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Nigerijos kareiviai tikrina užimtoje Biafros teritorijoje visus praeivius. Vien iš Abos miesto, 
kariuomenei artėjant, buvo Hoig? 400,000 gyventojų.

Debesuota, 
dieną 15°, naktį
Saulė teka 7:14; leidžiasi 4:48. Washington

VOI Price 10c

Amerikos Liet. Tarybos pirmininkui inž. E. Bartkui lankantis 
New Yorke, š. m. sausio mėn. 9 d. įvyko išsamus pasikalbėjimas 
su Vliko pirmininku dr. J. K. Valiūnu, finansų tvarkytoju inž. J. I 
Valaičiu ir Tautos Fondo pirmininku prel. J. Balkūnu.

Nors tarp mūsų veiksnių nuo
lat vyksta glaudus bendradar
biavimas, bet atskirais atvejais 
tenka sutarti veiklos būdus bei 
priemones. Paskutinio Vliko 
Seimo, įvykusio praėj. Metų 
gruodžio 6-7 d. New Yorke, nuta 
rimai, o taip pat ir Vliko Val
dybos pateiktasis 1970 m. Lie
tuvos laisvinimo veiklos planas 
reikalingas vykdyti suderinto
mis pastangomis.

Todėl Altos pirmininkui inž. 
E. Bartkui apsilankius New 
Yorke, sausio 9 d. Vliko pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas, drau
ge su Lietuvos Laisvės Komite
to Pirmininku V. Sidzikausku 
aptarė veiklos būdus ne tik JAV, 
bet ir visame plačiame pasauly
je.

Nauja veiklos paskata yra Lie
tuvės Steigiamojo Seimo 50 m. 
sukaktis. Jis buvo visos tautos 
demokratiniu būdu išrinktas ir 
tautos suverenumo vardu pro
klamavo, kad Lietuvos valstybi
nė nepriklausomybė jau pilnai 
atstatyta.

Po 22 metų Sovietų Sąjungos 
militarinės jėgos Lietuvą oku
pavo. Okupacinė padėtis ir nuož
mi lietuvių tautos priespauda 
reikalauja visų mūsų jėgų įtam
pos padėti jai išsilaišviiiti. Y

Dabar pasauly vyksta nauji 
reiškiniai ir jie turi būti išnau
doti Lietuvos laisvės bylai gin
ti, būtent, a) JAV-bių su So
vietų Sąjunga pasitarimai nusi
ginklavimo klausimais ir b) So
vietų Sąjungos pasauliui per
šamas ir Europoje randąs pri
tarimo, Europos saugumo klau
simas.

Įvairiems klausimams, kaip 
Lietuvos Steig. Seimo 50 m. su
kakties minėjimas, aptarti ir 
veiklai suderinti š. m. sausio 2'4- 
25 d. Čikagoje numatytas PLB 
Valdybos, JAV Liet. Bendruo
menės, Altos ir Vliko pirminin
kų pasitarimas.

Vasaros pradžioje numatyta 
sukviesti- lietuvių veiksnių kon
ferenciją. (E)

Jaunimas žavisi 
vakarų muzika

Jaunimas, “beat” muzikos be
siklausydamas, “siaučia”, ne tik 
Vakaruose, bet ir okup. Lietuvo
je — tai paaiškėjo 1969 m. pa
baigoje, Vilniuje, Filharmonijos 
salėje, gastroliavus įtalų lengvo 
žanro dainininkei di Stefani. 
šalia jos, dainavo ir studentų 
estradinis ansamblis “Mumijos”.

Visa būtų buvę savo vietoje, 
jei ne, pasak “Lit. ir Meno” vie
nas “bet”. Taigi, kai scenoje 
pasirodė, su. dainomis, vienas iš 
atvykusio ansamblio muzikan
tas, jis “sujudino” visus, anot 
vilniškio savaitraščio, salėje bu
vusius “visus vaikigalius”. ,

Kuriuo būdu tas “sūjudini- 
mas” pareiškė? Oga, laikraščio 
žodžiais: “pasigirdo kaukimas, 
švilpimas, beldimas kojomis... 
kartojant nuvalkiotą bitlų melo
diją, dalis balkonuose buvusių 
paauglių pradėjo šaukti, skery
čioti rankomis... paaugliai įsi
siautėjo”.

Tai režiminį, agitatoriaus Ka
daičio redaguojamą laikraštį ne
paprastai pykdo, ypač, kai tas 
jaunimas (“paaugliai”) taip ver-

SAIGONAS. — Vietnamiečiai, 
po ilgo tylėjimo, pranešė Ame
rikos karinei vadovybei Vietna
me, kad du Amerikos kariai: ka
pitonas David Devers ir seržan
tas John O’Neill, kurie dingo ka
ro lauke T966 rugpjūčio mėn., 
buvo komunistų paimti nelais
vėn, tampyti po komunistų val
domus kaimus net 49 dienas, iš
statant juos žmonių pajuokai ir 
įvairiems pažeminimams. Tada 
Hue mieste, aikštėje prieš baž
nyčių, amerikiečiai buvo nušau
ti. Rasti ir judviejų palaikai, 
kurie bus perkelti į Ameriką. 
Žmonės iki šiol tylėjo, bijodami, 
kad komunistai gali jiems atker
šyti. Karinė vadovybė tvirtina, 
kad tai ne pirmas atvejis, kada 
komunistai nužudė savo belais
vius.

generolas Benjamin Davis Jr., 
kuris aviacijoje ištarnavo 37 me
tus ir pasiekė aukščiausią negro 
turimą laipsnį Amerikos kariuo
menėje, išeina į atsargą ir yra 
sutikęs būti Clevelando miesto 
policijos ir ugniagesių vadu. Jį 
šiom pareigom pakvietė miesto 
meras Carl Stokes, pats negras. 
Sakoma, kad gen. Davis atmetė 
visą eilę pasiūlymų iš pramonės 
bendrovių. Clevelande jis gaus 
24,000 algos per metus.

LILLE. — Prancūzijoje vie- 
nas jaunas studentas susidegino vo ka^iviųJr dėl to dviejų mė- 
mokyklos kieme, minint metines Pesip derybos duodančios jo- 
nuo Čekoslovakijos studento Jan Ik1^ vaisl1l-
Palacho susideginimo. Valstybės sekretorius William

KAIRAS. — Vasario mėnesį] Rogers pareiškė žurnalui “Ū. S. 
Jugoslavijos prezidentas Tito News E World Report”, kad ka- 
lankysis Egipte, kur jis tris die- ras tarp Kinijos ir Sovietų Są- 
nas tarsis su prezidentu Nasse- jungos yra galimas, tačiau Ame- 
riu. rika tikisi, kad jo nebus. Ame-

PARY'žIUS. — Amerikos di- rikos linija esanti: neišnaudoti 
plomatai tvirtina, kad Hanojus ginčo tarp tų komunistinių val- 
apgayo ąpie 100 amerikiečių mo- stybių, nes didesnis judviejų kon 
terų, kurios lankė š. Vietnamo fliktas būtų Amerikai nenaudin- 
ambasados pareigūnus, teirau- gas, bet kenksmingas tolimes- 
damosis apie savo •vyrus laku- nėję perspektyvoje”, 
nūs. Hanojus pažadėjo praneš
ti, ar jų vyrai gyvi, tačiau tik 
viena moteris gavo atsakymą.

MASKVA. — Sovietų kariuo
menės laikraštis kritikuoja 
Amerikos istorikus, kurie, rašy
dami apie kovas prieš vokiečius 
Ardėnuose, giriasi, kad. Ameri
kos kariuomenė sustabdė vokie
čių ofenzyvą ir atmušė priešo 
dalinius. Du sovietų pulkinin
kai rašo, kad tik sovietai išgel
bėjo amerikiečius tame mūšyje, 
nes jie pradėjo rytų fronte nau
ją ofenzyvą. Visas pasaulis ži
no, kad vokiečiai mušė rusus, 
kaip norėdami, ir nusilpo tik 
tada, kai vakarų jėgos įsijungė 
į karą.

knyti
ar ne

giškai seka nelemtuosius Vakarų 
įpročius. Patariama pačiai Fil
harmonijai susirūpinti 
lankytojų elgesiu.

Mums gi, Vakaruose, 
mintis: galima pritarti 
jaunimo susižavėjimui “beatlių 
ir pan. koncertais, bet tas žavė
jimasis Vilniuje dar ir reiškia: 
per daug jaunimui jau įgrisusios 
ypač partijos “šlovinimu” per
sunktos dainos ar koncertai ir 
jie ieško ko nors naujo ir ypač 
Vakarais, jų papročiais dvel
kiančio. (E)

MASKVA. — Du jauni italai, Teresa Marinuzzi, 22 metų ir 
Valentino Tacchni, 23 metų, Maskvoje sukėlė daug kalbų. Jie 
šeštadienį atėjo į žmonių pilną Tsum krautuvę, (Tsentralni Uni- 
versalny Magazin ir pradėjo dalinti rusams lapelius, kuriuose 
buvo rusiškai parašytas atviras laiškas premjerui Kosyginui. 
Laiške sakoma, kad Sovietų Sąjungoje yra laužomos žmogaus 
teisės, laužoma Jungtinių Tautų tuo reikalu paskelbta 'deklara
cija. Ašaros ir kančios esančios vienodos visomis kalbomis. Laiš
ke reikalaujama paleisti nuteistus rašytojus, o jeigu iš tiesų yra 
reikalas juos teisti, teismai turi būti atviri ir nelaužyti teisingu
mo normų.

. .į.

HONG KONGAS. — Kinų komunistų laikraštis "Ta Kung 
Pao”, kuris Hong Konge visada išreiškia Pekino valdžios pažiūras, 
paskelbė žinią, kad Sovietų Sąjungos-Kinijos pas 
didėja, nes paskutiniu metu, nežiūrint derybų Pekine, sovietų 
daliniai vėl susišaudė su Kinijos pasienio sargybiniais. Susišaudy
mai' buvę toje pačioje Cen Pao saloje, kurią sovietai vadina Da
manskio sala, Usuri upėje. Pernai kovo mėnesį toje saloje buvo 
keli didesni susirėmimai. Sovietai ir kinai abu savinasi tą salą. 
Šiuo metu upė padengta storu ledu, kuriuo gali važinėti tankai 
ir šarvuoti automobiliai.

Hong Kongo komunistų laik
raštis tvirtina, kad derybos su 
sovietais nevykstančios gerai, 
nes rusai sulaužė abiejų prem
jerų Kosygino ir Ghou En La
jaus susitarimą. Rusai žadėję 
atitraukti nuo ginčijamų vietų 
savo dalinius, tačiau jie to ne
padarę. Rusai nekontroliuoją sa-

Rogers pareiškė, kad šaltasis 
karas tarp Amerikos ir Kinijos 
baigiasi, busimieji abiejų vals
tybių diplomatų pasitarimai 
sieks sumažinti įtempimus irpra- 
dėti naują laikotarpį.

Nigeriįoįe po civilinio karo liko milijonai pabėgėlių, kurioms sku
biai reikalingi vaistai ir maisto produktai. Amerika paskyrė šalpai 

10 milijonų dolerių.

Maskvos leidykla “Sovietskij 
pisatel” išleido A. Venclovos 
knygų, autobiografinės trilogi
jos, dvi dalis: “Pavasario upė” 
ir “Jaunystės atradimas”. Jas 
vertė V. Čepaitis ir jų tiražas 
siekia net 30,000 egz. Jau ver
čiama į rusų kalbą ir trečioji da
lis “Vidurdienio vėtra”.

Ne tik Lietuvoje, bet ir išei- 
tokiu vijoje tie vertimai į rusų kalbą 

Į stebina, nes Venclovos atsimi
nimų kūryba, kaip kritikai pri
pažįsta, neturi jokios literatū
rinės vertės, be to, visiškai ne
įdomūs ypač skaitytojui — ru
sui. Tai verčia ir spėti, kad lei
dykloms vykdant planus, sku
bama iš “broliškųjų respublikų” 
knygų versti ne tai, kas vertin
ga ir įdomu, bet... atliekas. Ži
noma, jei jos patikimų partiečių 

surašytos... (E)
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įyje įtempimai

Taline, Estijoje gruodžio mėn. 
įvyko antroji Pabaltijo muziko
logų konferencija. Pirmoji per
nai buvo Vilniuje. Jei pernai 
kalbėta apie muzikine, kritiką, 
tai šiemet — apie folklorą ir 
profesionalinę muziką. Estų mu
zikologai, kaip teigia “Tiesa” 
(nr. 291, 1969) yra nemažai nu
veikę, “sociologiškai tyrinėda
mi muzikinį skonį”.

