
f

the t trzt and Greatest 
Lithuanian Daily in America

Ttx Lithuanian Daily News
fMbatcd by Th® Lithuanian N®w> Pwblbhini Co., Idc

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
HAy market 1-6100

Ocet One Million Lithuanian 
r ‘In the United Statei *

yOL. -LXVIII * Price 25c

ENCALIJ
VLIKO KREIPIMASIS į IŠEIVIJOS 

VISUOMENE
Šių metų birželio mėnesį sukanka 40 metų nuo dviejų 

svarbių įvykių: pirmųjų didžiųjų išvežimų ir Tautos sukilimo 
prieš okupantą bei Laikinosios Sukiliminės Vyriausybės su
darymo.

Po vienerių pietų sunkios priespaudos ir neregėto depor- 
- tacijų barbariškumo, patriotiniams sukilėliams sudėjus di

deles kraujo aukas, buvo paskelbtas Lietuvos suverenumo 
atstatymas. Po didelio nusiminimo ir beviltiškumo, staiga atsi
rado viltis: ir entuziazmas apėmė visą kraštą. Nacių okupan
tams likvidavus Laikinąją Lietuvos .Vyriausybe, laisvės kova 
buvo perkelta į pogrindį, kuriame gimęs VLIKas ir šiandien 
be sustojimo tebetęsia Lietuvos laisvės atstatymo darbą.

Lietuvių išeivių visuomenė yra kviečiama šiuos tragiškus 
ir kartu herojiškus įvykius atitinkamai paminėti. Reikia su- 

' ruošti viešus paminėjimus pagal vietos sąlygas. Ypač reikia 
stengtis supažindinti mįsų jaunąją kartą su tais istoriniais 
įvykiais parodant jūoš tikroje šviestoje. Be to,-reikia stengtis 
duoti informacijų kitataučių spaudai ir radijo stotims, rašyti 

■ laiškus laikraščių-redakcijoms, savo kongresmanams ir sena
toriams, atkreipiant dėmesį į mūsų tautos kovą būti laisviems,

Kiekviena iniciatyva tokius paminėjimus suruošti, yistiek 
kas jos imtųsi, turėtų būti visų remiama.

; NORIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
: > KOMITETAS - .

IŠKILMINGAI PALAIDOTAS MILIJONINĖ APGAULĖ 
< KARDINOLAS VIŠINSKIS ‘

VARŠUVA, r— Sekmadienį iš 
kilmingai palaidotas Lenkijos 
katalikų ./kardinolas ..Steponas 
Višinskis, miręs ;vėžio<liga ket- 
vir t adįehį.. Laido tu vesto dąlyv a vo 
katalikų ir r komunistuadai, 
taip - -pat- pasauįinės> *>^ą«nj’čtos 
dignitoriai Jr aukšti/pareigūRai 
kartu su ketvirtadalio hiilijo’no 
tikinčiųjų miriia; ''. J. ; ' ’’

Kardinolas- virš 32 metų vado
vavo -.lenkų katalikams ir pa
ruošė- kelius išrinkti5, ■'dabąr.tinį 
popiežių Joną Paulių ji. Kated
roje buvo giedamos patriotinės 
giesmės ir himnai. ..J?

Dabartinis Lenkijos, primatas 
kard. Franciszek Mačjarski pa
reiškė, kad seks kardinolo Vi
šinskio pėdomis. Po'piežius Jo-i prekybos ✓pagyvinimo Jr, aišku, 
nas Paulius II išleistame specia
liame pareiškime, apgailestavo, 
kad negali dalyvauti laidotuvė
se, bet atvyks Lenkijon vėliau.

CHICAGO, HI — Paul L. Gre-! 
vin, kuris mėgo kunigo titulą, 
g\^r. Naperville, Ill., neįųri nei 

parapijai sbet 
turi
nuo gėrimo alkohždį-kus, įsteigė;
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Chicagos Lietuvių Jautimų kapinių s.jn. gegužes 2 

. vaizdas. Susirinkusieji klauso kalbų ir^giesmių.

QXIISeJA'ATVIRO je 
JŪROJE

KANADOS GYVENTOJAI
SURAŠYMAI BŪNA KAS PENKERI METAI

Nr. 10'

PREZIDENTAS NUŽUDYTAS. BET 
SUKILIMO BANDYMAS NEPAVYKO

VICEPREZIDENTAS KONTROLIUOJA IR VALDO 
KARIUOMENĘ BEI VALSTYBĘ

NEW DELHI, Indija. — Š 
tadienį grupė karininkų, va< 
vau j amų majoro generolo N 
zur Ahmed, puolė Bangladi 
prezidento Zia Rahman rezid 
ciją. Crittagong mieste ir jį 
žudė. Mūšyje žuvo du prezids: 
patarėjai ir šeši sargybiniai, i 
kilimo vadas kvietė per Chi1 
gong radiją į sukilėlių eiles \ 
Bangladešo kariuermenę. Si 
siekimas su užsieniu nutrauk

ONTARIO KELIA APDRAU- 
DOS MOKESČIUS

Ontario finansų ministeris F. 
Miller paskelbė naująjį biudžetą, 
kurio išlaidos sieks $19.4 bilijo
no ir bus 12.6 nuoš. didesnės už 
praeito biudžeto išlaidas. Biu
džete yra numatytas 997 mili
jonų dolerių deficitas, nepaisant 
šįmetinio pajamų padidinimo 
$603 milijonais.

Nuo šių metų liepos 1 d. pro
vincinis pajamų mokestis bus 
padidinamas 5 nuoš., o 1982 me 
tais — 9%. Tada jis jau bus ly
gus net 48% federacinio pajamų 
mokesčio, beveik pušėi Otavai 
mokamos sumos.

CHIP sveikatos apdrauda nuo 
spalio 1 d. padidinama 15 nuoš. 
Tada kas mėnesį šeimoms jf pa j 
kils rino-$40 iki ^Afi.-pai'iehiĄm55 ritės vadavvbrf.-lį»-pareiškė, 
apdraudos nariams^ —'nito $20 gen Ahmed vadovaujama Re 
iki $23, Metinis OHIP paslaugų • Bucinė taryba yra sudaryta 
pabranginimas šeimoms sieks' kairiųjų teroristų organizac 
$72, pavieniams asmenims - Tiger Siddique narių, kurie 
36 dol.

j DadęgįtJ.OHIP apdraudos įmo 
ku paefidinimą premjero \V. Da
vis vyriausybė jau yra bandžiu
si. ir anksčiau, bet tada jos pla
nus sutrukdė opozicinės parti 
jos, • turėjusios daugumą parla
mente:

Tačiau kariuomenė nepakl 
sė sukilėlių vado ir liko ištiki 
vyriausybei. Kraštą valdo v: 
prezidentas Abdus Sattar, 
paskelbė karo stovį, kol pri 
neramumai. Bangladešo kari 

i menės štabo viršininkas Itn £ 
M. Arshad kreipėsi per sosti 
Dacca radiją, įsakydamas si 
lėlių vadui mjr. gen. Mazur . 
med tuojau pasiduoti kariuoi

HONOLULU (AP). — Kovo 
.26 d. 21 asmuo 20 pėdų kabinė- 

l tini u greitlaiviu išvyko' iš Abai- 
., , . , , , . ’ ang į Kiribati sala Gilbert sąly^numeriu, įdedamos i elektrom-, , , . .. r ,, u. - ... ne. Vieni keleiviai vyko attosfO- mus-skaitytuvus, kunu surinkti r . , ... • ... •• , . .. -r.. : gu, kitr vėžė parduok maisto, bendri skaičiai yra mrkrofd-. , , , v , -,. . . . ... >’ produktus. Laivas sugedo-.ir pomuo ami, spausdinami ir leidžia--\ . . ... v,.... j .. ;dvieiu menesiu buvo pastebėtasmi viešai naudotis. . . . ,.* . ._ ., , . . . uz 1,300 myliu .atviroje juroje.Gydytoju surašymas vra rei-. v.’ -i t T " ■„ • , -1 I aciau išgelbėta-tik. 12 ašmenų,kalingas valdžios ištaigu, pre- . ... • .. .

kvbos, pramonės, žemės ūkio ir J1' ^.frPe-n .v10- -T metų 
kitu darbu planavimui, seimo'11“'*13-9 -
atstovų rajonų nustatymui, ke-t Penktadienį.žvejų malūnspar- 
lių pravedimui? pramonės, mo-; nis pastebėjo >plūduriuojantį 
kyklų, ligoninių ir kitų sričių laivelį, o žvejų laivas išgelbėjo 
ve’klai. f. 1 gyvuosius ir nuvežė jucis į Truk

Šiam gyventojų surašymui sa]Os ligoninę. Gėlo vandens ke- 
duodami paaiškinimai — skel- J leiviams užteko tik 4 dienas, gi 
bimai 30 kalbų. Skelbimams yra 
paskirta $1,100,000, bet etninei 
spaudai, radijo ir televizijos 
skelbimams iš tos sumos .skirta 
tik $100.000. nors etninės gru-. gaunamą žuvį, ryklį imtinai, 
pės sudaro trečdalį visos Kana- [ 
dos gyventojų.

tyvumą rodė Chittagong pro1 
)• rijoje. Jų vadas . yra Sh 

Bahini.
Bangladešas atsiskyrė 

Indijos 1971 m. pradžioje. 
Rahman valdžią paėmė iš A 
sadat Mohammed Sayem 1 
metais. 1977 metais didele b: 
dauguma išrinktas prezide 
penkertams metams. Laike 
zidentayimo ; jis konsolid 
Bangladešo jėgas. Nors Iii 
buvo keletą kartų nusiaubu 
kraštą, tačiau prezidentas 
gaudavo iš užsienio gausios 
ramos.

Radijo žiniomis, Chittag 
miestą užėmė valdžiai ištik 
kariuomenė. Sukilimas 11 
duotas.

Šiais’ metais Kanados g^wen- 
tdfų surašymas įvyks birželio 3 

j cl. bus surašyta 'per 24.000.000 
* ir palies apie 8.2000,-
000?gyvenviečių., . -

-Pirmas gyventoju surašymas 
Kanadoje įvyko 1666 m. Vėliau 
sekė kiti ir daugiau' deląlizuoli 
surašymai. Ligi J971 m: gyven
tojų surašymai buvo . atitekami 
kas dešimt metų. Dabar, .surašy
mai organizuojami kas .penkti 
metai. . - « .
- Gyventojų surašymas atlieka 
mas pagal statistikos įstatymą, 
kuriuo kiekvienas asmuo įparei
gojamas atsakyti į pateiktus 
klausimus. Asmenys, atsisakę 
duoti reikalingas žinias, gali bū
ti baudžiami $500 ir 3 mėnesiais 
kalėjimo. Šis įstatymas taip pat 
garatuoja asmeninių duomenų 
konfidencialumą. Jų negali pa 

kimai įvyks šio mėnesio’ 30 die- naudoti nė viena valdžios ar 
ną. Kandidatus išstatė 36 poli- privati įstaiga, šios žinios, be 
tinės grupės. pavardžių, adresų ir telefono

du pralobę • '-t ■ ■ ■ ■ .

Jis. nupirko iš’.Čilčagos-Ąniešto 
108 apleistais naTA'j\<k.ui'iu 95 

'■ pardavė uzT yM $2%milijonus. 
Namus -jis pirkdavo po-dolerį už 
kiekvieną,, žadėdamas pataisyti, 
ir išnuctooti;- bet pagražindavo 

■ tik -^a^ršuliTiiškai, užmaskuo- 
mas ge'dhnus.

— B'o ilgos pertraukos į Bri
taniją atvyko Sovietų Sąjungos 
užsienio prekybos viceministras 
Vladimir Suškov.- Jis tarsis dėl

bandys atstatyti draugiškesnius 
Britanijos-SSSR ryšius.

—- Izraelyje parlamento rin-

vežamo rinkon maisto — apie 
dvi savaites. Likę gyvi tenkinosi 
lietaus ir jūros vandeniu, gi 
maistui naudojo rankomis pa-

—Brežnevas, kalbėdamas ban
kete Jordano karaliaus garbei 
Maskvoje, reikalavo šaukti pla
čią konferenciją aptarti Arti
mųjų Rytų padėčiai. Toje kon
ferencijoje turėtų dalyvauti So
vietų Sąjunga ir PLO, pažymėjo I 
Brežnevas. Jis dar pridėjo, kad 
taika rajone įmanoma tik tuo 
atveju;,jei Izraelis atsisakys sa- 
vd agresijos politikos.

— Didžioji Britanija daro pa
stangų ištraukti iš jūros dugno 
Arktikos vandenyne didelį kiekį 
aukso.

