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SAI PRIMUŠĖ JAV DIPL
KIEK OKUP. LIETUVOJ GYDYTOJU?

1971 m. gruodžio mėn. Vilniuje įvykusioje A. Tarybos se
sijoje okup. Lietuvos ‘‘sveikatos ministras” V. Kleiza kalbėjo apie 
sveikatos padėtį Lietuvoje, pateikė gydytojų statistiką ir apibū
dino Sveikatos apsaugos įstatymą, tos pačios Tarybos priimtą. 
(Jis paskelbtas “Tiesoje”, gruodžio 18 d., nr. 293, V. Kleizos pra
nešimas — gruodžio 11 d., nr. 287). ».

Pagal V. Kleizos pateiktus 
duomenis, 1970 metais 10,000 
gyventojų Lietuvoje teko dau
giau kaip 27 gydytojai ir 78 vi
durinio medicinos personalo dar
buotojai. Pastaruoju metu Lie
tuvoje dirba apie 8,700 gydyto
jų, 2,580 provizorių bei jų pa
dėjėjų ir 22,400 vidurinio per
sonalo darbuotojų. Esą, jei per 
penkerius metus būtų paruošta 
dar 3,000 specialistų, tai gydy
tojų kadrų klausimas Lietuvo
je būtų išspręstas. Tačiau vis 
dar trūks viduriniojo medicinos 
personalo. ' Dar nurodyta, kad 
pastaruoju metu medicinos sri
tyje dirba daugiau' kaip 600 
mokslo darbuotojų, jų tarpe apie 
60 medicinos mokslo daktarų ir 
300 medicinos mokslų kandidatų.

V. Kleiza apie naująjį, Lie
tuvoje jau nuo šių metų pra
džios veikiantį Sveikatos apsau
gos įstatymą kalbėdamas pažy
mėjo, kad pagal 11 straipsnį 
sveikatos. apsaugos įstaigos, 
Lietuvoje esančios, yra Sovietų 
Rusijos Sveikatos .apsaugos /Mi
nisterijos', Lietuvos “Sveikatos 
apsaugos ministerijos” bei ąti- 
tinkamu vietimų darbo žrhbhių 
deputatų tarybų bei jų vykdo
mųjų komitetų žinioje, (žinybi
nė Lietuvos sveikatos įstaigų, 
mokslinių tyrinėjimų ir kitokia 
priklausomybė Maskvai, išdės
tyta Įstatymo 9-jo straipsnio 
dvylikoje punktų ryškiai liudija 
apie rusų įtaką sveikatos apsau
gai Lietuvoje,— Red.). Pats įs
tatymas iš viso turi 9 skyrius 
su 78 straipsniais. (E)

Vis atsilieka 
meilė Rusijai

Partijos padaliniai okup. Lie
tuvoje ypatingai susirūpinę stu
dentijos ideologiniu — komunis
tiniu auklėjimu. Dėl vadinamo 
patriotinio auklėjimo (meilės 
partijai, Rusijai, rusams...) sti
prinimo Vilniuje kviečiami pasi
tarimai. Vienas tokiu ivvko 
gruodžio mėn. Dalyvavo aukš
tųjų mokyklų prorektoriai mo
kymo reikalams, visuomenės 
mokslų katedrų vedėjai, karinių 
katedrų viršininkai, partiniai, 
komjaunimo pareigūnai ir kiti. 
Beje, būdinga, kad vadinamų 
karinių katedrų mokyklose vir
šininkai daugumoje yra ne lie
tuviai, bet rusai (pvz. pulk. Vla- 
senka Vilniaus inžineriniame 
statybos institute, populiariai 
Lietuvoje vadinamame VISI).

Pasitarime daug kalbėta apie 
studentijos patriotinio auklėji
mo gerinimą, apie internaciona
lizmo skiepijimą ir pan. Kaip 
matyti iš “Komj. Tiesos” (pr. 
metų gruodžio 21) kreipiamas 
nemažas dėmesys į studentų ke
liavimus po Rusiją. Pabrėžta, 
kad Kauno Politechnikos insti
tuto studentai praėj. vasarą bu
vojo (ir dirbo...) Altajuje, Turk
mėnijoje, Karelijoje, be to ir 
Bulgarijoj, Čekoslovakijoj, Len
kijoj, Vengrijoj.

Partija nuolat visur įžiūri 
pavojus studentijai iš vadina
mos buržuazijos (Vakaruose) 
pusės. Taigi ir šiame pasitari
me partijos pareigūnas Vilniu
je A. Rimkus susirūpino Va-

IŠ VISO PASAULIO ‘
♦

ROMA. — Italijos koalicinė 
vyriausybė su premjeru Colom
bo pasitraukė iš pareigi]. Ma
noma, kad prezidentas Leone pa
ves tam pačiam premjerui suda
ryti kitą koalicinę valdžią. Jei 
nepavyktų, tektų rinkti naują 
parlamentą, nors dabartinio ka
dencija baigiasi tik už dviejų 
metu.
. BELFASTAS. — Britų ka
reiviai areštavo 22 įtariamus ai
rių armijos nai*ius. Moterys ir 
vaikai trukdė kareiviams krės
ti namus. Kareiviai gynėsi šau
dydami gumiųes kulkas. Nuo 
metų pradžios suimta 200 įtaria
mųjų.

ACCRA. — Ganoje nauja ka
rinė valdžia suėmė visą eilę bu
vusios vyriausybės narių ir kelis 
aukštus karininkus, kurie pla
navo atsiimti valdžią su pro
vincijose stovinčiais kariuome- 

mės daliniais.
WASHINGTQNAS. — Baltų

jų Rūmų korespondentai skel
bia, kad prezidentas Nixonas su
tikęs Kinijoje naudotis Kinijos 
lėktuvais, kurie yra sovietų ga
mybos Iljušin-18. Į Kiniją pre
zidentas ir jo palydovai skris! 
prezidento lėktuvu “Spirit of ( 
76”, o Kinijoje būsią naudojami 
kinų lėktuvai ir įgulos.

MADISONAS. — Policija Wis
consin© universitete padarė daug 
kratų ir suėmė 64 jaunuolius, 
pas kuriuos rasta įvairių narko
tikų ir šešios lazdelės dinamito. 
Narkotiku vertė siekianti 50,000 
dol.

OTTAWA. — Kanados kari
nės jėgos sumažinamos iki 83,- 
349 vyrų. Užpernai kariuome
nėje buvo 98,238. Kanadoje ka
riuomenėje tarnauja tik sava
noriai, kurie gauna geras algas. 
Savanorių yra tiek daug, kad iš 
šešių tik vienas patenka į ka
riuomenę.

MIAMI__ V. Vokietijos kanc
leris Willy Brandt po 18 dienų 
atostogų Longboat Key, Flori
doje, išvyko su šeima namo.

WASHINGTQNAS. — Visoje 
Amerikoje per 12 mėn. iki.1971 
birželio 30 d. buvo padėta 2,352 
bombos, iš kurių 1,858 sprogo, 
padarydamas 15.6 mil. dol. nuo
stolių. Sprogimų metu žuvo 17 
asmenų ir 178 buvo sužeisti.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos plieno bendrovių ir darbi
ninkų unijos vadai tariasi, kaip 
padidinti darbo našumą ir kaip 
atmušti užsienio plieno konku
renciją. Plieno unijos vadas pa
reiškė: “Negalima pasisemti ki
biro vandens, jei šulinys išdžiū
vęs”. Unijos siekiančios stiprių 
įmonių.

karų išeivių poveikiu Lietuvos 
gyventojams ir ypatingai jau
nimui. Rimkus teigė, kad: “Mes 
turime duoti argumentuotą at
kirtį lietuviškų buržuazipių na
cionalistų pastangoms apnuody
ti jaunimo sąmonę nacionalizmo 
bacilomis”. Tas Vakarų povei
kis kelia partijos nerimą, pyk
tį jau ne be pirmieji metai.

(E)

i rys Azijos valstybių vadai, kurie pastaruoju me?u dažnai minimi pasaulio spaudoje. Iš kairės, 
Indijos premjerė Indira Gandhi, Bengalijos premjeras Šeikas Mijubar Rahmag ir Pakistano pre

zidentas Zuifikar Bhutto. >

“TEGYVUOJA KARALIENĖ MARGRETA!”
KOPENHAGA. — Penktadienį mirus Danijos karaliui Fre

derikui lX-tajam, Danijos premjeras, socialdemokratas Jens 
[ Otto K rag iš parlamento balkono proklamavo liaują monarchą 
;— karalienę Margreta II-ją, aukštą, 31 metų blondinę, dviejų 
vaikų: naujo sosto įpėdinio princo Freederiko 3 m. ir princo Joa
chimo, 2 m. motiną. Naujoji karalienė yra jau trečioji Europos 
sostuose. Kitos dvi: Britanijos Elzbieta ir Olandijos Julijana. Da- 

. nija paskutinį kartą moterį soste turėjo tik 14-tame šimtmetyje, 
kada Daniją, o kartu Norvegiją ir Švediją, valdė Margreta Ga
lingoji. Danijos monarchų linija siekia tolimus vikingų laikus.

Miręs Danijos karalius buvo 
jūrų karįninkas, 6 pėdų, 6 colių 
ūgio.-vyras. Nežiūrint j o kari
nio- auklėjimo ir. vikingų krau
jo, karalius labai mėgo, muzi
ką. Jis buvo geras pianistas ir 
mėgdavo diriguoti, orkestrams, 
kur jis buvo pasiekęs profesio
nalinės klasės. . .

Karalienė Margreta yra gabi 
archeologė, baigusi šią mokslo 
šaką Anglijos Cambridge uni
versitete. Ji dar yra studijavu
si tarptautinę teisę Danijos Aar
hus universitete, Paryžiaus Sor- 
bonoje ir Londono ekonomikos 
mokykloj. Ji 1967 m. ištekėjo 
už prancūzų aristokrato, diplo
mato Henri de la Borde de Mon- 
pezat. Jis pakeitė savo katalikų 
tikėjimą ir priėmė Danijos pi
lietybę. Karalienes sesuo Anne- 
Marie ištekėjusi už egzilėje gy
venančio Graikijos karaliaus 
Konstantino.

Naujas žemės 
ūkio daktaras

“Žemės Ūkio” žurnalas Nr. 
10, 1971 m. skelbia, kad gavo 
žemės ūkio mokslu daktaro 
laipsnį Bronius Baginskas, ap
gynęs disertaciją “Mikroelemen
tų kiekis Lietuvos TSR dirvože
miuose ir jų įtaka augalams”. 
Jis gimė 1903 m. ir dabar yra 
žemės Ūkio Akademijos agro
chemijos katedros vedėjas. Jau 
yra paskelbta ir daugiau Bagins- 
kio mokslinių darbų. (E)

Siūlo pavyzdi
Artinantis’ Vasario šešiolik- 

tajai Vlikas paruošė nutarimo 
projekto pavyzdį, kuriuo, gali 
kas norėtų pasinaudoti. Be to, 
šventės minėjimo proga, daug 
kas turi progos susitikti su sve
timų tautybių žmonėmis, kurie 
domisi Lietuva ir jos padėtimi 
sovietinėje okupacijoje. Todėl 
būtų pravartu jiems pasiūlyti 
informacinės literatūros, kad 
nors ir trumpais bruožais jie ga
lėtų susipažinti su Lietuva. Kas 
norėtų jos gauti, prašoma rašy
ti; Vlikas. 29 W. 57 St. New 
York, N. Y. 10019. (E)

važiavime, įvykusiame 1971 m. 
gruodžio 15-17 d. Maskvoje, da
lyvavo šie Lietuvos i žurnalistų 
S-gos delegatai ir svečiai: A. 
Barkauskas, V. Jameljanovas, V. 
Kalvėnas, J. Karosas, A. Lau- 
rinčiukas (vyr. “Tiesos” redak
torius), D. Mickevičius, J. Mi
talas, D; Rodą (Vilniaus Eltos 
redaktorius) A A šuopytė, č. 
Zgirskis ir G. Zimanas. (E)

Scenos veteranai
Vilniuje, pr. metų gruodžio 

mėn. Aktorių namuose įvyko Lie
tuvos scenos veteranų 10-sis sąs
krydis. Kalbėjo veteranų sekci
jos pirmininkė N. Vosyliūtė, K. 
Jurašiūnas, J. Petrauskas, K. 
Inčiūra, M. Karka.. (E)

— Lietuvoje veikiančiais au
tomobilių keliais (pgl. “Tiesą”, 
gruodžio 22) kasmet perveža
ma daugiau kaip 200 milijonų 
žmonių. Dabar visoje Lietu
voje yra 33,000 kilometrų ke
lių — kelių tinklo tankumas Lie
tuvoje esąs “bene didžiausias” 
Pabaltijyje, šiuo metu Lietu
voje asfaltuotų plentų yra 6,000 
kilometrų. (E)

Naujoji Bengalijos valstybė turi plotą, kaip Wisconsin*! ar Arkan
sas, tačiau gyventoją turi tiek, kiek Vokietija.

Nepasotinama meška
Vyriausybei artimas Urugva

jaus, Montevideo dienraštis “La 
Manana” (Rytas) 1971 m. gruo
džio 17 d. laidoje vedamųjų pus
lapy paskelbė savo bendradar
bio C. Verax straipsnį apie re
liginį persekiojimą Lietuvoje. 
Atpasakojama Prienų ir Alytaus 
katalikų kreipimasis į' Brežne
vą, kunigų suėmimai bei ap
žvelgiama bendroji katalikybės 
padėtis dabartinėje Lietuvoje, 
ją palyginus su religijos kles
tėjimu nepriklausomybės laikais. 
Atkreiptas dėmesys į prarają 
tarp -sovietinės1’ konstitucijos 
“garantuojamų laisvių” ir gyve
nimo tikrovės.

!• Dienraštis, Įaikas nuo laiko 
skelbdamas komentarus apie lie
tuvių laisvės kovų įvykius, bu- 

■vo paminėjęs Simo Kudirkos tra
gediją ir jo kalbą teisme. Rin
kimų proga dienraštis stambio
mis raidėmis pateikė tokią “mįs
lę” : koks žvėris labiausiai nepa
sotinamas? Atsakymas: rusiš
koji meška, bevirškinanti Lie
tuvą, Latviją, Estiją ir eilę ki
tų kraštų. (E)

Prancūzai ėmė 
mažiau gerti

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
sveikatos institutas paskelbė, 
kad Prancūzijoje žmonės pradė
jo mažiau gerti alkoholinių gė
rimų. Kartu, mažiau žmonių 
miršta nuo alkoholio naudojimo. 
Nors prancūzai mažiau geria, 
negu gėrė anksčiau, tačiau jie 
vis dar sunaudoja daugiau alko
holio už kitų kraštų žmones. Per
nai kiekvienas prancūzas per 
metus išgėrė 6.9 galonus gryno 
alkoholio. (Prieš 10 metų buvo 
7.1 gal., o prieš 20 metų — 7.4 
galonai žmogui).

WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas pavėluotai 
paskelbė, kad sausio 5 dieną Amerikos diplomatas, karinės avia
cijos atašė Maskvos ambasadoje, kapitonas Elmer Alderfer, Ry
gos aerodrome buvo keturių ar šešių asmenų primuštas. Jo ke
lionė Rygon buvo su sovietų įstaigų leidimu. Aerodrome jis buvo 
apkaltintas fotografavimu. Vėliau kąpitoną Alderferį puolė apie 
12 žmonių. Jis buvo pusę valandos kardomas, po to jo daiktai, 
įskaitant foto kamerą buvo jam sugrąžinti.

Valstybės departamentas dėl 
šio įvykio įteikė sovietų vyriau
sybei protestą; tačiau ši protes
tą atmetė. L-

Šis incidentas per paskutines 
savaites yra jau trečias. Praėju
sią savaitę sovietai bandė jėga 
išsivežti gruziną studentą iš 
Amerikos, kur jis studijavo stu
dentų pasikeitimo programoje. 
Gruzinas Kurąšyili bandė nusi
žudyti ir amerikiečiams< jį ap
klausinėj us, buvo išleistas va
žiuoti į Maskvą, nes jis pareiš
kęs, kad nenori Amerikoje pasi
likti. Kitas incidentas liečia JAV 
kongreso narį James Scheuer, 
kurį sovietai ištrėmė dėl “netin
kamų veiksmų”. Jis skatinus so
vietų žydus bandyti išvažiuoti 
iš Sovietų Sąjungos ir atvežęs 
jiems visokių religinių knygų. 
Atstovas Scheuer pareiškė Lon
done viltį, kad jo ištrėmimas ne- 
pakenks sovietų žydams.'" .- J

šeštadienį... Maskvoje milicija 
padarė kratas aštuonių asme
nų butuose ir pasiėmė su sdvim'* 
daug knygų, rankraščių ir įvai
rių dokumentų. Kratytas buvo 
ir Piotr Jakiro butas, iš kur iš
vežta daug medžiagos.

šeštadienio “Christian Scien
ce* Monitor” straipsnyje “No 
more Kudirka” rašo apie JAV 
vyriausybės instrukcijas 75 įs- 
taikoms ir agentūroms politinių 
pabėgėlių reikalu. Ateityje jo
kiai įstaigai neleidžiama nepri
imti politinių pabėgėlių, prašan
čių politinės globos Amerikoje.

Kudirkos auka 
nebuvo veltui

Detroito lietuviams — DLOC 
(Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centui) pasisakius Simo Kudir
kos reikalu, metinėms nuo jo 
išdavimo sukakus, JAV Kon
greso, Ats. Rūmų narys Philip 
E. Ruppe 1971 m. gruodžio 7 d. 
Kongrese pateikė pareiškimą S. 
Kudirkos išdavimo metines mi
nint. Ruppe teigė, kad Kudir
kos pagrobimas nebuvęs veltui, 
nes jis atkreipęs pasaulio dė
mesį į priespaudos priemones, 
kurias Sovietų Sąjunga naudo
janti lietuvių atžvilgiu. Be to. 
Kudirkos pagrobimas nėra nu
tildęs drąsių žmonių ir čia at
stovas Ruppe priminė Kudirkos 
pareiškimus teisme. 1971 m. ge
gužės mėn. apie tai. kad jis rei
kalavęs savo tautai nepriklauso
mybės. Savo pareiškimą Phi
lip E. Ruppe baigė žodžiais:

“Aš prašau, kad nei Kongre
sas, nei visi amerikiečiai nepa
mirštų šio drąsaus lietuvio jūri
ninko. Ir toliau siekime sulauk
ti tokio pasaulio, kuriame nie
kam, trokštančiam laisvės kraš
te. ji nebūtų atsakyta“.

Atstovo pareiškimas ištisai 
atspausdintas 1971 m. gruodžio 
7 d. laidos “Congressional Re
cord”. (E)

Popiežius priėmė 
Lietuvos atstovu 

' • ■ J ■ - * 4r

Sausio mėn. 10 d., Lietuvos 
atstovas prie šv. Sosto Stasys 
Lozoraitis jr., kartu su visu di
plomatiniu korpusu, buvo pri
imtas iškilmingoje audiencijoje 
popiežiaus Pauliaus VI.

šia proga S. Lozoraitis j r. Lie
tuvos vardu palinkėjo Šv. Tėvui 
pačios didžiausios sėkmės Jo 
sunkioje, ir kilnioje užduotyje 
valdant visos Bažnyčios reikalus 
ir išreiškė labai gilaus dėkingu-1 
mo jausmus už nuolat rodomą 
tėvišką palankumą lietuvių tau
tai. S. Lozoraitis jr. pabrėžė, 
kad lietuviai katalikai visuomet 
buvo ir palieka ištikimi šv. Sos
tui.

Popiežius labai nuoširdžiai pa
dėkojo už Jam išreikštus linkėji
mus ir pažymėjo, kad Jis niekad 
neužmiršta^JLietuvos reikalų, 
kuriuos gerai pažįsta. Melsi
mės už Lietuva į Aušros Vartų 
švenčiausią Panelę, pridūrė šv. 
Tėvas.

Audiencijos metu Popiežius 
pasakė kalbą, kurioje dar kar
tą primygtinai pabrėžė, kad pa
saulyje taika bus tik tada ga
lima, kada bus įgyvendinti tik
ro teisingumo principai. Jei no
ri taikos, siek teisingumo, pasa
kė Paulius VI.

■ Didėja Įvairių 
specialistų skaičius
Okupuotoje Lietuvoje dirban

čių specialistų tarpe 1965 m. su 
aukštuoju mokslu buvo 55 tūks
tančiai, o viduriniuoju 80 tūks
tančių. 1970 m. su aukštuoju 
mokslu buvę 81 tūkst., o su vi
duriniuoju 125 tūkst. Okupuoto
je Latvijoje 1965 m. su aukšt. 
mokslu buvę 57 tr’ vi
dur. 108 tūkst.

Okupuotoje Estijoje 1965 m. 
su aukštuoju mokslu buvę 33 
tūkst. ir su viduriniuoju 46 
tūkst. ir 1970 m. su aukštuoju 
mokslu 46 tūkst. ir su vidur. 
68 tūkst. (Viestnik statistiki, 
Nr. 8, 1971 m. 81 psi.). (L)

Vilniuje atidarė 
sporto rūmus

Vilniuje gruodžio 17 d. iškil
mingai atidaryti naujai pasta
tyti Sporto rūmai (kitoje Ne
ries upės pusėje, į dešinę nuo 
buv. žaliojo tilto). Be sporto 
varžybų, tuose rūmuose numa
tyta rengti koncertus, suvažia
vimus, demonstruoti filmus, žiū
rovų numato talpinti tarp 3,500 
ir 6,000.

Nors atidarymo proga buvo 
šiltai dėkota visiems, prisidė- 
jusiems prie Rūmų statybos, ta
čiau nepaslaptis, kad statyba vy
kusi labai lėtai, per kelerius me
tus, nekartą ji buvo ir sustab
dyta. (E)

“Pergalės“ žurnalo 12 n-je 
išspausdinta rašytojo J. Grušo 
trijų dalių istorinė drama “Bar
bara Radvilaitė”. (E)



KOMUNISTAI ŽUDO IR KOMUNISTUS
Sušaudė 50% Lietuvos komunistų

Voldemaras numarintas .Maskvos kalėjime
1971 metų rudeni išėjo iš Tautkaitė Domicėlė Elena, 

spaudos “Mažosios Tarybinės Vineo Kapsuko žmona, g. 1893. 
Lietuvių Enciklopedijos” III-čias I MII. 8 d. sušaudyta 1937. XII. 
ir paskutinis tomas, apimąs' 22 d. Maskvoje. Jos sesuo Euge- 
R-ž raides. nija tuo pat laiku ištremta j 31-

Šis tomas atskleidžia kaiku-į Bru
nas paslaptis, apie kurias oku
puotoje Lietuvoje paprastai ne
kalbama ir nerašoma. Kaip ir 
ankstyvesniuose tomuose, jaute 
galima rastr lietuvių komunistų, 
po revoliucijos likusių Rusijoje, 
gyvenimo aprašymų. Tarp jų 
randame 16 lietuvių komunistų, 
labiau pasižymėjusių, kuriuos 
rusai sušaudė per “valymus”. 
Štai jų sąrašėlis su gimimo ir 
sušaudymo datomis ir sušaudy
mo vieta: •

Rasikas Rapolas, g. 1887. IV. 
4, sušaudvtas 1938. X. 19 Mask- 
voje,

Raslanas Juozas, g. 1883. L 
24 — 1938. X. 22 Leningrade,

Čepas, Rimkus Jonas, 1896. 
IV. — 1938 Maskvoje,

Gen. Uboreviėius Jeronimas, 
1896. L 14 — 1937. II.,

Staselis Jonas, g. 1884. VII. — 
1938. XI. 19 Baltarusijoje,

Stovelis Pranas, 1888. TI. 21. 
-— 1938 Minske.

.... Šlekys Antanas, 1897. IX. 23.
—'1938. V. 9.' Mogiliove,

Turla Stanislovas, 1889. VIII. 
19 sušaudytas 1938 Maskvoje.

Valiukas Justinas, 1896. IV. 9. 
—- sušaudytas 1938. I. 16 Mask
voje,

Vareikis Juozas, 1894. V. 26
— 1939 Maskvoje,

Vilčinskas Jonas, 1893. XL 11 
■— sušaudytas 1937.Xl.27 Mask
voje,

Vilūnas Pranas, 1882. IV. 17
— sus. 1937. XII. 19 Oršoje,

Vizgirdas Tomas, 1891. XII. 
29. — sus. 1938. IV. 2 Lenin
grade,

Žebrauskas Stasys, 1895. V. 1
— sušaudytas 1937. XI. 23 Mari- 
jinske,

[ Žemaitis Balys, 1885 m. — 
sušaudytas .1936. XII. Mask
voje.

Šiame tome sakoma, kad re
voliucijos pradžioje Rusijoje 
buvo apie 150 aktyviųjų komu
nistų. Sudėjus iš visų trijų to- 

!mų sušaudytųjų pavardes, išei
na, kad bent 50% visų tų buvu- 

'sių komunistų vėliau buvo su-

šaudyta komunistinėje Rusijoje 
ir tik apie 3% — ‘‘fašistinėje” 
Lietuvoje.

Čia pat be jokių piktų žodžių

rašoma apie prof. A. Voldema
rą, kuris baigė . jsavo dienas 
Maskvos kalėjime 1942. XII. 16 
dieną. Keleivis

K. Žoromskis - atminties dailininkas
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Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kamuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiautąją ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie i 
besikeičianti komutuzmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkrenė, GRfilMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalia. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273.psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
įsryškejęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenim. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, ‘ 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta 1 anglų kalbą.

D. .Kuraitis, MAGIŠKUOJU ŠILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kurarth, KELIONt f ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pasta burną neapgauna intortsto rr agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl.’ $1,(X). Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
nm gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne niažiau jwr- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 71 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6M 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar pinigine perlaidą

Š. m. sausio mėn. 4 d. Phoe
nix galerijoje, 939 Madison Ave., 

' New York, N. Y. atsidarė gru
pinė paroda, kurioje dalyvauja 

į Kazimieras žoromskis su ketu- 
■ riais darbais — nuplėštų pla- 
: katu temomis. Sausio mėn. 27 
d. garsiajame Yale universitete 

Į Jonathan Edwards kolegijoje, 
i New Haven, Conn., Įvyks K. žo- 
I romskio dar viena paroda, kur 
I bus išstatyta 15 darbų.

Kazimieras žoromskis šian
dien yra garsiausias lietuvis ta
pytojas Amerikoje. Phoenix ga
lerija, kuri atstovauja Žeroms
kį New Yorke, visų galerijų pa
rodai parinko žoromskio kūrinį 
atstovauti savo galerijai. Pa
saulio meno kritikai Žoromskiu 
domisi ir jo meną aukštai ver
tina. Visa tai liudija dailininko 
savaimingumą ir kūrybingumą.

Kazimieras Žoromskis sukūrė 
savitą stilių New Yorke ant ab
straktinio meno pamatų, kurie 
ir sudarė New Yorko pokarinio 
meto mokyklą. Gyvendamas apie 
20 metų Marihattane ir atsidė
damas pilną laiką kūrybai, be 
dėsytmo Įvairiose meno mokyk
lose, žoromskis pilnai paj'uto 
meno pulsą, kuris šiandien pa
darė New Yorką pasaulio meno 
centru. Po ilgų ieškojimų ta
pant atpažįstamus daiktus, Ka
zimieras Žoromskis pasuko ab
strakto keliu, kur daiktas dingo 
ir teliko spalvos bei formos. Ta
čiau spalvos bei formos atsiras
davo dailininko vaizduotėje iš 
aplinkinio pasaulio ir gamtos. 
Žoromskis yra didelis gamtos 
mėgėjas. Iš vandenyno pakran
tės persinešęs kriauklių, akme
nų, jis ilgai stebi ir studijuoja 
savo radinį. Vienu metu žoroms
kis turėjo tuščių bonkų gausią 
kolekciją. Prieš penkmetį ar 
net dar anksčiau dailininkas 
kalbėjo, jog norįs sugrąžinti 
daiktą į tapybą. Ir štai akmuo 
bei kriauklė, bonka ir gėlė pra
dėjo grįžti žoromskio kūrybon 
naujai sulydintame audinyje, 
vienas kitą papildydami ir pra- 
plėsdami. Dailininkui tai sutei
kė pilną kompozicinę laisvę gai
valingam kūrybiškumui. To kū
rybiškumo versmė yra dailinin
ko atmintis apie matytus daik
tus bei įvykius.

žoromskis yra atminties dai
lininkas. Mes atsimenam frag
mentais, nes atmintyje visuma 
yra susiskaldžiusi į tūkstančius 
detalių. Kiekvieno atmintis yra 
jo privatus pasaulis. Dailinin
ko atmintis lygiai tiek pat as
meniška. Stebėdami jo atminties 
darbus, mes kartu sugrįžtame ir 
į savo atmintį. Visa tai yra la
bai nuostabiai ir spalvingai iš
reikšta nuplėštų plakatų paveik
slų serijoje, kuri sulaukė tarp
tautinio garso.