Iš okųp. Lietuvos konferenci
joje dalyvavo muzikologai A. 
Ambrazas, J. Bruveris, A. Tau- 
ragis, A. Venckus, kompozito
riai K. Brunz&itč ir V. Barkaus
kas. (E)

— Olandijoje leidžiamas Tarp
tautinės eksperantininkų sąjun
gos žurnalas ‘'Esperanto” per
nai paskelbė K. Donelaičio “Me
tų” ištrauką, su V. Jurkūno ilius
tracijomis. Ištrauką išvertė 
Kauno mokytojas pensininkas 
Klemensas Naudžius. (E)

Plieno bendrovė 
veidmainiavo

BIRMINGHAMAS. — US 
Steel korporacija atšaukė savo 
draudimą įmonės tarnautojams 
ir darbininkams Alabamos liejy
kloje statyti įmonės kieme už
sienyje gamintus automobilius. 
Tas draudimas, paskelbtas sau
sio 1 d. buvo užgintas ir Plieno 
Darbininkų unijos. Bendrovė 

PRINCETON. - Gallup vie- ir unija tvirtino’ kad pIieno pra' 
šosios opinijos institutas paskel-! monėje sau duoną užsidirban- 
bė apklausinėjimo rezultatus,! Ueji turi pirkti ir llaudoti au’ 
kurie rodo, kad 61% amerikie-!tomobilius’ gamintus is Ameri' 
čių patenkinti prezidento Nixo-ikos plieno' * įmonės kiemą ne- 
no pirmųjų valdžios metu dar-lbuvo «eidžiami ^sienio auto 
bais. Per visus metus nreziden- įmobiliai net svečių’ to j ų

j ar prekybininkų.
Draudimas atšauktas įsikišus 

Alabamos Vartotojų Sąjungai. 
Ši labai sėkmingai pradėjo ko
voti prieš US Steel draudimą, 
išaiškinusi, kad bendrovė veid
mainiauja, ji plieną 

j Venecuelos rūdos, ne 
ko j e iškasamos, nes 
ją parduoda pigiau.

tą Nixona parėmė 62% apklau
sinėtųjų. Didžiausią pritarimą 
Nixonas turėjęs lapkričio 3 d. 
po savo kalbos apie Vietnamą. 
Tada jam pritarė 68%amerikie- 
čių. -

Reikia pridėti, kad po vie
nų metų valdžioje ir kiti Ame
rikos prezidentai turėjo nema
žą pritarimą. Prezidentas John- 
sonas buvo gavęs 75% pritari
mą, prez. Kennedy — 75%, prez. 
Eisenhoweris — 68% ir prez. 
Trumanas 71%.

gamina iš 
iš Ameri- 
Venecuela

Už visus neramumus

o Viceprezidentas Agnew bai-1 
gė savo kelionę po Azijos kraš-i 
tus ir ilsisi Havajuose. Washing
tone jis bus pirmadienį.

PRAGA. — Čekoslovakijos 
; valdžia visus veiksmus prieš 
studentus, darbo unijas ir kitus 
sovietų okupacijos priešininkus 
vadina kova su “trockistais”. 

! Straipsnyje, kuris buvo atspaus- 
— Anglijoje leidžiamas mė- ■ dintas svarbiausiuose komunis- 

nesinis žurnalas “East West Di-;tų laikraščiuose “Rude Pravo” 
gest” pr. m. nr. 12 Įdėjo apra- Į jr “Pravdoje” sakoma, kad iš- 
šymą apie Lietuvos kunigą L. aiškinta grupė, pasivadinusi “Re- 
Kunevičių, kuris ieškojo reli- voliucine Socialistų Partija“ pla- 
ginės laisvės Kremliuje ir Oku- navo paimti valdžią ne tik če- 
pacinėje Lietuvos valdžioje.

Pasinaudota “Eltos” anglų! cialistinėse šalyse”, įskaitant ir 
kalba žiniomis. (E)' pačią Sovietų Sąjungą.

_ ši partija leidusi literatūrą, 
kurščiusi jaunimą ir darbinin- 

• kus, ruošusi rugpiūčio mėnesio 
j demonstracijas. Grupė buvusi 
i ypatingai stipri metalo ir spau
stuvių darbininkų unijose.

koslovakijoje, bet visose “so-

Pakeitė generolus
SAIGONAS. — P. Vietnamo 

prezidentas Thieu, stiprindamas 
savo valdžios aparatą, atleido iš 
pareigų 12 apskričių viršinin
kus ir du generolus. Vienas jų, 
gen. Thanh Hoang vadovavo 7- 
tai pėstininkų divizijai, kuri per
nai pakeitė išvežtą namo 9-tą 
amerikiečių diviziją.

Vietnamo spaudoj gen. Hoang 
kritikuojamas už tai. kad jis, per
ėmęs didelę amerikiečių bazę, 
kainavusią 26 mil. dol., ją taip 
apleido, kad jos įrengimai gy
ventojų buvo plėšiami ir vežami 
į Saigono juodąją rinką parda- 

j vimui.
Kitas pakeistas generolas va

dovavo trijų apskričių Mekongo 
žemupyje, prie Kambodijos sie
nos gynybai.
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Žinia apie italų veiksmus 
tuoj pasklido po krautuvę, žmo
nės noriai ėmė lapelius ir juos 
arba skaitė ten pat, arba kišo 
Į kišenes. Policija greit atvyko, 
tačiau italai prisirakino storomis 
grandinėmis prie metalinių krau
tuvės pertvarų. Užtruko visa 
valanda, kol italai bbvo, perplo
vus grandines, išvaduoti.

Policija suėmė ir kelias va
landas išlaikė penkis užsienio 
korespondentus: vieną italą, du 
amerikiečius, švedą ir anglą. Bu
vo suimti ir trys krautuvėje bu
vę žmonės. Matyt, buvo paste- 

I beta, kad jie turi išdaikit'j la- 

. Nežinia, ką sovietai darys su 
tais italais. Anksčiau buvo du 
panašūs įvykiai, pernai Gum 
krautuvėje prie Kremliaus de
monstravo du švedai, dar anks
čiau — trys anglai. Jie visi po 
tardymo buvo ištremti iš Sovie
tų Sąjungos be teisės kada nors, 
į ją sugrįžti.

Įdomi' buvo krautuvėje buvu
sių žmonių reakcija į italų de
monstraciją. Viena moteris, 
matyt arši komunistė, juos iš
barė, sakydamas: aš spiaunu ant 
jūsų laiško. Mes rusai patys 
mokame tvarkytis be jūsų, už
sieniečių pagalbos. Kita moteris 
tarė: “Maladiec, aš norėčiau tu
rėti tiek drąsos, kiek jūs turite”.

TEL AVIVAS. — šeštadienį 
Izraelio lėktuvai puolė Egipto 
elektros ir telefono linijas 36 
mylios nuo Kairo ir jas susprog
dino. Energijos tiekimas ir su
sižinojimas tarp Kairo ir Sue- 
zo kanalo fronto buvo nutrauk
tas.

Stebėtojai bijo, kad Viduri
niuose Rytuose artėja totalinio 
karo pavojus. Valstybės sekre
torius Rogers neseniai pareiškė, 
kad Viduriniuose Rytuose nėra 
optimizmui vilčių. Kremlius no
ris laikyti šią sritį įtempime.

Izraelis vis dažniau puola 
Egipto viduje esančius taikinius. 
Premjerė Goldą Meir pareiškė 
spaudai, kad tie aviacijos puoli
mai siekia sumažinti Nasserio 
prestižą ir neleisti jam planuo
ti naujų karo veiksmų. Jei tie 
puolimai privers Egiptą pakeis
ti vyriausybę, Izraelis dėl to ne
verks, — pareiškė Meir.

Mirė Vacį. Alksninis
Praeitą šeštadienį, sausio 17 

dienos rytą. New Yorke mirė, 
sulaukęs 68 metų amžiaus, Vac
lovas Alksninis.

Jis buvo Lietuvos kariuome
nės atsargos kapitonas ir Šiau
lių rinktinės vadas. Visą gyve
nimą jis sielojosi Lietuvos vals
tybės ir lietuvių tautos laisvės 
reikalais.

Velionis bus laidojamas pir
madienį, sausio 19 dieną.



“DIALOGAS” SU KOMUNISTAIS
IR APIE KOMUNISTUS

t>r»eš keletą metų Toronto 
dienraščio “The Telegram” du
• orteriai; Allan Kent ir Čion 

ilds. kėlėt.} savaičių tyrinėję 
ananos komunistų veiklą, pa

jėgumą ir tikslus, savo surink
tuosius duomenis surašė į devy- 
< :s straipsnius ir juos paskel
bė viešumai.

tur,
nadoj. kracviciuis komunistai — 
yra Sovietų politikos įrankis. Jis

aktyvus Maskvos šnipas.
Jų tarpe — ir lietuviai

o Kanados komunistai laukia? | A straipsnių autorių !
; teigimu, komunistai Kanadoje Į 

Jie laukia lūžio demokratinia- nepajėgią sumedžioti pasekėjų 
:e pasaulyje, kurį, jų manymu, j ypač nanjųjų ateivių tarpe. Vi- j 

į sos jų pastangos šioje srityje — į 
j buvusios ir tebesančios bever- j 
tės. Tačiau senųjų įvairių tau- j 

j tų ateivių kolonijose — esą ne- j 
'mažai raudonųjų. Ypatingai ne-‘ 
[mažos jų grupės esančios ukrai- j 

t i nie'ių. lenkų, rusų, žydų, veng- j 
^^įrų, slovakų ir jugoslavų atei-Į 

! viuose. Kitose tautybėse — po į J *• M Imažiau. i

lįs iššaukti kilęs karas arba 
čar; pasaulio ekonominis su-

jie nėra metę vilčių

z^r-’io la-ku, nelaukdami 
anksčiau paminėtųjų progų 
Čia u, bent pakol kas, girdi

priėję išvados, jog šiuo me- 
revoliucija 
reikia dar'

jame krašte 
alima. Esą,

K
įme iš eilės paskelbta

laukti ' tada įsidėjo ir įvairių tautybių 
visą laiką j ateivių komunistinių laikraščių

\ antgalvių nuotrauką. Jų tarpe 
ėjai išdirbtą programą. Progra- Į — matėme ir mūsiškį suraudo- 

: ię esą šie pagrindiniai punk- nėjusių lietuvių organą, leidžia- 
' ! -ną Toronte, “Liaudies Balsas”.

Sil minti Kanados nusieta- Į To laikraštėlio leidėju pasira- 
>cą organizuoti pasipriešini- išo nekalto pavadinimo org-ja — 

~o jėgas kaip viduje, taip ir už- į “Lietuvių Literatūros Draugi- 
rienyje ; ja”, žinoma, nei patys leidėjai,

‘ri Palaužti šio krašto pajė- Į nei redakcija niekad nesako, kad 
gumą ekonominėje ir gynybos je yra komunistai. Jie sakosi 
rintyse ir i esą tik “progresyvūs darbinin-

3) Nuolat būti pasiruošu-! kų užtarytojai”, šitokia priedan- 
ir turėti grynai paruoštą‘>ga jiems ilgą laiką pasisekdavo 

m?š:nerija. kuomet tik ateis lai- ’ įtraukti į savo eiles daugelį vi- 
s laikotarpis, tuojau perimti ■ siškai padorių lietuvių, kurie šir-

ež’irint to. jie 
daug dirbą ir turį gana kruopš

Prekybos laivai, kuriems tenka vežioti sunkius krovinius, kartais statomi dvigubu liemeniu, šis 
Liberijos laivas "Gloria Siberum", kurio priekis matomas viršuje, turi du motorus h- dvigubą denį.

restoranus lan-

što valdymą Į savo rankas, 
ito s’ekdami — jie stengia

imėti kuo daugiau savo 
narių ir simpatikų. Ri- 
.iso pasaulio komunistų 
kaišioti pagalius į Ra

Lyse nė kiek nėra nustoję nuo
širdaus lietuviškumo ir paraudo 
:ik iš paviršiaus. Kažkas yra pa
sakęs,. jog tie lietuviai — yra 
carytum burokai: iš paviršiaus 
raudoni, bet praskusk tik raudo
ną žievelę ir rasi visiškai baltą

ngiausiai nukenčia parduo 
. Kai kurios krautuvės ati- 
i turis tik savo pažįstamiems 
tikimiems klientams; kito-

Labiausiai aliarmuojantis yra
■ mažamečių piktadarių skaičiaus - 
daugėjimas. Dažniausiai tai yra 
apie 13 metų amžiaus narkoma- 

j naį kurie, norėdami įsigyti nar- 
vakaro sunku bebuvo pamatyti j kotik^ Pasiryžę bet koki nusikal 
žmogų miesto gatvėse toliau ■ timą padaryti.

l kaip per vieną bloką nuo Baltojo 1 Kaikada atsitinka ir linksmų 
(Namo. Restoranai ištuštėja nuo ■ nusikaltimų. Arti Baltojo Na

mo esančioje krautuvėlėje koks 
įtai vagis mėgėjas pavogė Jė
zaus stovylėlę. Krautuvėlės ve
dėjas paaiškino: “Buvome ją pa
statę, kad apsaugotų nuo va- 
g*ų .

Piktadarystės iššaukė gilias 
I permainas visame miesto gy- 
' venime. Net prieš šventes, apsi
pirkimo dienomis, po 9 valandos

110 valandos vakaro.
Pavojuje atsidūrė ir diploma

tų korpusas. Ties vienu liuksu
siniu viešbučiu buvo užpultas 
sovietų ambasados attache, ku
rį išgelbėjo praeinantis ameri
kietis karininkas. Buvo užpul
tas ir italų ambasadorius, bet 
šis spėjo automobiliu pabėgti, 

j '.'rezidentas Nixonas praeito

IŠSISUKIMAS

■.'jądos alijantų ratus nekomunis- j medžiagą...
•įn:ame pasaulyje ir stengtis' Tikrai, labai gaila tų žmonių, 
trukdyti laisvųjų tautų karinį i kurie, būdami suvedžioti komu

nizmo vadų, gaunančių iš Mas
kvos stiprią paramą už savo iš
davikišką darbą, pasidarė akli 
savo pavergtos Tėvynės duobka
siais ir to krašto, kuris juos nuo
širdžiai priglaudė (Kanados), 
išdavikais.

