pasitariniu^

PirmTėjįJpasitarimai tarp De
gino ir Ilabilio vyko Tel Avive*, 

prklausomybę. Jis mėgo’ krili-dbet sekmadienio pasitarimai vy- 
kuoti ALTą, VLIKą, Naujienas,' ko Jeruzalėje; Iki šio* meto Amc- 
bet nepiktai ir nieko pozityvaus 
nepasiūlydavo. Paskutiniais me
tais savo mintis jis dėstydavo 
Vienybėje, nustatydavo laikraš
čio politiką ir parinkdavo tokius 
pačius bendradarbius;

Vytautas Sirvydas bus laidoja
mas trečiadienį.

parvežtas ^Lietuvon, kur baigė 
dviklase, o 191 (i metais vėl at
vežtas į Ameriką. Mokėsi Valpa
raiso universitete. 1929 metais 
įstojo JAV Imigracijos tarny
bon ir tarnavo iki pensijos^ II 
gus metus rinko’ medžiaga apie 
Judrią tėvo Juozo Sirvydo veiklą 
ir paraše tėvo biografija, išleis
tą 1941 metais.

Jis gana gerai pažino Ameri
kos lietuvių gyvenimą, rašė apie 

tieinvių Auieri-

tuvius. Turėjo didoką lietuvišką 
Knygyną.

Jis nepritarė okupacijai, bet 
buvo linkės ieškoti Bendros kai-

čiams patarė grįžti šamą, bet 
diktatoriaus šalininkai pataria

kad amerikiečiai, ar kili ^kidės 
lietuviams atgauti laisvę Y r, ne-

SEKMADIENĮ POPIEŽIUS 
LAIKĖ MIŠIAS

ROMA, Italija.— Praeitą sek
madienį popiežius Jonas Pau
lius II atsikėlė iš lovos ir, gydy
toju, leidžiamas, atlaikė mišias, 
lai buvo pirmos popiežiaus nii-rikdir diplomatai nevykdavo i

Jeruzalę, bėt Valstybės departa-1 ąjos p0 sužeidimo, žmonės labai

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
IR PLIENO LIEJYKLOS

--j -'— - ; 4 j ,

į ten, ii. kur buvo atėję. Ne visi Į angliakasių 
spėjo pabėgti. Jie palikcf virš ; diena.

Didžiausios plieno liejyklos 
buvo numačiusios angliakasių 
streiką ir apsirūpino anglų at
sargomis. Be to, naudoja meta
lurgijos anglis. Jos yra perdirb
tos į produktą, vadinamą coke, 
panašų į stcikų bei mėsos kepi
mui vartojamas bedūmias bri
keles. Tačiau tų produktų kaina 
praeitą savaitę pakilo iki 52 do
lerių už toną, gi anksčiau buvo 
tik 43 doleriui.

Plieno bendrovės pajus kuro 
krizę, jei angliakasių streikas 
tesis po birželio 1 denos. 160,000 

streikuoja 55-ą j a

mento atstovas Habib vyko ten, 
kur Izraelio vyriausybė nurodė. 
Pasitarimai Jeruzalėje nereiškia, 
kad JAV pripažįsta Jeruzalę Iz
raeliui. Jeruzalė ] 
tiems, kuriems senąjį miestą pa-j 
skirs taikos konferencija. f Popiežiui pareiškė, kad jis do-

Matyt, kad diplomatas Habib, vanojo pasikėsintojui. Popiežius 
į Jeruzalės pasitarimą įneš 
naujų elementų, nes Begina- 
pasibaigus Jeruzalės 
mui, pakeitė kalinis toną. I.aik- = -
raštininkams jis pasakė: -

, -r- Mes nenorime karo. Mes ■ konfliktui 
norime klausimą taikiai išspręsti. > \rabijos

Reikšmingas yra ir Sadato' pa
reiškimas. Jis sekmadienį pala
kė: “Nesvarbu, kas atsitiks tarp 
Sirijos ir Izraelio, taikos s<itar-j rjausvsbę 
tis tarp Izraelio ir Egipto vis 
vien galios...’

‘ džiaugėsi žinia.
Popiežius dar nėra sveikas; 

Kartais jis dar turi aukštą tem
peratūrą. Aną dieną ji buvo pa-

priklausys Įjiusį j^j 104 laipsnių.

taipgi teiravosi apie padėtį dvie
jų amerikiečių, kuries buvo kar- 

pasitari- tu su juo’ sužeistos.

Paaštrėjus Izraelio ir Sirijos 
dėl Libano, Saudi 

princas pasiuntė Siri
jos prezidentui laišką, kuriame 
sakoma, kad Saudi Arabija šia
me konflikte remia Sirijos vy-

150 lavonų Fakašan apylinkėje.

— Buvęs Kosta Rikos prezi
dentas Jose Figueres yra įsitiki
nęs, kad JAV’, remdamos Salva 
doro vyriausybę, ėmėsi tikslaus 
žingsnio ten tvarkai atstatyti.

— Industrijos kraštuose kovo 
mėn. infliacija pakilo tik 0.9(7-

{— Senatdrius R. Dole pareiš
kė, kad socialinės apdraudos sri
tyje prezidentas Reaganas turės 
daryti kompromisą.

Administracijai nutarė ne- 
fcždriušti sacharino pąf dėvimo.

Manoma, kad smarkus lie
tus išmušė stulpų pagrindus ir 
dėl to įvirto Chicagos požeminio 
garažo dalis.

— Į Chicagos kolegijas šįmet 
įstojo dvigubai daugiau juoda
odžių, negu ankstyvesniais me
tais.

Helmut Schmidt (— G va t em aids vyriausybė pa 
sižadėjo sustabdyti kubiečių ke
liavimą į Salvadorą, bet vieto
mis pasienio sargai pro pirštus 
į tai žiūri.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo ?472. ,

pasi-Kancleris H. Schimdl 
trauks iš vyriausybės, jeigu 
partijos suvažiavimas pAsi- 
sakytų.prieš Vokietijos ir
Vakarų Europon gynimą 

nuo rusy įsiveržimo.
* * * •’

j šilą naujovė .privertė Habibą 
»planuoti kelionę j Rijadą, kad 
Įgalėtų išsiaiškinti su Saudi Ara
bijos princais konflikto esmę ir 
pailėtų ieškoti būdų konfliktui 
išspręsti. Manoma, kad JAV dip
lomatas Habib turi platesnių 
informacijų apie Sovk<ų tikslus 
ne tik Viduržemių, bet ir Raudo
nojoje jūroje. Dabartiniu metu 
Libano pakraščiuose yra galin
gas JAV karo laivas. Ten at- 
plaukė ir didesnis Sovietų karJ 
laivas, lydimas kreiserių ir ma
žesniu laivu.

Be to, didėja įtampa tarp Li- 
diktatoriaus Chadafi ir 

kaimynų. Atrodo, 
kariuomenės dali- 
trauktis iš Čado, 

vadas reikalingas

Iri jos 
artimesniųjų 
kad Libijos 
niai rengiasi 
Libijos karo
ištikimų dalinių pačioje Libijo
je. Buvo pasklidęs gandas, kad 
Libijos karo vadai yra pasiryžę 
aprėžti diktatoriaus Chadafi 
galią.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

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

PENSININKO PAKELTO KRAUJO
SPŪDŽIO TVARKYMAS

i

Net dvejopai sunku tvarkyti pensininko pa- I 
keltą kraujospūdį, nes jiems dažnai staiga ; 
krenta kraujospūdis nesutvarkomai ir juos; 
dažnai kamuoja dvi ar daugiau negerovių. ! 

(Francis G. Dunn, M.D.) j 
Koks kraujospūdis laiky

tinas pakeltu Į
Nevienodai pakyla žmonėms j 

Kraujospūdis. Todėl reikia nu-< 
statyti, koks pakilimas laikyti-J 
nas nenormaliu ir gydytinu. Pa- i 
saulinė Sveikatos Organizacija; 
(World Health Organization) J 
nustatė, kad žmogus serga pa, į 
keltu kraujospūdžiu (hyperlen- J 
uja) tada, kai jo pirmas (sisto- ; 
linis) kraujospūdis pastoviai yra j 
didesnis už 140 mm lig., o ant- • 
rasis (diastolinis) kraujospūdis j 
.sti pastoviai didesnis negu 901 
mm Hg. i pavimo susilpnėjimui (conges-

I tive heart failure), inkstų nu- 
; silpimui ir širdies atakai (myo- pakelto pirmo
eardial infarction). To dar ne-į kraujospūdžio gali pagerinti šir- 

‘ gana. Veteranų Administracijos dies pumpavimo darbą ir stima- 
tyrimai parodė, kad pensininkui žinti širdies raumenyse sunaudo- 
gerai talkina vaistai, imami jimą deguonies (oxygen). Tiedu 
prieš pakeltą kraujospūdį: tada pagerinimai teigiamai atsilieps 
pensininkai mažiau serga. Paga- i paciento turimą aiškų ar dar 
liau, paskutiniu laiku paskelbti nežymų širdies kraujagyslių 
pakelto kraujospūdžio tyrimų priskretimą (coronary arterial 
daviniai nurodo, kad tikrai ap- disease), 
turi naudos 60-69 metu žmonės, 
gydomi nuo jų pakelto kraujo-; 
spūdžio, kuris diastolinis (ant
ras) esti pakilęs tarp 90 ir 104 
mm Hg. Yra patvirtintos medi
ciniškos žinios, kad sergamu
mas ir mirtingumas pensininkų, 
gavusių paralyžių (siroką),, esti 
sumažinamas, jei jie esti sėk
mingai gydomi prieš pakeltą 
krauiosoūdį.

Kol Kas dar neturima pakan-

Dėl dvejopų priežasčių esti. 
suprantamas gydytojų pasimeti
mas tvarkant pensininko pakel-, 
tą kraujospūdį (hypertensiją), 
mat, įvairuoja aptarimas 
nesnysis” ir “hyperlensija".

Kaip senas yra senas

Visuomenė vra nusiteikusi leis-
- i

ti pensijon sulaukusiuosius 65-, 
70 metų amžiaus žmones. Toks į 
jos nusiteikimas neturi jokio * 
mokslinio pagrindo. Mat, kar-. 
tais labai atsakingas ir garbin- j 
gas pareigas reikiamai atlieka J 
žmonės, sulaukę 70 metų am-j 
žiaus. Todėl aišku, kad nėra pa , 
stovios ribos, kada reikia žmo
gų laikyti senu. Nepamirština, į 
kad medicinoje žmogus serga 
dėl to, kad jis senas, bei dėl 
kad jis turi ligą.

Šitą tiesą gerai patvirtina 
toks atsitikimas. Pas gydytoją 
apsilanko 75 melų vyras, skųs
damasis dešinio kelio sustingi
mu. (lydytojas, apžiūrėjęs jo de
šini kelį, pasakė, kad jo kelio 
sustingimas yra senatvės išdava. 
Tada pacientas teisingai primi
nė gydytojui, kad senatvė ne

Pavasaris Lietuvoje. (Augustinavičiaus nuotrauka)

ne 
to,

gali būti laikoma šiame atsitiki
me diagnoze, nes jo kairysis ke
lis yra tokio pat amžiaus ir vi
sai- sveikas.

čia aptardami hypertensijos i 
tvarkymą pas pagyvenamuosius

juos tokiais laikysime sulau
kus kapos ((>0) metų.

Kai vien sistolinis kraujospū- 
' lis (pirmasis taip lengviau 
į žmonėms ištarti :r suprasti) esti i 
į pakilęs (isolated systolic pres-į 
sure), jis laikomas pakilusiu ta-i 

i da, kai pastoviai jis (pirmas —. 
sistolinis) viršija 160 mm lig., Į 
esant antram (diasloliniam) p— : 
normaliam: pastoviai mažės-1 
niam negu 90 mm H g.