Dabar dailininkas sugrąžino

dar daugiau daiktų savo kūry
bon. Įsidėmėtinas paveikslas, 
vaizduojąs gulinčią, moterį, ku
rios matosi tik veidas bei kojos, 
o vietoj kūno yra nutapytas dvi
ratis. Bet tai ne surrealizmas, 
nes neieškoma sukurti keistumo 
įspūdį. Tai yra atminties vizi
ja, o moteris ir dviratis yra tam
priai kompoziciniai surišti. O 
savo žemčiūgų serijoje dailinin
kas parodė ypatingą spalvos bei 
formos virtuoziškumą, ši se
rija neturėtų būti išardyta ir 
turėtų likti visumoje.

Kazimieras žoromskis ' yra 
kartu dailės teoretikas. Toly
gaus jam žiniomis ir įžvalgumu 
lietuvių tarpe nesutikau ir net 
negirdėjau, kad tokių ir būtų. 
Beje, mūsų periodikoje yra atsi
radę visokių meno kritikų bei 
žinovų. Kuo mažiau lankys pa- 

i rodąs bei muziejus, kuo mažiau 
turės teoretinių žinių, tuo dau
giau prirašys apie mūsų para
pines parodas. Kai kada Kazi
mieras žoromskis suabejoja vie
šai per spaiidą, kad parapinis 
kritikas parapinėje parodoje su
rado pasaulinę garsenybę. Ir tuo
met gaunasi audra šaukšte: kaip 
drįso koks ten ŽorOmskis suabe
joti tokio žymaus kritiko nuo
mone apie tokį žymų meninin
ką? Bet visa tai taip nesvarbu 
ir neturi nieko bendro su me
nu, o tik su mėgėjiškom pre
tenzijom bei reklamomis. Svar
bu, kad Manhattane 23-čioje 
gatvėje, kuria ir daug sukuria 
mūsų iškilus dailininkas Kazi
mieras žoromskis. Jam linkiu 
sėkmės ir ištvermės kopti į me
no viršūnes.

Saulius šimoliūnas

PAGARBA ČESNAKUI 
Prieskonių nauda sveikatai

Sonntagpost savo skyriuje 
“Medicine” pateikia vokiečių 

; mitybos mokslininko prof. 
Hans Glatzel nuomonę apie 
įvairius prieskonius, vartoja
mus maisto ir gėrimų paskani- 
nimui, “pastiprinimui” ir tt. 
“Šių medžiagų fiziologiniai ty
rimai tebėra dar tik pradžio
je’’, pastebi prof. Glatzel, ta
čiau jau nurodama, kad dau
gelis tų prieskonių turi ir gy
domų savybių, bet neturi tų 
neigiamų savybių, kokios jiems 
kartais primetamos.

Pirmoje eilėje profesorius 
ištyręs patį aštriausiąjį prie
skonį Cayenne pipirus, kitaip 
vad. Chillie. Prie , pietų varto
jant tuos raudonuosius pipirus,

dešimteriopai pasidaugina sei
lių ir su jomis daugelis vertin
gų fiziologinių fermentų. Cay
enne pipirai ir nors ne tiek ryš
kiai — paprika ir Curry ska
tiną ir geriną virškinimą, tuo 
pačiu padidinant širdies veik
lą, kas reiškią organizmo pa
jėgumą, net koncentracijos 
padidinimą.

Primena, kad tie priesko
niai skrandžio gleivių neerzi
na, taip kad net uleerį turintis 
galįs net aštriausius priesko
nius pakelti. Nuo prieskonių 
sveikam žmogui skandžio rūgš
čių nepadaugėją, tačiau kur 
tokių rūgščių sekrecija yra ne
pakankama, ten ji paskatina-
ma.

Daugeliu tyrimų nustatyta, 
kad vitaminais C turtingoji 
paprika, taip pat čili, česna
kas’ ir gvazdikėliai turi prieš- 
bakterines savybes ir dėlto yra 
naudingi šalčiui išvengti.

Viršiutinių kvėpavimo takų 
uždegimas švelninamas šalt
mėtėmis. Ta žolelė be to S’ra 
naudinga nuo vidurių paleidi
mo. Daugelis šaltmėčių arbatą 
randa raminančiu gėrimu prieš 
gulti einant.

Dar įdomų patarimą Dr. 
Glatzel duoda, tai vykstant iš 
šaltų šiaurės kraštų į pietus, 
sakysim iš Chicagos į Floridą, 
būtinai pasiimti pipirų, papri
kos ir imbird, kadangi tie prie
skoniai padedą lengviau pakel 
ti karštį.

Prof. Glatzel baigia: “Kiek 
skoniui reikalinga ir pakenčia
ma, prieskoniai nekenkia. O 
prieš pasakas, kad prieskoniai 
kenkia inkstams, tai inkstų 
ekspertas Franz Volhard jau 
prieš dešimtis metų kovojo”.

KUR GERIAUSIA BŪTI
Kunigas griaudenęs kol griau-

denęs savo kongregaciją palie
pė visus, kas nori eiti j dangų, 
pakelti ranką. Visi pakėlė, iš
skiriant vieną. Dabar kunigas 
liepė pakelti ranką kas nori eiti 
į pragarą. Nė vienas rankos ne
pakėlė.

— Tai kur pats manai eiti? 
kunigas paklaus to, kurs nebal
savo nei už dangų, nei už pra
garą.

— Niekur, atsakė žmogus. — 
Man ir čia gera.

= ........... ............ ■

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną: " . '
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00 ;
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi. ------ $6.00
Prof. Vad. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. _ _____ ----------------- ;------$7.50
Prof. Vad. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais
; - viršeliais — $2,00; - U dalis; "225 pBskr- įrišta — $3,00,’ * \

minkštais viršeliais — .........     $2.00 |
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p? $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDOZ gražiai įrišta, 416 $550 Į

į Juozas Liūdžiu s, RASTAI 250 push _ __ —J__ _?_
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU/:

88 pusl.^4 * ________ ______________  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

. įrišta —’ $5.00 minkštais viršeliais — ___L.___ ... $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA# gražiai įrišta 968 

pusk, dabar tik __ _________ 1......—.._______  $10.00
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Theend <rfwork, 
or the beginning 

of worry?

Beprotnamy pamiršo 
žmogų

Jei toks dalykas atsitiko 
Amerikoje, tai kiek tokių da- 
lykų atsitinka Sovietų Rusijo
je, kur beprotnamių “kultūra” 
yra pačiame suklestėjime.

Augusta mieste, Maine, 1927 
metais už plėšikavimus buvo 
6 metams nuteistas kalėti tūlas 
E. AVhittum, kurs pasirodė 
esąs pakrikusių nervų ir buvo 
iš kalėjimo perkeltas į psichiat 
rinę ir kai pagijo buvo pamirš
tas ir toje institucijoje išbuvo 
lt metus, kol vienas Whittunio 
bendras, paleistas iš tos ligo
ninės, pranešė kur reikia ir 
Whittum buvo išleistas.

ŽMOGUS NE PAUKŠTIS
žmogus užėjęs į naminių gy

vuliukų parduotuvę besidairy
damas pamatė narvelyje parake- 
tą. Priėjęs paklausė: “Ar tu mo
ki kalbėti?” “Šiur’-, atsakė pa- 
raketas, “o tu ar moki skraidy
ti?” r

Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’t, it can be a time of worry 
and discontentment A time when 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Wellį there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5H % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% the first year). That extra 
^2 %, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970... with 
a comparable improvement for 
all older Bonds.

Buy U.S. Savings Bonds.
They’ll help make your 

retirement just what you want 
it to be.

JRondx ire tafe. If fart, ttolen. or AwtwedL 
replace them. When needed, they ean be.

ea«bed it bmE Txr auT be deferred 
•cntH redempdae. And ilwxyv rewetab®.
Bond* rre a proed wiy to

Take stock in America.
Now Bonds pa)’ a bonus at maturity
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LAISVĖS KOVOTOJAI SOMĖTŲ RUSIJOJ
Simas Kudirka nebe vienas

Maskvos raudonojoje Ordoje 
(imperijoje) vis dažniau, vis 
drąsiau, ir garsiau pasigirsta lai
svės kovotojų balsai kaip iš so
vietų pavergtųjų tautų, taip iš 
pačių rusų tautos tarpo. Drą
siausias žodis, nuskambėjęs pra
eitų metų gegužės mėnesį Vil
niuje maskolių surežisuotame 
“aukščiausiajame teisme” ir vi
same pasaulyje, buvo mūsų tau
tos didvyrio Simo Kudirkos; vė
liausias panašiai drąsus ir komu
nistų kruvinam režimui artėjan
tį galą pranašaujantis balsas bu
vo gryno ruso Vladimiro Bukovs- 
kio panašiame teisme Maskvos 
priemiestyje, šio sausio 5 d.

Širdyje' ..įsidėtini Simo 
Kudirkos žodžiai

"Aš maniau, kad jūroje galė
siu užmiršti savo tautos trage
diją. Aš norėjau pabėgti nuo 
tos keistos scenos: nes nė savai
tės nepraeidavo, kad įvairiuose 
Lietuvos miesteliuose nebūtų 
turgaus aikštėse parodai išsta
tyti sužaloti lietuvių partizanų 
kūnai... Aš norėjau pabėgti nuo 
bado, kurs tuo metu siautė kol
chozuose, nuo visiško teisių ne
buvimo...” kalbėjo Simas Ku
dirka Maskvos GPU suruošta
me parodomajame teisme oku
puotos Lietuvos sostinėje. Savo 
daugiau kaip 4 valandas truku-

šioje kalboje Kudirka be kt. pa
sakė:

“Pamenu, kai aš, Vilniuje mo
kiausi, tai vietoje vokiečių lai
kais buvusių dviejų kalėjimu, 
dabar Sovietų-vaidžioje buvo sep
tyni ir juose buvo apie 20,000 ka
linių. Tie kalėjimai buvo perpil
dyti'iki 1955 metų. Dar 1950 
metais lietuvių žmonos su savo 
vaikais keliavo į- koncentracijos 
stovyklas... Stalino mirtis iš
gelbėjo mano tautą nuo fizinio 
išnaikinimo. Tačiau tos politikos 
esmė tebėra ta pati... dabar mum 
lemta išmirti daug lėtesne mir
timi — per asimiliaciją. Bet mes 
nenorime mirti. Per dešimtį me
tų mūsų “miško broliai” (Lietu
vos partizanai) kovojo...

‘TJrąsiausieji ir ryžtingiau- 
sieji Lietuvos patriotai buvo fi
ziškai išnaikinti. Tačiau nauja 
gentgartė užaugo, kuri ryžtasi 
eiti savo tėvų keliu!”

Kudirkai buvo įkalbinėjama 
pasmerkti “buržuazinį naciona
lizmą” Lietuvoje, jam buvo pri
žadama lengvesnė bausmė, jei 
bendradarbiaus. Bet Kudirka 
pareiškė, kad jis dėl Lietuvos la
bo išsižada savo asmeniškos lais
vės...

“Aš nesijaučiu kaltas, ka
dangi aš neišdaviau savo tėvy
nės Lietuvos. Rusijos, kuri šian
dien vadinasi Sovietų Sąjunga,

BaBengalijoje vyras užrištomis akimis varomas Į kalėjimą Mukti __ 
hini — bengalu partizanu kareivio. Tūkstančiai buv. Rytu Pakista
no gyventoju bendradarbiavo su Pakistano karine valdžia. . Dabar 

jiems gresia bengalu keršto veiksmai.

O T A SUSIVIENIJIMAS
I J XX LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy, 
bės apdrauda ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 

( pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau,-kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 

tad jo apdrauda tilęra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia sali 
gauti-įvairiu-klasių-reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10.000.00.

— jaunimui duoda gera Taupomąja Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda: 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2-00 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysitr
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SLA

SLA

SLA

SLA

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. T. 10001

aš neskaitau savo tėvyne”.
“Aš nieko daugiau neturiu 

pridėti prie to, ką jau pasakiau, 
tik vieną norą, specifiškai rei
kalavimą kaip aukščiasiajam 
teismui taip Sovietų Sąjungos 
vyriausybei: aš prašau jūsų, 
grąžinkite mano tėvynei Lietu
vai nepriklausomybę”,, užbaigė 
Simas Kudirka savo paskutinį 
žodį, prieš nuteisiamas dešim
čiai metų katorgos sovietiniuose 
vergų darbo kacetuose.

Vienas iš naujų balsų 
pačių rusų tarpe

Trečiadienį, šių metų sausio
dieną sovietiškasis teismas Mas
kvos užmiestyje uždaromis du
rimis teisė kitą jauną vyrą, nebe 
kurios pajungtos-tautos, o pa
čios dominuojančiosios rusų tau
tos įsitikinusio komunisto sūnų. 
Vladimiras Bukovskis prieš jį 
pasmerkiant dvylikai metų ka
lėjimo, kaceto. ir ištrėmimo sa
vo paskutiniame žodyje pasakė 
kalbą, kuriai lemta pasidaryti 
vadovaujamuoju šūkiu visam 
disidentų sąjūdžiui Sovietų im
perijoje.

“Mane bausdami (valdžios au
toritetai) nori išgąsdinti tuos, 
kurie mėgina papasakoti visam 
pasauliui apie jų (režimo) nu
sikaltimus. Norėdami rodytis 
pasaulio arenoje kaip be prie

kaišto esą prispaustųjų gynėjai, 
jie nenori prieš publiką savo pur
vinus baltinius skalbti.

Mūsų visuomenė tebėra ser
ganti. Ji tebeserga baime, kuri 
tebėra su mumis dar iš Stalino 
teroro eros. Bet visuomenės dva
sinio atsigavimo procesas jau 
prasidėjo ir jį sustabdyti ne
beįmanoma.

“Ir nors dar tiek kartu turė
siu eiti į kalėjimą, aš niekuomet 
neišsižadėsiu savo įsitikinimų 
ir juos skelbsiu visiems, kas tik 
norės manęs klausytis... Aš ko
vosiu už teisę ir teisybę”s

Savo žodį Bukovskis baigė pa
reikšdamas: “Visiškai neapgai
lestauju kad organizavau de
monstraciją. Esu įsitikinęs, kad 
ji padarė savo darbą (atliko sa
vo uždavinį) , ip-kai aš vėl bū
siu laisvas, aš organizuosiu kitą 
demonstraciją 
šį kartą taip 
kartą tiksliai 
įstatymu”, c. *

Vladimiras Bukovskis, 29 me
tų amžiaus, jau atvejų atvejais 
sėdėjo kalėjimuose, sovietų be
protnamiuose (psichiatrinėse) ir 
dabar jam priteistus 12 metų, 
tai nuo 20 metų iki 42 metų sa
vo amžiaus bus buvęs tik 15 mė
nesių laisvas, nes pakartojamai 
buvo, kalinamas vis už “priešso- 
v i etinę agitaciją ir propagan
dą”. Paskutinę demonstraciją 
jis organizavo prieš Čekoslova
kijos invaziją. Dabar jis turės 
kęsti 2 metus kalėjime, 5 metus 
katorgoje (kacete) ir jei dar 
gyvas — dar 5 metus priversti
nos tremties.

ratiĮkįa$ katastrofos nujautimas 
suvienijo visą kraštą.