Kanados vyriausybės žvaigy-

pesiriiosrmą,
; ’’ Kiek galima daugiau 

sįr- r-rbtis ir u'imti reikiamus 
t. •* s darbininkų unijose, kad, 

ąt.ri:;? laikui, būtų galima pa- 
hvi ti industrinį krašto pajėgu
mą. organizuojant tam tikslui 
lėtojo darbo (slow-down) strei
kus. vykdant sabotažo aktus ir i bos organai turi jų visų tikslius; 
pn. Taipogi skverbtis į Kana-j sąrašus, žymesniųjų vadų turi 
čbs ginkluotąsias pajėgas ir ten I net fotografijas, yra suregis

travę visus tuos, kurie skaito ir 
prenumeruoja “Liaudies Balsą” 

'urėti pakankamai kovin- ir, laikui atėjus, juos izoliuos.
šis reikalas — jau nuo seniai 
“vieša paslaptis” ir apie- tai ke- 

........ _ , „ lėtą kartu buvorašyta kanad iš
viso krašto valdymą įįkoj spaudoj.

Taigi, jei už savo pragaištin
gus darbus, apmokėtus Maskvos 
pinigais, paklius už grotų tik-

vsryti panašų pragaištingą dar-

rn partijos vyrų ir moterų rak
tinėse vietose, kurie, tinkamai iš
treniruoti. laikui atėjus, galėtų

savo rankas - kaip tai buvo pa
daryta Čekoslovakijoje ir pustu
zinyje kitų kraštų — ir pajėgtų

rieji raudonųjų vadai ir nekaltų 
žmonių suvedžiotojai, jie bus to 
užsipelnę. Bet jei paklius tie 
mūsų ramūs darbininkai ir ūki
ninkai, kurie pakluso komunis
tiniams melams ir jų propagan
dai — bus labai gaila. Jiems, 
kiekvienu atveju, kol dar nevė
lu, reikėtų nutraukti visus ry
šius su komunistais (nemažai 
jų — taip ir padarė), nustoti
prenumeravus ir skaičius jų lei- (žinoma, daba 
džiamą “Liaudies Balsą”, nu- žiau. Daugelis 
stoti lankius komunistinį “krem- Į narių —neatsiranda — Pr. Alš.). 
lių” Toronte, Claremont gatvė-1 Jų leidinys — “Liaudies Balsas” 
je, išstoti iš komunistinės “Sū-Į (People’s Voice), leidžiamas lie- 
nų ir Dukterų” pašalpinės d-jos, ’ tuvių kalba savaitraštis, spaus- 
kuri taipogi valdžios įtraukta 
į komunistinių org-jų sąrašą. 
Tuo būdu būtų išgelbėtas ge
ras vardas krašto valdžios or- 
gampakyse ir būtų nuplauta sa
vo Tėvynės išdaviko žymė.

Suvedžiotieji mūsų tautiečiai 
gal dar ir šiandien raminasi, jog 
“Liaudies Balsas” nėra komu
nistinis laikraštis, tik ginąs dir
bančiųjų reikalus ir “progresy
vus” ' 
gija* 
ganizacija.

0 iš tikrųjų — taip yra

Minėtieji “The 
bendradarbiai, išskaičiuodami 
Kanadoje veikiančias komunisti
nes organizacijas ir einančius

komunistų laikraščius, tada to (čių) “Liaudies Balsas” išspaus- 
dienraščio vienoje laidoje be jo- ' dino atsakymą į mano rašinį dėl 
kių rezervų komunistinėmis pa- I suvedžiotųjų lietuvių laikymo- 
skelbė abi minėtas organizaci
jas ir “Liaudies Balsą”.

štai, kokios žinios tenai buvo 
paduotos apie raudonuosius lie
tuvius, jų laikrašti ir draugijas:

“Lietuvių Literatūros Drau-' gijos bei “L. Balso1
gija” (Lithuanian Literary So- visiems žinomi, tad kalbos 
ciety). — Narių skaičius 700 slaptus sąrašus — esanti nesą-

— gerokai ma-į menė, o priminimas “Maskvos 
aukso” — esanti sena pasaka. 
Kas, girdi, tokį melą skelbia, to 
sąžinė turinti būti juoda...

Gaila, kad tada “L. Balsas” 
nusuko į šalį. Juk mano straips
ny buvo kalbama ne apie komu
nistinių vadovų registravimą, 
bet apie eilinius sekėjus, kurių

tame yra daug nuo komunizmo 
tolimų, bet vis dėlto su jais vie
nu ar kitu būdu susirišusių, pvz., 
priklausančių organizacijai ar
ba prenumeruojančių jų laikraš-

Pr. Aiženas i

Mokytojas: Jonuk, pasakyk 
man, kaip vadinasi aukščiausias 
kalnas pasaulyje?

Jonukas: Taip, ponas moky
tojau, kuris kalnas?

• AUJl -KIEKVIENO
.•4Kbo Žmogaus

^RAUGAS IR «? 1CUIL•">

išmirė, o jaunų

dinamas Toronte.
“Kanados Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų pašalpinė draugija” 
(Canadian Lithuanian Sons and 
Daughters Mutual Benefit As
sociation). Narių .skaičius — ta
da buvo nurodytas 1000. Savo 
tikslams naudojasi “Lietuvių Li
teratūros draugijos” leidžiamu 
laikraščiu “Liaudies Balsas”.

Mums atvykus Kanadon, rau-
o “Sūnų ir Dukterų Drau- (donieji šaukdavo, kad tik “fašis- 
— nėra komunistinė or-; tai dipukai” juos vadina komu- 

į nistais. čia jau ne “dipukų” žo
dis, bet žodis žmonių, kurie rei
kalą ištyrė, prieidami ir prie

Telegram” oficialių šaltinių. Todėl ir nuo
širdžiai kviestini visi suklaidin
tieji lietuviai į tiesųjį kelią...

0 čia — ir “dialogas” 
su komunistais

$20,000.

>WFHYOfx 
YOUR SAVWGS

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪ>U PIL MAS PATARNAVIMAS:
Ottrb

' o Nje Sor»u$ Savings
‘ Mortgage

Improvement Loans
• ChrHhna^ Club
f ?n<urA<i Family Savings

"Notary Public Servxe
• Free community rooms 

your . organis'd meetings
* CasK checks and pay Ml 

family b’Ms with our spec*I 
money order checks

Sell ft reihfrm U. S. Bonds
♦ Two large free park'g tots
• Saveby^M»H Kits
• Travelers ^Checks
* Safe Deposit Bmces

’rm? in erm f.
• ūti SI,000, Pt-ln.% mokamas 
kas trys mėnesiai.

f Cerhfikaty srakaitos

f] Certifikatai ixduodann tūks 
Mažiausiai tur,

Ant visą# knygeliu 
įskaitų

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

Chicago Savings 
and Loan Association

the

0 £ J

Mon 12 P M 'o 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. and Fri. 9 to R Saturday 9 to 1230

lobn Pakel, Sr., President and Chairman of

WESIERW AVE.

Kai minėtieji straipsniai bu
vo paskelbti “The Telegram” 
dienraštyje apie Kanados '(jų 
tarpe — ir lietuvius) -komunis
tus, tada, prisimenu, parašiau 
straipsnį į lietuvišką spaudą, 
naudodamasis kolegų laikrašti
ninkų (iš Kanados spaudos) 
duomenimis. Į-tai atsišaukė ir 
“Liaudies Balsas”-, kurio iškar
pą ir šiandien turiu. Iš to ir su
sidarė “dialogas”.

Negreitai (net po trijų savai-

Vienoje madų parodoje buvo parody
tas apsiaustas, pagamintas iš lapės 
kailip rr nerūdrfančra pitono juostų. 
Viena juosta suriša modelio rankas 

viri alkūnių.

si kartu su komunistais ir pri
klausymo jų organizacijoms. 
Esą. komunistai veikią viešai, 
jų organai ir taip pat lietuviš
kosios Sūnų ir Dukterų drau- 

’’ žmonės esą

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai.

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kiL

Romana

Prašome

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

siųsti čekį arba. Money Orderį tokiu adresu

Americans who don’t

So what can you do about it?
WeH first of aD, maybe you 

should take a long, hard look at 
this country of ours. Maybe we 
should look at our healthy side as 
well as our iD&

And maybe, just maybe, you’ll 
find we’re not all that bad.

Sure we have our problems. 
And they’re not going to go away

sour*

a Bond that’s worth 
*25.00 in just 7 years 
If you <fid that every 
month you’d stash 
away quite a nest egg 
for yourself

And so would your country.
Your country would be economi

cally stronger to find remedies for 
some of the headaches we have.

But they might start to go away 
ifyou seriously want to do some- 
thing for your country.

A ILSSavings Bond is one 
way. Let’s say you fork over jOg 
*18.75 of your hard-earned 
cadi Through a Payroll 
Savings Plan where you 
work, or at your bank 
Thai will^ive you

called freedom.
Something that’s hard to appre

ciate. Until you lose it
Savings Bondsnow have a new 

high interest rate of And 
buying them gives you the prrrileg 
of also buying the even higher 

L interest 5% Freedom Shares 
B in combination.
A However you look M it, it 

simply makes a lot of sense 
Mm to invest in your country.

After all, it’s the only

Take stock in America
Buy US Savings Bonds & Freedom Shares

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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__gailestingi aus 

gyvenime ir vra metai. Jie pri 
barsto į plaukus sidabro, ji< 
prikapota veiduose raukšlių, ji< 
iš iminn jaunu paUdFU MUUuDainZj 

is vidutinio amžiaus žmo&fau 
tiesia takus į senatvę, iš jos 
amžinybę.

Kada naujus metus sutinka 
me, linkime vienas kitam vi 
šokių džiaugsmų, visokių lai
mių. Gal šie.metai, mus pasen
dinę, bus geresni, bus vienin
gesni, — gal juose suspindės 
mažytis vilties spindulėlis, ar
tinantis pavergtai tėvynes lais
vės pragiedrulių.

Labai jau girtis praeitų -me
tų nuveiktais darbais negulė
tume. Tiesa, prošvaisčių būta, 
bet tai tik atskiri pasirodymai. 
Gal jau atėjo laikas, visa gran
dine susirišti ir tos grandinės 
nenutraukti: kad Lietuvos lais
vinimo reikalai ir tautinio išli
kimo būtinybė nuolat ir nuolat 
būtų brėžiama, diena iš die
nos, savaitė iš savaitės, mėnuo 
iš mėnesio.

Tektų nemeluojant pripa
žinti, jog politiniai reikalai bu
vo vykdomi lyg ir tiksliau. 
Daug kur buvo atstovauta, 
daug su kuo kalbėtasi, kad Lie
tuvos vardas būtų parodytas, 
kad mūsų okupuotos tėvynės 
byla nebūtų svetimųjų tarpe 
pamiršta.

Tik gaila, jog nevisuomet 
reikiamai supratome mus at
stovaujančių organų pastan
gas, nevisuomet jų nuomonės 
paklausėme.

Labai didelis išsimušimas 
būtų lietuvių genocido paroda. 
Ji, girdėti, jau visai užbaigta, 
tik, atleiskite, nelabai tesupran- 
tame, kodėl iki šiolei nematyti 
jos pasirodymo viešai. Nekan
traudami laukiame: ta paroda, 
įvedus ją į amerikoniškos vi-

to dJSIN l

bŪL

įdKivHizuus paroavmas tautos 
i kančių, jos (kovos už; laisvę, 
j okupanto sunkiai kitiems su- 
įprantamo tautos naikinimo ir 
žudymo.

Darbas milžiniškas. Jis baig
tas. Belieka tik vykdyti. Kad 

|ir ne atvirų, bet pravertų durų 
tai parodai galėtume surasti.

Reikėtų tik vienus kitur už
kabinti. Be abejonės, atsiras
tų amerikonų organizacijų 
daugiau, ypač, priešiškai nu
sistačiusių komunizmo linkme.

Reikia tik pradžios.
Nežinau kodėl, bet nebuvo 

reikiamai paminėta nė sukak
tis, ilgų dvidešimt penkerių 
metų sukaktis, nuo to laiko, 
kada prievarta palikome savo 
kraštą, protestuodami prieš 
rusiškojo, raudonojo bato įkė
limą (taip gi smarkiai šaukė
me: protestuodami).

Ar tokios protesto eisenos 
nebūtų buvusios tikru parody
mu, jog ne tik neužmiršome, 
bet ir toliau vykdysime savo 
protestą ?

Apie tai kur esu užsiminęs 
anksčiau, bet kažin, ar tokia 
užuomina bus radusi atgarsio.

Norėčiau trumpai sustoti prie 
kito klausimo.

Niekam nenaujiena, gal la
bai banalu būtų tarti, jog mū
soji bendruomenė susideda iš 
tautiečių, .skirtingų tarp savęs 
amžiaus probėga. Apie kitus 
skirtumus čia neužsiminsiu.