žmogaus amžius ir pakelto 
kraujospūdžio dydis yra du da-i 
tykai, kurie lemia ar reikia < 
žmogų gydyti ir ko’kiu būdu 
atlikti.

tai ■

Apsisprendimas gydyti
Į pensininko pakeltą * 

kraujospūdį

Dabar yra aišku medicinoje, 
kad pensininko pakeltas kraujo
spūdis (pirmas ir antras — sis
tolinis ir diastolinis) sudaro

r

$

u

rimtą pagrindą apturėjimui pa- kainai davinių apie naudą gydy- 
ralyžiaus (stroko), širdies pum- mo vien pirmo (sistolinio) pa

kelio kraujospūdžio. Teoretiškai 
daleidžiaina, kad sumažinimas 

sistolinio

lengviau pasiduosime gydytojo 
patarimu pildymui. Tuomet mes 
atilolsųne pakelto kraujospūdžio 
sukeliamas negeroves: paraly
žių, širdies atakas, inkstų paken
kimą ir širdies pumpavimo su- 
silpimą. Daugiau apie tai — ki
ta karta. *• v

Pasiskaityti: Practical Cardio
logy, May 1, 1'981.

♦ * $

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Fbr the woman
■ v.'hos at the heart of 
her family's finances.

You can’t afford to be wrong. 
Because if you're in charge of 
the family budget, you're 
snaking decisions about the 
future, too.

And that's where U.S. 
Savings Bonds come m. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman wmo ready knowf 
a good bargain.
Now E Bond* pat 
r%.xtunty of 5 \ e*r* the year). ■

if dell i
When needed, they can he .«bed <1 
bnfik. IfitereM U •object *) or 
in^xne LaxrK and fadin’ tax "M7 be 
deferred Until redemptxw.

Take^C 
. stock 7 • 
m^menca*

Join the Pvroil Savin# PUa-

Kas anksčiau čia pasakyta — 
aiškėja, kad kiekvienas pensinin
kas, turįs pakeltą kraujospūdį, 
turi būti gydomas. Vienok reikia 
būti kritiškam, prieš tokį nuta
rimą padarius. Labai svarbu ži
noti, kad pensininkai yra linkę 
susilaukti negeistinų reiškinių 
juos gydant nuo pakelto kraujo
spūdžio. Trejopas blogumas gali 
pas pensininką atsirasti, kuris 
priima vaistus nuo pakelto krau
jospūdžio.

Geritoiis žmogui yra tas 
pats, kas žuviai sliekas 

ant kabliuko
Klausimas: Prašau 

Daktarą paaiškinti, kodėl 
gydytojas neduoda man 
tolio nuo mažakraujystės,
taria imti jo prirašytus nuo ma
žakraujystės vaistus. Dėkoju iš 
anksto.

cepte. Joks jjydytojas nepririšo i 
į Geritolio. Tai panaius dalykas
• j kadare Lietuvoje paplitusį 
i Amolį. Tai jokios naudos netei- 
į kiantys neva vaistai. Kaip žuvis
slieką ant kabliuko griebdama 
sučirškia skauradoje, taip ir

* mūsiškis už Geritolio griebdama- 
i sis save pasmerkia pražūčiai, jei 
Į mažakraujystė esti pas jį suke- 
Į liaina minėtos blogybinės žaiz- 
Į dos, tokio polypo ar tiesiog pra
sidėjusio vėžio. Jokio reikalo 
nėra nė vienam mūsiškiui var-

I toti Geritolį, nes, jei sergi rimtai, 
I tai turi ne juokais gydytis, bū- 
Į damas gydytojo' žinioje. 0 jei
nesergi, tai vietoj Geri toliui iš
leistų pinigų, nusipirk vaisių bei 
daržovių ar jų sunkų.

Šitą tiesą kiekvienas mūsiškis 
j turėtų gerai įsidėmėti ir pagal

■ą prūdeli t’Frlyu sevo 
•■’TtP.nia. Deja kaip žmogus 

i kt Įpranta, taip ir baigia savo 
sveikatą — tok;e —sc -
geriausio pati rimo, r u k. '• • 
taip dabar nusiduoda dėl abor
tų? Vieni už, kiti — pnts. i s_ 
yra viena: biolog:nis laxla.', k d 
žmogus prasideda po kiauš l ėlio 
apvaisinimo. Nuo' tada jo žudy
mas yra žmogžudystė. Be, ji 
toji tiesa lik normaliai sveikam 
žmogui priimtina. Tas, kurio 
galvoje tik vienas gramas sme
genų, jis žudo ne tik savo vai
ką, bet prezidentus, popiežius ir 
bet kurį kitą. Taigi, pildyk savo 
gydytojo nurodymus mažakrau
jystės reikale. O Geritolį laikyk 
prekybininkų reikalu, su ku
riais nė vienam lietuviui nepa
keliui. Sėkmės!

Chicagos Lietuvių Pensininkų 
sąjungos susirinkimas

Gegužės 12 d. 2 vai. popiet 
pirm. St. Vanagūnas šaulių sa
lėje pradėjo susirinkimą. Visus 
gausiai susirinkusius sveikino ir 
dėkojo už aukas loterijai — 

i fantus. 1
Po to pakvietė valdybos na- 

I rius prie stalo ir tęsė pirminin- 
I kavimą. Mirusieji nariai pa- 
I gerbti tylos minute.

Kadangi šis susirinkimas bu
vo su programėle, tai protokolo 

{skaitymas atidėtas kitam susi- 
1 rinkimui.

Priimti du nauji nariai: M. 
Strumskis ir p. Lipinis. Susirin
kimas naujus narius pagerbė 

j katutėmis,
1 Pirm. St. Vanagūnas padarė 

trumpą veiklos apžvalgą.
Chicagos Lietuvių Pensininkų 

Sąjungos skyriui priklauso 380 
{narių (užsimokėjusių). Per me- 
{tus buvo įstoję net 70. Metų bė-

Gerb. 
mano 
Geri- 
o pa-

Atsakymas: Džiaukis ir Unks
Pirma, gali nepakankamai, uiinkis, kad turi išmintingą ir 

virškinti vaistą, neatsakančiai • šviesų gydytoją. Mažakraujystė 
jį išskirti iš kūno ir gali pacien- yra daugelio priežasčių sukelia- 
tas būti jautrus vaistui. Be to, ma negerovė, šito žmonės ne-
pas pensininkus širdies krauja
gyslių refleksų mechanizmas 
esti pakenktas įvairiopai stip
riai — tada gali gautis kraujo
spūdžio per didelis kritimas pa
cientui iš gulsčios padėties atsi
stojant (postural hypotension).

Taigi, nors mediciniški virš 
minėti tyrimai nurodo, kad rei
kia gydyti pensininko pakeltą 
kraujospūdį, vienok tie tyrimai 
turi tam tikrų ’ spragų. Minėti 
Veteranų Administracijos tyri
mai neapėmė moteriškių ir pa
gyvenusieji veteranai jau turėjo 
širdies kraujagyslių negerumus, 
taigi juos būtinai reikėjo gydyti 
nuo pakelto krdujdspūdžio. Ki
tame tyrime galėjo būti patai
syti kili negerumai (ne vien su
mažinimas pakelto kraujospū
džio). prisidėję prie sumažinto 
sergamumo ir mirtingumo.

Vien pagelto sistolinio kraujo
spūdžio gydymas dar neturi da
vinių, kad teigiamai paveiktų 
pacientą. Tai kaip, gi, reikia at
sinešti į pakelto kraujospūdžio 
gydymą pas pensininkus? Tiesa 
Vra štai kokiai ^ebsininkas ap
turės naudą iš |o pakelto’ krali- 
įospūdi-K) gydyn|o, jei tas pakel
tas kraujospūtiiš negydymo me 
tu blivo pastošriAl didesnis hesįu 
Uiti mm Hg jd^olinU ir pasto
viai didesnis negu 90 mm Hg 
iiastolims. Vaisto prieš pakeltą 
kraujospūdį |>as |>ensininką ne
malonus veikimas gali būti ge
rokai sumažinamas, reikiamai 
atrenkant vaistą ir tinkamai pra
vedant jo dozavimą.

Išvada: Gilinkimės į niuitis 
pensininkams svarbų rtikalą: 
tinkamą pakelto kraujospūdžio 
gydymą. Atsiminkime, koks 
kraujospūdžio pakilimas skai
tomas negeistinu. Tada ules

žino. Kraujas gali pas žmogų su
mažėti dėl menko valgio', dėl 
netekimo kraujo (kraujuojant 
žaizdai, vėžiui, polypui, uždegi
mui...), tirpstant kraujo kūne
liams, nepakankamai gaminant 
kūnui kraujo, nenusigeriant ge
ležiai iš žarnų į kraują.

Tikras gydytojas visų pirma 
tiria mažakraujį pacientą: ieško 
šatlinio, sukeliančio pas žmogų 
mažakraujystę. Aiškus maža
kraujystės įrodymas esti žmo
gui vemiant, kosint krauju ar 
turint kraujuotus vidurius. Kar 
tais kraujavimas esti taip ne
žymus — per ilgesnį laiką sutei
kiantis mažakraujystę, kad su
sekamas tiriant išmatas dėl ne
matomo kraujo (benzidine test). 
Žmogus nevalgo kelias dienas 
mėsos, tada susekamas kraujas 
luo tyrimu nurodo, kad kur 
nors virškinimo kanale teka pa
mažu kraujas. Tas tekėjimas 
gali būti iš gerybinės bei pikty
binės (vėžiškos) žaizdos, gali 
būti iš polypo, kuris gali atei
tyje virsti vėžiu, arba tiesiog iš 
vėžinio auglio.

Tikros mažakraujystės prie
žasties nesusekimas yra žmo
gaus nužudymas. Tokio darbo 
nė vienas gydytojo vardo ver
tas asrrtuo nedirbs. Taip elgiasi 
ir Tamstos gydytojas. Jis gerai 
dari — klausyk jo. Juk, nesū- 
sekus anksti vėžinės žaizdos, po- 
iypo ar tiesiog vėžio, žmogus 
bus nužudytas dėl gydytojo ap
sileidimo, nežiūrint, kad pacicn- 
taswnofri bfirti minėtai tiriamas. 
J3s nori imti Gerito’l. nes taip 
jam įkalbėjo jo kainyne, spau
da, televizijos bei radijo skelbi
mai.

Jei tikrai reikia geležies žmo
gui, gydytojas prirašo geležį re

rezidencijoje prie Lemonlo bū
davo mūsų išvykos. Mus vaišin
davo, ten gražus sodas, gėlių, 
kliombai. Su pasigėrėjimu pra
leisdavome kelias valandas gam- 
toje-

P. V. Austrauskienė dėkojo 
laiškeliu už lankymą ligoninėje.

Susirinkimo dieną priimti sep
tyni nauji nariai. Sveikinome 
katutėms.

Po pranešimų buvo kel.etas 
paklausimų. Kalbėjo-J. Karalius, 
agr. Tallat-Kelpša, Ig. Petraus
kas, A. Marma. Atsakė pirm. Si. 
Vanagūnas. Visus intriguojąs 
klausimas socialiniais pensinin
kų reikalais. Valdybos nuomone, 
tai privatus dalykas. Įsmpltin- 
gas sprendimas. ‘ :

* t i-
Dainų Mylėtojų'būrelis :—‘ok

tetas atliko gražią programėlę.
B. Variakojienė mintinai dek-

gyje mirė 8 nariai. Valdyba tu- Į tarnavo gana ilgoką eilėraštį 
rėjo' 7 posėdžius ir keletą pasi-; motinos pagarbai.
tarimų. Išvykų buvo 4. j Dainininkės> ^dovaujant Br.