Tik įsivaizduokite, po visps 
tokios patirties mūsų vaikys
tėje, staiga dievo mirtis! O ‘PO 
dviejų ar trijų metų sekė to die- 

į vo numaskavimas. Ir staiga pa- 
i sirodė, kad jis buvo ne dievas, 
'o baisus pabaisa: Molochas, su- 
Į rijęs milijonus žmonių ir viską 
nebepataisomai iškreipęs į b'dgą.

Kaip anksčiau, kai Stalinas, 
ir sovietų valdžia, ir komuniz- 

I mas mums reiškė visa, kas yra 
i gražu, nuo ko priklausė Visa 
! kas gera, taip dabar Stalino pa- 
. veikslas ir komunizmo, ir sovie- 
. tų valdžios supratimas mūsų 
Į mintyse pavirto viso pikto, fi
zinės jėgos ir destrukcijos sim- 

| boliais. Visa tai įvyko gana 
! mechaniškai ir, suprantamas da
lykas, taip milijonai žmonių su- 
l jn-ato.

7?&prantama, mes tada tebe
buvome j^uni, maždaug apie 15 

’ metų amžiaits^Jmpulsyvūs ir lin- 
; kę daryti bendras išvadas ir pri- 
Į ėjome tvirto įsitikinimo, kad 
i visa sistema yra nedora ir pa
remta priespauda, ir kad ji yra 
melo ir apgaulės sistema.

Paaiškėjo, kad visi tie, ku- 
j rie tai suprato, visą savo am- 

melavo, pradedant melavi
mu valstybei, baigiant melavi
mu savo pačių draugams. Pa
aiškėjo, kad visa struktūra jo
kiu būdu nebuvo šimtmečius sva
jotasis žmonijos sapnas. Paaiš
kėjo, kad viskas buvo sufabri- 

'kuota. Paaiškėjo, kad gamta, 
žmonės, valstybė ir žmonių ben
druomene buvo išprievartauta. 
Visi, kas tam priešinosi, buvo 
sunaikinti.' Pasidarė mums aiš
ku, kad tokioje sistemoje ben
drai negali būti jokios tiesos 
nei teisingumo ir dėlto ta siste
ma turi būti radikaliai pakeista.

Antras faktas, lėmęs mano 
posūkį, buvo revoliucija Ven
grijoje 1956 metais. Įvykusi 
taip greit po mūsų dievo (Stali
no) numaskavimo, ji buvo grei
tos ir aiškios reakcijos priežas-

zių

baudžiamąja ąUtėma. 
vo oficialams nežinant redaga
vo savo mokj'klos satyros žur
nalėli, pavadintą “Kankinys”, 
kas rusų kalboje padaroma pri
dedant tik vieną raidę iš “Uče- 
nik” (mokinys) į “Mučenik” 
(kankinys).

Netoli jo mokyklos buvo ko
munistų partijos centro komi
teto būstinė ir žinia apie naują 
mokinių laikraštėlį netruko pa
siekti komitetą. Mokyklos di
rektorius buvo tuč tuojau pa
šalintas. Nors paveikti, kad mo
kiniai žurnalėlį pasmerktų ne- 
pasiseke, Bukovskis tačiau bu
vo iš mokyklos išvarytas.

Jis buvo ilgai tardomas ir įkal
binėjamas keisti savo pažiūras, 
tačiau jaunas Bukovskis net pri
žadėti atsisakė. Tuomet jam 
buvo pasakyta, kad vietoje kad 
jis galėtų mokintis, jis turės 
“pašusti darbo katile” ir pažin
ti. koks yra gyvenimas”.

Vladimirą Bukovskį, kurio tė
vas yra įsitikiu ęs komunistas 
ir oficialus rašytojas, o motina 
yra Maskvos Radijo žurnalistė, 
visa ši patirtis giliai paveikė. 
Sūnus jau buvo kelyje tapti už
grūdintu, pasišventusiu vadu 
pirmojo Sovietų Sąjungoje spon
taniško politinio opozicinio 
jūdžio. ,

1963 m. birželio mėnesį 
buvo areštuotas už darymą 
pijų ir platinimą jugoslavų
šytojo Milovano Džilaso knygos 
“Naujoji klasė” ir iki 1965 m. 
vasario mėnesio buvo uždarytas 
Leningrado proto ligų ligoninė
je... Gruodžio mėnesį jis vėl bu
vo suimtas už organizavimą de
monstracijos prieš rašytojų An
drejaus Siniąųskio ir Jurijaus 
Danielio suėmimą. "Jis vėl iki 
sekančių 1966 metų rugpjūčio 
mėnesio buvo išsiųstas į psichi
atrinę palatą. 1967 metais vėl

Jis .r*a- ,areštuotas u> organizavimą gat
vių demonstracijos, protestuo
jant prieš suėmimą tų asmenų, 
kurie parašė pranešimą apie Si- 
niavskio ir Danielio teismą, ir 
šį kartą buvo ištremtas į dar
bo vergų stovyklą iki 1970 m. 
sausio mėnesio.

1970 m. sausio mėnesį vėl pa
leistas jis per 15 mėnesių smar
kiai dirlx) skaitydamas savo 
svarbiausiu tikslu kiek galima 
smulkiau painformuoti pasaulį 
ir Sovietų žmones apie psichia
trinių institucijų panaudojimą 
prieš disidentus ir l>endrai apie 
įvairiausius oficialių asmenų ir 
įstaigų nusižengimus įstaty
mams. Kaip Sovietijoje leidžia
mas demokratinio sąjūdžio po
grindinis laikraštis “Bėgamųjų 
įvykių kronika” autoritetingai 
pranešė, prieš pat naują suėmi
mą praeitą kovo mėnesį Bukovs- 
kiui pavyko persiųsti į Vakarus 
savo patyrimus apie elgesius su 
disidentais beprotnamiuose...

Bukovskio, , dr. Zacharovo, 
prof. Medvedevo ir eilės kitų 
drąsių vyrų pastangų dėka jau 
galime iš pačių rusų girdėti, kas 
Sovietijoje turėtų būti beprot
namiuose. J. Pr.
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— žinoma, kaip 
ir kiekviena kita 

prisil aiky damas

Kaip prie carų, taip prie 
komisarų — erškėčiais 
klotas kelias i laisve

Būdamas 15 metų amžiaus, 
1957 metais, Bukovskis jau pri
klausė spontaniškai susidariusiai 
nelegaliai organizacijai — pa
laidai grupei jauniklių, kurie pa
našiai galvojo, bet nesiekė to
liau. Pora metų vėliau'jis pir
mą kartą ir iš pirmųjų rankų 
jau gavo susipažinti su Sovietų

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

Jau išėjo seniai laukta,
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
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Bukovsks pasakoja apie 
savo atsivertimą

Savo trumpos, 15 mėn. laisvės 
metu Vladimiras Bukovskis spė
jo Chicago Tribune bendradar
biui Frank Starr apie save pa
pasakoti :

“Mano gentkartėje — buvau 
10 ar 12 metų amžiaus kai Sta
linas mirė — jis (Stalinas) bu
vo visos sovietų valdžios įasme
ninimas. Tokioje dvasioje mūs 
buvo dšauklėję mūsų laikraš
čiai, mūsų tėvai, mokyklos ir 
visa aplinka.

Nors tai niekada tiesiai ne
buvo pasakoma, bet stipriai jau
tėsi kažkokia religine Stalino 
dievinimo atmosfera. Pavyz
džiui, mums vaikams jau V. I. 
Lenino ir J. V. Stalino parašas 
reiškė kažką misteriško, kaip 
ne šio pasaulio galybių.

Tad pabandyk įsivaizduoti 
Stalino staigią mirtį. Pasidarė 
aišku, kad ir Dievas yra mirtin
gas. Pasireiškė didelis sumiši
mas ir tarpe tų žmonių, kuriuos 
mes buvome pratę skaityti stip
riais — tarpe mūsų mokytojų 
ir tėvų.

Jie buvo kaip be galvų — ne
bežinojo ką sakyti nei kaip elg
tis. Mokytojai verkė pamokų 
metu, o tėvai namie ašaras lie
jo. Visa tai buvo iš tikros šir
dies, visai nedirbtinai. Despe-

Turistas užėjęs Į ištaigingą 
restoraną paklausė, kas šian
dien pietums. Padavėjas gyvai 
atsakė: “Tamsta tik išvardink, 
ko norėsite, ir viską gausite!”

Turistas pradėjo išvardinti 
visą litaniją valgių, kurią pa
davėjas savo amžiuj nebuvo gir
dėjęs ir tik purtė galvą. Paga
liau. turistas pastebėjo, “Man 
pasigirdo, kad reikia tik išvar
dinti, o tamsta viską patieksi?”

“Taip”, sutiko padavėjas, 
“bet tamsta dar neišvardinai”.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagletės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmihas, A KISS iN THE A R K. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50. 7

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais* $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius. į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

..

60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
L YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

JVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigon pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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šoma, kad "žmonės laukia bol- pateisinama tik tuo afvejšu* rtpriklauso-
ševikų. Tai atitiko tiesai”.

Atsimenu tas dienas. Mus 
pasiekė žinia, kad rusai bolše
vikai jau Alytuje. Kad ten, 
ant tilto per Nemuną, žuvo 
pirmo pulko vadas Antanas 
Juozapavičius. Nuotaikos bu
vo tokios, kad kuo skubiausiai 
vykti ir atmušti rusų veržmąsį 
į Lietuvą. Miesto ir apylinkių 
gyventojai buvo labai susirū
pinę ir besiorganizuojančiai ka 
riuomenei teikė visišką mora
linę ir medžiaginę- paramą, 
nieko nesigailėdami. Kasdien 
atvykdavo vis daugiau naujų 
savanorių. Greit gauta žinių, 
kad rusų plėšikaujančios gau
jos ne tik sulaikytos, bet ir 
atmuštos atgal.

Giriamasi, kad Suvalkijoje 
tuo metu keliose vietose jų bu
vo išardyta geležinkelio linija, 
nutraukti telefoną laidai tarp 
svarbesnių miestų ir pridaryta 
kitokių šunybių. Bet rezultate 
matome, kad jaunutė atsiku
riančios Lietuvos kariuomenė 
tas visas komunistines šunia- 
vas pajėgė sutramdyti ir rusą 
gaujas išguiti iš savo krašto.

Rašoma, jog 1919 m. Mari
jampolės gimnazistus pasiekė 

klaidas. Pati svarbiausioji mintis yra tokia: “tarybinė- žįnia5 kad Šešupės darbi- 
je” Lietuvoje kaimo jau nėra. Nėra ir kaimiečių. .Lietu- ninkai ištraukė du nukankin- 
viai jau paversti miestiečiais. Pagal “komunistų” paeitus vyrus ir paaiškėjo, kad tai 
triarchų filosofiją, lietuviai pakilo į aukštesnį evoliuci
jos etapą. Jie turėtų džiaugtis padaryta “pažanga”, tuo 
tarpu jauni rašytojai nepajėgė to džiaugsmo savo kūri
niuose iškelti. Jis šitaip rašo “Pasikeitimai kaime ir 
rašytojo pozicija” straipsnyje:

“Ryškiausias nagrinėtų kūrinių bruožas — res-; 
trospektyvinis filosofinis autorių — miestiečių, tu
rinčių aiškią urbanistinę psichologiją (prieš kurią besto?ganizū'ojančio& 
jie nusistatę kūryboje. Paradoksas?!) žvilgsnis į' 
vaizduojamas problemas. Kitaip tarus, tai pirmos 
kartos miestiečių žvilgsnis į gamtą, į jos skaistumą 
ir aiškumą. Dėl to kad tame žvilgsnyje nėra perdėta 
džiaugsmo, autoriams priekaištauti gal ir nereikėtų.
Tačiau kai su tokiu pat gilumu ir užsidegimu nesie
kiama įžvelgti naujųjų vertybių, reikėtų laikyti ne
mažu kūrėjų visuomeniško žvilgsnio vienpusišku
mu”. (Tiesa, 1972 m. sausio 5 d., 2 psk). 

MF .r
Čia suminėti jauni rašytojai yra grynai komunisti

nės mokyklos padaras. Kiekvienas išėjo parinktiems 
kandidatams specialiai ruošiamus kursus, kiekvienas iš
likimai ėjo policijos reporterio pareigas. Jie išlaikė vi-! 
sus partijos ištikimybės egzaminus. Jeigu jiems kas ban-'Pa^s Stalinas buvo 
djrtų priekaištauti, tai tas priekaištas turėtų būti meta-^^^'^iiJko41^ 

laisvę, ar vėl vergauti rusams, 
kurių priespaudoje Lietuva 
jau iškentėjo virš šimto metų, 
ar'būti laisviems, žmonių pri- 

'siminimuose dar buvo gyvi 
spaudos draudimo, caro kalė
jimų ir Sibiro' šiurpūs vaizdai.

Knygoje prisimenama ir ke
turių komunistų sušaudymas.' 
Blogai. Esu nuomonės, kad cija. Beveik kaip ir namų- areš-- 
žmogui atimti gyvybę gal būtų tas.

dirbusių

rusams.
Giršos

dar nepri-
ir dabar
Nesenai

Abramavi-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
VALSTYBES KINIVARPOS

Okupuotoj Lietuvoj išlei- ją, bet tik pateikti kelis mano 
džiama nemažai žmonių atsi
minimų, 
klausomoj 
dirbančių 
perverčiau
Čiaus ir Atytauto Kažukausko 
parašytą knygą — “Laiko var
tus atkėlus’’. 160 puslapių 
knygutėje keliami “nuopelnai” 
Pijaus Glovacko, pradėjusio 
rusams tarnybą dar besiku- 
riant nepriklausomai Lietuvos 
valstybei. Nenoriu čia rašyti 
šios knygutės išsamią recenzi-

įspūdžius, juo labiau, kad ir 
aš tuos laikus gerai atsimenu. 
Nors vos išėjęs iš vaikų, tada 
buvau besikuriančios Lietuvos 
kariuomenės dalinyje, Mari- 
jamplėje.