Pati senoji lietuvių karta, vi
dutiniojo amžiaus, jau spėjusį 
ar gal ir ne, subręsti nepriklau
somoje Lietuvoje, pagaliau, 
jaunoji, vaiko metais palikusi 
savo kraštą, jį mažai atsime
nanti, — paskutinioji, pati jau
niausioji, savo krašto neatsi
menanti ir jau gimusi ne Lie

Muziko "Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

'•Su, -

■

Jeruzalės sv. Kapo bažnyčios viduje sunku vykd/H remonto. darbus, nes daug krikščionybės sek- 
tu eta turi savo koplyčias, kurty jos neleidžia judinti Bažnyčios viduje yra vieta, kurioje bu-

■ ves palaidota Jėzus Kristus.

LIETUVIUS" AUSTRALIJOJ
ssauKe v 
Steponas

tuvoje, kituose kraštuose. j parodžiusius,
Be mažiausios abejonės, į i Kada darbe 

tas kartas-savaime įaugę ir se- trys kartos, tada ir tas darbas p ienas atsistotų visuomeninė- 
nesniosios imigracijos atstovai L_: i’:.‘z.“ —• — —n.i_s- t---------•-----------

ir JŲ įpėdiniai.
Čia tenka liesti tik nuo lietu

vio vardo neatsisakiusius. To
kių atsisakiusių 
per daug, bet čia kita tema.

Dar niekad ir niekur nėra 
buvę atsitikimo, 
karta savo globojimu visai su 
taptų su ateinančiąja, 
kas negali reikalauti, 
vis dėlto, I 
kad tarp tų kartų skirtumai 
būtų mažinami. Ypač tai labai 
svarbu nūdieniame gyvenime.

Dėl to siūlytina mintelė, jog 
nedarytinas joks skirtumas 
tarpe dviejų ar trijų kartų. Su
prantama, labai sunku prie to 
prieiti, bet, manyčiau, galima,!jis bus toks pat 
Visuomenės vadovai, veikėjai 
turėtų mėginti lyginti griovius, 
tarp kelių kartų kylančius. 0 
geriausias lyginimas ar tik ne
būtų, jeigu spauda, visuome
nininkai ir kiti nemėgintų kel
ti vienos kartos aukštyn, tuo 
pačiu kitą žeminant?

Dirbant visuomeninį darbą, 
susiduriama šu Tokiais pasaky
mais: o, jau tas per senas, jis 
niekam netinka, jis jau savo 
dienas atgyvenęs, jam nerei
kia duoti jokio visuomeninio 
darbo, ir t. t.

Kelią jaunimui, sako.
Kas galėtų prieštarauti tą ke

lią jaunimui? Be jokios abejo
nės, tas jaunimas vienąsyk tu
rės stoti senesniųjų vietoje, dėl 
to jis labai ir labai vertinamas. 
Tačiau palikti nuošalyje žmo
nes, daug dirbusius ir daug

būtų netikslu.^ Pagaliau, tikrai niekur nėra 
susivienys visos;buvę atsitikimo, kad jaunimas 

22. i.. . . • • .
bus sklandesnis. Senųjų gilus jje 
savo krašto ir papročių pažini
mas, viduriniųjų atsinešimas 
iš krašto jėgos ir lietuviškos gy- 

veržlumas ir 
energija, — štai, tuos dalykus 
mėginkime derinti.

kad viena Niekam negirdami jokios 
I pirmenybės.

To nie- Vienąsyk gerokai nustebęs 
tačiau išklausiau stiproką “tiradą” 

tenka ieškoti būdų! vieno’ kaiP Įis sakosi> jaunuo-

rasime daug j vybės, jaunųjų

Raginkite savo apylinkę 
augti = žaupy ktis/

‘ MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

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

lio. O tas “jaunuolis” jau ke
turiasdešimt penkerius metu
kus skaito. Ką čia, girdi, se
niai. .. Mes tai jau kad pada
rysim, tai padarysim...

Jis, tur būt, pamiršta, kad 
po kelių ar keliolikos metų ir 

“senis”. Įdo
mu, kaip jam patiks, jeigu 
kas leptels į akis: tu senas, tu 
niekam nebetinki, nors jis, tik
rai gali būti, clar bus ir pajė
gus ir stipriai galvojantis?

štai, kur yra esmė, štai, kur 
mes dažnai nusižengiame. To
kiais metodais išstumiame la
bai ir labai reikalingus mūso- 
joje veikloje žmones.

Tad ir pasilikime prie min
ties, jog nedarysime niekam 
išimties amžiaus prasme.

Amžino atminimo J. Račiū
nas jau nebuvo jaunuolis. O vis 
dėlto, kas jam ką gali prikiš
ti. Kiti gyvieji, nors jau links
tu j saulėleidį: Varnas, Krupa
vičius, Vaitkus, Končius ir ki
ti ? Ar jie savo šviesiu protu 
nepasako minčių, iš kurių ga
lime daug pasimokyti?

Arba kiti, buvę nepriklauso
mos Lietuvos tarnautojai, už
ėmę ir aukštesnes vietas. Ar 
jie jau nieko neišmano?

Dr. Grigaitis. Iki savo stai
gios mirties ar nebuvo dideliu 
kovotoju ir šviesaus proto pa
vyzdžiu?

Tikime savo jaunimu. Jau
nimo bendradarbiavimas su 
viduriniaisiais ir senaisiais, 
jam jaunimui, tikrai bus ne 
pro šalį.

veikloje. Jaunimas Įeina 
pamaži. Tas pamažu įėjimas ir 
suvienodins mūsąją veiklą.

Kai kada jaunimas pagalvo
ja, jog jis, čia bhigęs aukštuo
sius mokslus, iššoks aukščiau 
už vadinamą senimą. Atsar
giai! Lietuvos universitetai bu
vo pasiekę tokio aukšto lygio, 
jog, baigę kituose universite
tuose mokslus (turiu galvoje, 
užsienyje), grįžę turėjo laiky
ti prie Lietuvos universiteto 
valstybinius egzaminus, kad jų 
diplomai būtų visai pripažinti.

O tuo tarpu Lietuvos univer
sitetus baigusiems užsienyje 
tokių egzaminų, kiek žinau, 
nereikėjoi.

Dabar, kad trumpai išsiaiš
kinome kartų santykius, gal 
bus lengviau prieiti prie ben
dro darbo.

Tik tam bendram darbui ir 
sąlyga statytina: 
ko nepametėme, 
Visokių okupanto 
“bendradarbiavimų”, 
“bendradarbiavimais 
tiprinsime nei tautinės veiklos, 
nei kovos už Lietuvos laisvę. 
Apie tuos bendradarbiavimus 
taip pripratome rašyti, jog tik
rai vargu ką daugiau beišgal- 
vosime. Klausimas yra aiškiai 
nušviestas.

Šie 1970 metai tebūna dides
nio susiklausymo, didesnės vie
nybės, didesnio susipratimo 
metais. Ko nespėjome padary
ti praeitais metais, mėginki
me šiais. Tobulėjimas tebūnie 

i akstinas visiems.

neieškokime, 
išvengdami 

siūlomų 
Tokiais 

nesus-

DAR NORI PARŪKYTI

DAKTARAS: Ponas Malvinai, 
aš tamstai duodu gerą patari
mą: mesk tamsta rūkęs!

Malvinas: Ak, pons daktare, 
mesti aš jau per senas.

Daktaras: žmogus niekuomet 
nėra per senas, ponas Malvinai!

Malvinas: Na, tuomet aš dar 
kokį dešimtmetį parūkysiu!
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Bavarijo* Alpėse slidininko šuolis nufotografuotas kartu su apačio
je esančiu Garmisch miesteliu.

Milwaukee Deutsche 
šių metų sausio 8 d. nr 
te “Hdhlenmenschen” 
ney (Urviniai žmonės r 
nejaus) nepateikdamas 
skelbia sekančią informaciją:

Paauglių vandalizmas išvaikė Į 
du lietuvių imigrantus iš uolų 
urvo prie Sydney, kurioje jie ne
rūpestingai išgyveno 17 metų.

Steponas ir Jeniferė Petro
šiai, jis 70 metų, ji 57, patapo 
Australijos sostinės miesto kas
dienine pasikalbėjįmų tema, kuo
met vaikai bežaisdami juos at
rado. šiedu seni žmonės gyve
no smulkiomis aukomis ir savo 
oloje buvo įsirengę lovas ir pin
tinius baldus. Tik jų ugniavietė! 
buvo lauke, bet užtat jiedu tu
rėjo gerai globojamą daržą su, 
saulės laikrodžiu prie įėjimo.

ši pora 1948 metais iš vienos 
pabėgėlių stovyklos Vokietijoje 
atvyko į Australiją, čia nera
do sau darbo, nepaisant kad jis 
pats yra buvęs geležinkelių kon
duktorius ir jo žmona stenogra- 
fė. Bekeliaudami j Sydney jie
du atrado tą olą ir joje išgyveno, 
trejus metus. Keletą metu gai-l .... , . „,. . v, j . . 5 u I As jam pasakiau!sę ieškodami miestuose darbo į 
jiedu 1954 metais vėl grįžo į 
savo olą. Dabar Gelbėjimo ar-| ® Sovietų Rusijoje rinkimai 
mija jiedu aprūpino drabužiais ■ Vra laisvi. Jei nori balsuoti, rei- 
ir maisto produktais. Dabar jie- 1;iia į būdelę, užsitraukti už
du galėjo gerti karštą arbatą, j sklandą, ir kai ją atitrauksi, pa- 
nuo kurios vyras tačiau gavo 
dantų gėlimą, kadangi buvo pra
tęs gerti tik šaltą šaltinio van
denį. Dantistas oloje jam iš
traukė krūminį dantį.

Gandas apie “urvinius žmo-

rosiai nuo tos žmonių aaugyoes 
1 pabėgo pas vieną lietuvių šeimą, 
, kuri jiedum suteikė nemokamai 
patalpas gyventi. Bet šią patal
pą ir dvi Sydney miesto jiems 
pasiūlytas nemokamas patalpas 

j jiedu atsisakė imti, taip pat at
sisakė priimti jiems socialinės 
globos įstaigos pripažintą pen- 
siją.

Kai jiedu į savo olą grįžo, ra- 
i do pasibaisėtiną vaizdą. Faaug- 
I liai buvo visą jų įsirengimą su
deginę ir jų akmenine siena ap- 

j tvertą sodeli suardę. Dabar šie
du seni žmonės įsirengė kitoje 
oloje. Pirmoji ola pagal Austra
lijos apsigyvenimo įstatymus 

j dabar yra jųdviejų nuosavybė, 
i kadangi joje jiedu išgyveno dau- 
Į giau kaip septynerius metus.

PATI TIKROJI

“Mano sužadėtinis visuomet 
akydavo, kad jis ves tik tą mo- 

5 teri, kuri jam yra pati tikroji.
“Taip, o iš kur jis sužinojo, 

| kad pati esi ta tikroji?”

Į sijusi Sibire.

q Pradedu galvoti apie di- 
vorsą. Kai tik mano švarke iš
trūksta saga, žmona nieko ne
laukusi užsiuva “džiurkavonę”...

'Valgomasis kambarys" Piety Virginijos anglių kasykloje. Jis yra 
bet kur, kur angliakasiai gali atsisėsti.
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Pranešime apie Vasario še- 
I šioliktos gimnazijos Vokietijoje 
j suruoštą Kalėdų eglutės šventę 
j buvo pastebėta, kad tai yra vie- 
į nintelė visame laisvajame pa
saulyje likusi lietuviška aukštes

niojo mok 
constatavo 
jos direki 
r jį įžym

pridėdami

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

rUVIAMS
įstaiga. Tą faktą 

s lietuvių gimnazi- 
us p. Natkevičius 
įsidėjo du šventę 

ėių dienraščiai dar
vienintelė Ame-

mis dienomis An
alai, kurie liečia 
<ad Anglijos val- 
i Maskva karinį 
110 reikalų minis- 
■p kitko, daro to- 
tarp Lenkijos ir

Kodėl taip įvyko? Kas dėlei to kalt
Į tuos klausimus iš dalies atsako sic 

glijos valdžios paskelbti slapti dokun 
1939 metus. Tie dokumentai byloja, 
džiai tada nelabai terūpėjo sudaryti s 
paktą. Lordas Halifax, kuris ėjo užsie 
terio pareigas, kovo 27 d. užrašuose, ta 
kią pastabą: “Jeigu reikėtų pasirinkti
Sovietų Sąjungos, tad visai aišku, jog pasirinkti tektų 
Lenkiją, nes jos vertė yra didesnė”.

Taip vertino lordas Halifax Sovietų Sąjungos ir Len
kijos karinį pajėgumą. Vadinasi, jo manymu, Lenkijos 
karinis potencialas buvo žymiai pranašesnis, negu So
vietų Sąjungos, su kuria anglai rimtai ir nebandė susi
tarti.

Halifax ir kiti anglų ministerial buvo visai įsitikinę, 
kad Lenkija pajėgs prieš Hitlerio karo mašiną atsilaikyti. 
Tuo tarpu į Sovietų Sąjungą buvo žiūrima kaipo į “popie
rinį tigrą”, kuris nuo pirmų smūgių kris ir bus sunai
kintas.