Ponia Paliliūnienė vadovavo Ii-1 
gonių lankymo būreliui. Dėkojo. 
Plojome šeimininkėms, kurios 
rūpinasi stalo parengimu, vai-1
šėmis.

Pirm. SL Vanagūnas užsimi
nė apie socialinius reikalus, ku
riuos nauja R. Reagano vyriau
sybė panoro’ pertvarkyti. Ra- 
minkimės, nuo liepos 1 d. bus 
pakelta apie 11% mėnesinės 
pensijos, sena tvarka.

Kasininkas J. Blažys pranešė, 
kad pajamų turėta $1,692.20, iš
laidų $872.54. Gegužės 1 d. ka
sos saldo $7,429.82.

Kontrolės komisija: P. Bur- 
neikis ir J. Tamulis darė atskai
tomybės ir veiklos patikrinimą. 
Atskaitomybė vedama tvarkin
gai ir knygų įrašai atitinka pa
teisinamus dokumentus. Užgyrė 
veiklą ir siūlė tvirtinti.

J. Skeivys šiek tiek informavo 
iš 225 organizacijų, kurios at- } 
sto’vauja 50,(XX) narių, Tarybos 
veiklos.

Gegužės 1 d. pareiškimu, dr. 
J. Briedis pasitraukė Jš Valdy
bos narių tarpo. Nustebome. Jo-1

Stravinskienei, sudainavo "Lop
šinė”, “Miškų gėlė” ir dar . ke
letą dainelių. Akompaniavo B. 
Variakojienė. Plojimu dėkojome 
oktetui už šaunią programėle, 
kuri atlikta motinėlių pagerbi
mui. Oktetui prisegta po gyvą 
gėlę.

šeimininkės prie parengtų sta
lų statė gyvų gėlių. -Iš ręsto 
rano atvežė keptus viščiukus ir 
kiekvienam dalyviui įteikė po 
maišelį. Viščiukai dar karšti. Dar 
buvo salotėlių su grietinėle, ir 
bulkelė.

-r ❖ *

Senais laikais retas namas 
neturėjo staklių. Ir kaimo, ir 
dvaro gyventojai audė Įvairias 
medžiagas. Per namus eidavo 
siuvėjai ir siūdavo šeimai rūbus.

Mamytė siuvėjui pakepė bly
nų. Vaikučiai eina prie stalo ir 
siekia siuvėjui patiektų blynų. 
Siuvėjas užsimoja peiliu. Vai
kučiai šaukia: “Mamyte, siuvė
jas su peiliu!’’ “O jūs, vaiku
čiai, su pirščiukais!” Taip ir

kiu motvvu nemini. Gaila. Jo

PASSBOOK
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atvyko į šį kraštą.

Daihninkas Jonas Tričys

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Naujas lapas dail. Jono Tričio gyvenime
Sužinojęs, kad dail. Jonas ’ berto ir tokiu būdu susidarė se 

Tričys pasitraukė pensijon, nu
tariau jį aplankyti ir pasikalbė
ti.

Amerikoje pensijos teikiamą 
laisvę nuo darbo įvairiai žmo
nės priima: vieni nutupia prie 
televizijos aparatų, antri balko
ne į kėdę, treti karčiamoje už 
baro. Dar kiti randa galimybių Į 
pakeliauti arba, šiaip sau, lan
ko kaimynus bei parengimus pa
siplepėti- Yra dar viena rūšis, 
t. y. buvusių savo darbovietėse I 
“darbacholikų”, kurie iš nebe- 
turėjimo visai ką veikti, už mė
nesio ar kito, miršta.

Iš mudviejų pasikalbėjimo 
pasirodė, kad kolega Jonas pri
klauso visai kitai kategorijai, 
kuriems pensija yra tikra gyve 
nimo palaima — vartai į kūry
binį laisvę. Turėti darbą Ame
rikoje yra tikra palaima bei, 
kaip Jonas sako, kūrybinei pri
gimčiai yra ir tam tikra vergo
vė. Kai prigimtis veržte veržia
mi prie kūrybinio darbo, be atsi
prašinėjimo, dešimtį valandų į 
garą tenka atiduoti visai kitam 
^kslui.

Retuose namuose rasite tiek 
lietuviškos ir angliškos periodi
kos bei knygų kaip Jono šeimos 
pastogėje. Stalai ir lentynos už
versta. Jonas ir klausia: “O čia, 
ar nereikia laiko ir pinigų?” 
Sako: “Jei, žmogus, nenori at- 
šilikti nuo laiko ir diktuojamų 
aplinkybių, nori, atpažinti kas, 
kaip ir kur, reikia išmokti skai 
jįyti ne tik - kas parašyta bet ir 
tarp ‘ eilučių. Gyvenimas nesus
toja: keičiasi veidai, idėjos, te
chnika ir jei tik minutei užsi
miegosi, nieko nebesusigaudysi 
kas aplink tave darosi, ši užsi- 
miegojimo epidemija gana sun
kiai yra palietusi mus lietuvius 
ir įneša daug bereikalingo erze
lio į mūsų egzistenciją”.

Man buvo nuostabu, kad Jo
nas niekada neatostogauja. Kaip 
jis prisimenąs, jo paskutinės 
atostogos buvusios 1951 metais- 
Maine ežeruos po apendicito ape 
racijos, kurias lietuvių pranciš
konų dėka, vienu vienas su mo 
iorine valtimi, žuvimis ir meš
komis praleido laukinėje gam
toje. Jo geležinė taisyklė, kai 
gauna atostogas, stoja prie mol

m 
galimybes dalyvauti lietuvių ir J 
amerikiečių parodose. Jeigu kusi 
prisimena 1968 metais surengia 
jo apžvalginę, tapybos ir grali- Į 
kos parodą, nesunkiai galėjo su- _ 
sidaryti vaizdą kiek nuo darbo 
atliekamų valandų ten buvo su
naudota.

Man, per daugelį metų, kartu j 
su Jonu dirbant A. Liet. Dail. j 
Sąjungoje, ab cm priklausant tai 
pačiai amerikiečių All-Illinois į 
Society of tha Fine Arts, Inc. 1 
organizacijai ir kartu vargstantį 
Čiurlionio Galerijos įkūrimo ! 
procese, nemažai teko jį pažin-j 
t i bet, su juo plačiau išsikalbę i 
jus. pasirodė kad jo pažiūros iri 
kelias į dailę yra labai skirtin
gos-ir įdomios. Jau vien tik 
pažvelgus į jo parašą po kūri
niais — tik inicialai JT., vertai 
atkreipti dėmesį. Jo įsitikinimu,! 
atbaigtas dailės kūrinys pats, ne-1 joje, 
priklausomai nuo dailininko, j 
pradeda savo gyvenimo istori-| 
ją, o dailininkas, kaip ir vaiko { 
gimdytoja, lieka užpakalyje 
grūdu išleidusiu savo želmenis.

Dabar Jonas 66-šiu m. am-

atgal į Liepojų su dė žavingi ir 1 teratūra ir muzi-
* ka ir vaizdinis, meras, todėl ir 

•as per jėgą buvo galutinis apsisprendimas, ypa- 
tapti jūrininku, bet tingai okupacijų ir karo audro
ms! seku s, grįžo ir vėl

Lietuvon atlikt, k

Į tikslu tol au mokytis.-

užsispyrę! 
ir tarn ne įe, atėjo labai suvėluotai. Daug

inę prievolę, prisidėjo ir tas, kad Jonas buvo Į 
1939 m. vedė dabartinę jo žmo- neturtingos našlės sūnus o, taip-
na Delfiną ir tuo pat laiku ga-

ypatingųjų.
Pasirašydamas Jūsų atestatą, 

ngų, jo žmones ir visos šeimos • pamaniau, kaip puiku, kad Art 
pasiaukavir.io, jaunas dailinin
kas jautėsi praėjęs tik vargo mo 
kyklą Dailiuoju menu čia prasi
mušti buvo neįmanoma. Porą 

| metų pagyvenęs Bostone, Mass.
• Ir vėliau atvykęs į Chicagą, tu

pėjo sunkiai užįidii43ti duoną 
fabrikuose. Nors ir sunkiai dirb
damas,visiems nuo dailės pašau
to neatitrūko: stojo A. Liet. 
Dailininkų S-gon.\ bendravo su 
1 exuviais dailininkais, dalyvavo 
parodose, praplėtė aky i at į sto
jęs Ali Illinois Society of the 
Fine Arts, Inc. amerikiečių 
dailės pasaulį, lankydavo paro
das ir, kad giliau visą pažinti, 
daug skaitė dailės temomis.

Visi gerai žinome “karą” dai
lės srovėse, tarp akademinio ir 
ultramodemistinio meno polių. 
Kaip Vokietijoje taip ir Ameri
koje, Jonas visą laiką buvo ieš- 
korimo stad joje kuria krypti- 

! mi pasukti. Neužmigdavęs, sako, 
valandomis problemas benarp
liodamas.

Instruction mokykla padėjo 
Jums ir Jūsų pažangai, ir aš esu 
patenkintas, jog mūsų mokykla 
dabar turi metodą, kur mes ga
lime pažinti studentų gabumus, 
kaip Jūs.

Prezidentas Stuart ir Lee 
Preston, abu mane paprašė, kad 
aš Jums pasiųsčiau asmeniškus 
linkėjimus ir sveikinimus. Ne
reikia nė sakyti, kad Don Jar
dine, Bill Norman ir visas Art 
Instruction štabas linki Jums 
daugiariopos sėkmės, laimės ir 
malonumo Jūsų meno 
daugelio metų ateityje-

Dar kartą sveikinu Jus, p. Tri- 
čy. Mums garbė priskirti Jus

darbe

mokėjo pusmetinį “Printing Pro 
cess’* kursą Chicago U-te, kas 
vėliau, komersinio meno dar
be, buvo didelis papildymas. Vė 
liau dirbo Silvestry Art, Lion 
Match Corp., St. Regis ir Bagc
raft Corp, of America iš kurios 
išėjo pencijon. Apie 1962 — 65. 
metus daugelis esame matę ka
lėdines šviesas ir papuošimus 
Chicago s State gatvėje, išori
nes dekoracijas Carson Scott ir 
šiaurėje gigantišką Montgome
ry Ward pastato, bokšto iliumi
naciją. Niekam ir į galvą neatė
jo, kad tai daugelio mūsų pa
žįstamo, dail. Jono Tričio kom
pozicijos. Jas atliko dirbdamas 
1962 m. iSlvestry Art MFG stu
dijoje.

Nemažai savo iliustracijomis
prie mūsų absolvientų. Ką Jūs J™ Pu0^s ir mūs^_ lietuvišką- .
beveiktumėte, karts nuo karto 
parašykite mums ir praneškite 
apie savo meno veiklą.

Nuoširdžiai.

ją spaudą. Viršeliai, Juozo 
Prunskio “Bėgome nuo Teroro’’ 
ir Jono Kreivėno “Mirties Lage
riuose ir Tremtyje”, yra jo pas
kutinieji iliustratyviniai darbai*

Į mano banalų klausimą, ko
kie dabartiniai Jono planai nau
joje gyvenimo fazėje, atsakė: 
“Žmogaus gyvenimas labai, tra
giškai trapus ir per trumpas. 
Vos tik- pradedi apytikriai, są- • 
moningal visą susivokti, 'pasi
junti beturįs patyrimo, pamatai, 
kad darbui nedaug laiko belie
ka. 'Mano atžvilgiu, jausčiausi 
kaltas jei, pesimizmo, pagautas,. 
likčiaus stoyėti.: Turiu . daug, 
darbo,' neįvykdytų planų ir už-, 
mačių ateičiai, šiuo metu daug 
.laiko atima senį įsipareigojimai, 
kuriuos dirbdamas darbovietėse 
vis atidėliojau, kai išeisiu į 
pensiją.*..”, a

Ne labai jaukiai jaučiuosi kai 
dabar kas užeinami mano “beis- 
montinę” studiją. Dirbant dar-' 
vovietėse viską mečiau į man 
vienam tik žinomas krūvas.. O 

; ir didysis Chicagos potyinis nu
nešė daug mano gerų • darbų, 
knygų, dokumentų ir kitokią ar
chyvine medžiagą. Kad ir pats 
savo' darbo patalpoje jausčiau
si .kūribingesnis reikės dėti daug 
darbo, kad visą atitiesinti.