Dr. KAZYS BOBELIS, VLIKo pirmininkas, 
šių metų gegužės 11 dieną kalba Senato rūmuose, Ame
rikos Balso lietuviškojd skyriaus 30 metų sukakties ‘

J :Uiinėjimo proga. . sj

KALENDORfiLE
Birželio 2: Marcelinas, Anks- 

tė, Nadmė, Gegužis, Vieversis.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:19.

Oras saulėtas, šilteapiš-

Pakrančių sargyba ir suinte- 
’ resuoti dingusių ieškojo, bet jau 
1 buvo nustoję vilties.

IR VĖL PRASIDĖJO 
KOVOS LIBANE

BEIRUTAS. — Libano sosti- 
* nėję sekmadienį prasidėjo arti 
lerijos dvikova tarp krikščionių 
falangistų milicijos ir taiką pa- 

** laikančių Sirijos kariuomenės 
’—-dalinių. Žuvo nemažiau 20 as 

’ menu ir nemažiau šimto buvo 
; sužeista. Ypač nukentėjo paplū- 
dimio rajonas. Ten žuvo 12 as- 

, . 1 menu, kai-. * .

MULA CHOMEINI PEIKĖ 
PREZIDENTĄ

TEHERANAS. -.Kaip žino 
ma, Irane jau seniai eina kovą 
tarp prezidento Bani Sadr ir 
premjero Mohammad Ali Rajai 
dėl galios vyriausybėje. Prieš 
kelias dienas mula Chomeini, 
vyriausias dvasinis vadas, pasa
kė ilgą kalbą, piktai puldamas 
dėl įtakos kovojančias grupes. 
“Islamo vyrįausyliės kritikai ga
li sau keliauti į Europą ar į 
JAV, kur jiems geriau patiktų”, 
griežtai pareiškė mula, taikyda
mas tuos žodžius prezidentui. 
Chomeini įspėjo, kad tie, kurie 
bandy’s pajuokti islamo valdžią, 
bus paskelbti, netikėliais, jų tur 
tai bus nusavinti ir jie bus bau
džiami net ir mirtimi.

SUMAŽĖJO MAISTO 
KAINOS

WASHINGTON (AP).—Asso 
ciated Press žinomis, maisto kai-j 
nos daugiausia sumažėjo sete
rių metų kikotarpyje. Ypač sn-

i mažėjo cukraus kainos, kuricfs’ 
buvo neproporcingai iškilusios. 
Vėliausiais statistikos duomenį-’ 
mis, 10 miestų gegužės mėn.1 
krautuvėse maisto kainos suma-i 
žėjo 4.2%. žymi atvanga 
kiaušinių ir mėsos kainose.

AP tikrino 14 produktų 
nas. Tačiau mėsos kainefs yra j Tuo’ tarpu Izraelio premjeras 
labiausiai nepastovios ir skirtin- * Menachem Begin atmetė JAV 
gos kiekvienoje krautuvėje. j atstovo Philip C. llabih prašy-

—- -------------— j mą nepulti taikinių Libane. Pra-
— Prez. Rcaganas pirmadienį šymą įteikė JAV ambasadorius 

pareiškė demokratams, kad ad-. Samuel Lewis,
ministracija padarė pakankamai! ---------------------
nuolaidų dėl mokesčių mažini ! — Atlantcte miesto tarptauti- 
mo, dabar atėjo eilė demo-. nis aerodromas paskelbta* kaip 
kratams. • gyviausias visame pasaulyje.

 Į AnkaiČau tą titulą turėjo Čikagos
— šeštadienį Cabrini Green O’Hare aerodromas,

bu t namie elevatoriuje 13 metų 
berniokas, grasindamas peiliu, 
išprfetfcYtavo dvi 1-2Tnetų mer- išsišokimai prieš Soviėtų Są- 
Jjaited. \ -

— Angliakasių unijos prezi 
dentas Sam Church Jr. pareis 
kė, kad naujoji darbo sutartis 
yra gera ir ją angliakasiai pri 
ims. .Jie gaus 37.5 nuoš. didės 
nius atlyginimus laike 40 mė
nesių.

— Sekmadienį vakarų Graiki- j

— Lenkijoje padidėjo žmonių

— Izraelio premjeras B?g 
ketvirtadienį, birželio 4 d., i 
tiks su Egipto prezidentu 
war Sadatu tartis dėl Lil 
krizės. Artėjant Izraelio r 
mams, opozicijos vadas Shrii 
Peres kaltina premjerą, kai 
su Sadatu susitinka tik rink 
sumetimais. tikėdamasis g 
daugiau balsų. Prez. Sadatas 
žadėjo' susitikti su Darbo p 
įos vadu Peresu Aleksandri 
M. Begino - Sadato pasimaty 
ivyks Sinajaus srityje.

— 38 Vežėjų unijos pan 
nai gauna virš 100,030 do 
metinės algos.

Olandijoje parlamento 
ją sukrėtė žemės drebėjimas, kiniuose premjero' Andrea 

\gt krikščionių demokratų 
t i ja prarado vieną atstovą,

I valdžios koalicijos partijos 
I gavo mažiau balsų, todėl 
(tekti ieškoti naujos koalii 
Kinkiniuose dalyvavd 29 p 

į nės grupės, tačiau didžiausi: 
j mėtoja buvo 1966 metais į« 
ta liberalų demokratų pa 
kuri griežtai kovoja prieš r

pasiekęs' 4.7 dydžio Richlcru 
skalėje. Nuostoliai neapskaiėilie
ti,* žmonių aukų nebuvo.

— Alžyro užsienio reikalų ml 
tosteris Mohammed Seddick ii 
du jo palydovai buvo sunkiai su
žeisti lėktuvo katastrofoje. Žuvo 
trys įgulos nariai .

— Illinois valstijoj RTA,finan- branduolinių raketų disloka 
ų Olandijoje. - - • -Šinė padėtis dar n&Mprąšta

■ .. .
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KOKIS VAISTAI G SMALSI 
PRIEŠ TARAKONAS

LIETUVIU OPERA " 25m. SUKAKTIS 
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Kūno, proto ir jousmŲ darnos pagrindai

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

Viltis yra 
Metams kai- 

$7, kitur Č8, atskiras nu- 
$1.50. Adresas: VILTIS, 
Box - 1226, Denver, CO
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Kaip neklaužadas paversti 
klaužadomis

O VILTIS (Hope), tautosakos 
ir tautiniu šokiu žurnalas, bir- 
želio-rugpiūčio numeris, 38 psL 
Leidžia ir redaguoja Vytautas F. 
Beliajus. šiame numeryje Kau
kazo tautų ir Georgijos tautiniai 
šokiai. Rūta Girdauskaitė apra
šo Gintaro ansamblį gausiai 
iliustruotu s t r a ipsniu, įdėta 
Spindulio tautinių šokių grupės 
vedėjos Onos Razutienės: ir 
Danguolės Razutytės ųuotrahka. 
Daug informacijai* ^skelbimų 
apie tautinių šokių"'šventes ir iš
vykas bei gastroles, 
įdomus žurnalas, 
nuoja 
meris 
P. O. 
80201.

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus, kaip kiekvienais me
stais, taip ir šiais, ruošia metinį 
savo banketą, kuris bus birže
lio 21 d., sekmadienį, Drake 
viešbučio Gold Coast salėje 140 
E. Walton St, Chicagoje. Pra
džia 6:30 vai. vak. (kokteiliai). 
Vakarienė 8 v. vak. Banketo va
dovas STASYS BALZEKAS III.

Tokių banketų metu Lietuvių 
Kultūros muziejus vienkart pa
gerbia ir pasižymėjusį žinomą 
asmenį. Šiais. metais ta garbė 
atitenka STASIUI P. BALZE- 
KUI(Sjr.), įvertinant jo veiklą 
kultūrinėje, visuomeninėje ir 
prekybinėje veikloje, kaip “Man 
of the Year.)”
_ Stasys P- Balzekas gimė 1893 
m. Lietuvoje. Pramokęs kalvio 
amato Lietuvoje, atvyko į JAV 
1912m. tikslu pramokti dar dau
giau amato srityje ir grįžus Lie
tuvon atidaryti mašinų dirbtu-

mas. O kai prarandama sveika
ta, tada mes mėginame gydytis. 
O kai neina geryn sveikata, kaip 
mes norime, tada mes imame 
pykti ant gydytojo ir visų kitų. 
Imame tada nepildyti gydytojo 
nurodymų. Arba vien piliule no
rime prarastą sveikatą atgauti, 
l'aip nesti gyvenime. Sveikata 
yra brangiausias žmogaus tur
tas, todėl jos užlaikymui reikia 
didelių pastangų ir daug lėšų. 
O pensininkas laiko save jau ne
darbingu, todėl jis nesiima 
energingai tvarkyti savo sveika
tos reikalų.

Taip mes elgtis toliau negali 
nie. Būkime visi lietuviai švie 
sus ir darbštūs, iki pat savo am
žiaus galo. Tada mes pajėgsime, 
sveikatos naudai ne tik tinkamai 
valgyti, reikiamus skysčius gerti 
ir nuolat judėti, krutėti, darbuo- 
tia-tciūstis, bet n* pildyti gydy
tojo nurodymus.

Pasiskaityti: Internal Medicine 
News, VoL 14; No. 10, May 15, 
198L

Genys margas, o pacientai dai 
margesni. Jie nepildo gydytojo 
patarimų, o nori būti sveiki. Ne 
vienodai pacientai neklauso gy
dytojo nurodymų. Vis dėl kito
kių priežasčių sergantieji eina 
savais takais, jie nepildo jiems 
suteiktų nurodymų jų sveikatos 
reikalu. Rodos, turėtų džiaugtis 
ir visu 100*4 pildyti dabartinės 
medicinos nurodymus tokiose 
sudėtingose negalėse, bet kur 
tau: virš 85', t pacientų kaip gy
veno, taip ir gyvena, savos svei 
katos netaisydami kaip reikiant.

New Yorke dabar įvyko pasi
tarimas- (simpoziumas) psichi
nių ligonių geresnio tvarkymo 
reikalu, šį pasitarimą finansavo 
šio krašto psichiniais ligoniais 
besirūpinanti draugija (Society 
for Liaison Psychiatry). Apie 
pacientų nepildymą gydytojų 
nurodymų pranešė Wisconsin© 
universi lėto (Madison mies te) 
profesorius gyd. Barry Black 
well. Pasitarime dalyvavo New 
Yc'rko St. Lukes ligoninės gyd. 
Stanley Neller ir iš Summit 
miesto, N.J., Overlook ligoninės 
gyd. Richard N. Podėli.

Tirta buvo 551 neklausantysis 
gyd y toj o nurody mų pa cien t as: 
Dr. Blackwell pranešė, jog pri-

— “Sveiks, bičiuli, kur buvai?”
— Žvėrine vaikštinėjau;

Visą pusdieni praleidau aš tenai, 
Viską atidžiai išžiūrinėjau
Atspėti negali koks jojo įdomumas,
Gausybė paukščių,žvėrių,žvėrelių aš ten mačiau 
Juo bežiūrėdamas aš net gerokai pavargau.
Jie cypia, urzgia, kužda, kniaukia, 
Dovanų iš lankytojų vis laukia, 
Vabzdžių ir peteliškių, pilni langai;
Vieni kaip deimantas blikčioja,
Kiti savo spalvoms vilioja;
Yra tokių mažų, kad juos vos užmatai”.

— “O dramblį ar matei?
Kaip jis tau patiko?
Ko gero pamanei, kad kalnas atsirado?”

— “Bet argi jis ten būt galėjo?”
— “Na, kaipgi; daug kas jį ten jau apžiūrėjo’
— “Nors visur ten išvaikštinėjau,

Bet, deja, dramblio aš visai nepastebėjau”.
(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.) 
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Jį Tiems pacientams, kurie ver
tina savo nepriklausomumą ir 

f šiaušiasi prieš bet koki suvaržy-
■ mą, reikia duoti darbo, bendra
is darbiaujant jo gydyme. Reikia 
f atsiminti, jog kai kuriems pa-
■ cientams bendradarbiavimas jų 
E gydyme sukelia baimingumą.

Su tokiais reikia būti atsar- 
B giems, norint jubs įtraukti Į dar-
■ bą jų pačių gydyme.