Kaip skaudžiai klydo Halifax ir tuolaikinė anglų vy
riausybė, apie tai dabar nėra reikalo daug kalbėti: per 
dvidešimt septynias dienas Hitlerio karo mašina užka
riavo Lenkiją ir sutriuškino jos menamai “galingą” ar
miją. Kadangi Anglija ir Prancūzija buc o sudariusios su 
Lenkija sutartį ir įsipareigojusios ją ginti, tai jos pri- 

į, kuris išsivystė į

Anglijos valdžios slapti dokumentai
Antrojo pasaulinio karo gal būtų buvę išvengta, jei

gu Anglijos valdžiai 1939 metais būtų vadovavę gerai su
sipažinę su Sovietų Sąjungos ir Lenkijos padėtimi as
menys. Ignorancija ir nesugebėjimas tikrosios padėties 
įvertinti privedė prie tos baisios katastrofos, kurios pa
sekmėje žuvo milijonai žmonių.

Tokią nuomonę dabar reiškia kai kurie laikraščiai, 
pasiremdami paskelbtais slaptais dokumentais, kurie 
nušviečia kaip buvo vedamos derybos -ir kodėl tos derybos 
nebuvo sėkmingos.
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Kaip žinia, 1939 metais Hitleris sudorojo Čekoslo- verstos buvo paskelbti Vokietijai karą 
vakiją. Tačiau dėlei to labai nesijaudinta. Prancūzijai Antrąjį pasaulinį karą. 
Čekoslovakija buvo tik “kažkokia ir kažkur valstybėlė”, 
dėl kurios pavergimo nebuvo reikalo kelti didelį trinks- dokumentai yra itin būdingi. Jie visai kitokioje šviesoje 
mą. 0 Anglijos premjeras Chamberlain buvo laimingas, Į nušviečia derybas, kurios tada buvo vedamos su Maskva 

dėl sudarymo karinio pakto. Iš tų dokumentų matyti, 
kad pas anglus nebuvo didelio noro toki paktą, sudaryti, 
nes jie labai pervertino Lenkijos “galybę” ir buvo labai 
žemos nuomonė apie Sovietų Sąjungą.

Prileiskime, kad 1939 m. Anglija būtų turėjusi ap
dairesnę valdžią, kuri būtų sugebėjusi tinkamai įvertinti 
tikrąją padėtį. Tokia valdžia, greičiausiai, būtų pasis
tengusi sudaryti su Maskva sutartį. 0 jei tokia sutartis 
būtų buvusi sudaryta, tai, galimas daiktas, Hitleris ne
būtų drįsęs karą pradėti (atseit, pulti Lenkiją).

Taip bent yra manoma, Paskelbtieji dokumentai la
bai pabrėžia Anglijos pasitikėjimą Lenkijos “galybe” ir 
nerodydama didelio noro susitarti sų Maskva. Tačiau 
kyla klausimas, ar toks susitarimas būtų buvęs Įmano
mas, jei anglai ir tikrai nuoširdžiai būtų norėję susitar
ti? O tas klausimas kyla dėl to, kad, kiek žinoma, Mas
kva pusėtinai “užsiprašė”.

Turint galvoje tą “užsiprašymą” (pripažinimą Mas
kvai įtakos sferų), kažkaip nelabai tesinori tikėti, kad 
anglai būtų galėję nukonkuruoti Hitlerį, kuriam nieko 
nereiškė pasiūlyti Stalinui labai viliojantį atlyginimą. O 

reikia manyti, ir paskatino Staliną 
pasirašyti su Hitleriu “krauju sucementuotą” sutartį.

Anglijos vyriausybės paskelbti iš 1939 metų slapti

kad jam pasisekė Miunchene su Hitleriu susitarti (ži
noma, Čekoslovakiją paaukojant). Grįžęs į Londoną jis 
su pasididžiavimu pareiškė, jog sudarymas Miuncheno 
pakto užtikrinęs pasauliui taiką “mūsų laikams”, atseit, 
bent dvidešimt penkeriems metams.

Bet tai buvo tik iliuzija, savęs apgaudinėjimas, če-' 
koslovakijos užgrobimu Hitleris nepasitenkino, nors ir i 
buvo pažadėjęs nebereikšti daugiau pretenzijų į kaimy
ninių valstybių žemes. Tačiau tai buvo tik tuščias paža
das, nes netrukus jis vis garsiau ir garsiau ėmė kalbėti 
apie atitaisymą skriaudos, kuri Vokietijai buvo padaryta 
sudarymu “koridoriaus”, kad Lenkija galėtų prieiti prie 
jūros.

Dėl to “koridoriaus” santykiai tarp Berlyno ir Var
šuvos tiek pašlijo, jog susidarė rimtas pavojus, kad gali 
įvykti susirėmimas. Lenkijos užsienio reikalų ministeris 
Bekas skubiai aplankė Paryžių ir Londoną.

Anglija tada vedė derybas su Sovietų Sąjunga dėl 
sudarymo savitarpinio apsigynimo sutarties. Derybos 
buvo vilkinamos, nes iš anglų pusės nebuvo didelio noro 
rimtai tartis ir susitarti. Toms deryboms dar tebeinant, i 
staiga buvo paskelbta, jog Maskva susitarė su Berlynu ir tas “atlyginimas”, 
pasirašė sutartį!
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išsiversti, užsidarė. Dar pa- Į 
brėžta, kad visoje laisvojoje Va- Į 
kary Vokietijoje lietuvių yra Į 
10,000, kas, žinoma, kelią klau
simą, o kiek gi yra tremtinių- 
pabėgėlių lietuvių Amerikoje?

Hausdami čia turime prisipa- j 
žinti, kad šis Vokietijos lietuvių i 
saujelės ryžtas jau per eilę me- j 
tų, kad ir su nemažais vargais j 
ir pasiaukojimu, išlaikyti savą j 
lietuvišką gimnaziją, yra man
dagus, bet iškalbingas pirštu pa
rodymas j Amerikos lietuvius, 
kuriu su senaisiai ir naujausiais 
ateiviais konservatyviai skaito
ma bent 50 kartų, o pasigiriant 
net 100 kartų daugiau. Jų skai
čiuje bent 50,000 tų tremtinių 
— pabėgėlių, kurie šios laisvos 
žemės krantus gyvi pasiekę iš
kilmingai buvo pasižadėję būti 
tėvynės Lietuvos ambasado
riais.

Būti tėvynės Lietuvos amba
sadoriais, kuomet ta tėvynė yra

Prezidento Nixono ir aktoriaus Bob Hope profiliai šiek tiek panašūs. 
Prezidentas priėmė Hope ir jo grupę prieš išvažiuojant linksminti 

JAV kareiviu Vietname per praėjusias Kalėdas.
žiauraus priešo okupuota ir pa
vergta, reiškia savo geru cha
rakteriu ir kultūringu pavyzdin
gu elgesiu tą tėvynę reprezen
tuoti, jos tragediją skelbti ir vi
sais darbais ir žodžiais jos išva
davimo siekti, bet už visa svar
biausia — ruošti naujus “kad
rus”, kurie galėtų perimti lais
vės vėliavą ir ginklą, kai pirmų
jų tremtinių-pabėgėlių ambasa
dorių gretos pradės išretėti, ka
dangi istorija pavienių žmonių 
trumpo amžiaus nepaiso ir dėl to 
mūsų gretos jau sparčiai ir la
bai pastebimai retėja. Teisin
gai patarė mūsų tautos dainius, 
kad audrai išlaužus medi rei
kia neliūdėti, o tuojau jo vieton 
kitą sodinti. Iš ko sodinsi jau
nus medžius, jei nebūsi metau- 
gių prisiauginęs?...

Be abejo, didžiuojamės jau
nuolių lietuviškų intelektualų ir 
profesionalų atžalynu, tėvų ir 
dalinai savo pastangomis pasie
kusių aukštųjų mokslų ir gar
bingų profesijų ir iš jų gražiu 
nuošimčiu pasireiškiančių lietu
viškoje dirvoje. Deja, visi jie yra 
ant kelių rankų pirštų suskaito
mi. Ir tie patys yra lietuvybės 
švyturiais pasidarę tik jau ne 
bendrų Amerikos lietuvių pa
stangų dėka, o išimtinai savo 
pavyzdingų tėvų ir pačiu savo 
ryžtu'ir ištverme, ją sustiprin
dami lituanistinių mokyklėlių su 
dideliu pasiaukojimu ir vargu 
suteiktu sistemingesniu savo 
tautos kalbos, istorijos ir kul
tūros pažinimu.

Kaipgi su lietuviško atžalyno 
prisiauginimu šiame laisvame ir 
visų galimybių krašte?

Per visas 50 Amerikos vals
tybių šimtai tūkstančių lietu
vių, kurių daugumas tikrai ge
rai ekonomiškai “prasikalę”, tu
rėjome viso dvi lietuviškas gim
nazijas: Marijos High gimnazi
ją mergaitėms Chicagoje ir 
pranciškonų išlaikomą šv. An
tano gimnazija berniukams Ken- 
nebunke, Maine valstijoje. Iš’jų 
pranciškonų gimnazija jau mi
rė net neapraudotą, kaip pride
rėtų, o Marijos gimnazijoje lie
tuviškumo tiek beliko, kiek kum- 
paro atkimštoj bonkoj.

Kad broliai pranęiškonai, ide
alistui rektoriui poetui Andrie- 
kui vadovaujant, tikrai vargin
gai vertėsi ekonomiškai, tai yra 
tiesa, bet Marijos gimnazija pri
klauso tam didžiajam kultūros 
kompleksui, į kuri Chicagos lietu 
viai sudėjo milijonus dolerių — 
gimnazija, bažnyčia, šv. Kry
žiaus ligoninė, seserų kazimie- 
riečių rezidencijos rūmai ir kt. 
Marijos gimnazija nei tokio var
go, nei tokios stokos kaip šv. An
tano gimnazija nekenčia, bet 
užtat lietuviai joje ko mažiau
siai teturi teisiu ka nors sakyti. 
Tai ir viskas. Lietuvybė šioje 
šalyje gelbstima ir vaikai Į "lie
tuvybę pratinami įvairių vaka
rinių šeštadieninių lituanistikos, 
kitur parapijinėmis vadinamų, 
mokyklėlių dėka.

Apie tikrą lietuvišką gimna
ziją net kalbos, ką jau besakyti 
diskusijos aptilo. Pinigų sto
ka, lėšų nėra. Bet kodėl jų yra 
šimtais tūkstančių koplyčioms 
Washingtone, Romoje ir kur dar

- statyti ? Kad pinigus galintiems 
rinkti ir juos duoti svarbiau bu
vo koplyčios, negu mokyklos ir 
savo vaikų lietuviška ateitis, 
skaudus pavyzdys yra minėtoji 
Maine lietuvių gimnazija,

šiomis dienomis turėjome pa
našų pavyzdį iš Chicagos arki- 
diocezijos. Iš vienos pusės kar
dinolas Cody pasakė, kad Chi
cagos katedrai atremontuoti iš
leista “arti” 3 milijonų dolerių. 
Iš kitos pusės, tuo pačiu metu 
Chicagos arkidiocezijos katali
kiškų mokyklų superintendentas 
msgr. Clark paskelbdamas, kad 
ateinantį birželio mėnesį užda
romos dvi mokyklos —- šv. Pily
po gimnazija ir Evanstono mer
gaičių gimnazija, pasakė, kad 
šv. Pilypo gimnazija duoda nuo
stolio po 370,000 per metus. Da
bar klausimas, kiek metų ši 
gimnazija dar būtų veikusi, jei 
iš tos 3 milijonų sumos kasmet 
būtų gavusi po 70 tūkstančių? 
Antras klausimas, kiek lietu
viai šiandien savų gimnazijų tu
rėtų, jei visi tie šimtai tūksta-n- 
čių, kurie sukišti ir tebekišami 
j nieko neįdomaujančias koply
čias, būtų taip energingai ren
kami ir aukojami savam lietu
viškam švietimui, savo lietuviš
ko jaunimo prieaugliui, kovos 
dėl Lietuvos vėliavos nešė
jams?... J. Pr.

- © Buvo, gyveno žmogus, kurs 
buvo aštuoniolikos vaikų tėvas. 
Sykį žvėrelių krautuvėje pama
tęs kiškį, jis pradėjo iš jo ty
čiotis.

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

DONELAIČIO LIETUVA | 
XX-me AMŽIUJE

IV Dalis
S

Buvęs kelis metus mokytoju Stalupė
nuose, Donelaitis ir Tolminkiemy atsidū
ręs rūpinosi savo parapijos mokyklomis, 
nes kaip tik tuo laiku (1736 m.) valdžios . 
buvo išleisti mokyklų klausima tvarką įsta- ! 
tymai, kurių pasekmėj iki 1740 metų lie- į 
tuvių gyvenamose srityse buvo pastatyta j 
275 mokyklų, gi visoje Rytų Prūsijoje jų į 
buvo pastatyta 1160. Tolminkiemio para- ! 
pijoje veikė 5 pradinės mokyklos: Tolmin- j 
kiemio, Pikeliu, Didžiuliu, Romintos ir ‘ 
Lankiškių, kurias Donelaitis periodiškai 
lankydavo. Keliai į kai kurias mokyklas 
buvo blogi ir yra išlikę Donelaičio užrašai, 
minį jog keliauti reikėjo per dideli gabalą 
Romintos girios, arba labai blogu keliu per 
kalvą, krūmus ir vandeni, bei per Romin- ■ 
tos upeli, kur apylinkėje nėra jokio tilto, i

Kaip geras gaspadorius, Donelaitis 
daug laiko pašvgsdavo savo ūkiui ir viso
kioms statyboms. Gavęs iš valdžios para
mos, jis pastato naują akmeninę bažny
čią. atremontavo kleboniją, pastatė pas- j 
torių našlių prieglaudos namą ir mokyklai i 
sudegus, statė naują. Ckiu besirūpinda- ■ 
mas jis savo ranka nusibraižė ūkio laukų ' 
planą, o senatvėje savo Įpėdiniui surašė ■ 
nurodymus, kur kokios rūšies dirvos, pie
vos, kiek kuriam sklypui reikia sėklos. .Jis 
paminėjo, jog didžioji pieva už klebono 
diendaržio i Pievgalių ir Varnių pusę labai 
gera, bet ir labai nepatikima dėl potvynių, 
kurie ištinka pasitaikius liūtims, gi laukas 

į Kubilėlių ir Ožininkų pusę yra pats di
džiausias: galima pasėti iki 60 šefelių. 
Pievos gerai želia. Laukas Į Varnių pusę 
yra mažesnis ir daugelyje vietų blogesnis.