Jeigu Kūrėjo planuose man 
bus leista, turiu vilties, kad ir 
prieš vakarą, savo sunkiai įgy
tą patirtį išnaudoti.

. ■ •- Esu pasiruošęs dirbti, kad ir 
iki vidurnakčio. • /’

Dr. A. C. Posz.
Educational Director-gi. ir šiame krašte, reikėjo pra

ves tarnybą Joniškio (ŠI.) mies-”į dėti ne nuo nulio bet nuo gi
to savivaldybėje, apsigyveno Jo-• liausio debito. Šeimos nelaimės 
niškyje. > sekė viena po kitos ir ilgai tru-

Pragyvenęs audringas, raudo- ko viską atitiesinti.
Nepaisant yiso, 1945 m. pra

džioje, Vokietijoje, pad aręs 
į,’ griežtą apsisprendimą, pradėjo 

rimtai studijuoti dailę-tapybą 
latvių dailininko, V. Kalninš 
priežiūroje- Greit, tų pačių me
tų pavasarį, Jonas kreipėsi į 
dail. V. K. Jonyną Freiburg’e 
priimti jį į jo vedamą Ecole Dės 
Et Metiers Arts mokyklą bet, 
su šeima apšigyventi ten nebuvę 
vietos. Rudenį apsigyvenęs Au- 
gustdorf’o pabėgėlių stovykloje 
prie Detmold’o, susirišo su Dęt- 
mold’e egzistuojančia vokiečių 
dailininkų organizacija “Kuenstj 
lerbund”, kurios nariai duodavo • 
piešimo ir tapybos pamokas, 
Joms vadovavo dail.. Z. HunoldJ 
Tuo pačiu metu, visu’nuoširdu
mu labai daug padėjo/Augušt- 
dorf’o stovykloje gyvenę, jdaiL 
Z. Kolba ir Vikt. Andriušis, ku
ris ypatingai padėjo daug pas
tangų pažinti ne tik.atliejinę ta-; 
pybą bet ir kitas technikas: pas
telę, akvarelę, grafiką ir bend
rą pritaikomojo, meno sąvoką, i 
Ypatingai scenos dekoravimą- 

. 1949-jų metų rudenį. Jonas 
gavo Bielefeld’o ^(Vokietijoje) 
dailės mokyklos pažym ėjimą 
(Kuenslerbund turėjo ryšį), ir 
taip Jonas, jau’dailininko titu
lu, 1950-ais metais vasario 20-

nųjų ir rudųjų, abi okupacijas, 
kaip ir daugelis, raudon'esiems 
antru kart užliejant Lietuvą,’ 
pabėgo Vokietijon ir apsigyveno 
Paderborn’o mieste, Westfali-

Kad ir labai buvo įdomūs ko
legos Jono įvairūs biografiniai 
pasakojimai, neiškenčiau nepa
klausęs: “Labai įdomu, Jonai, aš 
ir lietuviškoji visuomenė tave 
pažįstamo paipo tapytoją, gra-

Žiaus (g- 2.12.1915). Kai buvęsl fiką, medžio graviūruotoįą, įlius 
dar 7-nių metų, jis sakosi, kad j tratorių.ir be viso to dar ir ko- 
žmonės i ’ re^ 
būsi, Jonuk.

užklausdavę: “K u o | mercinio meno žinovą, kurio dė- 
kai užaugsi?” tai | ka sau ir šeimai užsidirbote duo

be svyra rimo atrėždavęs: “Dai-j na Amerikoje. Kiek galiu aps- 
lininkas”, kai iš viso nežinojęs! kaičiuoti, jei neklystų, Vokieti- 
nei kas yra ta dailė ar dailinin-Į jon atbėgote jau būdamas apie 
kas, tik mėgdavęs vis skaityti 
ir d?ug piešti.

Gimęs jis ne Lietuvoje bet, 
iš žemaitės ir aukštaičio tėvų, 
Latvijos uostamiestyje, Liepo- 
puje. Čia lengvai atsiskleidžia, 
paslaptis kodėl daugumoje jo 
paveikslų taip dažnai egzistuo
ja jūros bei vandens elementai. 
Sakosi, kad veik visą savo vai-; 
kystės bei jaunuolio laisvalaikį J 
praleisdavęs uoste apie laivus ir 
toli į jūrą nusitęsusiuose mo-

29-nių — 30 metų amžiau, bet 
apie karjerą dailėje nieko nemi
nėjote”. ; " ■

čia kolega susimąstė ir pareiš
kė, kad jo atsakymas užimtų 
visą laikraštį, nes, jo nueitas ke
lias yra labai komplikuotas. Iš
klausęs jo pasakojimo pasisten
gsiu sutrauktai, kelius, būdin
gesnius bruožus pateikti skaity
tojams.

Ą: % $

Jonas nuo pat vaikystės, ben-
iuose pasitikdavęs jų atplauki- ^rai, buvo linkęs į meną, tik di- 
mą. Taip pat palydėdavęs ir iš
plaukiančius. Mėgdavęs rinkti 
gintarą iš maurų, kuriuos Balti
jos audros išmesdavo į krantą.

1922 metais, jau su našle ma
ma, grįžo Lietuvon. Tėvukas, 
tik grįžęs iš vokiečių karo be
laisvės, 1913 m. plaučių uždegi
mu mirė. Baigęs pradinę Yla
kiuose, Mažeikių apskr., grįžo

džiausia sunkumą sudarė, kurią 
sritį pasirinkti. Jam lygiai atro-

Įdomus sutapimas, kad Jono 
pirmas profesinis darbas buvo 
Chicagos Lyric Operos sceno
vaizdžių dekorąvimaš. 1956 m., 
“United Scenic Artists of Ame
rica” unija pasamdė jį kartu su 
iš Vienos atvykusiu.austru. daį-; 
lininku atlikti Puccini operos 
“The Girl or the Golden West” 
premjerai. naujas dekoracijas. 
Vikt. Andriušio (biįv. Kauno 
Operos vyr. dekoratorius) įtaka 
Jonui yra buvusi ‘labai stipri, 
jei jis tokiam' daigui buvo pati-; 
kėtąs> Baigus šį darbą, dar kurį 
laiką dirbo prie kitų Lyric de
koracijų > restauravimo^ bet, nors 
ir gerai apmokamas,'darbas ne
buvo nuolatinis. Buvo privers
tas-mestis į visai; priešingą sri
tį — medžio graviūrą. Nuo 1956 
m:j gruodžio IS-os - su Sander 
Wood Engraving studija.-.Jonas 
išdirbo 11-ką metų. Ši sritis jam 
yra pilnai, profesiųiai pažįsta- 
ma. Ir dabar savo studijoje turi

Brangusiš\p. Tričy, visas’priemones medžio graviu-
' jūsų mokslo baigimo atestatą j ros darbams atlikti. Ši technika 
pridedame su šiuo laišku. Pri-1 reikalauja, daug patyrimo? Vie- 
sipažįstu, kad man buvo malo- nas goriausių šios technikos dar 
nu pasirašyti atestatą dar ma- bų Barbara , pasirodęs po- 
loniau ^Jus pasveikinti. role parodų, yra Dr. Joceph Ja-

Kaip žinote, aš pasirašau daug rome nuosavybę; ir jo leidimu 
tokių atestatų. Kaip ten bebū- kopiją 2/12 padovanota Art Gal

ėtų, kartais tenka susidurti su ypa ^ery of Čiurlionis, Ine. Kurį .lai- 
tingais atvejais ir tenka pagal-1 ką prie Šander Wood Engraving 
voti ąpie asmenį,v kuris gauna I studijos Ijuvo atidaryta vakari-

i i ? t— i - __ • _ “Y X-. I m T "m ■A Ty-I ■» 7

Kad'ir sunkus buvo šeimos fi
nansinis stovis, metęs darbą, 
1952-ais metais pradėjo imti Art 
Instruction, Inc., Minneapolis, 
Minn, komercinio meno, už akių 
dėstymo, keturių metų kursą- 
Intensyviai dirbdamas ir būda
mas mene nebenaujokas, kursą 
baigė per du mętus. Nenutrauk
damas ryšio, kas metai dalyvau
davo mokyklos, ruošiamose pa
rodose kurias - užpildydavo iš 
įvairių pasaulio vietų (ne tik 
Amerikos), šią mokyklą baigę 

Jdailininkai. 1960-siais m. tokioje 
parodoje Jonas už savo negyvo
sios gamtos tapybą — “Kimšti 
žaislai”.laimėjo pirmąją premi
ją. Vėliau" šis darbas buvo pa
naudotas šios mokyklos vadovė- 

Jįįtiose pavyzdžiu negyvosios gam 
tos? tapybos kursui.

196į m. BIRŽELIO 6 d.
DIREKTORIAUS LAIŠKAS 1

nu pasirašyti atestatą dar ma
loniau Jus pasveikinti.

atestatą. Jūs esate vienas iš tų 1 niai medžio graviūros kursai, ku 
riuose Jonas užėmė dėstytojo 
vietą ir, be t6, studija jam ai

— Lengviausias dalykas' yra 
pradėti/piešti, bet išmokti pa
baigti piešinį trunka visą gy
venimą. Nebaigtų paveikslų 
yra milijonai.
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DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, 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 ŠVENTES 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 $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyveninio bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• 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 J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

• KĄ LAUMSS LEMS, 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, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Jubaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūrybą J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėt! dolerį perslunflmo UUddomn.
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di, tokius fiktyvius faktus ir iš piršto išlaužia tik VLIKo j 
Valdybos pirmininkas.

Jis savo laiške kaltina pirmininką, kad jis per ne
pilnus trejus metus sugebėjo sueiti į konfliktą su pasau
linio masto Lietuvių B-ne. Šis jo pareiškimas atrodo, kad 
tai yra ne kas kita, kaip plika demagogija. Kodėl jam 
vaidenasi LB-nė pasaulinio masto, o jie Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas? Toks-jo pareiškimas tik
rai yra fikcija.

Mes žinome iš pačių bendruomenininkų paskelbtų 
balsavimo davinių, kad JAV-se tebalsuoja 8,000 su tru-i 
pučiu lietuvių. Tūkstančiai lietuvių jai nepriklauso. Tuo1 
tai*pu VLIKas įkurtas pavergtosios Lietuvos pogrindyje 
ir jame atstovaujamos ne tik buv. Lietuvoje demokrati
nės partijos, bet jį remia ir visi tie, kurie trokšta paverg-.* 
tai Lietuvai nepriklausomybės. Be to, VLIKui paverg- J 
tosios tautos suteiktas mandatas ją atstovauti. LB-nė, 
kaip visi žinome, yra VLIKo įkurta, kurios pagrindinis 
tikslas — lietuvybės išlaikymas. LB-nė nėra joks laisvi
nimo veiksnys, niekas jos neįgaliojo išeiviją atstovauti 
ar veikti politinę veiklą. Ji tik savo kultūrine veikla, lie

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų® aekmadienius, 
orio 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniai® — iki 12 v<L

tuvybės išlaikymu ateina pagalbon, laisvinimo veiks-
niams — VLIKui, o JAV-se ALTai.