Išvada: Svarbiausias žmogaus 
f turtas yra jo asmenybė, jo nusi-
■ teikimas, jausmai. Tik nonna- 
K lios asmenybės žmogus pajėgia 
r žmoniškai gyventi. Toks visada 
1 paklausys inžinieriaus statybos 
E reikaluose, paklausys meninin

ko meniniuose dalykuose, o gy-
a dytojo — sveikatos srityje. Be 
B žmoniškos asmenybės — nėra 
Ja žmogui sveikatos, nes toks ne- 
B pajėgia pildytivt;ydytojo nuro 
E dymų. net ir sunkioje ligoje, 
f. Asmenybė vra sudėtingos 
B smegenų veiklds. pasireiškimas 
E išorėje. Toks žmogaus turtas
■ įgyjamas gerų tėvų priežiūroje
■ esant nuo pat mažumės. Dabar 
E pensininko anyžiaus sulaukus.

mes negalime grįžti vaikystėn 
B ir reikiamai tvatyti savą asme- 
B nybę, kuri bu^o nesulipdyta qei- 

' kiamai. Uį taij mes stenkimės 
B savą sukub. nagap ir kąip. gali- 
1 ma geriau pradėti, elgtis visame 
E kame, įskailapį ir gydytojų nu- 
jgf rodymų pildymų. Mąt, kiekvie 
B nas žmogus Uiti gėrio bent ki 
E bilkštėlę savyje. Įpūąkime tą ki 
r birkštėlę j geroką liepsną. Tada
■ mes pradėsime daug, žaupoiekiau 
B elgtis visųse iuūsy gyvenimo 
F sotyse.

Neleiskime savos sveikatos su- 
B mpnkinli įyairiaif netikusiais pa-
■ ' prekiais. Vienaą tokių pensinin- 
m ko elgesiu vra nebojimas svei- 
> katos: užsisėdėjimas, nevciklu-

Kai kurie* pacientai pasiima 
ligenio rolę ir nenori jos mesti. 
Mat, tokiems sergant, jais dau
giau rūpinasi kiti. Be to, sergan
tysis gauna atlyginimą — kom
pensaciją už sirgimą bei už ne
pajėgumą, būti sveiku Tokie ve
lija būti, kitų aprūpinami vien 
dėl to, kad galėtų imti vaistus 
— chemikalus. Tokie eina pas 
gydytoją ne dėl lo, kad norėtų 
pasveikti, bet dėl to, kad galėtų 
toliau chemikalus vartoti. Bus ir 
tokių neklaužadų, kurie 
vien diagnozės, tokiems 
nias vra nesvarbus.

1981m. birželio men,-13d.,8,v.v.-14d.,3v.p.p.«20d., 8v.y.

Marijos mokyklos auditorijoje^ 67‘h& So. California Ave.,Chicago 
Bilietai: Vaznelių prekyboje. 2501 W 71stSt.,Chicago.III. 60629-471-1424

Kviečiąme visus ir iš visur dalyvauti spektakliuose

kraujospGdl tunntysią, atsisakys 
priijninpti vaistini, jeigu jią bai
minsis kiekvieną kartą, kai piliu
lę nuo tos ligos dės savo burnon.

Minėti tyrinėtojai mano, kad 
paciento klusnumas gydytojo 
nurodymams gali būti padidin
tas, pagerinus gydytojo su pa
ciento santykiavimą. Taip pat 
padeda padidinti minėtą ligonio 
klusnumą išaiškinimas apie gy
dymą ir to gydymo supaprasti
nimas. Reikia paprašyti sergan
čiojo' šeimą ir draugus bendra
darbiauti su gydytoju ligonio 
tvarkyme,

Gyd. Heller tvirtina, kad ligo
nio klusnumas, esant jam ligo

ta svarbiausias dalykas 
ima medicinos ir psichiatrijos riboje, 

vais- Ligoniui esant^igoninėje, truk- 
susi- do gydymą rasiniai ir.klasiniai 

slenksčiai, jie didina paciento 
nepasitikėjimą ir baimingumą, 
ypač sergant rimta liga, saky
sim, tokia kajp vėžys. Ligoninė
je iš apciento laukiama kartais 
griguimmgumd ir vaikiško atsi
davimo, o kitu kartu — suaugu
siojo elgsenos.

Paciento klusnumą skatinan
čios pastangos turi.

būti, savitos.

KAI PACIENTAS NEKLAUSOGYDYTOJO NURODYMU
70% pacientų neklauso gydytojo 
dymų, iš likusių 30% pusė po kiek laiko 
irgi nepildo gydytojo nurodymu 
nori būti sveiki.

(Liūdna mediciniška tiesa)
eita išvados, kad trys svarbiau
sios priežastys lemia paciento 
pildymą ar nepildymą gydytoje 
nurodymų. Tos try^priežastys 
yra sekančios: 1) paciento as
menybė (jo nusiteikimai, jaus
mai); 2) paciento atsinesiinas 
— bendravimas su gydytoju; 
3) pacientui patartas gydymas.

Minėtame pasitarime buvo ap 
laitas gydytojo vaidmuo maži
nant paciento neklusnumą, ne- 
prisilaikymą jam nurodyto už
silaikymo jo ligos metu.

Pastaruoju metu turima nau
jų vaistų, imama, naujoviškai 
rūpintis apsauga nuo susirgimo, 
ir paciento gyvenimo būdo pa
keiti m u bei paciento teisėmis. 
Tie dalykai padėjo atkreipti di
desnį dėmesį į paciento klusnu
mą ar neklusnumą gydytojo 
nurodymų. Ypač toks dėmesys 
dabar atkreiptas gydant pakeltą 
kraujospūdį (hypertensiją).

Minėtais tyrimais susekta, kad 
kai sergantysis esti patenkintas 
savu gydytoju, jis prisilaiko jo 
nurodymų, čia labai svarbu pa
ciento nusiteikimas * savo ligos 
atžvilgiu. Kai žmogus mano, kad 
jis yra Imkęs sunkiai ligai, jis, 
greičiausiai, pildo duotus nuro
dymus. Labai daug padeda mi-

KJaurimaą: Malonėkit, dakta
re, vėl; pranešti ąpie vaistus 
i^rkiš tarakonus, lūs rašėte, o aš 
pamečiau tą rašinį. Ačiū.

AtsaA^mna: Sumaišyk tris da
is BORO RCG^TIĖS (Roric 

acid> su. viena dalimi smulkaus 
cukiaua. Išbarstyk Įiaaiemais, 
pakampiais ip visur kitur. Ir pa 
lik — neįuišluostyk. Tai |>ahki- 
miausias ir pigiausias būdas ko
vojant su. tarakonais. Visi šitos 
priemonės neužmirškite ir ki
tiems pasakykite. Išbandyta — 
gerai veikia.

Xtt WBRT ORMAK 1OAD

hna Kaimmckak
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Reikia kiekvienam ligoniui at
sakančiai — savitai didinti jo 
klusnumą. Būpa pacientų nepri
klausomų, priklausomų, reika
laujančių ir nemandagių. Kiek- 

j vienas jų reikalauja individua- 
I lauš — savito prie jų atsinešiino.

Ligoninėje, esant pacientui, vi
sas ligoninės^ personalas turi būti 
paslaugus. Menkas valgis gali 
apsunkinti; gydytojo ir seserų

1 darbą. Visi ligoninės tarnauto- 
| jai turi turėti galvoje tiesą, kad 
’ ligonis kentės, ir mirs, jei jis bus 
paskatintas nebendradarbiauti.su 
gydytoj”,

I Kartais ligonis savu noru išsi- 
Įrašo iš ligoninės, prieštaraujant 
] gydytojui. Tai, jiidžiausio laips
nio paciento neklusnumas. Toks 
ligonio elgesys yra suardymas 
bendradarbiavimo su ligoninės 
personalu. Geriausiai pasielgs 

i gydytojas, sakydamas tokiam 
ligoninę apleidžiančiam prieš 

’ medicinišką patarimą, kad ligo
nis turi gauti geriausią gydymą. 

, ir jis stengsis tokį gydymą jam 
suteikti.

Stanley Balzekas

vę. Tačiau, pamėgo šį kraštą ir 
pasiliko jame gyventi. Chica
goje pradžioje dirbo kaip kal
vis,-vėliau atidarė mėsinę, dar 
vėliau net tris mėsines turėjo. 
Siekdamas daugiau mokslo, jis 
įstojo į Valparaiso universitetą, 
Ind. 1919 m. Dar lankydamas 
universitetą, jis buvo operato
rius kino teatruose ir pardavi
nėjo automobilius. Grįžęs Chi- 
cagon, jis vertėsi baterijų ga
myba ir pardavinėjo automobi
lius. Gi 1926 m. atidarė naują 
automobilių parduotuvę 4030 
Archer Avė. Nuo 1933 m. iki

Norint padidinti paciento pa
klusnumą jo gydyme, reikia tu-j 
rėti galvoje tdkios negerovės su- J 
dėtingumą. Nieko nepadės pa-! 
ciento gąsdinimas, girdi — jei 
neklausysi mano nurodymų, "ne- 
pagysi ir greit mirsi... Gąsdi
nant pacientą, neatsiekiama nie-1 
ko,teigiamo. Tada pacientas jau- j 
čiaši dar daugiau pažeistas, jis *

nė to klusnumo reikale sorgam ima neigti savo ligą. Tada, žino- 
ėiojo pašiau# šeima ir tokie ma, jia atsuakys bet kokio gy 

įdęaugaį’ -•

Ilgas ir sunkus gydymas skolina 
paciento neklusnumą

Prisimintina, kad ilgas ir pas
tangų iš paciento reikalaujantis 
gydymas skatina jo neklusnu
mą, ypąč kai jam pmieina imti 
didesnį, kiekį įvairių vaistų,

Di<Lna paciento neklusnumą 
jo vienišumas, nuo kitų priklau
somumas ir baimingumas (an
xiety). Nepamirština, kad pildy
mas gydytojo nurodymų yra su
dėtingas dalykas. Kuris kitaip 
galvoja, tas klysta. Tas pats pa
cientas vienoje ligoje gali pa
klusti gydytojo nurodymams, gi 
kitoje negalėje gali visai neboti 
jo patarimų. Jie nustoja klausę; ninėje 
gydytojo nurodymo, kai 
jaustis geriau, arba kai dėl 
tų pašalinio veikimo jiems 
daro nemalonumų.

žmogus ligonio rolėje

dabar yA Chryąjer - Plymouth' 
agentas ir vienas iš seniausių 
automobilių pardavimo savi
ninkų Chicagos mieste.

Stasys P. Balzekas ir jo žmo
na Emilija yra veiklūs lietuvių 
tarpe, tiek visuomenine, tiek 
kultūrine prasme. St. P. Bal
zekas buvo vienas iš steigėjų 
Lietuvių Kultūros muziejaus ir 
nuolatinis finansinis jo rėmė
jas. Jis buvo pirmininkas Lie
tuvių Prekybos Rūmų, Balzeko 
mašinų prekybos direktorių pir
mininkas ir kitų organizacijų 
narys. Jis turi vieną sūnų Sta
sį Balzeką Jr. Balzeko mašinų 
parduotuvės prezidentą bei įkū
rėją ir prezidentą Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejaus, kuris 
yra ir daugelio kitų organizacijų 
narys arba direktorius^. P, ir 
Emilija Balzėkai turi trejetą 
vaikaičių, būtent: Stasį III, ad
vokatą, tarnaujantį aukštose pa
reigose Balzeko automobilių pre 
kyboje, Robertą — “Options 
Market” tarnyboje ir Karolę 
Renę, Emory universiteto busi
ness administration” studentę, 
kuri yra Emory muziejaus val
dybos narė. J. P-kas

ri'vjįtį:

INSUR.O
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Vaidotas įamžino savo vardą 
didvyrišku Kauno pilies gyni
mu 1362 m., bet pateko į kry

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

Iš lietuvisky kurįozy Čikagoje NEDALYVAUS “RECENZENTAS”
Balandžio 26 dieną Č kagos “žodžio artikuliavimo” pašaif 

Jaunimo Centre buvo vietinių 
dainininkų koncertas. Koncerte piežių, ir 
dalyvavo žymios dainos i 
pajėgos, kuriu dauguma yra ope i nas mėto pėdas, 
res solistai ir solistės. PublikaiI 
buvo sužavėta jų dainavimu ir fektus i 
ilgi aplodismentai buvo publi- tarimą, 
kes susižavėjimo įrodymas. Pu
blikai net skaudėjo delnai nuo 
plojimo, o kažin kokiam, muzi
kos vertintojų tarpe negirdėtam 
Mykolui Drungai niežėjo pirštai 
dėl pagundos parodyti storą špy
gą koncerto dalyviams ir nuneig 
ti publikos aplodismentus.

Apsėstas kritikavimo geidu
lių (tam tikra grafomanijos rū
šis) Mykolas Drunga išperėjo2 
koncerto apžvalgą (“Draugas”, 
Nr. 102) “Čikagos solistų sutelk
tinis koncertas”.