Kristijonas Donelaitis savo gyvenime 
norėjo būti tik geru sielų ganytoju ir pa
vyzdingu, kultūringu pastorium, nepuose- 
lėdamas jokių slaptų ambicijų tapti lietu
viškų baudžiauninkų užtarėju ir vienu iš 
iškiliausių kovotojų už lietuviškumą lie
tuviškose žemėse. Bet vos jam tik pradė
jus klebonauti Tolminkiemy, jo akyse iš 
Tolminkiemio apylinkių nuo ūkių buvo 
pašalinta keletas lietuvių valstiečių šeimų, 
būk tai kaip “nesugebančių ūkininkauti”, 
ir jų žemės atiteko dvarui. Pamažu, pa
gal “gerai” ir “blogai" šeimininkaujančių 
sąrašus, sudaromus Įvairių skundų pa
grindu, lietuviai buvo mūsiškai metami iš 
ūkių, o jų vietoje apgyvendinami imigran
tai kolonistai iš Šveicarijos, Prancūzijos, 
Zalcburgo, Pareinio ir kitų kraštų. Dar 
tais pat metais tarp Tolminkiemio ir Sa- 
manynės (Samoninen) buvo nutiestas 
platus, medžiais apsodintas kelias, išves
tas per lietuvių būrų ir pastoriaus žemes, 
niekuo jiems už tas žemes nekompensuo
jant, nors kompensacija ir buvo pažadė
ta.

Kaip savo parapijonių dvasinis vado
vas, Donelaitis smulkiai pažino savo ga
nomųjų avelių — lietuvninkų būrų sunkią 
padėti ir jų baudžiavini išnaudojimą. Be 
privalomų ūkio darbų dvare (žmogus su 
pastote iki 45 dienų, be pastotės — iki 90 
dienų per metus), lietuvis baudžiauninkas 
turėjo veltui remontuoti vokiško pono 
dvaro trobesius, taisyti kelius, valyti grio
vius, aprūpinti valdžios Įstaigas kuru, 
rudenį vežti dvaro javus į Karaliaučių, 
eiti naktinę sargybą dvare ir t. t. Gi men

kiausias būro apsileidimas baudžiavoje 
grėsė pašalinimu iš ūkio. O kaimo varguo
menės, kumečių, grytelninkų, bernų pa
dėtis buvo dar blogesnė.’

Lietuvninkus būrus engė ir vietinė vo- 
, kištosios valdžios administracija, besirūpi- 
; nanti vien vokiškųjų dvanj gėrove: poli- 
! ei jos pareigūnai — vachmistrai, kaimo se- 

niūnai-šaltyšiai, pakamorės, kurių saviva
liavimui nebuvo galo. O užtarėjų — gynė- 

; jų tiems engiamiems lietuvninkams bau- 
' džiauninkams nebuvo nė vieno. Jei ir kle- 
' Bonas jų nespras ir neužjaus, tai kurgi ir 
beras skriaudžiamas žmogus paguodą.' Jau 
pačios pastoriaus pareigos vertė Donelai
tį stoti būrų pusėje ir būti jų užtarėju, ra
mintoju, mokytoju ir patąrėju. Be to, jau 
studijų Kraliaučiuje metu Donelaitis buvo 
susižavėjęs idealistinėmis pietistų sąjūdžio 
idėjomis, skelbiančiomis kovą ortodoksi
niam bažnyčios hierarchijos nejautrumui 
ir policinėms pasaulinės valdžios prievar
tos priemonėms.

Pietizmas buvo protestantinis judėji
mas, nukreiptas prieš pastorių atitrūkimą 
nuo plačiųjų visuomenės sluogsnių, prieš 
jų išponėjimą ir suartėjimą su feodalų vir
šūnėmis. Pietizmas kėl^ jausmu pagrįstos 
religijos kultą, Įvedė naminius pietistų su
sirinkimus, vadinamus surinkimus, “Die
vo gynėjų” brol’jos. Pagal 1763 metų sta
tistiką, “Dievo gynėjų** brolijos gyvavo 
Karaliaučiuje, Gumbinėje, Galdapėje, Įsru
tyje, Klaipėdoje. Tilžėje ir kituose miestuo
se bei kaimuose. Šias brolijas palaikė ir 
skatino kai kurie vietos pastoriai, jų tarpe 

i ir Papeikiu parapijos pastorius A. šimel- 
; penigis. Atrodo, kad šiam sąjūdžiui sim- 
j patizavo ir Donelaitis, kaip tai jaučiasi iš 
j jo poemos “Metai” pietistinės ir didaktinės 
t dvasios.

Persekiojami lietuvninkai greit pajuto, 
į jog pietistinis sąjūdis su surinkimininkų 
j bendruomenėmis padės lietuvių tautybei 
į ilgiau išsilaikyti, todėl su laiku surinki- 
i mai su keliaujančiais sakytojais tapo ga- 
! na populiarūs lietuvininkų tarpe. Sakyto- 
; jai dažniausiai buvo lietuviai ir surinki- 
I mai vykdavo lietuvių kalba, kas sudarė 
! kliūtis lietuvių tarpe plisti vokiečių kal- 
; bai. Net ir vėlesniuose šimtmečiuose, val- 
j džiai vykdant atvirą lietuvininkų germani

zaciją, šiuo sąjūdžiu prisidengdami lietu
vininkai turėjo galimybės reikšti viešus 
protestus prieš germanizacijos užmačias, 
nes jų vaikus verčiant mokytis vokiškai 
mokykloje, jie tuoj imdavo skųstis, kad 
iš jų plėšiamas tikėjimas ir darydavo val
džios Įstaigose demaršus.

Savo literatūriniu palikimu, ypač 
“Metų” poema, Donelaitis paliko nenyks
tanti liudininką — dokumentą, bylojantį 
visam pasauliui apie Mažosios Lietuvos lie- 
lietuviškumą ir lietuvninkų aspiracijas ten 
išlikti lietuviais, nežiūrint to. krašto val
džios akcijos šią lietuvišką žemę koloni
zuoti kraštui svetimais kolonfstais vokie
čiais, šveicarais ir zalcburgiečiais ir pa
versti jį vokiškąja provincija.

Kaip aukšto lygio literatūrinio ir hu
manistinio genijaus, Donelaičio žvaigždė 
lietuvių ir visuotinės literatūros panteone 
žiba jau virš dviejų šimtų metų, bet tik da
bar mes pradedam perprasti jo asmenybės 
kolosališkumą, kaip kovotojo už lietuvybę 
lietuviškose žetnėse.

Mano reportažinio pobūdžio apybraiža 
' negali ir neturi tikslo atskleisti Donelaičio 

asmenybės monumentalumo. Jis yra mil
žiniška ir šakota figūra tragiškoje lietuvių 
istorijos ir tautinės kovos panoramoje, 
laukianti sau lygių genijų, pajėgsiančių jį 

tinkamai įvertinti ir pasverti istorijos per
spektyvoje. Reikia tik stebėtis, kad lietu
vių dar tiek maža padaryta šioje srityje, 
tarytum nedristama prisiliesti prie šio kolo
saliam milžino, kurio didybę tik dabar te- 
pradedame suvokti, Visa nepaprastai tur
tinga biografinė medžiaga apie Donelaitį, 
jo Įvairūs susirašinėjimai, laiškai, pasta
bos, komentarai, bendraamžių atsimini
mai ir kitokie dokumentai yra išsaugoti, 
suregistruoti ir paskelbti, jo laikotarpio 
istorinė medžiaga yra plačiai prieinama ir 
turtinga, bet mūsuose dar neatsirado rašy
tojo, kuris būtų drįsęs tokią turtingą, tu
riningą ir visapusišką bei savitu koloritu 
persunktą Donelaičio asmenybę ir jo epo
chą pavaizduoti literatūrine forma, kad ir 
tokiuo kukliu mastu, kaip tai padarė Pla- 
čenis, kuris, panaudodamas kito lietuvių 
liaudies poeto kun. Antano Strazdelio bio
grafinę medžiagą, parašė taip populiariu 
tapusi “Pulkim ant kelių” romaną iš kun. 
Antano Strazdelio gyvenimo.

Donelaitį aš čia diskutavau tik ryšium 
su čia aprašomomis apylinkėmis, kuriose 
jam teko gyventi ir darbuotis, nes jo “Me
tų” poema įamžina Tolminkiemio para
pijos ir Romintos šilo apylinkių gamtą, 
žmones ir gyvenimo ąpystovas. Ką toje po
emoje Donelaitis surašė, jiš tą patį ir tais 
pat žodžiais mokė savo parapijonis lietu
viškuosius būrus jiems susirenkant pamal
doms bažnyčioje, patarinėjo kaip elgtis, 
barė už ydas ir visokį “neviežlybumą”. No
rėdamas pilnai Įsijausti Į “Metų” poemoje 
vaizduojamą pasauli, kiekvienas “Metų” 
skaitytojas turėtų būti nuodugniai susipa
žinęs ir su čia aptartų Tolminkiemio bei 
Romintos šilo apylinkių ir viso šio Pavyš- 
tyčio krašto gamta ir geografija.

(IV dalies pabaiga)
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Ofiso twfof.: PRospect 8'3229

R*z. toL 239-4683

DR K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligoniUfr pagal .kusitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-SO12

DR. S. BIEŽIS
Tttof.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas irfrij»rytas 

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pinnad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antracL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

ties sužinota, Kad jis buvo ta
lentingas dailininkas. Tėvas Pe
tras Andersonas buvo medvilnės 
pirklys, o motina Siarija buvo 
teisėjo dukra ir kvalifikuota 
skulptorė. Andersonų visa Šei
ma buvo naginga ir tariamai 
aristikratiškos kilmės. Visi bro
liai užsiėmė keramika: gamino 
indus ir statulaites.

Bob Andersonas, tada 18 me
tų amžiaus, buvo pasiųstas į Ma
linius militarinę mokyklą New 
Yorko valstijoje. Jis lankė Penn- 
sylvanijos Meno Akademiją Phi- 
ladelphijoje, kur kartu su žino
mu dail. Andrey Weyth mokėsi. 
Akademijoje laimėjo stipendiją 
už gyvulių piešinius. Antrą pre
miją laimėjęs išvyko j Ispaniją 
ir Prancūziją. Grįžęs iš Euro-

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 WEST 51st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51 si STREET

Tel.: G R 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

W? Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
| dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) if t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadien-ais 9—L
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

——MM—■i.iaa U) ■ a -ISO

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. iiSIN - EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. teleL: GArden 3-7278 

iii, jlt i—mnaBg: 
Tel. ofiso: PR 8-7773; rez^ PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

<ų., . ........................  ....i RIMTOM*

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v.* p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st 5t. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. 1E0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
Ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika .ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St.
Tel. 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi y-kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r v.
Tek: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD V
CHICAGO, ILL. 6062£

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
*nd *11 our wildlife depend oo 

. you to help prevent 
forest fires. So please follow

Smokey’s ABCs: Always 
bold matches till cold. Be sure 

to drown *11 campfires, 
stir the ashes, and drown 

tjhern <gam Crosh all 
smokes dead out.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123
Rezid. tetof.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195 .

į iia gyvenamo namo.

I 1935 rn. valdžis pasiūlė jam j 
į kontraktą nutapyti ant audito- 
I rijos sienų keletą paveikslų 
I Ociam Springs vidurinėje mo- 
ikykloje. 1937 m. jis gavo antrą 
rpasiūlymą nutapyti pašto sie- 
j nose paveikslus Indianola, Miss.
Bet jo žmona sako, kad jam už- 

I ėjęs noras piešti ir tapyti tai, 
kas jam patinka ir ko labiau
siai trokšta. Apsėstas kūrybiniu 
troškuliu, pradėjo protiškai svy
ruoti. Tris metus išbuvo Phipps 
sanatorijoje Baltimorėje. Tada 
jiems gimė antras kūdikis. Iš 
senosios gyvenvietės žmona Sis- 
sie atsikėlė gyventi j senąją 
plantaciją, kur žmonos tėvas gy
veno. Bet tenai 1946 m. nuo per
kaitusios krosnies sudegė pieno 
sandėlis ir visas pastatas. Su
degė ir pagamintos figūraitės, 
kurias parduodavo krautuvėms. 
Po ištikusios skaudžios nelai
mės, grįžęs iš psichiatrinės ligo
ninės, Bob kreipėsi į laivų sta
tymo firmą, kaip braižytojas, 
bet dėl savo protinės nesvei
katos, darbo negavo.