L i e* v vos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

PAMINĖS FLOYD BENNETT 
AERODROMO SUKAKTĮ

Antanas Vaivada iš Washing-. DU LAIŠKAI
"‘Darbininkas” šiais metais, balandžio mėn. 10 dieną, 

atspausdino VLIKo pirmininko dr. K. Bobelio ir kartu 
VLIKo Tarybos nario J. Pažemėno laiškus. Daktaras sa
vo laiške trumpai ir pagristai atsako J. Pažemėnui dėl 
jo tendencingų priekabių ir iškraipytų faktų, liečiančių 
VLIKą, jo atstovybę Argentinoje ir jį patį, VLIKo pir
mininką. Laiško pabaigoje daktaras pareiškia, jog jam 
nesuprantama, kad J. Pažemėnas, būdamas VLIKo Tary
bos narys, niekina ir žemina VLIKo veiklą išgalvotais 
pareiškimais.

J. Pažemėnas savo ilgu, beveik per tris šio laikraščio 
iri. iltis, laišku bando save išteisinti. Deją, užuot save pa- 
fęLinę^jis Įžūliai puola ne tik daktarą,:bet užkabina ir 
RLB nę. Siūlo daktarui ateiriboti nuo “reorginės taria
mos” bendruomenes^ Toks jo, sakyčiau, priekabių ieško
jimas ir niekinantis iššokis prieš RLB-nę verčia atsi
liepti ir panagrinėti, kad ir prabėgomis, visą jo rašyto 
laiško turinį. Reikia pasakyti, kad šis jo laiškas kelia 
nusistebėjimą ne tik savo ilgumu, bet tuo, kad jį parašė 
VLIKo Tarybos narys, kuris puola VLIKą ir jo vadovybę.

J. Pažemėno laiškas perpildytas priekabėmis, o kar
tu išaukštinama LB-nė ir jos pirmininkas. Jam šias prie
kabes iškelti davė progą VII Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresas. Sakysim, kad ir tokia jo priekabė, kam VLIKo 
pirmininkas kalbėjęs 30 minučių. Kalbėjęs ne toje salėje. 
Nors jis pats pripažįsta, kad daktaras nesupeikė PLB-nės 
veiklos.

Jis rašo ir tokią priekabę, kodėl oficiali VLIKo at
stovybė Argentinoje iš lietuvių pusės neturi jokio užnu
gario. Tuo tarpu dr. K. Bobelis savo laiške aiškiai pa
rašė, kad J. Pažemėnas Darbininke tendencingai iškraipė 
faktus, liečiančius VLIKą ir jo atstovybę Argentinoje, 
ir kad Argentinoje yra oficiali VLIKo atstovybė, kuriai 
vadovauja žinomas Argentinoje lietuvis veikėjas p. Ar
tūras Mičiūdas, buvęs 7 metus Argentinos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas. O J. Pažemėnas rašo, kad pirmi
ninkas pasielgęs kitaip, ir tai, greičiausiai, Teorginiu 
motyvu”. Koks tas motyvas, jis nepasako. Pasididžiuoda
mas pareiškia, kad jis fiktyvių, iš piršto išlaužtų faktų 
neišgalvoja. Nors čia pat rašo apie kažkokius jo išgal
votus “reorginius motyvus”. Ar tai nėra jo fikcija? Gir-

Juk LB-nę “pagimdė” VLIKas ,pats būdamas poli
tinis veiksnys.Tat, nejaugi jis būtų įsteigęs dar šalia savęs! 
kitą politinį veiksnį — LB-nę, kurios vadovai, nesiskai-s

nelaiko politiniu veiksniu, lygiu VLIKui. Jų tikslas ko
voti su “tiltininkais” ir visomis jėgomis, mokslu, darbu, 
turtu ir pasiaukojimu remti VLIKą ir ALTą. O, be to,

— Visuomeni- reiktų atsiminti, kad “reergus” įkūrė LB-nės vadai.
Tai piktas, neturįs pagrindo J. Pažemėno priekaištas

Prof. JONAS PUZINAS

Vilniaus 650 metu sukaktis - miesto 
ar Gedimino sostinės?

VILNIAUS ĮKŪRIMO DATOS NUSTATYMO 
PROBLEMA

(Tęsinys)

Meno ir Pramonės muziejuje, esančiame 
Hamburge, saugomas, Vilniaus apylinkėse suras- 
Hamburgę saugomas, Vilniaus apylinkėse suras
tas, lobis (greičiausiai jo dalis), susidedąs iš sidab
rinės pintinės apyrankės ir 5 sidabrinių X a. pa
baigos ir XI a. pradžios monetų: 1 Anglijos Etel- 
redo II denaras, 2 Vokietijos ir Romos imperato
riaus Otono III ir jo žmonos Adelheidės denarai 
ir 2 Magdeburgo saksiniai pfenigai.

1942 m. Trinapolyje, dešiniajame Neries 
krante iškastas XII-XIII a. sidabrinių monetinių 
lydinių lobis, susidedąs iš 70 vienetų. Deja, išliko 
tik 3 lydiniai, patekę į E. Laucevičiaus rinkinį. 
Pats didžiausias ligi šiol Lietuvoje žinomas XIII 
a. sidabrinių lydinių lobis 1930 m. buvo surastas 
4 G-vb škėse (dabar Vilniaus miesto ribose). Sidab
riniai įvairios formas ir svorio lydiniai buvo įvy
nioti Į audeklą ir si dėti į metalinį indą, kurio te
išliko atskiri fragmentai. Visas sidabro lobis 
svėrė apie 50 kilo yramų.

ton, D.C., telefonu pranešė, kad 
š.m. gegužės 21 d. įvyks Floyd 
Bennett aerodromo 50 metų su
kaktuvių paminėjimo iškilmės. 
Lietuviška paminė j imo progra
ma rūpinasi V. Radzivanas ir 
Jonas 'Valaitis (tėvas). Tam 
tikslui “Vienybės” laikraštis iš 
savo archyvų paskolino daug 
nuotraukų, o pats A. Vaivada 
paskolino filmą apie Dariaus- 
Girėno skridimą.

Floyd Bennett aerodromas

tydami su VLIKu, įkurtų “Antrąjį Vliką”
nių reikalų komisiją, kuri atlikinėtų VLIKo funkcijas
visai nesiskaitydamas su juo, kaip Tautos atstovybe. VLIKo pirmininkui, kad jis suėjęs į nepaliaujamą kovą 
VLIKas, įsteigdamas LB-nę, jos Chartoje įrašė, kad dar
bu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad 
apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Reiškia, VLIKo paruošta Charta kviečia, o gal geriau 
pasakius, mobilizuoja išeivijos lietuvius, padėti jam 
veikti politinę veiklą, kitaip sakant — šaukia visus išei
vius lietuvius kovai dėl Lietuvos nepriklausomybės. Nors 
čia sako, kad lietuvis, tai nereiškia, kad kiekvienas pa
vienis ar pavienė organizacija kovotų, nepaisant to veiks
nio ,kuris .turi pavergtosios Lietuvos mandatą atstovauti 
pavergtą tautą ir kovoti už jos laisvę. Jei taip būtų, tai 
ta laisvinimo veikla būtų nevieninga, kuri keltų tarpu- 
savius nenaudingus ginčus, nesusipratimus. Taip, kaip 
vyksta šiandien.

J. Pažemėnas savo laiške pareiškė, kad jis nepaisė 
organizacinės drausmės. Būtent, kad jis nematęs jokio 
reikalo tartis su savo valdyba dėl atstovavimo kitoje or
ganizacijoje. Nežinau, ar kuri kita organizacija būtų 
patenkinta, kad jos organizacijos narys atstovautų be jos 
Valdybos žinios ir vėliau darytų spaudoje tendencingus 
pareiškimus prieš savo organizacijos Valdybos pirmi
ninką.

Šia proga noriu paklausti J. Pažemėną, kodėl jis 
savo laiške rado reikalą užgaulioti RLB-nę, kaltinti dr. 
K. Bobelį, kad jis ją propaguoja? Užtikrinu J. Pažemė
ną, kad daktaras jos nepropaguoja tokia prasme, kaip 
J. Pažemėnas galvoja, bet priešingai — jis propaguoja į 
VLIKą ir jį gina nuo jo niekintojų bei jo griovėjų, ka
dangi “reorgai”, kaip Pažemėnas juos pravardžiuoja, ži
no, kas yra VLIKas, žino ir kada jis buvo įkurtas ir 
kokius jis turi pavergtosios tautos mandatus. Ir iš viso 
iš J. Pažemėno laiško atrodo, kad jam VLIKas yra men
kesnio autoriteto, negu LB-nė; mat, jo išmanymu, ji 
esanti pasaulinio masto.

Be to, toks su panieka jo atsiliepimas pravardžiuo
jant reformuotos LB-nės narius “reorgais”, parodo jo’tai yra visuomenės kurstymas neapykantai vienų prieš j S- 
kultūrinį lygį. Juk jo pravardžiuojami “reorgai” savęs kitus. A. Svilonis - PIRklTE JAV TAUPYf^ bonu ,

su LB-nės valdybos žmonėmis. Kodėl jis, o ne B-nės va
dai? Sekant tų nesklandumų eigą, aišku, kad tokią ne 
paliaujamą kovą veda kaip tik B-nės vadai. Šį J. Paže
mėno priekaištą reiktų vertinti kaip daktaro asmens už
gaulų šeimžtą ir labai grubų nedėkingumą už jo Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui paaukotą darbą.

Juk kas puola VLIKą ir jo veiklai kaišioja pagalius, 
ar ne bendrucmenininkai ? Arba, tiksliau pasakius, fron-
tininkų grupės žmonės. Daktaras ir jo vadovaujama Val-l ljuvo metais įsteigtas ant 
dyba yra užsitarnavę dideles padėkos, kad jie apgynė į,uMS Xew Yo.Ike.šio aer[) 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą nuo bendruo-Įjlronw l93o.siaįs metatefckilda- 
menininkų pastangų jį paversti tik LB-nės padaliniu,»v0 pirmieji drąsuoliai — trans- 
kitais žodžiais sakant, jį sugriauti. Be to, VLIKo vadovai į ątlantįniai lakūnai savo skridi- 
yra ne kartą pareiškę apgailestavimą dėl VLIKo griovėjų manas j Europą. Kaip žinome, 
tokių nelemtų pastangų. Bet niekad nepuolė jų taip pa
žeminančiai ir su tokia panieka, kaip LB-nės vadai puola 
VLIKą, jo pirmininką. Ne tik jie vieni. Jie įjungė į tokį! ^*0 
paniekinantį puolimą ir savo dukras.

Kodėl tokia akcija yra vedama? 0 tai dėl to, kad Vaitkus (T935 m.). 
VLIKo pirmininkas su Valdyba neleido VLIKo subend-

šie-skridimai būdavo labai rizi
kingi ir dažniausiai baigdavosi 
tragiškai. Iš šio aerodromo pa- 
r__> ir mūsų didvyriai Dalius
ir Girėnas (1933 m.) ir Feliksas

Antanas Vaivada, tais iaiKais 
ruomenininti. Toks VLIKo gynimas nėra nusikaltimas, tarnaudamas “Naujienų” redak- 
priešingai — pareiga, paremta sąžine ir pavergtųjų lie- rijoje, yra labai daug prisidėjęs 
tuvių valia. Reikia manyti, kad *VLIKo istorijoje dak- Prie lietuvių transatlanti-
taro K. Bobelio ir jo Valdybos narių vardai bus įrašyti, 
kaip jo gynėjų, Manau, kad objektyvus istorikas pami
nės ir VLIKo Tarybos nario J. Pažemėno vardą, ’ tik, ap
saugok Viešpatie, kad jis nebūtų įrikiuotaš į eiles tų, 
kurie VLIKą niekino ir skelbė tendencingas priekabes.