Knygoje rašoma, kad 1919 
m. vasario 12 — 13 
raudonosios armijos 
pasiekė rsemuną ties
Kad “dar vienas žingsnis ir jie 
susijungs su revoliucijos jėgo
mis Suvalkijoje”. Ten dar ra

dienomis 
daliniai 
Alytum.

mis ir atspausdintais rašiniais, bet šių metų pradžioje 
jau pradėjo pūsti nauji vėjai. Nauji rašytojai gražiai 
rašė, bet jie nesuprato paskirties. Pi*aeitais metais jie 
nepataikė Į naują šių metų liniją. Alfredas Gučius, di
delis Lenino ir Markso “žinovas”, nepatenkintas pasiro
džiusiais jaunų rašytojų kūriniais. Nurodęs silpnąsias 
jų darbų vietas, Gusčius bando nukelti juos į naujas po
zicijas. Savo laiku komunistai instrukcijas'siųsdavo tie
siai rašytojams, skelbdavo plunksną valdyti mokantiems 
žmonėms, bet dabar šis klausimas permestas į Tiesą. 
Klausimas, matyti, toks svarbus, kad atsirado reikalo ir 
platesniems sluoksniams nurodyti jaunuolių padarytas

— « a a • • • . • f V ♦ Z Z a Y • •

jei jis su niekuo nesiskaityda- moj’ Lietuvoj buvusias parti- 
mas žudo kilus,* ypač apiplė- jau, pro kai kurias tik šiaip sau 
Šimo tikslu. Bet kiek nekaltų praeinamą. Didžiausią neąpy- 
žmonių išžudė rusai bolševikai, kautą rodo ir laiko savo pirma 
Jau neskaitant kitų, Šiurpas eitiu priešu — soeialdteiBokra- 
mjkrečia prisiminus Proveniš- tus. kad ne sociaMemo- 
kės, Panevėžį, Rudžius, Katy^ kratai, tat jfe vieni darftinin- 
ną ir dešimtimis tūkstančių iŠ-,kus galėtų vesti knr tik nori, 
tremtų lėtai mirčiai į , Sibirą.1 Žinoma, tiesiai į inątuškos Ro- 
Ištremtų net senelių ir kūdl-| sijos, glėbį, 
kių. Net ir rusams bolševikams
tarnavusių žinomų tūkstančiaisĮjama nepriklausoma Lietuva 
išžudyta. Reabilituoja. Bet kas ir jos gyventojai, į padanges 
iš tos. reabilitacijos tiems, ku-Į keliant valstybės kenkėjus ir 
rie nukankinti žuvo be laiko ir 
be reikalo.

Knygoje vis minima proleta
riato diktatūra. Bet kasgi bu
vo ir yra ta proletariato dikta-. 
tūra? Ar žmogžudys Stalinas; 
ar jo pagalbininkas cinikas

Taip per visą knygą terlio-

'jų darbams.
Knyga baigiama P. Glovacko 

’mirtiiui. Jis, neva per klaidą, 
žuvo nuo ruso kulkos, tarp 
Utenos ir Zarasų, prasidėjus 
tarp dviejų draugų —- rusų ir 
nacių karui. Gaila. Jaunas ir

Rašytojus varo į naujas pozicijas
Okupantas, talkon pasiėmęs Lietuvos komunistų par

tiją, be pasigailėjimo naikina lietuvišką kaimą. Jis yra 
įsitikinęs, kad Lietuvos nevaldys, kol nebus iš šaknų iš
rautas lietuviškas kaimas ir neišnaikinta nepriklausomo 
gyvenimo dvasia. Lietuviai kaimiečiai šimtmečius išsau
gojo savo kalbą ir visą laiką kovojo už laisvą ir nepri
klausomą lietuvių gyvenimą.

Pirmiausia iš Lietuvos kaimiečių jis atėmė žemę — 
laisvo ir nepriklausomo kaimiečių gyvenimo pagrindą. 

_ _ Jis būtų ir kaimus išsvilinęs, jeigu būtų turėjęs kur pa
dėti be. pastogės paliktus kaimiečius. To nepadarė, nes 
neturėjo gardų kaimiečiams suvaryti. Kaimų nedegino, 
bet ir gendančių stogų taisyti neleido. Dar sunkiau oku
pantui buvo su tais kaimiečiais, kurie gyveno vienkie- 
miais. Be žemės ir galvijų, atėmė iš jų kluonus ir tvartus. 
Jiems buvo paliktas žemės sklypelis' prie gyvenamųjų na- 

Si ^-mų, kad turėtų kur šunį paristi. Arklių neraišiojo, nes t 
jie jau anksčiau buvo atimti. Dabar jie jau ir šunų ne- 
belaiko.. : ti-w r

: Prieš Lietuvos kaimiečius buvo vartojamos įvairios 
* ■ represijos, bet iš senų vienkiemio namų,žmonių nevarė. 

Neturėjo kur išvarytų dėti. Praeitų metų pabaigoje prieš 
viensėdininkus jau pradėtą vartoji prievarta. Esame pla
čiau rašę apie Sardokų viensėdžių ūkininkų likimą. ; Jie 
prievarta buvo suvaryti į nebaigtus statyti Šeimenos kol
chozo gardus. Kaimiečiai buvo nepatenkinti naują gyven- 

? viete. Pats komunistų partijos centro komitetas buvo ne- 
* patenkintas ’Šeimenos statybomis. Tai’'buvo pasakyta 
^Tiesoje. - r r*: : \

Kur nepajėgė padaryti “komunistinės statybos” pla
nuotojai, ten darban įkinkyti rašytojai. Praeitais metais 
po kaimus buvo paleisti A.' Rimkevičius,V. Petkevičius,/ 
V. Miliūnas, A. Sprindys, V. Kašauskas ir kiti. Kiekvie
nas yra baigęs komunistinę mokyklą. Kiekvienas lankė ( 
partinius institutus ir žino taisykles, kaip turi rašyti “ta- mas jų mokytojams, knygų leidimo komisijos, nariams 
rybinis” rašytojas. Jiems buvo duotos konkrečios in- > ir redaktoriams, dar prieš knygos pasirodymą skaičiu- 
strukcijos, parinktos temos ir jie paleisti medžioti. Iki šio siems rankraščius ir nepastebėjusiems tokio “baisaus 
meto gana plačiai buvo rašyta apie buvusį lietuvišką kai- nukrypimo”. Gusčius nenori priekaištauti tokiam dide- 
mą, šiems jauniems rašytojaiiis įsakyta rašyti apie so
vietinį kaimą. Tai ne toks lengvas darbas, bet jauni pa
siryžėliai ėmėsi’plunksnos. Jų darbai buvo atrinkti, ge
rokai pakoreguoti ir atspausdinti. Įvairios komisijos pri
pažino juos tinkamais ir paleido į svietą. . * 
.. Praeitais metais visi džiaugėsi naujomis pluhksno-

of
t**

?

liam partijos pareigūnų skaičiui.
Vietoj priekaištų, Gusčius kaltina jaunus rašytojus 

vienpusiškumu. Kad ateityje jie nebūtų toki vienpusiški, 
jis bando perkelti juos j naujas pozicijas, kad iš jų jie 

'užimtų “tikrąją partijos liniją” ir nesižavėtų baigiamu 
naikinti lietuvišku kaimu.

Chruščiovas; pagaliau, ar tarp- gabus žmogus galėjo savo tau- 
tautinių konfliktų provokato-pai daug gero padaryti, jei tą 
rius Brežnevas su klika yra ta energiją, kurią atidavė rusams, 
proletariato diktatūra 7 .Ink į butų atidavęs savo žmonėms, 
jie tą proletariatą laikė ir Lai-1 Perskaitęs knygą, pamatai, 
ko didžiausioje priespaudoje, kokios atkaklios rusiškos kini- 
neleisdami jam net pyptelėti varpos graužėsi jaunutės ne

priklausomos Lietuvos pąma- 
Toliau rašoma apie minėji- tuose. Bet tautai esant sąmo

nins. Juose Glovackas nematęs j_os yį^ nepajėgė šu- 
šventei reikalingos energijos ir įgristi Valstybei sugriauti ir 
gyvumo. Esą, “jie iš visų Lie- tautaį .pavergti reikėjo šimte- 
tuvos kampelių suvaryti, ne/riopai didesnės rusų imperijos 
žiūrint, kaip jie. to nenorėtų”. tankl?> o Glovackas atpildą 
čia tai jau tikrai vyras susimai gavo iš kuriems jis atidavė 
šė. Juk kam teko bent per pir- gražiausias savo gyvenimo die-

•priklausomos Lietuvos pa m a 
r___ . Bet tautai esant šąmo

riop.ai didesnės rusų imperijos

du jauni komunistai. Rašoma, 
kad šis įvykis sukėlė didelį gy
ventojų ir tenykštės gimnazi- 

• jos moksleivių pasipiktinimą. 
Kiek atsimenu, tai ne pasipik
tinimą, bet pritarimą tie įvy
kiai sukeldavo gyventojuose. 

!Marijampolės ir apylinkių gy
ventojai nuolat kreipdavosi į 

kariuo
menės dalinį, prašydami pa
galbos prieš siaučiančius plė
šikus, Teroristus. Man tose 
operacijose dalyvauti neteko, 

į bet bendros kovos draugai pa
sakodavo, kad apie Gižus, Ke
turvalakius, Pilviškius ir kitur, 
gyventojų padedami sugauda- 

lvę plėšikų, kuriuos po trumpo 
teismo likivduodavę prie Šešu
pės. Kad jų tarpe; buvę komu
nistų, visai galimas daiktas. 
Juk niekam ne paslaptis, kad 
komunistai verčiasi užgrobtų 
kraštų plėšikavimu. Juk ir 

žinomas

inąją bolševikų okupaciją gy
venti Lietuvoje, tai kiekvienas 
prisimena, —kaip rusai ir jų 
tarnai prievarta visus' varyda
vo ne tik į raudonas šventes, 
bet ir į nesibaigiančias demon
stracijas bei mitingus. Nepri
klausomoj Lietuvoj gyvenęs ( 
tada ir užkietėjęs rusų tarnas i 
turėtų atsiminti, su kokia pa- j 
kilia nuotaika visas kraštas 
džiaugdavosi išsikovota laisve. 
Ypatingai tas džiaugsmas visą 
kraštą užliedavo savo valsty
bės šveičiu metu.

P. Glovackas už veiklą prieš. 
Lietuvos nepriklausomybę, su 
pertraukomis, net kelis pietus 
sėdėjo kalėjime. Knygoje sa
koma, kad politiniai kaliniai 
turėjo įvairius mokymosi rate
lius, turėjo knygyną, skaitė 
knygas, laikraščius; kiti, ką 
nors rašė. St. Matulaitis savo, 
atsiminimuose rašo, kad “Ka
mera turėjo didelį knygyną, 
t. y. biblioteką, šią biblioteką bus nužudytas Chou-En lai, da 
rūpestingai . tvarkė Pijus GIo 
vackas”. Ar tas įmanoma rusų ^premjeras, kurįNfao Tsetungas 
bolševikų kalėjimuose, arba 
Sibiro vergų stovyklose? Apie 
tai jau turime daug medžiagos 
sutelktos gyvų liudininkų. Rašo

nas.

Lin Piao nužudžius, 
f sekantis Chou— En lai?

PD žiniomis Maskvoje, sklei
džiamos įvairios paskalos; ma
tyt siekiant sukelti netikrumų I * • . _ - j

Įryšiūm su artėjančia pręzįden- 
! to. Nixono kelione į raudonąją 
Kiniją. .. ’ * At/f .

Sovietų patologai tyi?tina, 
kad Mąndžurijoje nukritiisia- 
me sudegusiame kinų lėktuve 
rastas 9 kulkomis nušauta "vy
ro lavonas tikrai yra buvusio 
Mao Tsėtungo įpėdinio Din 
Riao palaikai, i:; o panašiai su
degęs moters yra jo žmonos la
vonas. Maskva taip pat tvirti
na, kad praeitą lapkričio mė
nesį. Pekine buvo nužudytas 
buvęs Kinijos prezidentas Li 
Shaochi.

Dabar sovietų ekspertai 
tvirtina, kad sekantis iš eilės

bartinis Raudonosios Kinijos

norįs, padaryti atpirkimo ožiu, 
jei prezidento Nixono vizitas 
neduos lauktų rezultatų. Tchou

En lai mat yra kinų so-

tuvos kalėjimų nepatogumus, 
kuriuos lyginant su rusų kateji-

kas. -

mais, tai buvo tik švelni izoKa-j ’NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARbO ŽMOGAUS * 

DRAUGAS IR BIČIULIS

A. VTLAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

19
Toks gilus dr. Brenzos žvilgsnis į mūsų 

krašto ir tautybės reikalus tikrai mane pa
veikė, palikdamas gilų nepamirštamą įs
pūdį.

Toliau jis pasakojo, kaip esant tokiam 
nusiteikimui, būta jų noro ne tik save lai
kyti lietuviais, bet kartu ir dirbti su jais ir 
jų tarpe. Ir tai jiems atrodė, jog taip da
rydami ir patys savo profesijoje, biznyje 
ir asmeniniuose reikaluose galės turėti ge
resnį pasisekimą ir daugiau atsieks, negu 
tai darytų pasinerdami svetimtaučių jūro
je. Ir taip galvodami jie nepadarė klaidos, 
o jų atsiekimai laikomi ir svetimųjų tarpe 
vertu dalyku. Jam ir broliams buvo sma
gu, kad jų vedami banko reikalai buvo to
kioje aukštumoje, jog ir buvusi depresija 
jo stiprumo nepalaužė ir nereikėjo užda
ryti banko durų. Smagu buvo, kad tarp 
valdžios uždarytų ir tikrinamų bankų Met
ropolitan nebuvo įtrauktas į tą sąrašą. 
Tada iš visų Čikagoje veikusių tokio pobū
džio įstaigų tebuvo palikta tik. dvylika, ir 
jų bankas tame skaičiuje buvo ar ne tre
čioje vieloje. Džiaugės ir jie tada, kad ir 
amerikiečių spauda rašydama, apie taip 
gerai vedamą jų šeimos banką, pažymėjo, 
kad tai lietuvių įsteigtas ir vedamas ban
kas.

J Čikagą keltis jų šeimai buvo ta ska-

tinanti aplinkybė, kad tada Čikagoje jau 1910 metais buvo išvykęs Europon. Ten 
buvo susitelkusi skaitlingiausia kolonija, 
veikliausiai besireiškianti lietuvių tauti
nėje, kultūrinėje ir visuomeninėje veiklo
je. Tad Čikaga atrodė būsianti patogiausia 
vieta ateities planams įgyvendinti.

Paskui užsiminė, kaip statant švento 
Kryžiaus ligoninę jis buvo pasiūlęs jos pa
statą statyti jau tada dvigubai ar trigubai 
didesnį. Su tam tikra sąlyga siūlėsi ir rei
kiamas lėšas parūpinti. Amerikoje tos 
naudingos įstaigos yra taip susitvarkiusios, 
kad jos duoda ir gražaus pelno. Bet staty
tojai, gal nenorėdami sutikti su statomo
mis sąlygomis, nuo tų pasiūlymų atsisakė. 
Tada jis tai lietuviškai 
jęs iš savo asmeninių 
tūkstančius dolerių.