Bob užsidarė savo dirbtuvėje, 
o žmona Sissie su 4 vaikais gy
veno iš senos daržinės pertaisy
tame bute. Ji negyveno su juo 
per 20 metų, net vaikai pas tė
vą nenueidavo. Motina pragy
venimą pelnėsi mokytojaudama. 
Ji buvo turtingo Pittsburgh© 
bankininko dukra. Kantri ir po 
atsiskyrimo su vyru per 20 me
tų blogo žodžio apie jį nepasa
kė. Jis dažnai kaimynų buvo 
matomas, kaip tipas, kuris ant 
surūdijusio dviračio “jodinėjo” 
Hom saloje.

Išvykdamas iš savo buto du
ris užrakindavo, o mažas sandė
liukas jo bute visuomet būdavo 
užrakintas. Niekas nežinojo, kas 
tame sandėliuke buvo, kol jis 
buvo gyvas. Jis mirė nuo plau
čių vėžio 1965 metais būdamas 
62 metų amžiaus. Jis buvo vie
nas iš trijų brolių, kurie laikė 
keramikos dirbtuvę. Dailinin
kas labai mėgo laiveliu irstytis 
pelkėtais kanalais, net pavojin
gomis vietomis rizikuodamas. 
Pakraščių sargyba jį geriau ži
nojo, negu jo giminės, nes daug 
kartų tekdavo Jį gelbėti iš pavo
jaus. Džunglėse ir saloje jis mė
go piešti gėles, paukščius ir kas 
jam patikdavo. Kai sugrįždavo 
namo, šeima gretimame name 
girdėdavo, kaip nakties metu jis 
savo pašiūrėje, kuri jau baigė 
pūti, kūrybinės ekstazės pagau
tas, šoka ir dainuoja. Nuo jo ko
jų trepsėjimo grindys barškėjo. 
Horn saloje jis daug naktų po 
laiveliu nakvodavo. Jis tada bu
vo 60 metų, kai vandeninė gy
vatė įkando. Mėgo vyną.

Daug savo piešinių Anderso
nas sunaikino. Vienus sukišda- 
vo Į krosnį, kai oras buvo vėsus, 
kitus palikdavo lauke arba su
mesdavo į vandenį. Temperai ir 
akvarelei naudojo mašinėle ra
šomąjį popierių. Ant drobės ta
pydavo po kelis kartus ant jau 
nutapytos drobės. Yra mano
ma, kad jis tūkstančius savo 
darbų sunaikino. Per dieną pa
gamindavo po penkis ir daugiau 
paveikslų, žinoma, akvarelės ar
ba piešinių. Apskaičiuota, kad 
Anderson viso galėjęs sukurti 
apie 8,640 paveikslų.

Po asketo dailininko mirties 
buvo atidarytas užrakintasis 
sandėliukas, kuriame rasta ne 
tik pridėta paveikslų, bet ir san
dėliuko sienos nutapytos fantas
tiškais paveikslais. Pakviesti 
meno žinovai nustebo tokiu ra
diniu. Robert J. McKnight, 
Brook Memorial Art Gallery 
Memphis, Tenn., direktorius, su
rengė Andersono pomirtinę jo 
kūrinių parodą, iš to, ką dar bu
vo galima išgelbėti nevisai su
gadinta purvo bei lietaus pro 
kiaurą stogą. McKnight pasa
kė, kad Anderson buvo didelio 
talento dailininkas. Tačiau ir jo 
broliai parodė originalumo žy
mes keramikos amate.

dailininku, kun€ kūrybinio mo- j 
men to paguuti nori visų pašau- j 
lį sutalpinti viename gėlės žie-j 
de. Jie ne tik kitus, bet ir save 
užmiršta. Kūryba įveda į pa
sąmonės konfuzij:}, atskelia nuo 
realybės ir nuo realaus pasaulio. 
Tam žmogus ir gyvena!

M. Šileikis

Brighton Parkas
Brighton Park” Balfo 6-tas 

skyrius aukų rinkinio vajų jau 
baigė. Čia paduodami aukų rin
kėjai surinko sekančiai: Felik
sas ir Eleonora Sereičikai — 
$773.75, J. žadeikis — $319, Em. 
Vilimaitė — ^72. S. Bražonienė
— $194, J. Bailienė — $170, 
Vac. Mitkus — $137, J. Bernotas!
— 132J10, Gr. Meiluvienė — 
$123.40, V. Tijūnelienė — 
$118.25, J. Langienė — $116, 
K. Laucius — $100, J. Karazija
— $&4, Pr. Masilionienė — $71, 
S. Makarienė — $70, P. Jokub- 
ka — $63, K. Jonynas — $43, 
A. Rimienė — $4 L

Iš stambių aukotojų gauta — 
$240. Viso surinkta — $3077.90.

Pernai buvo surinkta *— 
$2846.05, o nuo 1951 metų — 
$34.189.83. Išlaidų nepadaryta. 
Vajų pravedė ir vardinį aukoto
jų sąrašą spaudai paruošė sky
riaus pirmininkas Fel. Sereiči- 
kas. Valdyba

Joniškiečiai darbuojasi

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubo metinis susirin
kimas įvyko sausio 6 d. Venge- 
liausko salėje. Pirmininkei Ju
lijai Sadauskas susirinkimą ati
darius, kluban įstojo nauja narė 
Emilija Bakšas. Raštininkės M. 
Urbelis skaitytas protokolas ir 
visų valdybos narių pranešimai 
priimti. I

Gautas iš Alvudo laiškas, ku
riuo prašoma aukų senelių na
mų statybai. Aptarus pasirodė, 
kad maža auka beveik nieko 
nereiškia, o diddę auką kažin ar 
Liubas galės ištesėti, nes narių 
pomirtinėms bei kitoms sąskai
toms išmokėti' reikalinga ižde 
turėti geroką sumą pinigų. Laiš
kas atidėtas neribotam laikui.

Knygų patikrinimo komisijos 
raportą už 1969 m. išdavė Anna 
Klimas. Raportas buvo su pagy
rimu visais balsais priimtas. 
Praeiti metai klubui buvo pel
ningi, nes liko keletas šimtų! 
dolerių pelno. Klubas gerai sto
vi finansiškai ir turi geroką skai
čių pilnai užsimokėjusių narių. 
Šių metų valdyboje pasikeista 
tik dvejose vietose. Atsisakiu
sios protokolų rast. M. Urbelis 
vieta užėmė Antoinette Kalys ir 
kontrolės rast, vietą užėmė Anna 
Klimas.

Klubas pradeda iš anksto 
smarkiai ruoštis savo pirmam 
šių metu baliui, kuris bus va
sario 8 d. Nariai ir svečiai kvie
čiami gausiai atsilankyti.

Po susirinkimo prie vaišių 
stalo, darnųpdami Ilgiausių me
lų atšventėm gimtadienius — 
Helenutės Vengeliauskienės ir! 
Juliaus Klimo, kurie mus gra-! 
žiai pavaišino. A. Jusas

ALDON A GUSTAS i
vaikas 
vaikščiojau 
po paukščių ' 
priimamuosius
avietės Į
buvo mano seserys 
samanos
iš mano rankų valgė
svajonės
buvo draugės
kartu žaismingai ėjome
į pasakas
dabar
mieste gyvenu
miške augančiam
nuo vaikystės
mane skiria
daug gėlių kartu

ROCKFORD, ILL
Kalėdų eglutė

Mokytojos Kiznienė ir Bube- 
lienė parašė trumpą vaizdelį 
“Kalėdų naktį”. Sekmadienį po 
pietų mokyklos vaikučiai L. klu
bo salėje jį gražiai suvaidino. 
Susirinko nemažai mokinių tė
vų ir vyresniųjų, kurių vaikai 
jau užaugo. Jie prisidėjo prie 
vaikučiams dovanų nupirkimo.

Vaizdelį vaidino: Vijolė Di- 
čiūnaitė, Vitukas šernas, Kalė
dų senelis — Linas Plioplys, Ba
lerina — Diana Špokaitė, Katy
tė — Vicki Bubelis, Indijonas — 
Jonukas Scott, Laikrodis — To
ny Bubelis, Būgnininkas — Pau
lius špokas, Lėlytė — Ina Špo
kaitė ir akordeonu grojo Svajū
nas Rutkauskas. S. Rutkauskas 
vos akordeoną pakelia, bet pui
kiai pagrojo “Mėlyną Dunojų” 
ir dar kelis nelengvus dalykėlius. 
Visi vaidintojai savo roles atli
ko puikiai.

Vaidinimui baigiantis, Kalė
dų senelis visus pašaukė var
dais ir išdalino dovanas. Dova
nas gavo ne tik vaidintojai, bet 
ir kiti vaikai.

Ponia Kiznienė padėkojo mo
kytojoms, virtuvėje dirbančioms 
— Savickienei ir Stružienei, vi
siems atsilankiusiems už kul
tūrinę ir finansinę paramą ir vi
sus pakvietė prie stalų užkąsti. 
Plokštelių muziką ir dainas pri
rengė A. Kapačinskas. Tėvai ir 
vaikučiai skirstėsi labai paten
kinti ir dėkojo mokytojoms už 
taip gražią pramogą. Vaikučių 
veiduose buvo neužmirštama 
šypsena. žvalgas

Susirinkimu ir parengimu
P R A N E Š I M A I

f

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

. , 1, > 2533 W. 71st Street
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

* £• ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
p Telef.: TOwnhall 3-2108-9

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
y AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, sausio 21 d., naujoje vietoje: Al- 
mera Simons parkelio svetainėje, 
1640 N. Drake Ave., vienas blokas Į 
rytus nuo Central Park Ave., apie 
pusę bloko N. nuo W, North Ave., pir
mam aukšte, kambario Nr. 103. ' Pra
džia 1:00 vai. po pietų. Taip buvo nu
tarta priešmetiniame susirinkime. Di
džiuma narių nemėgsta nakčia iš na
mų išvykti. Knygų patikrinimo ko
misija pateiks metinį raportą, reikės 
išrinkti komisijas, ir planuosime atei
ties klubo darbuotę.

Kviečia W. Mankus, nut. sekr.

— Žemaičių Kultūros Klubo meti- j 
nis susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
sausio 21 dieną. 7:30 vai. vakare Hol
lywood svetainėje. 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami dalyvauti ir aptarti 
klubo bėgančius reikalus, kurių yra 
daug. °

Rožė Didžgalvienė, rast.

am

Paskutiniu metu gyvenęs Port Charlotte, Fla., 
anksčiau ilgus mčtus gyvenęs Rheinlander, Wise

Mirė 1970 m. sausio mėn. 17 d., 11:00 vai., sulaukęs 80 metų 
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: dvi podukros ir vienas posūnis, ir daugelis gimi
nių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė kelioms lietuviškoms organizacijoms.
Kūnas pašarvotas Port Charlotte, Fla., koplyčioje ir pirmadienį 

bus laidojamas vietos kapinėse.
Podukros ir posūnis prašo gausius velionies draugus ir pažįsta

mus gražiuoju jį prisiminti.

Nuliūdę lieka:

Podukros ir posūnis.

| Laidotuvių direktoriai: |

DOVYDAS Ps GAIDAS GERALDAS F. DAIMID Į EI 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE į

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 I
I

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

._ . . . .. ........ Z.. .

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES naujienose
5 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, JANUARY 19, 1970
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■

G - - „

Iš Ararato kalno

tai yrą 
o pabaig

iki šio!
. ‘ 7-------- —

HELP WANTED — MALI
Darbini n k v Reik ia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

•sausiu rnci 
ulyti feder 
j kalavinią,
i nesi visi svetimšaliai savo ad- 
! f esus praneštų vyriausybei 
kiekvienais metais.

I Direktorius skatina, kad vi
si, kas dar savo pareigos neat

liko, nedelsdami tatai padary
mų artimiausioje Imigracijos ir 
, Natūralizacijos Įstaigoje arba

Minio įstatymo rei 
kad |>er sausio mė

(pašte.
Iki 11 metų vaikų nepiliečių 

adresus registruoja tėvai arba

ARC WELDERS
Must be able t<> read blueprints 

& do layout work. 
Call For Interview

ŠEIMININKE -
• VIRĖJA

AUTOQl II* CORP.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROM1
HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikta Darbinio k v ir Darbininkių

daugiau kaip 4,(XX) metų senumo.
Planuojama ši pavasarį eks

pedicija, kuri turės ištirti to 
kalno nuo 100 iki 450 pėdų sto
rumo ledyną (gletčerj), kuriame 
yra nugrimzdę ir Įšalę tariamojo 
laivo griaučiai. Svarbiausias 
šios vasaros ekspedicijos tikslas 
rasti būdą, kaip būtų galima tą 
ledą sutirpyti ir iš jo išimti ne
sužalotą “arką”, kurios buvimu 
beveik nebeabejojama.

Crawford pasakė, kad ant to

i Mr. Folts sako, kad įstaty- 
I mas reikalauja, kad svetimša
liai savo adresus registruotų 
kiekvienais metais. Išimtys da- 

j romos tik diplomatini statusą 
turintiems asmenims ir laiki
nai Įsileistiems žemės ūkio dar
bininkams.

Direktorius pastebi, kad už 
sąmoningą šios pareigos neat
likimą įstatymas numato rim
tas bausmes.