Šia proga reikia prisiminti ir J. Pažemėno parašytą 
laišką “Tėviškės žiburiams”,’ kuriame jis rašo: šaunios 
merginos atėjo pasveikinti VLIKo seimą, nors VLIKo 
pirmininkas PLB-nę visaip iškoneveikė. Taip rašyti užuo
minomis, be faktų, paprastai laikomą šmeižtu. Bet yra 
tikrai žemas dalykas, kad J. Pažemėnas juo naudotųsi. 
Ar galima rasti bendrą kalbą, rašant tokius laiškus ? Juk j

nių skridimų populiarinimo ir 
rėmimo. Jam yra tekę kartu su 
mūsų transatlantiniais lakūnais 
praleisti Floyd Bennett aerodro
me ištisas savaites, belaukiant 
palankesnių oro sąlygų skridi
mui i Lietuva.

Prieš keliolika metų F. Ben
nett aerodromas buvo uždarytas 
ir paverstas Gateway poilsio 
parku (National Recreation 
Area), išskyrus 250 akrų plotą, 
kuris buvo pavestas Laivynui 
(U.S, Navy) ir Pakrančių Sar
gybai (U.S. Coast Guard). E.J.

GEDIMINO PILIES KALNO SENOVĖ
Kaip minėta, pačios seniausios sodybos, iš 

kurių išaugo net trys pilys ir miestas, koncentra
vosi Neries ir Vilnios žiotyse. Anksčiausios sody
bos liekanų aptikta Gedimino pilies kalne. Tai 
aukštas, natūralinis kalnas, stovįs netoli Neries 
ir Vilnios santakos. Kalno šlaitai gana statūs, tik 
šiaurinis šlaitas nuolaidesnis. Kalno paviršius ne
lygus: pietinis ir vakarinis kraštas iškilęs ir lyg 
sudaro pylimo įspūdį, o pats pilies kiemas guli že
miau. Pilies paviršiaus plotas gana didelis, pailgos 
formos. Aikštės ilgis siekia apie 130 m., plotis 
apie 65 m. šis kalnas, esąs patogioje strateginėje 
padėtyje, labai tiko ginamajai piliai statyti, čia 
anksččiau ir pradėti archeologiniai kasinėjimai, 
suteikę mums vertingos medžiagos ankstyvajai 
Gedimino pilies kalno praeičiai nušviesti. Deja, 
1922-1937 m. laikotarpyje, bevykdant mūrinės pi
lies konservacinius darbus, pilies aikštėje be jo
kios priežiūros buvo nukasti ir sunaikinti viršuti
niai, iš dalies ir apatiniai, kultūriniai sluoksniai. 
(Nekreipta reikiamo dėmesio ir į radinius. Tik 
1938 m. Alina Kietlinska ir 1940 m. Halina Ce
ll ak-Holubovičienė ir Vladimiras Holubovičius at
liko sistemingesnius kasinėjimus. Iš šių, ir 1959 m. 
tliktų, pilies kalno lytinėje dalyje esančių mūri
nių rūmų pamatų tyrimo galime atkurti bent apy
tikrį šios vietovės praeities vaizdą.

1959 metais nuodugniau tiriant gyvenamų
jų rūmų pamatus, nustatyta, kad prieš pastatant

jtuos rūmus, rytinėje kalno dalyje yra buvęs iš že
mių supiltas pylimas, saugojęs kalne buvusią so
dybą nuo slėnio pusės. Čia rasta dar prieškristi- 
nio laikotarpio rytiniams baltams (lietuviams) 
būdingos brūkšniuotosios keramikos. Iš to spren
džiama, kad Gedimino pilies kalnas paskutiniais 
amžiais pr.Kr. ir mūsų eros pradžioj yra buvęs pi
liakalnis, kad čia jau tada yra buvusi sustiprinta 
gyvenvietė. 1940 m. H. ir V. Holubovičių’kasinė
jimų metu aptikta medžiagos ir vėlyvesnei Gedi
mino pilies istorijai nušviesti. Pavyzdžiui, šauri- 
nėje pilies aikštelės dalyje, prie buv. šiaurinio 
bokšto pamatų ir ginamosios sienos, susiduria su 
storu kultūriniu sluoksniu buvusiu net 4,3-5,0 m. 
gylyje. Deja, šis seniausias kultūrinis sluoksnis 
gulėjo nebe savo pirminėje vietoje, nes kai kur ap
tikta įsimaišiusių įvairių laikotarpių radinių, nu- 
slinkusių iš aukštesnių kalno dalių, šioje, grei- 
čausiai sustiprintoje gyvenvietėje, be naminių ir 
laukinių gyvulių kaulų, rasta sudegusių medžio 
likučių ir ugnyje apdegusių molio gabalų su me
džio įspaudais. Iš tų likučių galima spręsti, kad 
kasinėtoje vietoje yra buvęs medinis pastatas, 
kurio sienos suręstos iš .nestorų netašytų rąstų ir 
apkrėstos moliu. Iš būdingesnių radinių tenka pa
minėti grublėtąją ir gnaibytinę keramiką, kuri 
Lietuvoje buvo išplitusi IV-VI a. Kiti radiniai pa
deda jau tiksliau nustatyti gyvenvietės amžių. 
Tai — IV a. geležinis pentinas, padarytas iš ke
turkampio skersinio piūvio geležies gabalo, VI

-VII a. žalvarinė juostinė apyrankė, platėjančiais 
!galais (šios apyrankės teišlikusi pusė) ir žalvari
nė įvija, susukta iš trikampio piūvio 2 mm. storio 
vielos. Maždaug tam pačiam ir šiek tiek veikes
niam laikui priskirtini kiti radiniai: geležinė yla 
geležinis peilis išdilusiais ašmenimis, 5 moliniai 
varpsteliai, kurių vieni yra cilindriniai su iškyla 
per vidurį, kiti — dvigubo nuplauto kūgio pavi
dalo. Taigi, iš dabar turimų duomenų matyti, kad 
Gedimino pilies kalne buvusi gyvenvietė nuo ge
ležies amžiaus iki pat VIII a., kad tuo metu pilies 
kalnas turėjo būti stiprinamas, pylimas aukština
mas, šlaitai nulyginami. Neaiškiausias laikotarpis 
yra IX-X a., nes kasinėjimų metu neaptikta to 
laikotarpio radinių. Spėliota, kad tuo metu žmo
nių kalne negyventa. Tačiau labai galimas daly
kas, kad kasinėtoje vietoje to laikotarpio sluoks
niai anksčiau buvo arba vandens nuplauti, arba 
nukasti vėlyvesnių statybų metu. Tačiau 1938 m. 
A. Kietlinskos kasinėjimų metu rytinėje kalno da
lyje po mūrinių pastatų griuvenomis susidurta su 
trimis slouksniais XI-XIII a. medinių pastatų.

(Bus daugiau)
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SVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais {rištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “T-aika$ prisiartino”, 358 
puslapių.

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

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

POTI V DARGIA 
QVDYTCJAS <R CHIRURGAS 

Community klinika 
Medicinos direktorius

S Men M1 m Rd^ WGstvhoster, H 
VALANiyjS: 3—9 darbo dienosiu 

kxi autu šeštadieni d—3 v^i 
ToLx 542-2727 arfe 562-272*

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

DK. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina axis. PntaiKo akinius 

ir “contact lenses”.

o £. Ajl&U1\AS SEliSiJ I?1S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
xWO WEST 6$rd STREET 

Valandos; anuad. 1—4 popiet, 
Ketvirtai. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

Tiek Lietuvoje, tiek Ameriko
je, be pagrindimų švenčių, pa 
rapijose būna atlaidai, 40 va
landų šv. Sakramento adoracija.

Šv. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Marquette Par
ke gegužės 11-13 dienc'inis buvo 
40 valandų Šv. Sakramento ado
racija. Kun. J. Vaškas, marijo
nas, sakė pagrindinius pamoks
lus tris dienas 7 vai. vakaro pa
maldose. Paskutinę dieną po pa
mokslo suteikė Popiežiaus palai
minimą, kuris skiriamas tiems, 
kurie uoliai lankė ’pamaldas ir 
priėmė Šv. Sakramentus. Iškil
mės baigtos procesija. Dalyva
vo Jo Eksc. vyskupas V. Brizgys, 
prel. Mozeris ir kiti; iš viso bu
vo 18 kunigų iš kaimyninių pa
rapijų, vienuolynų.

Pamaldų metu giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas mu
ziko A. Lino. Vargonais grojo A. 
Skaisgirys. Bažnyčia buvo pilna 

; žmonių. Daug ėjo prie Šv. Ko
munijos. Komuniją dalino nei 
keturi kunigai.

Kleb. A. Zakarauskas visiems 
nuoširdžiai dėkojo. Kaip papras
tai, mokyklos mokytojos — Ss- 
selės parengė mergaites ir ber
niukus, kurie dalyvavo procesi

joje. Tai gražus ir girtinas pa
protys. Visi altoriai papuošti gy
vomis gėlėmis. Bažnyčia gražiai 
apšviesta. K. P.

i

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

PbRKRAUSTYMAi

M 0 Y IN G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R? ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

iš įvairip atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

LAUKIAMI KRAUJO 
AUKOTOJAI

Kraujo, kuris laSai reikalin
gas sunkiai sergantiems ligo
niams, atsargos visada ribotos.

To’kiai kraujo aukų rinkliavai 
pravesti yra įkurta speciali or-

■ ganizacija, kurią globoja Ameri-
1 can Legion Darius - Girėnas 
Post No. 271. Tos organizacijos 
pirmininkas yra John Paukštis 
(telef. 523-0546), arba Walter

. Kalvaitis (telef. 582-2170).
į Kraujo aukų vieta — Post No. 

271, 4416 S. Western Ave.; lai
kas — gegužės 23 d., šeštadieni, 
nuo 11 vai. ryto ligi 3 vai. p.p.

PIRKITE JAV TAUPYMO BCXL’S

SOPHIE BARČUS KNOWlYniIRJiEART'
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WO PA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telet: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

*
“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vodėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
iš WITS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

J. ŠILEIKA ’ — Rašytoja Žemaitė

ALGIRDAS BUDREČKIS

ŽELIGOVSKIADA, 1920 M

kankamai jėgų atsilaikyti. Lie
tuvių Vilniuje tebebuvo 3 bata
lionai.

Lenkai greitai užėmė Ašmeną 
ir Salų geležinkelio stotį, nu- 
kirsdami geležinkelio susisieki
mą tarp Maladečinos ir Vil- 

‘ niaus. Lietuvos kariuomenė, iš- 
"'*tvta ileame fronte nuo Rytų 
Prūsų negalėjo parodyti rimto 
pasipriešinimo. Lietuvių karo 

l vadovybės padaryta didelė klai- 
! da kad ji neoasirūpino tinkamai 
i pridengti Vilnių. Nors Vilnių 
| apginti gal ir nebuvo galima, 
j bet labai negražu buvo pasau- 
' Ho akyse, kad Lietuva atidavė 
■ sostinę be jokio pasipriešinimo.