Kaip kiekvienas diletantas, 
Mykolas Drunga rašo drąsiai ir 
įžūliai. Stengdamasis priduoti 
daugiau svorio savo rašliavai, jis 
iškilmingai vadina save daugis
kaitos “mes” titulu, nors atsto
vauja tiktai save vieną.

Jis įžūliai niekina operos solis
tą Algirdą Brazį tokiais posa
kiais: “Gerbdami patikimiausio 
mūsų baritono amžių ir nuosta
bų patvarumą, ir mes nepyksta- 
me perdaug už iškapotas kanti- 
lenas/už apdususius frazių ga
jus,, už žodžio .‘platų’ įšstenėji- 
>jną ■ ‘Kornevilių varpų’ ari j oj e, 
^ž švelnumo nebuvimą, dainuo- 
|ant ‘o dolcezze.pėrduti” Rena
to arijoje iš “Kaukių baliaus”. 
f: Kantilena yra dainavimo bū
das. Negali būti “iškapotos kan- 
tilenos”, nes tai skamba kaip 
įiesąmonė, kaip “nesviestuotas 
Šviestas”. Itališkus gi žodžius 
reikia perrašyti be gramatikos 
skandalo.
.? Jeigu jau Algirdas Brazis ste 
nėj.o”. įr- “dūsavo” dainuodamas, 
solistė Rūta Pakštaitė kritikc- 
įįnano• .akimis atrodo šitaip:
'B “Tik ar jos balsas truputi
te per giliai pastatytas? Ar nė- 
ya pavojaus, kad. gali būti vi- 
įai į gerklę suvarytas?”
< Ir kur buvo Rūtos Pakštaitės 
if 

dainavimo mokytojai, kurie ne- 
šitarė su Mykolu Drunga kaip 
išvengti pavojaus “suvaryti bal
są į gerklę?! Kuo remia kriti- 
komanas tą arogantišką atenta
tą prieš jaunąją dainininkę? Kur 
Rūtos Pakštaitės dainavimo bū
do ir balso kvalifikacijų nagrinė
jimas? Tik šiurkšti ir niekinanti 
pastaba negirdėt omuzikos re
cenzijose termino: “į gerklę su
varytas balsas”! Jausdamas įro
dymo srity savo impotenciją My 
kolas Drunga įsileidžia į dami
ninkės dikcijos dergliojimą, į<gą:

•oves į Rūtą, kaip turkas į po- 
nepajėgdamas savo 

meno ’ įtarinėjimo pagrįsti, kritikema- 
postringauda- \ 

pie tariamus dikcijos de- į 
apie tariamai s’lpną ’

Stefanąs Wiclkas ir Algirdas 
Brazis dainavo duetą, bet...

"‘Nesigirdėjo kokio subt lumo * 
ir niuansavimo; abiejų vyrų di- J 
naminė skale judėjo tarp fortis
simo ir forte”-

Lietuviškai
“nesigirdėjo”, bet “ 
dėti”. Išeina, mūsų

reikia sakyti ne 
nebuvo gir

nų ostaba i, 
kad operos meistrai visiškai ne
suprato savo rolių prigimties t 
ir nesugebėjo interpretuoti savo! 
muzikinių partijų! Jie. esą, plė- .j 

, šė ariją kaip įsilinksminę vaka- | 
i ruošninkai! Kas gali pritarti to
kiam įžiūliam šmeižtui? šuniu
kas aploj a dramblį, norėdamas i 
kad jį pamatytų galinti ir dram- į 

blį užpulti^ - • j
Mėtydarriasis tarp jo prasima-1 

nytų terminų, tarp “muzikinės j 
linijos” ir “balso linijos”, tuš
čiažodžiaudamas “spalvingais 
niuansais emociniame pergyve 
nime”, pakaltina Neriją Linke
vičiūtę “aukštųjų gaidų forsa-j 
vimais’, griozdišku keturiasde-1 
šimt penkių žodžių sakinių nu-} 
sakęs Danos Stankaitytės daina-' 
vima, kritikemanas neriasi iš 
kailio, segiodamas dainos žmo
nėms tokius jų dainavimo epite
tus: “turėjo išspausti”, “išstenė
jo”, “dūsavo”. “atakuodavo klau 
sytojų ausų būbnelius”...

Ausies plėvelė-membrana lie- j 
tuviškai vadinama BŪGNELIU. į 
Mvkolui Drungai membranos ] 
vietoj yra “Bubnelis”! Tokiu at- j jona 
vėju per tuos unikalius būbne-1 
liūs jam ir visas koncertas buvo J 
“be spalvingų niuansų emocinia
me pergA’venime’’.

Savo “recenzijoje” šis būbne- 
lių meistrelis paguodžia koncer
to akompaniatorių Alvydą Va- 
saitį: “pozityvus rūpestingumas 
leido pastariesiems (koncerto 
solistams) išsiskleisti geriausio- 

, mis jų savybėmis”.
Bet. gi niekindamas solistus 

Mykolas Drunga kaip tiktai ir 
parodė, kad akompaniatorius ne
turėjęs nė minimalios įtakos į 
solistų “geriausias savybes”, leis 
damas ir “stenėti”, ir “niuansų 
neboti”, ir “dūsauti”, ir “balsą 
stumti į gerklę”, ir “atakuoti au 
sų būbnelius”.. •

Vietoje ausų būgneliu “būb- 
neliais” apsiginklavęs Mykolas 
Drunga šitaip, “playboy” tradi
cijoje, aprašo solistą Algį Gri-

Didysis Lietuves kunigaikštis Kęstutis

(Tęsinys;

to KestutL davė Patirgui 
kitą žemę valdyti. Kokia tai bu- 

5 vo žemė — žinios nėra. Nuo to 
laiko nieko apie Patirgą nebe
girdėti. Yra pėdsakų, kad jis tu
rėjo du sūnų — Aleksandrą ir

“Jisai R. Pakštaitės akivaiz
doje labai įtikinančiai suvaidino 
prinokusį berną, ‘netrivojantį’ 
suvilioti kad ir trylikos metelių 
mergelę”..

Ar tai buvo vaidinimas ... 
for adults only?

Ir šitokią nešvankią puspor- 
nografinę grafomaniją turime 
priimti kaip koncerto — puikaus 
koncerto — recenziją?

, e B. R-nė

žiuočių nelaisvę ir apie jį žinios 
nutrūksta.

Butautas, per krikštą gavęs 
Henriko vardą, buvęs neramus 
žmogus. Tikros žinios apie jį te- 
atsiranda 1365 m., kai Algirdui 
su Kęstučiu išvykus į žygį pa
dėti Liubartui 'Valuinėje, Butau 
tas susimokęs su kai kuriais Lie
tuvos bajorais ir vokiečių ordi
no padedamas norėjęs, užgrobti 
vyriausiąją valdžią Lietuvoje. 
Betgi Vilniaus vietininkas Dir- 
sūnas sąmokslą susekė ir Butau
tą uždarė į kalėjimo rūsį. Kaž
kokio Survilos ir kitų padeda
mas jisai pabėgo. Atsidūręs Ka
raliaučiuje buvo pakrištytas, žy
giavo kartu su kryžiuočiais į 
Lietuvą iki Ukmergės ir Vil
niaus, pagaliau nuvyko į Prahą 
pas Vokietijos imperatorių Ka
rolį IV Liuksemburgietį. Čia jis 
ilgai jo dvare gyveno, įstojo į 
Jerichono vienuolyną ir 1380 m- 
pasimirė. Daug buvo spėliota

kc jis vyko pas vokiečių impe
ratorių? Atsakymas, rodosi, gan 
papras as: pakėlęs kardą prieš 
'.ėva ir dėdę, j Lietuvą grįžti ne
begalėjo, o su Vokierijos impe
ratorium jį rišo gan artimos gi
minystės saidai, nes Karol o IV 
žmona buvo Aldonos Gedimi- 
naitės anūkė (Gedimino duktė 
Aldona ištekėjo už Lenkijos ka- 
laliaus Kazimieio D:džioio, jos 
duktė Elzbieta — už 'Pamarių 
Š'.etino kunigą kščio Boguslovo, 
o šios dūk ė — už Karolio IV). 
Ten maištininkas ir susirado 
• rie^’obstį.

Įdomus yra Butauto sūnaus 
Vaidoto lik'mas (jis taip pat yra 
žinomas D-ohičino kunigą kščio 
Tono vardu ). Vos 16 metų am
žiaus būdamas, netrukus po tė
vo mirties, 1331 m. jis išvyko į 
Vakarus ir nuo 1331 iki 1387 m. 
studijavo garsiajame Prahos uni- 
vers:te'e, o 1401 m. buvo ja|i 
Jogailos įkurtojo Krokuvos uni
versiteto rektorius (antrasis rėk 

’torius iš eilės). Taip tad Kęstu
čio anūkas iškilo kaip pirmas 
žinomas mums lietuvis, išėjęs 
augštąjį ' mokslą, ir pasireiškė 
kaip mokslininkas, profesorius.

Reikia stačiai stebėtis, kad 
iki šiol jokio rašytojo dėmesio 
nepatraukė laikotarpis tarp 1350 
ir 1377 m., kada senojoje arba 
Augštojoje Trakų pilyje ir pu
siasalyje augo ir brendo gražus 
Kęstučio ir Birutės vaikų būrys. 
Bendraudami’ Su Vilniuje gyve
nusiais jaunesniaisiais Algirdai- 
čiais (antrosios jo žmonos, Juli
jonos, vaikais. — Jogaila, Skir
gaila,. Kaributu, Lengveniu, Ka
ri gaila, Vygandu, Švitrigaila ir 
jų seserimis Marija bei Alena), 
medžiodami Ir linksmindamiesi 
su jais, jie turėjo pripildyti niū
rius Vilniaus ir Trakų pilių mū
rus ! 
kuris-aidėjo po apylinkės girias. 
Tiek jaunimo vien riš pačių Ge- 
diminaičių, o kur dar kiti kuni
gaikščiai, jų žmonos, kaip Ona 
Vytautienė, jų amžininkai ir, 
bendrai, palydovai, šaunūs Lie
tuvos bajoraičiai? Tai yra gra
žus, heroiškas ir pats romantiš-} .
, . . - > ... -i,.;!™ 1 gos pilyje, 1930 m. Jogaila pasi-kiausias musu praeities laiko- ° FĮ ; . . ■

. ! 1 rinko sį savor giminaiti, Henriką,
' ,. .. v.. - I kad nuvyktų pas Vytautą slap-Kęstutis mankstmo savo su- j j f j .r

nūs karo mene, jau jų padeda
mas kovojo su kryžiuočiais, da
lyvavo su jais tolimuose žygiuo
se, o kunigaikštienė Birutė kro
vė kraitį. dukterims, kartu su 
jauna marčia Ona Vytautiene ti 
krino dailias lietuvaičių audėjų

1-s turėjo ūžti vestuvine puota... 
Maža, labai maža apie tą laiką 
tež nome — užtai poeto, beletris 
to vaizduotei galima duoti lais
vą vaką...

Visas Kęstučio gyvenimas bu
vo pašvęstas Lietuvai, visų jo 
vaikų likimas ta pat 
spendžiamas.

, Duktė Danutė politiniais su
metimais buvo išleista už kaimy 
nmės Mazovijos kunigaikščio 
Jonušo. Apie jos gyvenimą tiek 
težinoma, kad ji per krikštą ga
vo Onos vardą ir kad mirė be
veikė 1429 m. Varšuvoje (tuo
met tai buvo tik maža Mazovi
jos kunigaikščių pilaitė).

Jaunosios Ringailės Elzbietos 
gyvenimas buvo neramus ir 
tragiškas. Kadangi Vytautui at
rodė naudinga, kad ji ištekėtų 
už Mazovijos Plocko kunigaikš
čio Henriko, ji pakluso savo bro 
lio valdovo valios, ir, gal'būt, sa
vo širdies balso. Šito Plocko ku
nigaikščio Henriko tėvas \Ziemo 
vitas buvo vedęs Silezijos kuni
gaikštytę, kurią paskui įtarė bu 
vus jam neištikimą ir, nepaisy
damas jos aiškinimosi, ją nužu
dė. Neseniai- prieš tai- gimusį 
jos kūdikį Henriką išmetė į kai. 
mą, nes manė jį buvus ne jo sū
numi. Tačiau Ziemovito duktė 
tą berniuką užaugino, o kai jisai

drobes... Jau tada mūsų moterė | ję palaikyti geri santykiai su 
lės garsėjo savo nagingumu, net Moldavijos (šių dienų Rumųni- 
15 amž. lenkų kronikininkas Dlu jos dalis) “gaspadoriumi", val
gomas apie tai mini su dideliu, dovu, Aleksandru, jis ją už jo 
pripažinimu. 1376 m. Danutė bu-1 ir išleido. Ringailė su tuo ant- 
vo leidžiama už Mazovijos ku- Į ruoju vyru nesugyveno ir po 
nigaikščio Jonušo — Trakų pi-1 keliolikos metu tapo vėl našlė. 