Iki šiol jau apie 290,000 sve
timšalių šioje srityje šiemet 
savo

BEAUTICIAN —
MALE OL FEMALE 

MUST HAVE FOLLOWING.
FULL TIME.

SALARY PLUS COMMISSION.
2913% W DEVON.

AM 2-7753

NAMŲ PRIEŽIŪRAI 
reikalingas asmuo tn> dienas savaitė
je. Pastovus darbas naujame name, 
šeimoje su 1 vaiku 45 dol. savaitinis 
atlyginimas, Sun.akame transporta
ciją į Deerfield apylinkę, 

bėti angliškai. 
Tel. 945 1788

LABAI GERAS ATLYGINIMAS, 
PLUS METINIS PRIEDAS 
TINKAMAM ASMENIUI.

Pageidaujama gero charakterio mer
gaitė ar moteris, mėgstanti vaikus. I 
Gyventi puikiame ir patogiame North Į 
Lake Shore Dr. name, draugiškoje' 
šeimoje iš 2 suaugusių ir 2 mokyk
los amžiaus vaikų. Virimas, lengvai 
namų ruoša ir pagelba motinai prie Į 
vaikų. Nėra laiptų ir sunkaus valymo 
bei skalbimo. Tai daro kiti. Moder
niausia ir geriausiomis priemonėmis 
virtuvė. Privatus kambarys sa vonia 

ir TV. Pastovus darbas.
Rekomendacijos reikalingos.

Susikalbėti angliškai.

SKAMBINTI

D±L VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Susikal-

337-1494
po 10 vai. ryto.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ-NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

adresus užregistravo.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

PARDUODAMAS beveik naujas Per
sian lamb moteriškas paltas, minko 
kalnieriumi ir rankogaliais, 16% dy

džio. $200. Tel. HE 4-0109.

KATALIKŲ PARAFUOS KLEBONI
JAI REIKALINGA VIRĖJA. Gyventi 
vietoje, privačiose patalpose. Gera 
aiga ir geri najnai tinkamam asme
niui. Kalbėti angliškai. Reikalingos 
rekomendacijos. Lake apskrities apy

linkė. Rašyti: 
% Box AF 264 

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILL. 60606

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

nukels Nojaus arką
Pranešimais iš Los Angeles 

grupė Amerikos mokslininkų ir 
t)7rinėtojų organizuoja milijoną 
ar milijonus dolerių kaštuosian
čią ekspediciją, kuri iš Arara
to kalno viršūnėje esančio užša
lusio ežero išimtų tenai “nu
skendusį” mitologinį Nojaus 
laivą ar jo dalis. _______ ______ ,______  _

Search fundacijos preziden- kalno jokie medžiai neauga. Per
tas Ralph Crawford pareiškė 
spaudos konferencijai Washing
tone, kad to 17,000 pėdų aukšto 
kalno (Ararato), esančio turkų 
Armėnijos pusėje, leduose yra 
rasti rankomis tašytų medžių 
gabalai, kurių amžius nustatytas

Di

fe-o

Magda Kraznai, 20 metu Australijos 
modelis, labai pagarsėjo, kai spauda 
patyrė, kad ją vesti ketina Tailandi- 
jos princas Benyabadhana, kuris, gal, 

ir neblogą turi skoni.

nai vasarą ekspedicijoje rasti 
medžio gabalai atrodo yra balto
jo ąžuolo, nors tas medis per 
kelis šimtus mylių neauga nuo to 
kalno. Tuos rąstgalius atrado 
prancūzas tyrinėtojas Fernand 
Navarra gilioje ravinoje (ledy
no plyšyje) 14,000 pėdų kalno 
aukštyje ir jis giliai įsitikinęs, 
jog tie yra biblijinės Nojaus ar
kos palaikai.

Navarra, kurs Ararato kalną 
tyrinėja jau nuo 1952 metų, spė
ja, kad lede yra įšalę apie 50 
tomi medžio medžiagos. Pirmą
jį kartą 1955 m< 
tęs tokio medžio 5 pėdų ilgumo 
pagalį parsivežė kaip įrodymą, 
o praeitą vasarą su didesne eks
pedicija pargabeno jau keletą 
tokių pagalių.

“Aš negaliu išsiaiškinti, kaip 
tokio seno amžiaus medžiai ga
lėjo atsirasti tokioje aukštybė
je “stebisi šiaurės Amerikos 
Arktikos instituto direktorius 
Robert Faylor. “Kas ten ir be
būtų, turės didelį archeologijos 
susidomėjimą”.

Dviem vagims 
nepasisekė

Policijos patrulis Victor
Bella išlipdamas iš autobuso Ke
dzie ir Cermak gatvių kampe 
pastebėjo du banditus apiplė
šiant vieną moterį. Pagrobę 

'f moters rankinuką vagys į lem- 
įpos stulpą sutrenkė jos galvą.
DiBella besivydamas 
plėšikui, Lorenzo King, 
peršovė koją; antrąjį, 
Sanders, 23 m., pasivijo 
du

vienam
22 m., 
Robert 
ir abu-

suėmė.

Slaptoji tarnyba
susidomėjo S.D.S.

Slaptoji tarnyba (Secret Ser
vice), kurios tiesioginė pareiga 
esanti saugoti prezidentą ir jo 
šeimą, pirmą kartą pradedanti 
rodyti susidomėjimą radikalės 
studentų organizacijos S.D.S.

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654 INSURANCT

—

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI. 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

BEVEik NAUJAS 4 modernių bu
tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje.

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
Parke. ____ _

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W. 43rd STREET 
Tel. CL 4-2390

NIEKUR GERIAU!GENERAL OFFICE — 
CLERICAL

Ability to perform a variety of cleri
cal duties. Good at figures a neces

sity, some typing helpful.
CALL

meno kūrinių galerija, pasivadi
nusi šiolaikinio meno muzie
jum, jau spėjusi pasireikšti “ne
paprastais” eksponatais. Per
nai, pavyzdžiui, pats muziejaus 
pastatas buvo apdengtas bre
zento drobės palomis, aiškinant, 
kad tatai yra “menas'’.

Šių metų meno “šedevras” ką 
tik baigtas sukurti, būtent vie
nas specialiai iš Vokietijos at
vykęs dailininkas Wolf Vostell 
automobiliams pastatyti aikštėje 
prie pat šio muziejaus pastatė 
seną kadilaką ir ji pripylė bei 
apipylė 18 tonų cemento. Dai
lininkas savo kūrini aiškina se
kančiai: norėdamas parodyti, 
kas vyksta šių dienu civilizaci
joje, jis parinkęs kadilaką “kaip 
Amerikos automobilių epito- 
mą”. Kūrinys jau esąs baigtas, 
tik belieka jam-parinkti tinka
mą vardą. Pačia pirmąją dieną 
apie 100 žioplių būrys buvo su
sirinkę “šedevru” pasigrožėti.

i ce
mento pripylęs savo šeimos au
tomobilį.

WOODY JOENS

EXPERIENCED
SWITCHBOARD OPERATOR

Typing helpful.
Full time.

Call 379-8558

SECRETARY
Girl Friday. Secretary to Sales
Manager. Typing and Shorthand L RUDIS 

essential. Nr. North, Side.
642-5924.

MOTERIS NAMŲ RUOŠAI 
vieną ar dvi dienas savaitėje. Rei
kalingos rekomendacijos ir sava tran- 

sportacija Chicagos vakaruose. 
Susikalbėti angliškai.

Tel. 469-7011

__ ________ _ (“studentai už demokratinę ben- prie 12 metų jį panašiai 
etais jis iškir- druomenę ) smurtingąja sek- jnpnfn nrinvlpc ėa-vn

Apie matytą didelį laivą Ara
rato kalno viršūnėje vietiniai 
žmonės kalba per šimtus metų, 
o vėliausiai ir komerciniai lakū
nai tvirtina perskrisdami per 
Ararato viršūnę kalno lede Į 
laivą panašų tamsų šešėli.

Nepiliečiai, nepamirškite 
užregistruoti adresus

, Imigracijos ir Natūralizaci
jos Įstaigos direktorius M. M. G. 
Folts perspėja, kad svetimša-

on
I

Per annum cn 
investment bonus

Insured to S20,000.

Ai W

Per annum
regular Ssvlngy

Savings

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

cija, pasivadinusia Weather
men, praneša Chicago Tribune 
bendradarbis Ronald Koziol.

Susidomėjimas ta Weaterme- 
nų grupe prasidėjęs po jos kon
vencijos, įvykusios per Kalėdas 
Flint, Mich., kur tariamai buvę 
grasinta tam tikriems 
tiems pareigūnams.

aukš-

Konspiracijos byla 
dar negreit baigsis

Garsioji konspiracijos byla, 
kurioje astuoni jauni asmenys 
kaltinami riaušių organizavi
mu Demokratų partijos kon
vencijos metu, tęsiasi Chicago- 
je jau nuo praeito rugsėjo 25 
dienos ir kaip kaltinamųjų ad
vokatas Weinglass spėja, truks 
dar mažiausiai viena mėnesi. 
Teisėjas Julius Hoffman prane
šė, kad nuo ateinančios savaitės 
teismo posėdžiai vyks po 6 die
nas per savaitę.

Chicagos gyventojų 
judėjimas

Naujai surinktais duomeni
mis, Chicagos. miesto gyvento
jai gana gyvai kilnojasi ir per 
1960—1969 metus persikėlė pen
ki šeštadaliai gyventojų. Jie 
persikėlė pačiame mieste iš vie
tos Į vietą, atsikėlė Į miestą ir iš
sikėlė iš miesto.. Suvedus ba
lansą nustatyta, kad iš Chica
gos 75,000 žmonių daugiau išsi
kėlė negu atsikėlė. .

90 milijonų automobilių
Transportaci j os sekretorius 

John A. Volpe pareiškė, kad au
tomobilių JAV-bėse skaičiui 
daugėjant virš dabar jau esamų 
90 milijonų neša daugiau nuo
stolių negu naudos. Kad auto
mobiliai ateityje miestų nenu
troškintų, Volpe siūlo žymiai 
pagerinti transportaciją autobu
sais, požeminiais ir greitaisiais 
traukiniais ir kitokiais moder-“Modernusis menas”

Chicagoje, 237 E. Ontario, ne- niais skubaus masinio susisieki- 
seniai yra įsisteigusi modernaus mo būdais.

Pigiai dažau kambarius, valai 
kilimus ir baldus.

Tel. CL 4-1050

PUIKUS 2 AUKŠTŲ MŪRAS. 6 ir 
3 kamb., garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningų paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIŲ MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

2 BUTŲ po 7 kamb. tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. $29,500,

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marqwete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
liu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

YOU R
Insuamcs g Iagbnt

YOU FGtST

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

CLERK - TVPIST
Wanted for variety of clerical duties.
Must be good typist.’Exc_- salary and 

t full co. benefits.-
DEE ELECTRIC CO.

477-5500

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir K t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Šimkus Real Estate 
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tęl. CL 4-7450 -

GIRL OR WOMAN
UTE OFFICE WORK 

AND

Contact Mr. PELLICAN 
733-0366

SWITCHBOARD 
OPERATOR - 

TYPIST 
Experienced. Salary open.

H. HIRSCH 
847-5300

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai. income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

SIUNTINIAI i LIETUVĄ
JR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7 5980

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Franckus, Sav.

Stabdžiai. sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

TeU PR 8-9533
j

Excellent position for experienced - -----------------------------
accurate typist. IBM electric. Good IMMMMMMCHMBrMHMMSEMBB 
future & working conditions in loop 
office — Hrs. 9—5 P. M. Other fringe 

benefits. Why not call 
ST 2-9035 LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T»L: R E public 7-1941

TRUMPAI

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

tel.: VI 7-3447

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

— Juozas Keturakis ir Stella 
McNamee serga. Mūsų organi
zacijų veikėjams linkime greit 
pasveikti. Nuo nelaimių ir ligų 
išsisaugoti sunku. Aš irgi šio
mis dienomis turėsiu vykti į 
Šv. Kryžiaus ligoninę operacijai. 
Nežinau kas manęs ten laukia ir 
kokios bus pasekmės, bet su li
kimu esu priverstas sutikti.

A. Jusas

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVI.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs wtomobiliv draudimai.

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

aįįMsaga IXXXJLXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXS

( — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— MONDAY, JANUARY 19, 1970

Branganybac, Laikrodžiai, Dovano* 
vlaom- progom*

3237 WEST 43rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

♦ Atsilankę Klaipėdos Uosto 
Mugėje, ne tik galėsite įsigyti 
gražių ir naudingų muginukų, 
bet ir skaniai pavalgyti lietuviš
kų patiekalų valgyklose.

Klaipėdos Uosto Mugė, kurią 
rengia Lietuvių Jūrų Skautija, 
įvyks šio mėnesio 25 dieną, sek
madienį Jaunimo Centre, 5620 
So. Claremont Ave.

Visa lietuviška visuomenė 
kviečiama dalyvauti 12 vai. Mu
gės atidaryme. (Pr). 1

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidentai
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, Ilk 60643. Tel. 233-9717 
Pardavinėjame lėktuvų, laivų, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus J visus pasaulio kraštus. 
Pūdome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų pora mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

SKAITYK T ATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
tTTYTXZX X XYX X 7 T X YXXX X X X X XT

BUY U. L SAVINOS BONU