Visos lietuvių valdžios įstai- 
' gos, prieš pora savaičių nuvy- 
i kusios į Vilnių, turėjo skubiai 
i pasitraukti palikdamos daugybę 
j inventoriaus. Vilniuje pasiliko 
į tik vietinės milicijos ir miesto 
i administracijos skyriai. Pran 
i cūzų karinis atašė Rebaulas 
•' buvo įgaliotas laikiniu Vilniaus 

.gubernatorium.
Dr. J. Šaulys, pransūzų kon-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES STASUKAITIS 
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Hals ted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Varėnos stotyje lenkai apsiėmė 
^mleisti lietuvių traukinius į 
Vilnių, tik be kariuomenės ir be 
karo medžiagos transportų. Su
tarties vykdymo priežiūra buvo 
atiduota tada į Suvalkus atvy-į 
kušiai Tautų Sąjungos kontro- į 
’ės komisijai. Pati sutartis turė-
'o galioti, ligi visi ginčo klausi- • toks šūkis 
mai tarp Lietuvos ir Lenkijos i poszerzyc” (Tėvynę reikia pra

plėsti). Želigovskijaaa praside
da- Vienas divizijos žygio tiks- j 
las Bastūnai,, antras — Varana
vas. Dalis lenkų kuopų jau Eišiš-

atvyks ir perims vadovybę.
Pilsudskis buvo paskyręs ge-' sulas M. Cournfau, ir prancūzų 

nerolą Lucijoną Želigovskį (Lu-; bei anglų karininkai nuvyko į 
ejan Želigovski) Lietuvių-gu- • frontą patirti padėtį. Lietuviai 
dų div zijos vadu. Barzdotasis turėjo pasitraukti. Lenkams pa- 
Želigovskis —kaip ir pats Pil ( lankaus pik. Chardigny vado- 
sudskis — buvo sulenkėjas lie-j vaujama Tautų Sąjungos ko- 
tuvif :š Vilniaus krašto. j

Lietuvių-gudų divizijai iškelta I 
’Ojczyznę trza

j misija tik sekančią dieną išvyko 
iš Suvalkų j Varėną karo padė
ties tirti.

Popiet lietuvių ariergardas 
apleido Vilnių, besitrauk da- ( 
mas Maišiogalos link. Su lie
tuviais pasitraukė daug vietos 1 
žydų, nes jiems anksčiau teko

kėse. Įsakymai jau duoti. Pa- įgyventi lenkų išsišokimus. Tuo 
Į met daug žydelių, tapdami bena 
miais ir beturčiais, įstojo sava
noriškai į lietuvių kariuomenę.

(Bus daugiau)

bus galutinai išspręsti.
Bet jau tą pačią dieną, spalio 

7 d., buvo girdėti ateinančios 
audros griaustinis: lenkų kari
ninkai Varanavos štabo pareiškė
jog j e nusistatę užimti Vilnių, j .grindinės Želgovskio jėgos’į Vil- 
nežiūrint “valdžios sutikimo”, nių eina plentu per Šližiūnus ir į 
Jie nebūsią pabauginti Antan-j Rudaminą. Atsargimai daliniai 
tos lojimo.

1920 m. spalio 8 d. maršalas gi^a ir sustoja prie geležinkelio 
PTsudskiš įsakė majorui Kos- 
cialkovskiui ruoštis pulti Vil- 
n?.’. Kescialkovskis su V- Racke-

iš Eišiškių įtraukia Rūdininkų

■ unelio Paneriuose.
Lietuvių avijacija lenkų fron 

te tada jau buvo gana aktyvi.

PIRKITE fAV TAUPYMO BONUS

i?us oagalba iššaukia “Lietu- Žvalgomojo skridimo metu lei-
vių gudų’’ diviziją.

O. kas ta “Lietuvių-gudų” 
divizija? 1918 m. grudožio mėn. 
buvo suformuota “Lietuvių-gu
dų” divizija iš 9 pėstininkų pul
kų: Vilniaus, Kauno, Suvalkų, 
Gardino, Lvdos ir t.t., 4 kava- 
lerijos pulkų (Užnemunės, An-i 
ttasis Vilniaus, lietuvių 3-čias ir 
totorių raitelių (Tatarska jazda) ! 
pulkas. Nors dauguma divizijos 
kareiviu buvo galičiečiai, pozna
niečiai ir varšuviečiai — žodžiu 
didlenkiai — buvo ir nemaža 
•'ulenkėjus’ų parsidavusių lie- 
'uviu gudų ir Vilniaus kraš
to totorių. Tie sulenkėję vilnie
čiai davė tai divizijai lietuvių Į 
-gudu atsp;ilvį. Po mūšio ties 
Vysla ((ruępjūč’o 15 d.) Lietu- 
viu-gudų divizija staiga gavo 
slaptą įsakymą pasiruošti žygiui 
i Vilnių.

tenazitui Jakščiui pavyko išaiš
kinti Vilniaus link bejudančias 
dideles gen. Žaligovskio kariuo
menės jėgas. Tačiau lietuvių ka
ro vadovybė, nelaukdama ir ne
sitikėdama šio žygio, Jakščio j 
pranešamą palaikė jo paties! 
fantazijos kūriniu ir nesiėmė 
jokių priešveiksmių.

Kruvinos kautynės įvyko 
tarp lenkų ir lietuvių 16 verstų 
fronte nou Vilniaus pietų link. 
Abidvi kariuomenės turėjo 
daug nuostolių. Lietuviai visai 
to nelaukė ir neturėjo ten pa-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes! There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Taoiets. Take only as directed.

out the 
ouse

No. 79

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

IfiNIAUSIė (F DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 S6. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

HODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
t j 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

Divizija per Augustavą, Drus- 
kirrnkus. Ežeronis, Berštus ir 
Vosyličkes traukė į Dzitros 
krantus- Lydoje, spalio 8 d., per 
oietus pas kleboną susirenka 
° Isudskis ir kiti karo vadai. 
?’lcuxskis jiems taria:

—Už mūsų krau’ą primeta 
ru.ms Kurzono liniją. Lenkija 
u^i baigtis kažkur palei Gardi-! 
■>a. Vilniuje 
visur esama 
pras, jums 
ve ksmus aš
• iaus’as vadas 
—A. B.) negaliu imtis atsako
mybės, negaliu duc'ti įsakymą. 
Atlikite tatai savo rizika ir savo 
atsakomybe. Tepatariu Vilniaus 
pu-ko kovose nenaudoti, paliki
te jį mūšiams pačiame Vilniuje. 
Generolas Želigovskis netrukus

esama jaunimo ir 
jaunimo. Jis su- 

pagelbės. Už jūsų 
kaip Lenkijos vy- 

(naczalny wodz

PATS SKAITYK IR DAR KI- | 
TUS PARAGINK SKAITYTI i į 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” S

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Paturėjai ik- laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti
/ sr^efczex

I ■ ■ dOb
ik,.' ■ ■■ —= Sylvia K. Lowe. N.H.F.L.

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashion* 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

The 'Great Room' Latest Trend In Interiors

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleratidri 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War II.

The desire for something 
different from the two-stety 
homes many servicemen hid 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as a I Lone-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy conscious 1980's, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room” whicn in
corporates living, dining and

food preparation activities in
to one huge space.

The spacious “great room’1 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
Concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant brick-pattern 
floor covering. It Is GAt^’i 
handsome sheet vinyl in the 
•‘Newburgh Brick” pattern in 
Whfte.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look ot 
jtal brick, yet retains its 
natural shine with little main
tenance. The Quiet-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and nofce reduction. 
Available in 9’ and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

Ckkagoc

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Aaociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVlAtAJ

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MiESTo 
DALY'S E.

P. J. RIDIKAS [
43^4 HAJLnSTED STREET leL iatOj 7’1^11 į

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. aoih Ave, Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1,38 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL 874-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArdi 7-3401

Naujienos, Chicago, 8, III Tuesday. May 19. 1981



JUOZAS ŽEMAITIS

TAUPYTOJŲ DĖMESIUI
(Antroji dalis)

Rašydamas šio mėnesio 12 tos 
d enos NAUJIENŲ Nr. 93 apie 
Savings & Loan Association 
26-šių savaičių Certificate tau
pymo sąskaitą ir minėdamas 
7-n.ų dienų pc termino suėjimo 
laikotarpi, neatkreipiau deme-io 
ka;p tos Association tą 7-nių die
nų laikotarpį apskaičiuoja. Pa
sirodo, kad tas periodas ne vi
sų Taupymo Bendrovių vienodai 
ę-.u.ran tarnas.

Pirm.ausia su šių 7-nių dienų 
laikotarpio klausimu teko susi
durti TALMAN HOME FEDE 
RAL SAVINGS & LOAN AS
SOCIATION ofise, šių metui 
balandžio mėnesio antrą dienai 
(ketvirtadienį) suėjus keliems j 
26-šių savaičių Certificate turin- • 
tiems terminui, kurie turėjo pil
ną teisę po termino suėjimo per 
7-nias dienas daryti ką nori su 
Certificate sąskaitose ju esa- 
mais pinigais, balandžio mėn. 
7-tą dieną žymiai pakilus ban
kų mokamiems nuošimčiams, 
septintąją po termino dieną (ket 
virtadienį) j'e atliko visus ban- 

. ko Irefkalaujamus formalumus 
ir sąskaitas pervedė ant aukš
tesnio G- Deja, jie visi buvo 
TALMAN banko nubausti 8-nių 
dienų % ; negavo jokių % nuo 
balandžio mėn. 2-tros dienos li
gi balandžio mėn. 9-tos dienos; 
reiškia, už 8-nias dienas.

Išgirdęs toki TALMAN banko 
pasielgimą, keletui nukentėjusių 
•patariau tiaoj nuvykti į banką ir 
•išsiaiškinti su aukštesnio rango 
‘tarnautojais, ar buvo’su jais tei
singai pasielgta. Grįžo patenkin- 

‘ti, nes bauda buvo nuimta ir iš
mokėta grynais pinigais.
p. Reikalas, visdėlto, nesibaigė. 
jĘo poros dienų jie gavo TAL- 
;\TAN banko raštiškus paragini- 
!čnus, kad tuoj susižinotų su ban- 
:ku, nes nubaudimas buvo teisin- 
igas ir atgautus pinigus jie pri
valo grąžinti bankui.

Tai sužinojęs, pasiėmiau TAL 
i MAN banko Certificate taupy- 

tojams raštiškas dviejų rūšių 
Į atsiųstas informacijas ir jas 
| atidžiai dar kartą perskainčiau- 
: Pashodė, kad tose dviejose in

formacijose vienas ir tas pats 
dalykas aiškinama visai skirtin
gai. O tie skirtumai štai kokie:

Pirmoji informacija: “26-šių 
savaičių (tas 26-šias savaites ban 
kas skaito periodu, kuris turi 
lygiai 182 dienas. J. 7. ) Certifica 
te taupytojas, terminui suėjus, 
turi 7-nių dienų laikotarpį, per 
kurį jis su savo sąskaita gali da
ryti ką nori: pratęsti tą sąskai
tą dar 26-šidms savaitėms, joje 
sumą padidinti ar sumažinti, o, 
pagaliau, ir uždaryti, tai taupy
tojas netik kad nebus baudžia
mas, bet jam bus išmokama ir 
% nuo termino suėjimo ligi pa- 

dienai”. v
Antroji informacija: “Jūsų 

TALMAN HOME Money Mar
ket Certificate terminas suėjo 
balandžio mėn. 2-trą dieną, 1981 
metais. Jei jūs norite daryti ko
kias nors pakaitas su savo sąs
kaita, tai jas padaryti turite lai
ko ligi balandžio mėnesio 8-tos 
dienos (8-ta yra trečiedienis ir 
bankas uždarytas J. Ž.), ir jūsų 
nuošimčiai (^) nenukentės’’.

Pagal pirmąją informaciją tau 
py toj as gauna laisvas 7-ias die
nas, o pagal antrąją — :jau tik 
8-šias.

Kodėl TALMAN bankas jo 
taupytojams taip keistai aiškina 
tą 7-nių dienų laikotarpį, para
šysiu kiek vėliau, kai užbaigsiu 
savo pasikalbėjimus tuo pačiu 
reikalu su keliomis didesnėmis 
Taupymo Bendrovėmis.

Ligi šiai dienai jau esu kalbė
jęs su poros nemažų Taupymo 
Bendrovių aukštais pareigūnais, 
ir jie aiškiai pabrėžė, kad 7-nių 
dienų laikotarpis prasideda po 
26 savaičių termino — 7 days 
aįter maturity day.