Pasidžiaugė, kad ir
moję Lietuvoje teko keletą savaičių pasis
večiuoti. Teko pačiam savo akimis pama
tyti tą ūkinę ir kultūrinę pažangą, kuri 
prie esamų krašto gamtos negausiiį turtų 
ir tų kapitalų tikrai buvo stebinanti. Jis 
buvęs įstaigų ir atskirų asmenų gerokai in
formuotas. Atrodo, jog tai informacijai, 
ypač apie kultūrinę pažangą, bus daugiau
sia pasitarnavęs dailininkas Jonas Šileika. 
Greičiausiai pažintis su juo buvo užsimez
gusi dar J. A. Valstybėse, šis dailininkas 
Amerikoje gyveno dviem atvejais. Pirmą 
kartą, kada jis čia atvykęs 1900 metais į 
Detroitą, mokėsi ten lenkų kolegijoje, o 
paskui 1907 metais studijavo meną ir bai
gė Valparaiso universitetą. Po to studijas 
tęsė ir Čikagos Dailės institute, kurį baigęs

ligoninei paauko- 
santaupų penkis

jam nepriklauso-

dar tęsė studijas ir jau pasireiškė savo me
no sukurtais kūriniais. Vėl į Ameriką bu
vo sugrįžęs 1915 metais ir iš čia grįžo į ne
priklausomą Lietuvą 1921 metais ir iš jos, 
net ir to paties Brenzos gundomas, dau
giau nebesitraukė. Jo nuomone, tai buvęs 
didelio masto dailininkas. Juk ir Ameri
koje buvęs kelis kartus už savo kūrinius 
atžymėtas. Buvęs ne tik didelis peizažo 
meistras, bet ir nepaprastai talentingas ir 
geras portretistas, sukūręs rašytojos Že
maitės ir kitų portretus. Brenzos lanky
mosi metu jis jau buvęs nutapęs ir savo 
nepaprastai gražios žmonos portretą. To 
talentingo, kruopštaus dailininko nutapy
tame portrete ji atrodžiusi žavėtinai graži. 
Dr. Silvestras Brenza norėjęs tą portretą iš 
dailininko nupirkti, siūlęs jam iš karto 
tūkstantį dolerių, būtų mokėjęs ir du, nes 
neabejojęs, jog tokį gražų paveikslą būtų 
dėjęs bet kuris Amerikos milijoninį tiražą 
turįs žurnalas Į pirrmąjį puslapi. Daili
ninkas apie tokias komercijos galimybes 
nė klausyti nenorėjęs ir savo žmoną taip 
mylėjęs, jog ir su jos paveikslu nenorė
jęs išsiskirti ir visai nesutikęs jo parduoti. 
Tekę jam pasitenkinti įsigyjant du jo pei
zažus, berods, vieną, vaziduojantį mūsų 
uostamiestį Klaipėdą su jūros pakraščiu ir 
laivais. Žinoma, už jos temokėjęs tik po 
kelis šimtus dolerių, ir juos tebelaikąs dar 
ir dabar pas save.

Apšvietė mane Dr. Silvestras Brenza ir 
finansiniais klausimais, būtent, koks esąs 
skirtumas tarp tų dviejų institucijų bankų

ir taupymo bei skolinimo bendrovių. Ži
noma, pagrindinai imant, taupymo srity
je tos taupymo bei skolinimo bendrovės 
atliekančios pagrindinį vaidmenį. Tų su
kauptų kapitalų dėka lengvomis ilgalaikė
mis paskolomis šeimos gali įsigyti sau nuo
savybėn namus. Dėl to jų svarbaus atlie
kamo vaidmens jos valdžios yra labai ver
tinamos ir yra privilegijuotoje padėtyje 
mokesčių ir gauto pelno atveju. -Aiškino, 
kokiu būdu išlaikomas tas pastovumas tų 
bendrovių vadovybėse. Asmuo, padėda
mas savo pirmąjį indėlį į tas taupymo — 
skolinimo bendroves, tuo pačiu įgalioja jį 
atstovauti, jam pačiam nedalyvaujant, tos 
bendrovės sekretorių arba reikalų vedėją. 
Tą žino ir federalinė valdžia, ir tai ne tik 
toleruoja, bet tam ir pritaria. Nes finan
sinėje įstaigoje yra du pagrindinės svarbos 
dalykai: pirmas —• kad jai vadovautų ga
būs prityrę finansininkai, ir antras, kad 
jų rankose būtų išlaikytas ir tas bendrovės 
vadovybės pastovumas. To dėka ir mūsų 
lietuvių vedamos taupymo bei skolinimo 
bendrovės galėjo išaugti į tokias stambias 
milijonines finansines institucijas. Ban
kų operacijos pagrįstos jau grynai komer
cinėmis ir daug kur išsiskiriančiomis ope
racijomis.

Nors, rodos, taip su finansais, su biz
niu suaugęs dr. Silvestras Brenza vertino ir 
idėjiniai pagrįstus mūsų tautinius kultūri
nius reikalus, net iškeldamas dirbančių tą 
darbą žmonių pasišventimą ir pasiaukoji
mą Lietuvos ir lietuvybės reikalui Pasi
džiaugė savo turėta pažintimi ir, berods,

artimu bendradarbiavimu su Marijonų 
vienuolijos vienuoliu ku*. Kudirka. Pasi
gyrė, kad ir naujoje vietoje statomam vie- 

• nuolynui ir moderniškai spaustuvei yra 
skyręs savo asmeninę auką dvidešimt pen
kis tūkstančius dolerių, bet išmokėdamas 
dalimis — kasmet po peakh lakstančius. 
Tai esąs vertas paramos reikalas, nes Ma
rijonų vienuolija ir Draugas atlieką gar
bią ir didelę misiją lietuvių tartos ir jos 
kultūros išlaikymui. ; v x

Žinoma, esą nemažiau reikšmingų ir 
kitų kultūrinių institucijų, ir jis nekartą 
esąs pagalvojęs ir apie, jų paramos reikalą. 
Bet kartu lyg ir nusiskundė, jog tyg ir ne
turįs glaudesnio sąryšio, tačiau tikėjosi, 
kad su laiku gal tai pasikepą. Lėšų tai 
paramai taipgi atsirasią. Esą, jų Metropo
litan bankas šiuo metu jau savo kapitalais,

kaip per dvidešimt milijonų dolerių. Tos 
sumos vis auga, ir bankas kasmet turi gra
žaus pelno. Be tų duodamų smulkių atikų 
labdarai, organizacijoms ir spaudai garsi
nimų, pavidale, iš banko gaunamo pelno 
būtų lengvai galima skirti net po kelis 
tūkstančius dolerių lietuviškos kultūros 
reikalams, žinoma, tik tokioms instituci
joms, kurios savo; įstatuose nesiekia pelno 
tikslų. f . >v ' <

(Bus daugiau)
' r ■ ’ (

Skaitykite ir platinkite
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9R. ANNA BALIONAS 
. AKIŲ, ĄUSŲ, NO5I1S 

(R GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso tolei.: PRoipect 8-3279 
Read, te let.: WAIbroofc 5-5076 

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Daug JAV lietuvių vasaroja Argentinoje
— Adomas ir Elena Vaičiu

lytė Jankauskai iš Chicagos va
saroja pas gimines Argentino
je nuo 1971.12Č19 iki 1972.1.29 d.

— Osvaldas ir Lidia Jokimai-

ko paviešėjusi Argentinoje, grį
žo i JAV 1972.L7.

— Kazys Leknickas iš Mon
treal, Kanados, porą savaičių 
atostogavo Argentinoje.

mo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta

Rez. tek 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Putaskj Rd. (Crewford 

i Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-BU12

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vak: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-3 
tiktai antradieniais ir: penkiadieniais

■ Trečia d. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
, Rez.; 3241 WEST 66th PLACE

Phone; REpublic 7-7868

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

• << CHIRURGIJA >>•
Telef..695-0533

. Fox Valley Medical Center 
. 860 Summit St.

ROUTE 58., ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

■' ” 2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4*5849 

■Rezid.: 388-2233 *
OFISO VALANDOS:

tė Braziūnai su vaikučiais iš 
Chicagos šventes praleido pas 
savo tėvus Argentinos lietuvių 
sostinėje, Berisse.

— Petras Kazlauskas, 4 kar
tus lankęsis pas savo dukterį 
Albiną ir žentą Alfonsą Valių, 
Trenton, N. J., grįžo apsigy
venti Buenos Aires mieste.

— Juozas Zoruba iš Chicagos 
1972.1.15 dalyvavo Savo duk
ters, dr. Dianos Zorubaitės, su 
dr. Andres Bataglia vestuvėse 
Olivos mieste. Vieši Argenti
noje iki 1972J.20.

— Nelida Vydūnaitė-Matulie- 
nė su dukromis iš Chicagos šven
tes praleido savo gimtoje Argen- 
tonoje.

— Dr. Rosa židelytė sykiu su 
savo vyru, taipgi medicinos gy
dytoju ir vaikais, atskridę iš 
New Yorko, šventes praleido sa
vo gimtame Horlinghame pas 
tėvus — Antaną ir Agotą Vi
limaitę židelius, kurie kelis kar
tus yra viešėję JAV.

>— Bronislava Vitkaitė-Tan- 
kūnienė iš Hartford, Conn., 
šventes praleido pas savo sese- 
rę Argentinoje.

— Nelly. Pundick-Staškaus- 
kienė iš Kalifornijos, mėnesį lai-

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
ąntrąd., penkfadieių.nuo 1—5. tree. 

- 'šėštad. tiktai susitarus.

J " ■- Rez.;*G1"$-0873 . .

— DR. W. EiSIN - EISIMAS
! AKUŠERIJA'IR MOTERŲ LIGOS 

x’i.Tn GINEKOLOGINĖ.CHIRURGIJA- 
... AUa.Sįo-iKedzie Ave.,WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti AL.. 3-0001.

!? : DR; A/ JENKINS
-I i LL.-K GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CRADINSKAS
_____ __ __ :___ ____ " ____________ _ *

NET 150 DOL.
PIGIAU 

ji MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU

2512 W.: 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI,: EIK PAS LIETUVI!

V'Hi 3844‘ ?63rd STREET'
UitS&ją eh OFISO VALANDOS:

d’fUrv't'd Kasdien: nuo 1—4j.p<Įpiet-ir 6^-8 vai.
: 7 , s ; c a’-,; Treč- ir šestad. uždaryta.

S Ofiso tell: Portsmouth 7-6000 
itl:I^£lSą^2id.itėiėf.;t:GAftfenĮ>72y8:; <

-ef ai i .i.'rrtwn utiiUI . j . .■
, ..Ofiso.teL; HE 4-1818 arba RE 7-9700 
' ~ Ražictenciios: ;PR 6-9801

/ DR.: J. MESKAUSKAS
, T > »«»...CHIRURGAS,,, :
..... ... >vibAuS LIGŲ SPEC/*

2454 WEST'71st STREET
“ y.-.: VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 

•i^ftMrta^lr^penktadįęnįais nuo. 3 iki 
' 7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šėštar

•■r.> i’ x>jjJ;!įDiaiį[į1ūo;9?iki 11 vaL ryto tik

PSRKRAUSTYMAI

MG VI N G
s' Leidimai — Pilna apdraudė
-į j -2E5ĄA. kaina
\ R. i ERĖ N AS

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063
i w

* 5 j / Kr .; * x,į \ ‘i .

t MOVING
Apdraustas perkraustymas 

z iš ivairiy atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

r • > ra y susitarus? > j f> t:: 4 * < j s' .
• i > f fcečia^eniais uždaryta.1

DR. FRANK PLECKAS
......... - OPTOMETRIST AS '' ' '■' ’

SOPHIE BAUCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i

- 4 -kalb'atjėtuviškai
' 16TĖ W. ’71st St. — Tai. 737-5149

:'e.5 ^ Tikrina'akis. , Pritaiko'akinius ir 
“contact lenses'

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

: 'r ?DR; |.£0NAS SEIBUTIS 
:t v inkstu; -pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
___ 2656 WEST 63rd STREET,

Vai: antrad. nuo 1—4 po pietų.
- -r-r l ketvirtad. nuo vaL. vak..

Ofisoteief.:'776-2880 
Naujas rez.J telef.: 448-5545

| Visos programos iš WOPA, ■

1490 kil. A. M.
- X ' I

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma r 
dienio iki penktadienio 11—12 į 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vali 
ryto. •

Tel.: HEmlock 4-2413
7TJ9 So. MAPLEWOOD AVE. 1

CHICAGO, ILL. 60029

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t - U : Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 West J 1st St. 

r : 925-8296
Falandos: 2—-8.val, vak. Penktadieni 

10—12 it nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.^ ( 
R oi. t«l.; WA 5-3lf99

DR. VYT. TAURAS 
'GYDYTOJAS’) tR CHFRURGAS ’ 

Bendra praktika, ipec/MOTERŲ ligoi 
2652 WEST,59th; STREET 

/ Tel.: PR ^12X3 ; J
.OFISO VAL.: pirm., antrad’., treciad 

1 r Jf-penkt: 24 ir 6*8 v»L Vak. Seštadie 
< aiais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitanma.

................ I
A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

•nd aH our vxidlife depend ee 
jmDC w> netp prevent 

Some Sret. So pk*te foSe*r 
Smokey's ABCc Ai’wnsys 

hold jtMccha till cold. Be nrr 
•a drovu ail camp£reig 

•dr the tsbei, rod dro*e 
them tgtifi. Crash aU 

Mnokei <ie*d ooe.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
*C H i R U R G A S

Lt i 24541 WEST 71tt STREET
m Ofiso telef»’ 44 E m leck 4-2123

Rezid. tele<~ Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skambinti telef. HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Bf Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom'

* (Arch Support*) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i

- tESO Wact 63rd St., Chicago, III. «O62< 
Talaf.t P Rotpact 6-5084

Only yog o*

— Ona Povilaitytė iš New 
Yorko šventes praleido Argen
tinoje. čia vasarojo ir jos tė
vai. Onutė dirba kaip azafata 
Argentinos lėktuvų bendrovėje. 
Iš Argentinos išsivežė giminai
tę Olgą Povilaitytę, kuri tęs 
mokslą New Yorke.

— Edvardas Liveikis sumušė 
visus skridimų rekordus. Gimęs 
Argentinoje, įsikūręs New Yor
ke, jo tėvams Argentinoje mi
rus bene 6 kartus lankė savo 
gimtinę, baigdamas statyti jo 
tėvų pradėtus namus šalia A. 
L. Balso leidyklos. Edvardo žmo
na Marytė šeškauskaitė dirba 
kaipo knygvedė Argentinos lėk
tuvų bendrovėje New Yorke.