Netrukus savo posūnio įsakymu 
buvo nužudyta. Jos sūnus mirė 
Moldavijoje nepalikęs vaikų.

Du jaunesnieji Kęstučio ir Bi
rutės sūnūs. Tautvilas ir Žygi
mantas, Vytauto jaunystės paly
dovai visą savo gyvenimą tarna-

prasmei vo tėvynei. Tautvilas jau 1390 
m. padėjo savo galva gindamas 
Vilnių nuo Kryžiuočiu (palaido
tas Vilniaus katedroje), o Žygi
mantas tragiškai žuvo 1440 m. 
iškentėjęs ilgo gyvenimo skaus- 

i mus ir nepasisekimus.
Žygimantas Kęstutaitis buvo 

vidutinio ūgio, staigus ir ven
gęs žmonių. Jis yra pirmasis Lie 
tuvos kunigaikštis (nekalbant 
apie Jogailą), kurio atvaizdas, 
nors tik antspaude, yra išlikęs 
kaip gyvo. Tačiau jo dvasios va'iz 
das skęsta tamsoje. Iki pat se
natvės jis išbuvo Vytauto Di
džiojo paunksmėje, visą laiką jo 
ištikimas bendradarb'|| ir net 
jo politikos klusnus įrankis. Kai 
Vytautas antrą kartą vyko pas 
kryžiuočius ir šie ^pareikalavo 
iš jo įkaito — be jo žmonos, dūk 
terš, sesers Ringailės ir didelio 
būrio: bajorų vyko ir Žygiman
tas. Jam daug metų .teko kentė
ti politinio, kad ir garbės, kali
nio likimą Marienburge.' : Jis 
niekur negavo ■ pasireikšti prie 
didžiojo brolio gyvos galvos, o

Į Ziemovitą. Tada tėvas supra-J v3 su tapusiu Didžiuoju Lietu- 
to savo klaidą, pripažino savo 
sūnumi ir rūpinosi jį padaryti 
Plocko vyskupu, nors rado pasi
priešinimo iš augštosios lenkų 

Gavęs popiežiaus 
leidimą, Ziemovitas pasodino jį 
vyskupo vietoje. Jaunuolis ne-/ 
ture j o. pašaukimo būti dvasinin
ku, bet tėvas neleido jam atsisa
kyti, nes ^vyskupystė davė du 
džiulį pelną. Kai Vytautas buvo 
nuvykęs antrą kartą pas kry
žiuočius ir gyveno Prūsuose Bal

toms deryboms. Henrikas pa
gyveno keletą savaičių su Vy-. 
tautu ir joJeima, įsimylėjo Rin- 
.gailę ir, po kiek laiko, atsisakęs 
sšventinimų, ją vedė. Betgi vos 
keletą mėnesių po vestuvių 
Henrikas mirė. Ilgai teko Ringai 
lei gyventi našlės gyvenimą, 
bet 1421 m., .kai Vytautui rūpė-
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vos Kunigaikščiu — Švitrigaila. 
Kovą su Algirdaičiu laimėjo Žy
gimantas Kęstutis, bet labai 
brangia kaina. Kai Švitrigaila 
buvo nusikratęs unijos’ ryšių su 
Lenkija . ir laukė iš Vokietijos 
imperatoriaus Zigmanto Vytau
tui žadėtojo karališkojo'vainiko, 
Kęstutaitis vėl susiriša su len
kais ir jų padedamas, šiaurės va
karinį Lietuvos dalį laikydamas 
savo rankose, 1432 m. Vilniuje 
vainikuojamas Didžiuoju Lietu
vos kunigaikščiu. . 3

(Bus daugiau)

CSOTAS KAČIUKAS

— Žiūrėk, Alguti, koks gražus 
kačiukas. 'r

— Mamyte, jis jau senas: jis 
su ūsais. : ; f ; ' v V-
Iš SEPTINTOKĖS RAŠINIO

— Kunigai savo bendradar
biavimą su moterimis slepia 
giliai po sutana.:

j --------- J.XGLX.1V taip JCk, YlCltlU.5 IT V<

j Meilaus straipsniai bei studijės, 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 tan- 
tinuj lokiu pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainij 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duGmenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko apraiy- 
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 52.

• LIET U V išK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašansko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orentaitės 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 Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jĮ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina fl

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago,
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Ar dar galima susitarti?
JAV Lietuvių Bendruomenės vadai kalba apie rei

kalą susitarti su Amerikos Lietuvių Taryba, bet jie ne
nori klausyti apie pasitarimus tarp JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro valdybos ir Reorganizuotos Lietuvių 
Bendruomenės centro. Klaipėdos uostas 1931 metais

(Teofilių Petraičio piešinys)

Kai susipešė praeito karo kaltininkai

V. Kutkus, JAV LB Centro Valdybos pirmininkas, 
praeitais metais pats prašė susitikti, klausimus išaiškinti 
ir susitaikė su Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba. 
RoeHrteryje buvusiame pasitarime Kutkus pavartojo tą 
pati metodą,, kurį vartojo Alg. Gečys. Jų pačių paruoštą 
projektą laikė susitarimu. Tą projektą jie patys patvir
tino ir reikalavo,-kad ALTo valdyba taip pat netrukus 
tvirtintų. Bet ALTo valdybai nebuvo reikalingos aišku- 
mos, tai ji to klausimo, visai'nesvarstė.

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba projekto netvir- 
tinc, bet patarė pasirinkti kitą datą klausimui išryškinti. 
Tuo tarpu pirm. Kutkus, matydamas artėjančią Vasario 
Įsosios minėjimo sukaktį, atsakė, kad jis nenumatąs rei
kalo tolimesniems pasitarimams. Vasario fnėnesio pasi- 
šienavimas Bendruomenei labiau rūpėjo, negu bet kurie 
kiti klausimai, todėl visą reikalą h’ atidėjo neribotam 
laikui.

vien nerodo noro tartis su tais, su kuriais jam reikia, 
tartis.

Tuo tarpu gyvenimas eina savo keliu. Ne tiktai

čia turima galvoje buvusį ru
dąjį Berlyną ir dar tebesamą 
raudoną Maskvą. Kaip yra žino
ma, antrąjį pasaulinį karą su
kėlė šios dvi sostinės. Bet di
džiausia kaltininkė yra Maskva. 
Jei paslardji batą įėjusi į prieš- 
hillerinę sąjungą, į kurią ją kai- Į Jie ir lietuviams primeta, nors 
bino anuometiniai Londonas ir 
Paryžius, tai vienas Berlynas

■ greičiausiai nebūtų pradėjęs jį-
Eet Maskva atsuko nugarą pa

stovios demokratijos kraštams, 
besirūpinusiems išvengti gali
mos katastrofos, 1939 m. rug
pjūčio 23 d. pasirašė sąmokslą 
su diktatūra, panašia į savąją. 
O kai po grobimo bei apgrobime 
svetimųjų kraštų, jų broliavi
masis priėjo liepto galą, tada 
jau apsidžiaugė Londcnu su Pa 
ryžium ir kitais naivaisiais, gel
bėjusiais bei išgelbėjusiais di
džiausią žmogaus bei tautų prie
šą nuo hitlerinio sutriuškinimo,

• atgaivino jį, atžėrė bei tebešeria, 
1 įgalino palaikyti pagrobtus ir

savo hegemonija apgaubtus kraš 
tus, plėsti savo' kolonialinę im-

’ peliją toliau ir . ]>an. Dabar 
anieji gelbėtojai turėtų jau pa 
matyti, kad, vietoje riešutavus 
su velniais, reikėjo abiems bu
vusiems draugams — naciams 
ir komunistams — padaryti ga
lą, o ne vien pirmiesiems.

Ir Niurnberge vien naciai bu- 
.vo apkaltinti karo nusikaltėliais 
bei nuteisti, kai jų draugai — 
Kremliaus raudoni ponai — vie-

•r pati iki ausų bradžioja nekal
tųjų* kančiose bei kraujuje ir 
laikosi tik laipiodama per jų la 
vonus.

Dėl žydų Ūkimo Trečio Reiche 
iehi ir žvda’ kaltina visus vo

kiečius. Kolektyvų apkaltin mą

! hitlerinės okupacijos metu ir 
mūsų tauta taip pat buvo betei
se. Okupantas ir lietuvius gau- 
’’ė, šaudė, bruko į kacetus ir 
pan.

Akcijai prieš vokiečius labai 
naudojami buvę kacetai, nors 
‘Sos rūšies įrengimu pradininkas 
yra Leninas ir šiandien visa Ru. 
sijos imperija yra ja’s nusėta. Be 
‘o. pilna ir kalėj irų bei kitokių 
įrengimų kankinimui ir žudy
mui sau nepageidaujamųjų. To
dėl gre čiausiai čia Maskva buvo 
ravyzdžiu m savo buvusiems 
priedeliams h'tlerininkams. Ant 
ra. Dėl savo naikinimo nerusiš- 
kų tautu ji galė’o būti paskata 
atsirasti ir pač’am hitlerizmui, 
^ač'usiam aukščiau visko vo- 
k ečių tautą.

bėgimą, tai, pasirė
męs bei kiti nevo-

VLIKas, bet ir ALTas taip persiorganizavo ir .sustiprėjo, Į toje ir juos pasodinus Į kaltina-

Vasario mėnesio aukos privalo eiti Amerikos Lietu
vių Tarybai, bet p. Kutkus, žinodamas, kad vasario aukų 
linkimas yi’a svarbiausias pasitarimų klausimas, pareiš
kė, kad jis nesuinteresuotas pasitarimais. Kaip galima 
tartis, jeigu JAV LB pirmininkas nenori tartis? Jis žino, 
kad pasitarimai turi prasidėti su Reorganizuotąja Lietu
vių Bendruomene, bet su pastarosios atstovais jis visai 
nesirengia tartis.

Amerikos Lietuvių Taryba yra pasiruošusi tartis, 
bet ji negali priversti ALTo vesti Bendruomenių nesu
tarimus. Kutkus turės pradės tartis su dr. Vytautu Dai
giu, jeigu jis nori susitarimo. Andrius Juškevičius ir Ig
nas Serapinas, kartu su dr. Dargiu parodė noro tartis, 
bet Kutkus su jais tartis nebenori. Jis nori ir toliau 
skelbti norą susitarti, bet nenori tartis. Paskutiniu metu 
jis pradėjo lankyti ir politinių grupių konferencijas, 
bandydamas jas įtikinti apie reikalą susitarti, bet vis-

kad jokia ardomoji jėga nepajėgs jų apardyti. Chicagos 
Lietuvių Taryba parodė, kad ji gali iūpintis pagrindiniais 
Lietuvos laisvės reikalais. Chicagos Lietuvių Taryba, Mi- 
kužiūtės vadovaujama, suruošė ne tik pirmiausią ir ge
riausiai organizuotą Vasario 16-osios -sukakties minėji
mą, bet iš viso aplaužė ragus ir Amerikos lietuvių vie
ningo darbo ardytojams. Yra pagrindo manyti, kad ir 
šiais metais Chicagos Lietuvių Taryba, sutraukusi visas 
didžiausias Chicagos ir jos apylinkių lietuviškas organi
zacijas, pajėgs dar glaudžiau sujungti visas lietuviškas 
jėgas vieningai Lietuvos laisvės kovai. -

Chicagoje sudarytas vieningas komitetas kanaunin
ko Vaclovo Zakarausko 50 metų kunigystės sukakčiai pa
minėti dar kartą parodė, kad Chicagos lietuviai yra pasi
ryžę bendradarbiauti rie tik su kanauninku, bet ir su 
visomis tomis grupėmis, kurios iki šio meto vedė Chica
gos lietuvių vieningą kovą, jau tęsiamą per paskutinius 
40 metų. Praeitą sekmadienį Marquette Parko lietuvių 
parapijos salėje buvo susirinkusi tokia grupė lietuvių, 
kokios mes seniai nematėme. Didžioji salė buvo ne pilna, 
bet kimšte prikimšta. Teko porą kartų stalus pertvarkyti, 
kad galimai daugiau žmonių į salę tilptų.