Ta proga aprašysiu ir mano

Kw.il, Ž«m4 — Pardavimui 
RfiAL ESTATE FOR SALS

. _ Namai, žamt — Pardavime 
I REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PCTRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, ID. Tel. 847-7747

n

turėsa ginčą su TALMAN ban
ko aukštu pareigunu Mr. Wade 
Parker — Vice Prezident South 
Area Opereitions.
Peikia žinoti, kad nuo balandžio 

praduos už 15—-šių savaičių 
Certifikate taupymo sąskaitas 
mokamų savaitiniai pasikei
timai, kurie pirma būdavo pas
kelbiami kas ketvirtadienį, da
bar- perkelti į antradienį. Tenka 
praminėti, kad Certificate tau
pytojoms gautos laisvo laiko 7- 
nios ar 6-šios dienos gali suda- !

nų praleido Juno Bsach, Fla. gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
Vasaros metui grįžo Į Bethany iliustruotas nuotraukomis, 216 
Beach, Delaware. , psl.; kaina $7, gaunamas Nau-

’ , . v , ! j ienose. (Pr.)— Dėkui uz nuolatinę paramą , 
Eugenijui E. Smilgiui, buvusiam 
čikagiečiui ir LAS o’rganizacijos 
atstovui Amerikos Lietuviu Ta- • 
ryboje, dabar gyv. Michiana 
Shores apylinkėje, Michigan Ci-.

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDOMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So# Kedzie Avė. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo- 

1 ninės ir universiteto. $130,000.
MŪRINIS1981 m. gegužės mėn. 27 d.

6 valandą popiet Lietuvių klube mi vienetai.
ty, Ind. Dėkui už ankstyvą pre-1 įvyks M. K. Čiurlionio 70 metų Iuette P^ko centre.
numerates pratesima ir už 10 nuo jo mirties minėjimas. Pro-! ‘ . -... . r . -i ... -i - 50 pėdu sklypas. Brighton Parke,dolerių auką. ------

— Ponia Elizabeth Draugalis 
ryti gaunamuose nemažą skir iš Edina, Minn., išvyko į Sun- 
tumą. Koks tas skirtumas gali coast Manor slaugymo namus, 
susidaryti, paaiškinsiu kitame j Bradenton, Fla. 
rašinyje.

• grama: dail. Vladas Vaitiekū-
' nas apibūdins M. K. Čiurlionio- 
asmenį ir jo dailės meną; mu
zikas Petras Armonas kalbės

’ apie M. K. Čiurlionį kaip rauzi-
j j ką. Bus pailiustruota čiurlionies
į — Augustas Tomaitis iš Hot kūriniai ir jo muzika.

Minėjimą ruošia (R.) Lietuvių I 
Bendruomenės St. Petersburgc

— Juozas Baltramohaifiš iš > apylinkė. Įėjimas—- laisva auka, 
pratęsdamas Po minėjimo — kavutė.

: Springs apsigyveno Čikagos 
' Brighton Parko apylinkėje.

(R.) Liet. B-nė

I

2 po 6. Atskirai šildo- 
Didelis garažas. Nlar- 

$75,000.
4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av®.
Tel. 927-3559

$69,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

Pirkite senoviškai
i
1 3 2 butų mūrinis namas, naujas 
j stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
_ _______ i, gazo šildymas. Mar- 

prieš kriminalą gatvėse? Prieš j tte parke Sen£. kaina ^000 
įsilaužimus i mušu gyvenamus! *- " W v n inamus? Prieš žmogžudystes: {

BAIME GATVĖSE
Ar yra kokia nors išeitis mums J (jjaĮ^įaį

• vi • • » i - • - n t-^ • _ Y i

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-3775

į GENERAL REMODELING
1 • Alumin, langai, durys, jnedžio 
į apmušimai. ♦ Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porcini, stogai 
ir visa kita

FET1NG1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenu®

Tel. 776-8505

ojameįir^ėsa^ie/apdtausti.

6557 S.Talman 'AvėbueC

g 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

’ 1

j Brighten Parko,
į prenumeratą, savo geras linkė
jimus atlydėjo $5 auka. Dėkui. Į

— Ričardas ir Robertas Rim-!
• • • i * i « j

kus, Westchester, III., yra St. Jo
seph aukšt. mokyklos garbės 
mokiniu sąrašuose. ♦

— Tautinių šokių ir dainų fes- Į
tivalis, rengiamas Los Angeles j * pasiklausykite šios mums vi-. 
“Spindulio” 25-rių metų sukak- • sįems taip temos gvil

denimo šiandien 8:45 vai. vakare 
radijo banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus’’. •

ŠĮ penktadieni- per Sophie Bar
čus radiją išgirsite “Stovėti jo 

, batuose”. - ■ į
. to, latvių ir estų tautinių šokių į Parašykite mums, parelkalau ■ 
grupės. Po programos bus šo- ‘

, kiai.

—Ponia Sofija Martin iš Gulf
port apylinkės, St. Petersburg, 
Fla., pratęsdama prenumeratą, 
parėmė Naujienų leidimą $10 
auka, nežiūrint, kad jos vyras 
serga ir turi nenumatytų išlai
dų. Dėkodami, linkime ligoniui 
sveikatos.

— Ponia Stasė Balčiūnas žie- ties proga, Įvyks birželio 7 die- 
Į na 4 vai. popiet Hollywood Pal
ladium, 6215 Sunset Blvd., Hol
lywood, Cal. šventėje dalyvaus 
apie 250 jaunimo iš Los Ange-1

• les, Denverio, San Francisco. Be -Jv

Sekmadienį, gegužes 24-ąją, 1981 metais

Lietuvių r jl* - iz* a - tautinėse Kapinėse

Lygiai 11 valandą ryto nuo kapinių vartų prasidės eisena aplink kapi
nes iki paruoštos estrados. Eisenai ir programai dūdų orkestrą pa
ruošė ir vadovaus PETRAS ŽALU BA. s Dariaus-Girėno Post #271, 
vadovybėje komandieriaus Bruce Neberieza, ir Moterų Auxiliary 
Unit #271, vadovybėje Mary Martin, dalyvaus eisenoj ir pagerbs žu
vusius karius. Posto kapelionas Steven Gay sukalbės tai dienai pritai
kytą invokaciją. « Konvokacinę malda sukalbės kun. Povilas Dilys, 
♦ Giesmiii programą išpildys dainininkės Estelle Bogden ir Wanda 
Gaidam, akompanuojant Petro Zalūbos dūdų orkestrui, o Pagrindinę 
kalbą pasakys Sandaros redaktorius Grožvydas J. Lazauskas. • Taip 
pat yra pakviestas ir Valdas Adamkus. Jeigu jo tiesioginės pareigos 
jam netrukdys, reik tikėtis, dalyva us ir jis.

— Los Angeles abiturientų
, balius įvyks birželio 13 dieną
7:30 vai. vak. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Bus pagerbti visi i

• šiais mokslo metais baigę - gim
naziją: Avižienis, Kasiulis, Ka
siulytė, Budrvtė, Kekas, čeka-

‘ nauskaitė, Dabšys, Kaunas.
. Kontrimaitė, sekas, Vizgirdaitėj
i Vaičiūnas ir Grigaliūnas. Kitus į mums buvo. Nė šakučių, nė pei
J abiturientus' registruoja' R. Viz- | Hų — su pirštukais.
! girda.
I —Lietuviu Krikščioniu Demo- 
kratų S-gos Chicagos skyrius iš-

darni knygelės “Kaip atgimti is 
naujo’’. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, 
Oak Lawn, IL 60454

Chicagos Liet. Pensinin
kų S-gos susirinkimas 

(Atkelta iš antro puslapio)

❖ * *

Susirinkime dalyvavo per 
200 asmenų. Prie Įėjimo buvo

riijko naują valdybą: Jonas Jo- renkamos aukos — nemažiau $2 
kubka — pirmininkas, Al. Ru-j nuo asmens.
gienė ir Antanas Balčiūnas — 

Į vicepirmininkai, Andrius Fovi- 
• laitis — kasininkas ir Jonas Ka- 
j valiauskas — sekretorius.

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau-

Loterijai nariai sunešė daug 
fantų. Iškart pravedė pirm. St. 
Vanagūnas, vėliau pasikeitė — 
p. Garbenis šaukė numerius. Su
daryta grupė pagalbininkų. Lo
terijai vadovavo V. Paketuris.

S Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 691 h St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom nebijoti palikti savo 
telefono numerį automati

niame aparate.

Laikrodžiai Ir brangenybė*
Pardavime* Ir Taisymai 
2544 West 59th Street 
Tel. Republic 7-1941

HELP WAWTGD — MALS 
Darbir.inky Reikia

UPHOLSTERS
Siuntiniai į Lietuvą j 

ir kitus kraštus
NEED 3 EXPERIENCED UPHOL
STERS. MUST HAVE DRIVERS 

LICENSE. GOOD PAY.
STEADY WORK.

Must Speak English.
ĄLSO NEED 2 HANDYMEN.

622-9801

P. MEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5930

rw

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

DĖMESIO, NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! LYGIAI 9 v., r. nuo 
Universal Savings and Loan Assn. (18th St. ir Halsted) išeis auto
busas (Valley Transit School Bus) ir sustos sekančiose vietose: prie 
Ridiko koplyčios, esančios 3354 S. Halsted St, Darius-Girėnas Hali 
(4416 S. Western Ave), ir prie Marquette Hall (69th ir Western Ave.). 
Atgal Į Čikagą nuo kapinių vartų išeis 3 valandą popiet. Kaina Į abi pu
sės $3.00. Būkite laiku nurodytose vietose.

Gerai pasivaišinę, išklausę iš

REIKALINGA MOTERIS, mo
kanti prižiūrėti vaikus. Turi tu
rėti patirtį prižiūrėti vienerių 
metų vaiką ištisą dieną. Turi 
suprasti gerai angliškai ir nerū
kyti. Netolimoje šiaurėje. Privalo 
turėti rekomendacijas.

TeJefonuoti 7S7-0430
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Metzry FuMIc 
K4COME TAX SERVICE

4259 S. F^plwocd. Tel. 254-745$ 
Te:o pa? daromi vertimai, giminly 
Iškvietimai, pitdomi pilietybė! pra- 

zymai ir kitokį blankai.
u. •..-.i ... - ___ _ _ j

HOMEOWERfrPOUqN

Visus lietuvius kviečia dalyvauti ruošiamose apeigose
LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBĖ

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias k apines. pamatyti puikius paminklus ir pasirinkti vietą 
savam sklypui. Kapiniu pareigūnai suteiks Jums pageidaujamų informacijų.

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY, 8201 So. Kean Ave.. Justice, Hl. 60458. Tel. (312) 458-0638

Š.m. balandžio 28 d. sukako lygiai 70 metų nuo Chicagos Lietuvių Tautinių kapinių jsisteigimo.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 
susirūpinimą_____ __  •

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais.... .... ............. •

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

VERŠPUTRĖ

F. ZsjMlis, AgenJ ,
1208'/, W. 95th St jį" 
Ev.rg. Park, Iii. €£> 
(0642, - 42'054 kJZZZlJ

---------------------------------- I I' ■»>

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

173S So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

1 litras vandens, 1 litras pie
no, 2-3 saujos kvietinių miltų, 
druskos.

Užvirinti vandeni, palengva 
maišant, dėti miltus, trupučiuką 
pavirinti. Po to supilti ir dar 
kartą pavirinti.

Valgyti su duona.
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ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto 7 Tlk- 
Seštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

samių pranešimų, okteto gražios 
programėlės, fantais nešini, 
skirstėmės į namus 5:30 vai. po
piet. Suprantama, dėkingi val
dybai už tokią progą susitikti ir 
pasivaišinti.

Išvykų vadovai registravo no
rinčius iškylauti.

K. Paulius

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
Dd 6 vai vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

T«i 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street 

Chicago, m. 60621

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, May 19, 1981