— Marita šulnytė, Buenos Ai
res universitete diplomuota ob- 
sterikė, įsikūrusi New Yorke, 
ten ištekėjusi už med. gyd. dr. 
Oscar Lopez, sykiu su vyru va
sarojo puošniame Mar del Plata 
paplūdimy, gyvendami jos tė
vų Stasio ir Leonoros Bložytės 
ištaigingoje rezidencijoje.

— Walter Rask-Rasčiauskas 
šiemet ilgiausias atostogas tu
rėjo Argentinoje, apie. 3 savai
tes, ir švenčių išvakarėse grį
žo pasaulio lietuvių sostinėn 
Chicagon. Jis yra didelis lietu
vybės gaivinimo darbų rėmėjas. 
Gaila, kad desėtkai JAV lietu
vių turistų, šiemet viešėję Ar
gentinoje, toli gražu ne visi pa
sinaudojo jo kelionių biuro pa
tarnavimu. Mat, jis atstovauja, 
geresnių lėktuvų bendroves.

— Aristidas Bičiūnas iš. Chi
cagos, sykiu su žmona Izabelė 
Skapavieiūtė ir 5 metų amžiaus 
sūnum šventes praleido atosto
gaudami Argentinoje pais. savo 
Argentinoje gimusios žmonos 
tėvus. Aplankė lietuvių paren
gimus. Nadas Giedraitis

•j. , • ' • -

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Zubų viešbutis kainavo 30 miL

France Press redaktoriaus Al
fonso F. Zubo ir jo žmonos ma
tematikos profesorės Matilde 
Manzur-Zubienės Hosteria. “Pu
erto Manzano”, esanti stebėtino 
gamtos grožio vietovėje ViHa 
La Angusturna, Puerto Manza
no, Neuquen, kainavo 30 mi
lijonų pezų. Jaunavedžiams, va
žiuojantiems į San Čarlos de Ba,- 
riloche, patartina ten apsistoti.

Laimėjo dešimtį taurių
Automobil Club spaustuvėje 

dirbantis Vladas Sirekis yra pir
maeilis šachmatininkas. Daly
vaudamas įvairiose vietinėse pir
menybėse jis jau laimėjo 10 tau
rių.

Paskutinėse Automobil Club 
varžybose Vladas Sikeris iško
vojo antrą vietą.

Dr. Staneika grįžo
Dr. Petras Staneika, Stasio ir 

Kateriuos Sikerytės Stancikų sū
nus, medicinos mokslo studijų 
pagilinimo tikslu yra lankęsis 
JAV, o dabartiniu metu lankė 
Prancūzijos, Italijos, Ispanijos 
ir Graikijos ligonines. Grįžo sa
vo klinikon į Temperley lapkri
čio mėnesį.

— Carlos Augustas Vytau
tas Paškevičius, Petro (mirusio 
30.12.69) ir Marijos Ester Jua
rez Paškevičių jaunesnysis sū
nus, antri metai lanko Buenos 
Aires universitete ekonominių 
mokslų fakultetą. Nori susira
šyti su savo dėde Vladu Paške
vičium, pusbroliu Eduardu, gy
venančiais Peru ir tetomis gyv. 
JAV. . :

— Juozas Urbonas tėvas ir 
Juozas Urbonas sūnus, turi po 
vilaitę Santa Teresita pajūry. 
Savaitgalių praleidimui kitą vi
laitę turi Don Torcuto vietovėje. 
Jų modemiškas valu išdirbinių 
fabrikas veikia Villa Martelli 
(Vincente Lopez).- Gausios Ur
bonų šeimos visuomet dalyvau
ja kultūriniuose parengimuose.

— Lietuva — sūraus vandens 
maudynės už parko La Salada

jau pradėjo veikti, šiemet vado
vauja jaunasis Hugo Masiokas 
su žmona Beatriz Enriqueta Ke- 
liauskaitė; padeda tėvai, brolis 
su šeima ir kompetentingas per
sonalas.

— Carlos Vaitiekūnas, Leo
poldo ir Jonės Jankauskaitės 
Vaitiekūnų ♦ sūnus, baigiantis 
Escuela Tecnica de San Fernan- 
do Statybos Tchniko titulu, 
šių metų pabaigoj, su kitais abi
turientais ir profesoriais vyksta 
į Ushuaia, susipažinti su Argen
tinos Ugnies žeme.

Muilo istorija
Kaip Zablockis subankrotavo 

ant muilo
Muilas ir asmeninė higiena, 

pasirodo, yra labai dar naujas 
dalykas. Senovės graikai mui
lo visiškai nežinojo. Nors mau
dydavosi dažnai, bet išsimaudę 
tik išsitepdavo kvepiančių au
galų aliejais. Baltinius plauda
vo moliu, akmeniu ir putokliu 
(putoklis, toks augalas, iš ku
rio gaunamos putos).

Senovės Egipte faraonai dė
vėdavo medvilnės drabužius, 
kurie būdavo mazgojami iŠ pele
nų padaroma soda, pridedant jū
ros druskos. Fenikijos pirkliai 
tą faraonų ‘receptą” brangiomis 
kainomis plačiai pardavinėdavo, 
net atgabendami į Gali ją. Kel
tai savo garbanas mazgodavo 
pelenais su aliejaus priemaišalu. 
Frankų karalius Karolis Didysis 
jau vartojo savotišką iš pelenų 
ir aliejaus gamintą muilą, tik to 
muilo blogybė buvo, kad išdžiū
vus gaudavosi nemalonus kva
pas, dėl to- frankai išgalvojo į 
muilą įmaišyti citrinos ir rožių 
išspaudų.

Pelenai skalbimui buvo varto
jami iki vėlesnių laikų, daugiau
sia prie pelenų pridedant kiau
lės taukų. Tik 16 šimtmetyje 
atsirado pirmasis paprasčiausias 
muilas, a vienas italas iš pran
cūzų karalienės Kotrynos Medi
či už savo-kvepiančius muilus 
gerai uždirbo. Kotryna Mediči 
muilą gausiai dalino savo favo
ritams, tik kadangi ši moteris 
buvo plačiai pagarsėjusi žmonių 
nuodijimais, visi bijojosi tas jos 
dovanas naudoti. Prancūzu ka
ralius Liudvikas XIV maudytis 
labai nemėgo, ir muilo vengė. 
Tik po prancūzų revoliucijos 18 
amžiuje žmonės pradėjo labiau 
paisyti higienos ir plačiai var-

kanapes ir ki., rtepublikos lai-j 
vais gabenamus Dniestro upe, 
Juodąja jūra ir per Dardanelus 
į Marselį, Prancūzijoje. Tos at
stovybės direktorium buvęs pa
skirtas tūlas Jan Kanty Suchod- 
niewski, o respublikos konsulu 
apsukrus pirklyse Antoni Zabloc- 
ki, kurio muilo fabrikai vėliau 
subankrutavę«ir Zablockis to ne
pasisekimo dėka plačiai patekęs 
istorijon.

Atsiųsta paminėti
SĖJA 1971 — 4 Tautinės de

mokratinės minties laikraštis. 
XIX metai Nr. 4 (115). Su ap
lanku 58 puslapių bertaininis 
žurnalas. Redaktorius Liudas 
Šmulkštys; Red. kolegija: Zig 
mas Dailidka, K. Karvelis ir V. 
Sruogienė; administratorius J. 
Urbelis. Aktualus temomis ir 
įdomus turiniu numeris. Įžan
giniame. “Pro domo sua” (apie 
savo namus) redaktorius vys
to raidą nuo Varpo iki Sėjos; 
be parašo straipsnyje “Knyg
nešių keliais” skatinamas iš
eivijos jaunimas eiti tikrųjų 
Lietuvos knygnešių Valan
čiaus, Bielinio, o ne “bendra
darbiavimo su sovietinėmis 
įstaigomis” Vėžio, Procutos ir 
kt keliais.

K. Karvelio “Kolūkiai ir kai
mų gyvenvietės dabarties Lie
tuvoje” daroma gana optimis
tiška Išvada, kad okupantams 
išnaikinus lietuvišką kaimą su 
jo individualia vienkiemių sis
tema ir “miestų tipo gyvenvie
tėm įsigalėjus visoje Lietuvo
je... atsiras palankios sąlygos, 
įsižiebs galinga tautinės laisvės 
ugnis, nušluos Tėvynės ‘plo

1

toti muilą. Tūlas Petras Rigat 
gavo monopolę pirmas gaminti 
muilą visai Prancūzijai.

Muilas Lietuvos-Lenkijos 
respublikoje

Kad Lietuva nuo muilo ga
dynės neatsiliko, rodo Wiesla- 
vo Bielinskio aprašyta Lietuvos 
- Lenkijos prekybos atstovybė, 
įsteigta bene 1783 metais Aker
mane, Kryme, kuriame tuomet 
pradėjo “karaliauti” carinės Ko
trynos II meilužis Potiomkinas 
Taurydiškis, didžiausias kyšinin
kas ir lupikas, kurs esą iš lie- 
tuviškų-lenkiškų kyšių Peter
burge pasistatė garsiuosius ne
labuosius Taurido rūmus. Ta 
prekybos atstovybė ar kontora 
tvarkė Lietuvos-Lenkijos preky
bos eksportą — linus, kviečius, 
medieną ir smalą, ąžuolo rąstus,

GĖLININKAS 
(PUTRAA1ENTAS) 

UoksmuDO arte liūdesio valanda*- 
gražiausios gėlės ir vainikai arreo- 

pių papuošimui ir stoninė# 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/1) 
5525 So. Harlem Av*. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
' BEVERLY HILLS GtLINYčlA 

2443 WEST 63rd STREET
Tdefonai; PR 84)833 Ir PR 8-008 i

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

tuose fizines ir dvasines sveti
mybes ir atkurs laisvą ir denio 
kratinę Lietuvą”. Linkėtina, 
kad taip iš Dr. Karvelio lūpų 
stačiai į paties Pono Dievo au
si!

Toliau seka taip pat aktua
lus Zigmo Dailidkos apie Ben
druomenę ir įAltą. L. Šmulkš
tys apie SLA milijonus ir jd pa 
ties apie Jaunimo Kongresą, J. 
Pilvelio apie dabartinės kelio
nes iš (okupuotos) Lietuvos; 
Dr. Griniaus ir M. Krupavi
čiaus laiškai, J. Kardelio atsi
minimai; Mūsų mirusieji — 
Zigmas Toliušis, Petras Dauž- 
vardis ir Dr. A. Vasonis; kny
gų — žurnalų apžvalga, laiškai 
ir... pamaivos. JPr' '

Susirinkimų ir parengimą
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo meti
nis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, sausio 19 dieną 7:00 vaL vak. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Nariai, malonėkite atsilankyti. 
Aptarsite klubo reikalus ir išgirsite 
pranešimus. Laikas užsimokėti klubo 
duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast

— Humboldt Parko Lietuviu Klube 
metinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį. sausio 19 d. 1215 vai. popiet. 
Almera Simons parko svetainėje, 1640 
N. Drake Ave., pirmame aukšte, 103 
kambaryje. Siame susirinkime bus 
pateikta metinė apyskaita, planuosime 
šių metų darbuotę, skirsime komisi
jas. Nariai ir narės prašomi atvykti 
ir kandidatų, norinčių įstoti i mūsų 
klubą, atsivesti. Po susirinkimo bus 
paruoštos visiems dalyviams draugiš
kos vaišės.

W. V. Menkus, rast. t

DOMININKAS YUŠKA
Mirė 1972 m. sausio mėn. 15 dieną, 7:30 vai. ryto. Gimęs Lietu- 

• voje. Telšių apskr., Gadunavos parapijoj, Užmarkių kaime.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Alvera Maloff, žentas Joseph ir 

Violet Krawsak, žentas Joseph, 3 anūkai, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Liet. Keistučio Pašalpos klubai ir S. L. A.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litu- 

anica Avenue.
Antradienį, sausio 18 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios Į §v. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Domininko Ytrškos giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentai, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-340L

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: Y Arda 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
<. ų; Telefonas: LAfayette 3-0440 ‘ • ' A * - \ * i

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: . YArn» 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th AveM Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113A-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulin oil
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Vieni neįr&i stMfh 
kiti bando pagrobti

Amerikoje yra viena skaitlin
giausių ir tvirčiausiu negrų or
ganizacijų NAACP (National 
Association for the Advance
ment of Corored People) su cen
tru Atlantoje, Ga., ir stambiais 
skyriais Chicago j e ir New Yor
ke ir kt.

Neseniai susiorganizavusios 
jaunų negrų grupės, pasivadi
nusios NEGRO (National Eco
nomic Growth and Reconstruc
tion Organization) 20 narių pra
eitą trečiadieni atvykę i tos NA- 
ACp New Yorko skyrių “okupa
vo” jo ofisą ir Įrengimus ir iš
vaikė apie 100 to skyriaus tar
nautojų.

Tik kitos dienos vakare, gavę 
teismo Įsakymą išsinešdinti oku
pantai ofisą apleido juodosios 
jėgos ženklu, kumštis iškėlę. 
Tie Negro organizacijos nariai 
sakosi esą nepatenkinti NAACP 
integracijos su baltaisiais poli
tika.

Sukilimas prieš Islamo tautą
Kitas jaunų negrų suokalbi

ninkų pasikėsinimas Įvyko šio
mis dienomis prieš Chicagoje 
reziduojančio “Juodųjų musli
nui pranašo” Eliah Muhammedo 
40 metų pastangų vaisių — jo 
Amerikoje sukurtą negrų ma
hometonų “imperiją”. Pats “pra
našas” jau yra pasenęs, bet jo 
rasistinė — nacionalistinė juo
dųjų tautos autonomijos sąvoka 
patiko jauniesiems fanatikams 
ir jie panoro visą pranašo impe
riją perimt perversmo keliu, tuo 
tkslu surengdami “sukilimą” 
Baton Rouge, Alabamoj, kur jų 
susirėmime su policija 4 žmo
nės buvo nušauti — 2 policinin
kai ir 2 “muslimai”, atvykę iš 
Chicagos, ir kelios dešimtys 
žmonių sužeista.

Aiškėja, kad būta dėl ko' per

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais ‘ 
viršeliais $10.00, minkštais S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai,^kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
i vardu ir pasiųsti:
į 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, III, 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • Teh WA 5-2787

Dldellt pasirinkimai {vairi v p raki v. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metę patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-3209

—MWI—Į—. .LIL----

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina S1.50

<
<
<

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa 
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdvmo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir jvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Tombstone, Arizonoj, buvo sukamas “laukinių vakarų“ filmas. Šalia aktorių buvo naudojamos 
ir statistų statulos, kurių viena, ant auto-nobelio, grįžta iš kovos lauko į sandėlį.

versmu kelti; “Muhammado per 
40 metų sukurtoji juodųjų im
perija šiandien jau turi visą ei
lę didelių krautuvių (supermar
ketų), restoranų, kepyklų, siu
vimo ir rūbų valymo punktų. Į 
visą tą biznį Islamo tauta kas
met investuoja po šešetą mili
jonų dolerių.