Dr. Zenonui Danilevičiui iškeliavus į amžinybę, kan. 
Zakarausko minėjimui vadovavo pats klebonas A. Zaka
rauskas. Pasirodo, kad jis yra ne tik geras parapijos ad
ministratorius, bet jis yra ir gilaus humoro žmogus. Nie
kad Chicagos lietuviai nematė klebono taip gerai nusi
teikusio, kaip matė praeitą sekmadienį. Vėliau jis kvietė 
visus Chicagos lietuvius ne tik į Marquette Parko bažny-

j mųjų suolą, buvo prileisti 
kaltintojais.

net

di- 
bet

Kad Maskva ir laikytina 
dž.ausia karo kaltininke, 
dėl nepasisekusios draugystės su 
Vokietijos Trečiu Reichu ir pas
tarajam užpuolus ją, jau karo 
metu pradėjo akciją ne
prieš savo buvusi sąjungininką, 
bet ir prieš visus vokiečius ben-

vien

Kas liečia 
do, ne vien 
kiečiai bėgom nuo marksizmo — 
leninizmo subarbarintų rusų, 
bet bėgo ir vokiečiai. Karui ar
tinantis prie galo ir jų bėgo ma
sės. Gi trėmimai buvo daromi 
jau po karo. Jie padaryti prie-J 
varta. Čia vokiečiams daugiau
sia keršto parodė Čekoslovakija 
ir Lenkija.

Pagal dokumentaciją, vokie
čiai bėgo ypač iš rytinių kraštų. 
Jų masinis bėgimas prasidėjo 
1945 m. sausio mėnesį, kada 
Maskva vykdė bene paskutinę 
iš didžiųjų savo buvusių “dfėn- 
zyvų. Bet šio meto jų bėgimas ( 
buvo pavėlintas. Todėl labai 
daug žuvo pakelyje. Be valdžios, 
nepasirūpinusios laiku jų eva
kuacija, atrodo, ir patys yra kai

drai, nors jie visų įvykių metu ti, kad nepajėgė atsiskirti nuo 
yra buvę net kitų kraštų pilie- savo namų, ūkių ir kito turto
čiais, vadindama juos naciais, 
fašistais, revanšistais ir pan. Tad 
daro ji ir visą laiką vėliau, nors

anksčiau.
Kai 1944 m. bėgant iš- Lietu

vos pasiekėm dar neevakuotą Ka

čią, bet jis neužmiršo ir Lietuvos laisvės reikalų. Gary 
klebono Urbono ir paties kanauninko kalbos visiems sa
lėje susirinkusiems žmonėms įrodė, kad tiesa, drąsus tei
sybės žodis ir vieningas darbas yra pats, geriausias kelias 
lietuvių vienybėn. Kiekvienam buvo aišku, kad senais, ap
gaulės ir šmeižtų keliais lietuviai neis. Nėra reikalo. Ne
atrodo, kad ir žurnalistai šį kartą apgaulingomis Kali
fornijos priemonėmis pajėgs lietuviams inteligentams 
primesti savo valią. Senos priemonės moderniame am
žiuje nebetinka.

Kan. Zakarausko 50 metų kunigystės sukakties metu 
pasakytos kalbos, pasiryžimas vieningai siekti laisvės pa
rodė koks efektyvus gali būti kultūringas vieningo dar
bo metodas.

raHauėiaus sritį ir pasakojom 
tenykštėms savo išbėginio prie
žastį, jie neįsivaizduodavo, kad, 
viską palikę, tik dviračiais vy
kom svetur. Kai kurie senesnio 
amžiaus vyrai aiškino mums, jog 
padarėm didelę klaidą, nes ru
sai nėra kažkiek blogi žmones. 
Apie tai jie yra patyrę per pir
mąjį pasaulinį karą, kada buvo 
patekę į ems į nelaisvę. Bet su
tikom ir kitaip galvojančių. Pas 
tarieji mielai duodavo mums 
nakvynes, buvo labai svetingi, 
o atsisveikinant įdėdavo net 
maisto kelionei pridurdami, kad 
girdi, greičiausiai ir juos laukia 
toks pat likimą*. Panašiai tek
davo nugirsti Austrijoje ir Vo- 
kiexiios gilumoje, o ypač Sakso- 
nijo’e. Bet kai mūsų gyvenna- 
moji vietovė — prie Drezdeno 
— pateko raudonarmiečiams ir 
kai pastarieji paknepčino juos 
savo įprasta tvarka, tada patei
sino mūsų pabėgimą.

Nesuspė usius pabėgai bei vi
sai nebėgusius, raudonarmiečiai 
apiplėšinėjo, išprievartaudavo 
moteris, nukankindavo jas, vi
saip nužudydavo vaikus ir t. t. 
ir 1.1.. 

* * *
Po karo prasidėjo vokiečių 

prievarstinis trėmimas į Vokie
tiją. Trėmė juos ypač Čekoslo
vakija ir Lenkija. Pasirodo, trė
mėjai su trėmemaisiais elgėsi ir 
gi labai žiauriai, nors jie ir ne
buvo kolonistai pas juos, bet 
nuo seno nuolatiniai gyventojai, 
jų piliečiai. Tremiamuosius jie 
mušė, žudė, mažai leido daik
tų su savim pasiimti ir pan—

*4*

Bendrai yra nukankinta ir nu
žudyta virs dviejų milijopūery
tų vokiečių, gi išbėgusių ir iš- 

; tremtų suridarė apie penklioli-, 
ką milijonų.

• Taigi, bet nuodėmių nebuvo 
nei Trečiasis Reichas, nei jo bi
čiulis — taip vadinamoji Suvie- 
tų Sąjunga, nei Čekoslovakija 
su Lenkija. Todėl tegali kalba 
būti apie žiaurumo bei nusikalti 
mo laipsnį, bet ne apie nekaltu
mą. Mums, lietuviams, tai yra 
nuo seno žinoma. Per visą isto
riją tautinio ir valstybinio gy
venimo nuo savo tiesioginių ir 
netiesioginių kaimynų tepaty- 
rėm vien blogybes.Politinės bei 
kitokios moralės, reikalingos tai 
kingam sugyvenimui, jie mums 
nei trupinėlio neparodė. Visą lai 
ką v^en susitarimų laužymai, ul
timatumai, užpuolimai okupa
cija. kolonizacija, genocidas, ir

J. Kairys

— Lenkijos Solidarumo uni
jos laikraštis paskelbė, kad Leg- 
nicos mieste astuoni rusai su
mušė lenką. A.

PIRkl!^ jAV TAUPYM. BONU .

LIETUVOS RYTŲ IR PIETŲ 
SIENOS

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA
(Tęsinys)

Tačiau mes jo negalime naudoti tinkamu 
argumentu lietuvių-gudų sienai pravesti, nes di
deli kaimai sutinkami ir srityse, kurių gyvento
jai dar ir šiandien tebekalba lietuviškai, pavyz
džiui, Breslaujos, Švenčionių, Utenos, Ukmergės, 
Ašmenos, Lydos ir kitose apskrityse. Matyt, kad 
didelių kaimų paprotį lietuviai yra pasisavinę, 
ypač srityse, kurios prieš susikuriant Lietuvos 
valstybei buvo slavų užimtos.

Panagrinėjus senųjų trobesių tipus ir stilių 
buvusiose Vilniaus ir Gardino gubernijose, kurios 
beveik apima visas čia mūsų liečiamas sritis, ma
tyti, kad lietuvių trobų tipai sutinkami net už tų 
sričių ribų, tačiau toliau išnyksta. Buvusioje Vil
niaus gubernijoje ir didesniojoje Gardino guber
nijos dalyje lietuviško stiliaus trobos dominuoja 
ir yra labai puošnios.

Tą pat galima pasakyti ir dėl įvairių papro
čių. Istorinės Lietuvos teismų lietuvių bylose yra 
randama daug vienaip ar kitaip įterptų burtų bei 
u’ii' roų. kurie lietuviuose užsiliko iš pagonystės 
.likii. Kaip tokie patys burtai ir prietarai ran

dami ir pas Vilniaus krašto “tuteišius”. Nepri- 
kleusomoje Lietuvoje nebedaug burtų ir prietarų 

u ikc.me. net užtat jų apstu Vilniaus ir Gardino 

krašte. Vestuvių, laidotuvių bei kiti lietuvių pa
pročiai, kurie Šiandien dar nėra išnykę, taip pat 
yra sutinkami buvusiose Vilniaus ir Gardino gu
bernijose.

Istorinė Lietuvos valstybė pradėjo kurtis Ne
muno aukštupyje. Dar neįjungus į ją visų lietuvių 
žemių vakaruose (pvz., žemaičių), Naugardu
kas, Slonimas, Gardinas, Alšėnai bei kitos pietų 
sritys jau priklausė Lietuvai. Kadangi Lietuvos 
valstybė bent jau savo egzistencijos pradžioje— 
rėmėsi vien lietuviais, tai negalima manyti, kad 
valstybės branduoly būtų gyvenę slavai.

Beveik per visą mūsų istorinės valstybės eg
zistavimo laiką valstybės pagrindą sudarė tos že
mės, kuriose ji susikūrė. Vadinamoms valstybės 
centro žemėms priklausė sritys pietuose iki pat 
Pripetės, rytuose maždaug iki buvusios Sovietų- 
lenkų sienos. O kaip anksčiau matėme, tos sritys 
pagal daugumą savo požymių analogiškos kitoms 
lietuvių žemėms.

Mums trūksta aiškių ir pilnų duomenų spręs
ti iki kokių ribų lietuviškai kalbėta, pvz., XVI 
amžiuje. Tačiau iš inventorių sąrašų mes galime 
nustatyti, kad žmonės lietuviškomis pavardėmis 
gyveno, iki pat rytinių Lithuania Propria ribų. 
Devynioliktojo amžiaus viduryje rusų akademi
kas Koepenas per katalikų parapijų klebonus su
rinko žinias apie Vilniaus gubernijos gyventojų 
kilmę. Klebonų, daugiausiai lenkų arba lenkuo
jančių žiniomis, lietuvių kilmės gyventojai suda

rė daugumą ne tik vakarinėse, bet ir lytinėse gu
bernijos srityse, pvz., į rytus nuo Pastovio, apie 
Vileiką, į pietus nuo Valažino ir 1.1. Kitų rusų 
mokslininkų žiniomis apie XIX amžiaus vidurį 
lietuviškai kalbą gyventojai Vilniaus gubernijo
je sudarė apie 60G, o Gardino gubernijoje—25%.

RYTŲ IR PIETŲ SRIČIŲ ŪKINĖ 
REIKŠMĖ LIETUVAI

Vilnius, kaip ir visi kiti žymūs centrai, turi 
savo ne tik ūkinių, bet ir kultūriniu požiūriu į jį 
linkstantį plotą. Kadangi istorinėje Lietuvos 
valstybėje nei Lietuvos rytuose, nei pietuose ne- 
susikūrė didesnių miestų, Vilnius sugebėjo pa
traukti į save gana plačias sritis tiek lytuose, tiek 
ir pietuose, nekalbant jau apie vakarus. Kol Vil
nius buvo valstybės sostinė, tol jis traukė visus 
Lietuvos gyventojus, tačiau kai jis tapo tik gene- 
ralgubemijos centru, jo įtakos zonos labiau pa
ryškėjo. Jo konkurentais tapo Varšuva, Ryga, 
Smolenskas ir Kijevas. Vilniaus ir Varšuvos įta- 
Įkos zonos susitiko maždaug linijoje Augustavas 
-Pinskas, taip kad Gardinas, Volkoviskas, Sloni
mas, Baranovičiai, Nezvyžius ir Pinskas pasiliko 
Vilniaus įtakoje, o Lietuvos Brastajr Balstogė, 
administraciniu požiūriu priklausydamos Gardi
no gubernijai, svyravo tarp Varšuvos ir Vilniaus. 
Vilniaus ir Rygos įtakos zonos kryžiavosi už 
Daugpilio, taip kad katalikiškoji Latgala daugiau 
orientavosi į Vilnių, negu į Rygą. Pagaliau Vil

niaus iš vienos pusės ir Smolensko bei Kijevo iš 
antros, įtakos zonos kryžiavosi taip, kad Minskas 
ir Sluckas pasiliko Vilniaus įtakoje.

Besikūrią nauji centrai čia nelabai ką galėjo 
šiuo atveju pakeisti. Pav., į XIX amžiaus galą, 
labai išaugo Daugpilis, tačiau iki pat 1914—1918 
m. karo šiaurės rytų Lietuvos gyventojams, ku
riems Daugpilis buvo pašonėje, pavyzdį rodė ne 
Daugpilis, bet Ryga. Nėra abejonės, kad ekono
minė gravitacija sustiprino ir kultūrinę. Rusams 
užvaldžius Lietuvą, visai šiaurės Lietuvai pa
grindine rinka tapo Ryga. Tų sričių gyventojai 
ilgainiui taip priprato prie Rygos, kad be jos vi
sai nebegalėjo apsieiti. Jie kasmet net po kelis 
kartus vykdavo į Rygą, nežiūrėdami, buvo ar ne
buvo ekonominių reikalų. Jeigu Ryga, protestan
tiškas ir svetimas lietuviams miestas, taip pa
traukė daugumą šiaurės Lietuvos gyventojų, tai 
Vilnius turėjo claug daugiau pagrindo patraukti 
į save kuo plačiausias sritis. Jis aprūpindavo gy
ventojus maldaknygėmis bei kalendoriais — ne 
tik savo gubernijoje, bet ir visose pietų srityse 
iki pat Pinsko pelkių. Jame mokslinosi ne tik Lie
tuvos, bet ir plačių Gudijos sričių jaunuomenė.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI ''NAUJIENOS" t
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VALANDOS: 3—d darbo dienom/i ir,

DR. PAUL V. DARGI* 
0TOYTOJA* IS CHIRURGAS 

W«c*cfe«*t»r Canmunity Klinikas 
Madicino direktorių*

SUSlKlNikiMC
i K \ \ irū S i iVl r

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. 'Pirmi atejusiej. 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių plauą”, &4 psi., varuM 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji, mgną’, >ou p^i., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “tvaikas prismi iuio , 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas noiėb ua 
šios, rūšies knygų, tai prašoma kreiptas j:

s ŠVENTO RAŠTO ĮYKĮNeIujAi
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, 1L oUtiož

liniuko A. Steponavičiaus) ir 
elementoriaus “Vyturėlis” trys 
dalys.

Genausą politinį plakatą 
“Maskva 80” sukūrusi dail. L. 
Prialgauskaitė.

Tel.: 562-2727 arba 562-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ?AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd. Street 

Valandos pagal susitarimą

STiPiilNAMAS PAVEBGTV TAUTŲ 
KOMITETAS ČIKAGOJE 

s energingsm ir’ darbš- 
iam pirmininkui Viktors Viks- 
iinš, kcnntet 

Atstovų susirinkimą sušaukė 
dwatios susirinkimas įvyks iniciatorius Olgerts Cakars, Či- u. ieuo o a., x va,, psp ei, i . . . .. . - o

sm.ai Kviccarm iLatvių Organizacijų Są 
! jungos (ULAC). pareigūnas. Su-

irinkimo pirmininku išrinktas ' C25 Samaška (Čikagos ALT sk.) 
Anient Samaška.

Br.dgčpjrto Lietuvių Namų Savi 
».>u

aUiianxya, nes yra 5--------  .*
ir it uzs.moKvti nario 

auoK*€S, Kad neliKtumw su pena^oii. 
ro SdSxiinxixno — vaišės. Vaidyoc/

persiorganizavo.

I — p:rmininkas, dr. George M. 
Badojevich ir Vincent Samaška 
-r- vicepirmininkai, Mara Erk 
manis — sekretorė, Eufrozine 
Mikužį — iždininkė.

Lietuvių tautinei grupei atsto
vavo: Eufrūzine Mikužis ir Vin-

GRIAUDĖ IR ŽAIBAVO

Vasario 7 d. Vilniuje griaudė ir 
žaibavo', kaip rašoma “Tiesoje”.

Sinoptike E. Tyljęnė išaiški
no, kad tai sukėliė šiauriniais 

> Pabaltijo rajonais, praslinkęs 
gilus, ciklopas, kuris užkliudė 
ir Vilnių.

Oro temperatūra, prje žemės 
buvusi L-2 laipsnių šilumos, o 
3 km aukšlyje 18 laipsnių šal
čio. Tai stjkėlę perkūniją.

Nuo 1950) ni, gpianstinis Lie
tuvoje vasario mėn. buvęs 3 
kartus.

LAlDOTlTVir DIREKTORn’S

CHARLES STASUKAITIS
VfiRTNAMA LAITXYniVTU ROPT YMa

GORDON FUNERAL HOME -

•729 South Halsted Street. Chicago

TeL 226-1344

Mažeika 8" Evans

I

i

%

F

i I 
I

i

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-860001
9837 SOUTH KEDZiE AVE.
Tel. 422-2000

PAGREITINS EILUTES 
PRIE PIETŲ '

M. Melninkaitės vardo Ute
nos trikotažo ir galanterijos į- 
monėje, kurioje dirba dau
giau kaip pustrečio tūkstančio 
darbininkų, nėra lengva, gau
ti valgykloje pavalgyti. • Esanti 
gaišatis, nes valgykla iš karto 
gali aptarnauti tik 200 žmonių, 
nors cechai turi savo paskirtas 
valandas.

Dabar toje įmonėje įrengtas 
konvejeris, ir aptarnavimas 
jau truks tik 15 minučių.

Kazys Laukaitis (JAV L3 VV 
apyg.) ir Viktoras Motušis (Ci
cero ALT sk.). V. M.

ULAC pirmininkas DinarsL . ,j Bergnianis sutiko eiti komiteto
i puniJimkc' pareigas šių metų

■ A da žiūraitylė-Hudson, Toronto ! kadenrujeje. Jis y/a federalinės

NAUJA LITERATŪROS 
DAKTARE

D ii. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

261b W. 71st St Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

universitete apgynusi diseitaci-' -aidžios auducrius, aktyviai v-i- Iš okup. Lietuvos
V- 1 T 1 • 1 ■

..juEOJNAS seibutis
INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teisi.: 448-5545

ją, nagrinėjančią anglų klasikės k.a č.kagos Jungt.niaine Baltų- 
.--omitete (JBC)., ir daugelyje 
.atvių organizacijų.

Nutarta sudaryti valdybą, ku-' 
non taip pat jeitų: du vicepir
mininkai, sekretorius ir iždi- 

tęs. "ainkas.
---------------- Pasiūlytiems kandidatams su-i

• Susikalbėjo kaip avinas ju tikus, komiteto valdybą sudarė 
žąsinu. šie atstovai: llmars Bergmanis '

Cnaiio.es Biontės romanų vei-i 
sėjų religinius pergyvenimus,

Pu ŽULPA IR VĖL PIRMAS

O Kad ir mažutis, ale pasiu-

j Vasario mėn. Paryžiaus prie
miestyje įvykusiose tarptauti
nėse plaukimo varžybose 200 
metrų krūtine pirmą vietą lai
mėjo vilnietis olimpietis R. 

! žulpa- EUDEIKIS
f

e Wisconsino universitete ty- i 
rimais ir stebėjimais prieita iš
vadų, kad kiškiai ir kralikai sa
vo ilgas ausis naudoja kaip ra
diatorius vienodesnei kūno tem- į 
peratūrai palaikyti. Kada yra ; t 
šalta,, jie savo ausis laiko pri- Į 
glaudę prie kūno, sulaikydami 
šilumos radiaciją. Karštą dieną 
jų ausys yra atokiau nuo kūno.

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

PERKRAUSTYMAI

t

SOPHIE BARČUS

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

ATŽYMĖTOS MENIŠKAI 
APIPAVIDALINTOS 

KNYGOS

f

P. J. RIDIKAS
TeL lArdi 7-1911

BUTKUS - VASAIUS 4

TeL: Olympic 2-1003
l

Tel: LAfayette 3-3572

TeL: YArds 7-1138 - 113f

i

j

BRONĖ ir VACYS RUTKAUSKAI JBW m*

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

$“Y
I

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

h
I

Lietuvos Aidai”
KAZĖ. BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 

i į -NAUJIENOS”

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, H10 AM banga.

2646 W. 71st Street

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublfc 7'1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Hill*, HL 174-441«

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUANICA AVE.

PHILLIPS ■- LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Ars.
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ.

S L Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

Aikštės automobiliams pastatyti

“Minties” leidyklos atspaus
dintoji L. Brežnevo “Mažoji že
mė” pripažinta men.škiausiai iš
leista 1980 m. knyga, kaip rašo
ma “Tiesoje”.

Apipavidalino dail. K.'Juodi- 
kaitis.

Meniškomis dar pripažintos 
trys knygos: Č. Kudabos “Geo
grafinės kelionės ir atradimai” 
(dail. B. Leonavičius), K. Ku
bilinsko “Varlė karalienė” (dai-

• Mokslininkai stengiasi ne
galimą dalyką padaryti galimu, 
o politikieriai dažniausiai nori 
galimą paversti negalimu.

(Bertrand Ruseli)

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

--

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirmi' 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Pasižymėjusiam lietuviui lakūnui

KĘSTUČIUI PETRAUSKUI
tragiškai žuvus lėktuvo nelaimėje,

šioje skausmo valandoje tėvus ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame.

(pirmoji Nep. Lietuvos lakųnė),

KAZYS POVILAITIS,

JŪRATĖ ir EDMUNDAS JAŠIŪNAI

<«• <«

Tragiškai žuvus lakūnui

Kęstučiui Petrauskui,

tėvą Juozą, ir motiną Salomėją, širdingai 
Užjaučiame.

JONUI NENIŠKIUI
tragiškai mirus,

-didžio skausmo prislėgtiems tėveliams — Stasiui ir 
Marytei Ncniškiams, broliams Kęstučiui ir Algitii bei jų 
šelmenis, reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime

ADA ir JURGIS ŽEMAIČIAI su šeima

Lietuvių

JŪdotUVIŲ
Hrektorių

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

felef. 476-2345

[RIS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštės automobiliams pastatyti

do. HAJU51ED STKJKfcTI

Cnaiio.es


2212 W. Cermak Road

Notary Pabli

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

leista gaunami, šiuo reikalu Sočia

ir 80

JONUI NENIŠKIUI

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

pirkite jav taupymo bonui Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, June 2, 1981

Prašom palikti savo telefono nu 
men automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS 
Jvairūs Dalyke!

KAIP SVARBU TEI 
SINGAI TIKĖTI?

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5930

S Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pa rd avimas ir Taisymai 

264-6 West Street 
Tri. Republic 7-1941

— Martynas Gudelis, Naujie 
nu redaktorius, pirmadienio ry 
tą išskrido į sekretoriaus Haų 
kviečiamą spaudos konferenciją 
užsienio reikalais.

F. Lipo lis, 
1203/, W. 95th St 
Everj. Park, III. 
60642, - 424-1654

Vytauto Didžiojo šauliu rinktinės oro šaulių 
būrio vadui, lakūnui

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS Ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vaJt 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

B RIDGE PORT E IŠNUOMOJAMAS ke 
tūrių kamb. butas su šildymu ir karš
tu vandeniu, beismonte, kiemo pusėj 

Teirautis 839-8597

Mamai, Žemi — Pardavimui 
M£AL ESTATE FOR SALI

Hemai, iwr.i — Fardavlmel 
REAL ESTAT1 FOR SALI

T et F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius grydy- 
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gusscn
RENTING IN GENERAL 

Nuomos

tragiškai žuvus,
tėvui Stasiui, motinai Marijai, broliams ir artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

— Marilyn Au gusty n iš Mari
jos aukšt. mokyklos gavo Mar 
qguette banko stipendiją.

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL rytą 
iki 6 vaL vale šeštadieni nuo 

9 vai- ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą*

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 

Htw York, N. Y. 10001 
>47 W. 30th St. 

Tat (lit) 543-1111

kuopų 
J cavo 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

rr Cliilagos Letuvių Pensininkų 
S gos pirmininkas SI. Vanagu- 
nas, kam jis nekidęs Marquette 
Parko LB pirmininkei tą anketą 
pensininkų susirinkime prista-

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porėtai, stogai 
ir visa kita.'

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietrviq traternaUnė or- 

ganiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tu<w 
darbus dirba.

Ii v a lis, rengiamas Los Angeles 
“SPINDULIO” įvyks birželio 
7 d. 25 rių metų sukakties proga, 
įgarsiame HOLLYWOOD PA
LLADIUM, 6215 Sunset Bl. 4 
vai. p. p. Šventėje dalyvauja ke
li šimtai jaunimo iš Los Angeles,. 
San Francisco ir Denverio. Bi- 
lietųkainos $12.50, 10,7 $5 stu 
dentams ir sponsoriams $25. Dėl 
informacijų šaukti Oną Razutie- 
ne: 66-0041.

KĘSTUČIUI PETRAUSKUI 
tragiškai žuvus,

DENTAL OFFICE & LABORA 
TORY PLUS BUILDING 
Established 40 years — 
Marquette Park area.

Call Mr. Jage or Mr. Sweet 
735-2200

J. BACEVIČIUS
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Stud. Laima. Krivaitė is 
New Yorko universiteto vasa
ros metu dirba Toronto Lietuvių 
namuose. Ji baigė lituanistinę 
mokykla, lankė aukšt. lituanis
tikos kursus ir Vasario 16 gim
naziją.