Be to muslimai turi Chica
goje pusantro milijono dolerių 
vertės spaustuvę, kur spausdi
na ir savo oficiozą “Muhammad 
Speaks”; Chicagoje ir 29 kituo
se miestuose turi savo “meče
tes” (maldyklas), turi daug tūk
stančių akrų žemės ūkininkavi
mui tinkamos Pietų valstijose 
ir turi tarp 50 ir 250 tūkstančių 
Islamo tautos narių.

Juodieji muslimai yra priešin
gi integracijai su baltaisiais ir 
siekia autonomijos Amerikos ri
bose.

Bet štai atsirado tokie, kurie 
nori tą imperiją paimti.

SKAITYK IR KITAA1 PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Gadynės simboliai
Walter Trohan, ligšiol buvęs 

Chicago Tribune atstovas Wa
shingtone, viename straipsnyje 
“Comments on Symbols of the 
Times” pastebėjęs, kaip komu
nistai jau daugiau kaip pusė šim
to metų nepaliaudami stengiasi 
pajungti žmonių, ypač jaunuo
menės protą, panaudodami viso
kiausias priemones, kaip tai pro
pagandą, subversiją, sabotažą 
ir ka., ir ypatingai įvairius sim
bolius, kurių vėliausieji yra su
gniaužto kumščio saliutas ir 
“taikos simbolis”, o tas “taikos 
simbolis” yra panašus į kryžių 
su žemyn nulaužtomis “ranko
mis”, kitaip vadinamas “Anti
kristo kryžiumi”.

Simboliai iš žiliausios seno
vės yra žinomi kaip religinės iš
tikimybės, tautybės ir politinės 
priklausomybės ženklai, tačiau 
daugumas tų, kurie šiandien var
toja “taikos ženklo” ir “kumščio 
saliuto” simbolius, patys nežino, 
kad tai yra komunizmo saliutas, 
sako Trohan. Visai panašus bu
vo nacių ženklas ir saliutas -— 
vienon pusėn nulaužtais galais 
svastikos kryžius ir “Heil Hit
ler” saliutas aukštyn išmetant 
ranką.

Tačiau nei Hitlerio naciai, nei 
Maskvos komunistai nieko origi
nalaus neišgalvojo. Svastika, ki
taip vadinta gammadion, ran
dama senovės etruskų antkanė- 
se, keltų paminkluose, budistų 
Įrašuose, graikų senovės pini
guose, Indijos architektūroje ir 
net buvo vartojama šiaurės 
Amerikos indėnų.

Taikos simbolis taip pat yra 
labai senas apsčiai randamas se
nosios Romos mozaikose.

Pirmykštėje savo formoje tas 
“taikos simbolis buvo labai pa
našus Į gaidžio pėdą, koks ir da
bar yra, tik dabar apvestas ra
teliu. Rudolph Kocho “žengiu 
knygoje” tas simbolis pavadin
tas “šėtono insignija”.

Ši emblema randama Runų 
alfabete, vartotame šiaurės Eu- 
ropoję tarp 400 ir 500 metų po 
Kristaus. Nulenktos kryžiaus 
rankos (skersai), kaip dabar 
vaizduojama “taikos simboliuo
se”, reiškė mirtį. Tas pats ženk
las iš senovės dar vadinamas ra
ganos koja, juodvarnio koja ir 
Nerono kryžiumi.

Tas ženklas kaip taikos sim
bolis buvo pirmą kartą pavar
totas 1958 metais Anglijoje per 
Velykų demonstraciją prieš ato
minius ginklus.

Pokalbis su C. Staszcuku
Šių metų sausio 10 d. Mar

quette Parko Namu Savininku 
draugijos atstovai kalbėjosi su 
13 wardo aldermanu Casimir 
Staszcuku.

Chicagoje daromi, žygiai Si
mo Kudirkos vardui įamžinti. 
Norima 69-tą gatvę pavadinti 
Simo Kudirkos vardu.

Sužinota, kad miesto gatvės 
vardo pakeitimui priešinasi 
keli gyventojai. Jie surinko 
apie 200 parašų, prašydami, 
kad 69-tos vardas nebūtų pa
keistas.

Kad parašų rinkėjai nepa
kenktų lietuviu užsimojimams, 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijos 
valdybos pirmininkas Juozas 

Bacevičius, sekretorius Anta
nas Stakėnas, vicesekretorius 
Stasys Patlaba ir atstovas Al
gis Regis nuvyko {jas K. Sta- 
szeuką. kad gautų jo užtikri
nimą padėti lietuviams .atsiek
ti savo tikslo Chicagos miesto 
taryboje. Aldermanas Staszcuk 
prižadėjo savo paramą.

Stasys Patlaba

| TRUMPAI |

— Dominikas Klinga, SLA 250 
kuopos finansų sekretorius, 
veiklus visuomeniniam lietuvių 
gyvenime ir politikoje, atosto
gaudamas Floridos valstijoje 
atšventė 80 metų amžiaus su
kakti. Sausio pabaigoje jis su
grįš Į New Yorką.

— Robert E. Aukers išrinktas 
Union Federal Savings &. Loan 
bendrovės Direktorių tarybon ir 
paskirtas tos bendrovės vicepre
zidentu. Jis yra baigęs Regis ko
legiją Denverio mieste ir studi
javęs Colorado valstijos univer
sitete. Priklauso prie daugelio 
finansinių ir ekonominių orga
nizacijų.

— Anglijos Lietuvių Klubas 
Chicagoje nutarė paremti Jau
nimo kongreso darbus lėšomis 
ir globa bei nakvynėmis iš Ang
lijos atvykusiems į kongresą. 
Klubas yra kontakte su Anglijos 
konsulatu Chicagoje. To klubo 
nariui Petrui Padvaiskui įtei
kiant lietuvikos spaudos komp
lektus Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuj, dalyvavo Anglijos 
ir Kanados konsulatų pareigū
nai.

— Louis Prancik iš Marquet
te Parko apylinkės susirgo ir 
gydosi Christ Community ligo
ninėje. Jis ir jo žmona Helen 
buvo apie 40 metų tavernos biz
nyje. Išeidami pensijon jį pali
ko savo sūnui, kurio globoje da
bar gyvena.

— Charles Zekas, Brighton 
Savings Loan bendrovės Di
rektorių tarybos pirmininkas, 
atostogauja Floridos valstijoje. 
Bendrovės vedėjas ir sekreto
rius Anthony Zekas tvarko visus 
svarbesnius finansinius reika
lus.

— Anna Norvainis. Naujienų 
skaitytoja iš Marquette Parko 
apylinkės, ilgesniam laikui apsi
gyveno pas ponią E. Smith, 
235 — 76 St.. Miami Beach,
FL 33139. Ji yra patenkinta, 
kad jos geros draugės laiškais ir 
asmeniškai aplanko.

— Algis Stankus pakviestas 
Jaunimo kongreso Stovyklos 
komisijos atstovu Kanadoje. 
Jam talkininkauja Gabija Juo
zapavičiūtė ir Alinis Kuolas.

— Amerikos Lietuvių Respu
blikonų Federacija. • Lapkričio 
įnėn. 1971 metais Federacijoje 
įvyko persiorganizavimas. Fe
deracijos pirmininku buvo iš
rinktas Dr. Jonas Genys; ckze- 
kutyvinės valdybos pirmininku 
— Bronius Nainys; Federacijos 
Tautinio komiteto, kuris koor
dinuos įvairių valstijų ir apskri
čių lietuvių respublikonų orga
nizacijų veiklą pirmininku — 
Kazimieras Oksas. Kiekviena

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

FAR SOUTH SIDE
MFG. PLANT

Wants hard working bondable- 
porter night watchman. - 

if qualified phone 
WILLIAM KNAPP 

785-2272

Pl NCI 1 PRESS SET-UP
Southwest suburban manufacturer 
needs set-up man, 3 shifts available 
Excellent wages, overtime and bene

fits. English speaking preferred.
DI PAGE MFG. CO.

2250 CURTIS STREET 
DOWNERS GROWE, ILL. 

968-6900

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

B A R M A I D S 
DAYS OR EVENINGS. 
Ask for Mr. J. Boulo.

HI HAT LOUNGE 
2216 So. CICERO

652-5115

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GERAI IŠDIRBTAS senas biznis lie
tuviu rajone. Cicero: geromis sąlygo

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA. 
Teirautis tel. 652-5121.

MARQUETTE PARKE parduodama 
maisto krautuvė. Gera proga perimti 

pelningą bizni. 
Tel. PR 8-6916

RENTING IN GENERAL. 
N u o m o s

MOTERIS PAIEŠKO MOTERS gyventi 
kartu kaip kompanijonė. Geras ra

jonas. Teirautis telef. 585-1985.

valstija, turinti lietuvių respub
likonų organizaciją, turės savo 
atstovą šiame komitete.

Anthony Novasaitis iš Penn- 
sylvanijos išrinktas konstituci
jos ir istatų komisijos pirminin- 

jku. Vicepirmininkais išrinkti: 
(Eugenijus Bartkus iš Indiana ir 
- Bronius Talutis iš Massachu
setts. Sekretorė'— Rita Preme- 
neckas iš Ohio; iždininkė — Dr. 
Aldona Valis iš Illinois; ir infor- 

i mūrinio skyriaus direktore — 
i Aušra Zerr iš Pennsylvanijos.

— Eilėje lietuviškų apylinkių 
. jau yra įsteigti arba yra organi- 
izuojami Lietuvių Respublikonų 
vienetai: Lietuvių Respublikonų 

| Cicero Lyga, pirmininkas John 
. F. Kimbark, vykdomasis vice- 
j pirmininkas Jurgis Breivė. Lie
tuvių Respublikomj Lemonto 
Skyrius — pirmininkas Dr. Juo
zas Briedis. Leituvių Respubli
konų Beverly’ — Morgan Park 
Skyrius — pirmininkas Albertas 
Vengrys. Lietuvių Respubliko
nų Harvey’ Skyrius — Vykdoma
sis sekretorius Marge Norwich. 

I Lietuvių Respublikonų Mar
quette Parko Skyrius — orga
nizacinis pirmininkas Jonas 
Račkauskas. Dėl papildomos in
formacijos prašome kreiptis pas 

.Lygos sekretorių Anatolijų Mi- 
luną, 1920 So. 51st Court, Ci
cero, Illinois 60650.

Paryžiuje kaž kas sugalvojo akinius, 
kurie turi baterija varomus stiklui va
lyti prietaisus, panašiai, kaip automo- 

biliuoce.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PreddentM

2212 W. Cennak Road ‘ -Chicago, Hl. Virginia 7-7747

BUTŲ NUO M A V IMA S
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S —■ VERTIMAI \

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE . ... ;

6455 So. Kedzie Ave. — PRospėct 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

T e; R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms. t t T
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 "

M.
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tef. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai^ ir 

kitokį blankai. :k :

A. T V E R A S -
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941*

A. G. AUTO REBU1LDERS 
čia automobiliai išlyginami ’ ir' nūda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, .prityrusių. darbininkų..,Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III.' 

TEL/— 776-5888 ?' ‘jį 
Anicetas. Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3203V2 W. 95th St.

GA 4-8654

Slate Farm Fire and Casualty Com na n

K. ERINGIS “ 
CALIFORNIA SUPER SERVICER 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, ; 

tune-ups ir t. t. - 
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL.’ TEL. VI 7-9327

MEDŽIOTOJŲ - * 
MEŠKERIOTOJŲ BALIUS • .
Čikagos Lietuvių Meškerioto

jų ir Medžiotojų klubas įsteigtas 
prieš 11 metų. Klubo pagrindi
nis tikslas — medžiojimo ir 
meškeriojimo sportas. Meške
riotojų klube gali būti neribotas 
skaičius, medžiotojų iki 25 as
menų.

Šiuo metu klube yra apie 90 
narių. Klubas be medžiojimo ir 
meškeriojimo, rengia įvairius 
parengimus, iš kurių pelno re
mia: lietuvišką spaudą, radijo 
valandėles. Altą, Balfą ir kitokią 
kultūrinę veiklą. Prieš kelius 
metus buvo surengtos dvi sėk
mingos gegužinės, kurių pelnas 
paskirtas Lietuviai Televizijoje. 
Yra ir Lietuvių Fondo nariu. 
Kasmet klubas rengia tradici
nius žvėrienos balius, kuriuose 
svečiai vaišinami medžioklės 
laimikiu - žvėriena.

šiemet žvėrienos balius įvyks 
sausio 22 d., 7:30 vai. vak. Jau
nimo Centre. Svečius pavaišins 
žvėriena ir kitais valgiais. Bus 
Įdomi programa, kurią išpildys: 
Živilė Numgaudaitė ir Liucija 
Buividaitė - Ambrosienė. Bus 
geras orkestras ir kitų įvai
rumų. S. J.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

LAIMINGI NAMAI
12 METŲ 2 butų geriausias mūro 

namas. 2 atskiri šildymai, 2-auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke, — 
$37,700. ..

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alunu langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro.vėsintu- 

‘ vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko? $44,900.

'DIDĖTJS 6 kambarių mūras. Mo- 
Jdernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke.; $22,500. į.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji'- karpetai, 
puošnus beismantas,v garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000. T

30 pėdų su garažu prie 
J pat parko.- $1Q<4Q0. r i

■ 4 BUTŲ gražus mūras ir auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Mafia High 

J —‘$42.700.

Valdis Real Estate 
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir.pašto 
gė. centrinis šildymas, garažas. Rrigh 
ton Parite." ’ ' - ------- --------

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, ’ ^Įrengtas 
skiepas, .gardas... Tuoj, galima užim
ti. i 77-ta -prie California Ave. . A

MAISTO KRAUTUVĖ" ir ' 2 būtai 
Brighton Parke,

3 BUTAI ir tbtafcf fi patalpa £ Mat- 
ųuetė Parke.

VALGYKLA su narnu ir visais Jren 
Šimais. Judri vieta.

’Ai

'APYNaUJIS 2-jų butų gražus niūri, 
no 3 mi e s., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500 .

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke.; $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mur., alum, 
langai, šiluma gazu, .įrengtas’ rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ker . $36.500. - ži

GRAŽUS 4. BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr.. garažas. Mar
quette Parke. $52.000. - -

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui.. Oak
lawn. Teiraukitės. . U.-.!--

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO. ILL. 60609 
j TEL.: VI 7-3447

A. 4 L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.
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