— Tautiniu šokiu ir dainų fes

— Dav-id Šakalys yra vienas iš 
St. Rita aukšt. mokyklos lai
kraštėlio redaktorių. Laikraštėlis 
yra pripažintas tarp 100 geriau
sių Amerikoje. Jį giria Illinois 
seimelis specialioje sen. LeRoy 
(Lemke rezoliucijoje).

— Sen. LeRoy Lemke įnešė 
Illinois seimelin įstatymo pro
jektą, -kad automatiškai būtų 
nubausti vieneriems metams ka
lėjimo už narkotikų įnešimą į 
kalėjimus.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Ill. Tel. 847-7747

4259
Teip . . _ .

pildomi pilietybė* pre

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

PARDUODU Už $80,000 
STATYBAI KOMERCINĮ- 

KAMPINĮ SKLYPĄ
-9V8” prie 6900 W. 87th St.
’—0” prie S. New England 

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

6900 W. 87th St., Burbank, Ill. 
598-8445

Buv. Sibiro kalinio Jono Krei
vėno atsiminimu knygos “Mir
ties Lageriuose ir Tremtyje’’ 
pristatymas visuomenei įvyk; 
š. m. birželio 6 d., šeštadieni 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
Chicagoje. Pradžia 5 vai. popiet 
Programoje trumpos kalbos, iš 
traukų skaitymas, meninė dali: 
ir kavutė.

Visi kviečiami dalyvauti.
Komitetas

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik______S
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

• Vienas Texas valstijos biz
nierius, po kelių įsilaužimų į jo 
verslovietę, įsigijo dar iki šiol 
negirdėtą apsaugą. Jis pasigavo 
7 barškuoles gyvates, kurias 
dieną laiko narve, o naktį pa
leidžia saugoti savo biznį. Nuo 
to laiko įsilaužimų ten nebuvo.

bą sąrašus, čikaboje kandidatuo 
jo Balys Brazdžionis, Jurgis Ja- 
nušaitis, Bronius Juodelis, Vy
tautas Kasiniūnas, Gražvydas 
Lazauskas, Petras Petrulis ir 
Algirdas Pužauskas. Los Ange
les, Cal., kandidatuoja: Vytautas 
Pledžinskas, Gintautas Juodgu- 
dis, Petras Pamataitis, Stasė 
Palutienienė, Vladas Šimoliūnas 
Rūta Klevą Vidžiūnienė. Revi
zijos komisijon kandidatuoja či- 
kagiškiai: Juozas Kapačinskas. 
Vtautas Račkauskas, Kazimieras 
Sutkus. Juozas Toliušis ir Jo 
nas Vilutis.

“Taigi, jei kas yra Kristuje, 
jis yra naujas kūrinys; kas sena, 
praėjo; štai nauja atsirado”. 
(II Korini. 5:17;)

Pasiklausykite šios visiems 
taip svarbios lemos šiandien. 
8:15 vai. vak. radijo banga 1450 
AM per “Lietuvos Aidus”.

Pentkadienį 4:23 vai. popiei 
per “Sophie Barčus” radiją iš 
girsite “Pabėgėlis”.

Parašykite mums pareikahu 
darni knygelės “Kaip atgimti ii 
naujo”’. Prisiusime dovanai.

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

MIN1TS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą_______________________________

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2, 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ’

į 2 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

i diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
j "uette Parke. Sena kaina $52,000

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RCšlŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

(Ii) LB Brighten Parko Apylinkės visuotinkfsusirinkimo 1981 m. balandžio 5 d. dalis 
brrghtonparkiecių kavutės proga. Iš kairės į dešinę: Stasys Kuzmarskis, ponia Kuz- 
niarskienė, Antanas Abrailis, Antanas Marma, Jūratė Jasiūnienė, Emilija Markūnienė 
ir Julija Laurinait:enė. Martyno (Nagio nuotrauka)

Jo tėvams: rinktinės vicepirmininkui kultūros reikalams 
JUOZUI ir šaulei SALOMĖMJAI PETRAUSKAMS, skaus
mo ir liūdesio prislėgtiems, reiškiame gilią užuojautą 
ir kariu liūdime.

SLA — iimokėle daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerix 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SU A ndeiko pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo gali 
Susivienijime apsidrausti iki SIOJXX).

tuviui būtų pravartu tą anketą 
atidžiai perskaityti ir pasidaryti 
savo asmenišką išvadą. Gyrima
sis, kad tą anketą užpildžius bus 
daug pagelbėta socialinėje srity
je, man atrodo, yra tas pats, 
kaip to medžio♦ojo entuziazmas 
nieškp užgavus.

^LA — vaikus 
$1,000

— Zurn Juozas Balvočius is 
Los Angeles išsiuntinėjo Lietu 
vių Žurnalistų Sąjungos na 
riams kandidatu i centro valdv-

Už socialinių reikalų pranešė 
jų stalo sėdėjo d r. A. Butkus 
’(chairman), vienas iš Draugo 
redaktorių — J. šoliūnas, dr. R. 
Kulienė ir dar viena moteris, 
kuri buvo tituluojama kaip ko
ordinatorė. Jos pavardės nepri
simenu, bet ir ji aiškino anke
tos svarbumą.
z Visiems pranešėjams trumpai 
pakalbėjus ir aiškiai nusakius 
kokie darbai šią anketą sudarant t 
buvo atlikti, kokio mokslo gal
vos ją kūrė ir kuo remiantis ta 
anketa sudaryta, buvo 
pranešimus išklausiusienn 
tyti klausimus.

Pirmiausia pasisakė pats "va- 
k a ronės’1 pi rm in inka utoj as, R. 
Laukaitis, įvertindamas šių LB 
pastangų didžiulę reikšmę mū
sų vyresnio amžiaus žmonių at
eičiai, tuoj puolė Naujienas, 
kad, atseit, jos visą reikalą tiems 
žmonėms padėti gadina, ir kad 
jos komunistinės. Jį tuoj pasekė 
dar du “klausėjai”, kurie taip 
pat ne klausimus statė, bet puo
lė vien tik Naujienas ir jas va
dino komunistams tarnaujančio
mis. Be to, tuoj buvo užpultas

— Los Angeles Šv. Kazimiere j 
parapijos mokyklos 8 jo sky ! 
riaus baigimo iškilmės bus bir- ] 
želio 6 dieną, šeštadienį, 4 vai į 
p.p. Šv. Kazimiero bažnyčioje. Į 
Bus specialios Mišios, diplomų j 
ir žymenų įteikimas. Baigia 3b 
studentų,, jų tarpe du lietuviai; 
Mindaugas Banionis ir Darius 
Vosylius. Jiedu gauna ir 8-nių 
>kyrių lietuvių kalbos diplomus.

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau 
gijos 1979 m. leidinys. Gausia j 
iliustruotas nuotraukomis, 21 f 
osl.: kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

JONO KREIVĖNO KNYGOS 
PRISTATYMAS .

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudoa sumą temoka tik S3 CO metanu.

vyra risoae lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopu veikėju/ jie Jvma

žinoma, jei LB pradėjo savo 
veikimo ribas kiek galint išplės
ti, ir jau turint savo dispozicijoj 
(be tiesioginių kultūros ir švie
timo reikalų) net ir visuomeni
nių reikalų ministeriją, tenka 
rūpintis ir žmonių sveikatos bei 
senatvės reikalu.

Vieno tik reikia nepamiršti, 
nes bet kuo nors persivalgymas 
gali nepergerai atsiliepti ir į pa
čio valgytojo sveikatą.

Juozas žemaitis

— Lietuvos gen. konsule. Ju
zė J. Daužvardienė, Izraelio gen. 
konsulas Andrew Kopan, Illi
nois universiteto atstovas, taip 
pat lietuvių, ukrainiečių, ispa
nų, negrų, graikų, britų, italu, 
vokiečių ir žydų atstovai daly
vavo Stanley Balzeko Jr. bute 
pasitarti tautinių grupių veikios 
reikalais.

— Chicagos Spaudos klubo j 
narių susirinkimas, vietoj šio* 
penktadienio, birželio 4 d.,' įvyks 
birželio 11 diena Lietuvio so
dyboje.

Prasidėjus tiesiog asmeniškam 
užpuldinėjimui, visdėlto pir_1 
mininkaujantis u ž puklinėtojus 

j perspėjo, kad asmeniškiems gin- j 
rams čia ne vieta, ir tuoj pat 
buvo prieita prie klausimų.

Klausimų buvo įvairių. Kiek 
teko suprasti, lai ne vienam iŠ į 

i klausytojų sukėlė.galvosūkį, ko-f 
titl anketoje tiek daug klausimų i 
ir kaip didelė dalis tų klausinių 

i galima suderinti su žmonių su- 
| rašymų, kai norima jiems sesia- 
liai pagelbėti. Be to, matėsi se
nesnių žmonių (nors tik tokie 
Jaunimo’ Centro kavinę ir užpil- 

I dė) veiduose susirūpinimas, kad 
tie sąrašai nepatektų kur nerei
kia, žinant, kad visi lietuviškos 
kilmės žmonės, nežiūrint kur jie 
gyvena, pagal paskutinę Rusijos 
imper-Įns konstituciją, skaitomi 
les imperijos piliečiais.

Dr. A. Burkus aiškiai nuneigė 
toki susirūpinimą, nes, anot jo, 
tie sąrašai bus gana saugioje 
vietoje. Kai dėl surašymo klau
simų daugybės, tai buvo paaiš
kinta, kad anketą sudarant bu
vo pasinaudota (kaip pavyzdys) 
kokio lai katalikiško universite
to vienos etninės grupės sąrašo 
sudarymu.

Į toki atsakymą tenka paste
bėti, kad kai universitetai daro 
kokius nors žmonių surašinėji
mus, tai jie daro tai tik moksli
niams tikslams, bei ne sociali
niams reikalams.

Kiek daugiau klausimu kilo 
dėl numatytų lietuviškų sodybų 
steigimo. Dėl jų reikalingumo 
ginčytis netektų, nes jos tikrai 
padėtų senatvėje neturintiems 
kur prisiglausti. Bet čia jau lie
čiama nemaža pinigų suma, ir 
neaišku iš kur tie pinigai bus 

nių' 
reikalų tarybos pirmininkas dr. 
A. Butkus pasirodė dideliu opti
mistu, nes, anot jo, užpildžiusi 
anketas ir pasirodžius nemažam 
lietuvių senęsnio amžiaus žmo
nių skaičiui,-juo bus galima ope
ruoti einant į federalinės vyriau
sybės šiam reikalui skirtus re
sursus.

Perdidelio entuziazmo susirin-1 
kusių kavinėje žmonių tarpe ne-1 
simatė, nors žmonių buvo ne- ? 
mažai. Po kiekvieno pranešimo 
buvo paplo’ta, nes to reikalauja 
etiketas.

Manyčiau, kad kiekvienam lie- j

Skaitau Draugu (penktadiens, 
gegužės mėn. 29 d.) šeštame 
puslapyje patalpintą žurnalisto 
Jurgio Janušaičio vidutinio ilgu
mo straipsnį, pavadintą SVAR 
BĮ VAKARONĖ.

Tik dirstelėjus į pavadinimą 
gavosi mintis, kad čia bus nupa
sakota apie kažkokią priešvestu- 
vinę linksmybę, nes lietuviškas 
žodis vakaronė reiškia: vakaro 
j inas, vakaras prieš vestuves, 
pasilinksminimas. Mūsų liau
dies vartojamas žodis mergva
karis, kuris reiškia laiko pralei
dimą prus vestuves jaunosios 
namuose, kaip tik pilnai turi tą 
pačią prasmę.

Deja, pradėjus skaityti rašinio 
turinį, pasirodė, kad čia bus ap
rašoma, kaip reikia suprasti ir 
kokia reikšme turi JAV Lietu 4. V
vi u Bendruomenės Socialiniu 
Reikalų Tarybos išleistoji lietu
vių surašinėjimo anketa.

Ta "vakaronė’’ įvyko Jaunimo 
Centro kavinėje š. m. gegužės 
22 dieną. Ją pradėjo LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininkas 
Kazys Laukaitis, kurio pirmieji 
žodžiai tuoj nuskambėjo, kad 
čia bus supažindinama su anke
tos reikšme, atseit — kokie di
deli darbai šiuo LB žingsniu bu
vo nuveikti, ir kad ta anketa ne
bus leidžiama kritikuoti, o tik 
bus atsakoma Į susirinkusių pa
tiektus rimtus klausimus.

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ RINKTINĖS j 
j 5-td BŪRIO VALDYBA ir NARĖS-
) NARIAI ROCKFORDE ' t
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