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PRANCŪZIJA SUSTABDĖ ATOMINIŲ
BOMBŲ BANDYMUS POLINEZIJOJ

PARYŽIUS. — Prancūzija nusileido Ramiojo vandenyno 
pakraščių valstybėms ir paskelbė sustabdanti savo branduolinių 
ginklų bandymus. Peru prezidentas gen. Juan Velasco Alvarado 
net pagrasino nutraukti diplomatinius santykius su Prancūzija, 
jei ta toliau sprogdins savo bombas Polinezijos salyne. Peru gy
ventojai yra įsitikinę, kad Peru žemės drebėjimai atsiranda nuo 
didžiųjų bombų sprogdinimo, nors, mokslininkų manymu, tai 
netiesa, nes prancūzų bombos sprogdinamos atmosferoje, ne že
mėje.

KINIJOS ŽURNALAS TIKISI įVARYTI 
KYLI TARP AMERIKOS IR SOVIETŲ 
HONG KONGAS. — Kinijos ideologinis žurnalas “Raudono

ji vėliava”, kurio numeris buvo išvežtas į Hong Kongą, aiškina, 
kodėl Kinija dabar ima kalbėti su Amerika ir pakvietė atvykti 
prezidentą, Nixoną. Straipsnis pasirašytas Hupeh provincijos par
tijos komiteto “rašančiųjų grupės”, tačiau stebėtojai įsitikinę, 
kad straipsnį įkvėpė pačios Pekino valdžios viršūnės. Kinija, 
trumpai sakant, nepradeda daugiau Amerikos mylėti, kaip anks
čiau, tačiau laiko Sovietų Sąjungos “socialinį imperializmą” dar 
didesniu priešu už pasenusį Amerikos imperializmą.

Peru yra užsakiusi Prancūzi
joje nemažai lėktuvų ir kitų 
ginklų. Prancūzija tikisi išplės
ti savo prekybą ir su kitomis 
Pietų Amerikos valstybėmis. 
Dėl bandymų Ramiajame van
denyne jau seniai protestuoja 
ir Japonija, kuri kartu su Ka
nada vadovauja kampanijai 
Jungtinėse Tautose,' siekdamos 
visiškai uždrausti visų bran
duolinių ginklų bandymus ore 
ir žemėje.

Iš visų atominių galybių tik 
Prancūzija ir Kinija dar bando 
savo vandenilio bombas atmos
feroje. Peru mokslininkai nu
statė, kad krituliai apteršia 
Peru augmenijų ir gali pakenk
ti florai ir faiinai. Prancūzija 
šiais metais rugpiūčio mėnesį 
išbandė penkias bombas ir dar 
du sprogimai turėjo įvykti rug
sėjo mėn. Kariuomenės vado
vybė tvirtina, kad pirmieji 
bandymai buvę tokie pavykę, 
kad atsisakyta 'minties tęsti 
bandymus. Štabo-^viršmihkas- 
gen. Francois Maurin pridėjo, 
kad ateinančių vasarą"'Prancū
zija vėl turės naują bombų ban
dymo seriją.

Prancūzijos laikraštis “Le 
Monde”, vedamajame sako, kad 
dar nėra buvę tokio "atvejo, ka
da atominė galybė būtų pasida
vusi mažesniųjų valstybių spau 
dimui ir sustabdžiusi bandy
mus.1 ■ ■ ■ .

Amerika, Sovietų Sąjunga ir 
Britanija yra pasirašiusios su
tartį ir pažadėjusios atominių 
bombų atmosferoje nesprogdin
ti. Po šios sutarties pasirašy
mo sovietai ir amerikiečiai vi
sus bandymus vykdo giliai po 
žeme. Prancūzai tvirtina, kad 
jie tokių požeminių bandymų 
neturi kur vykdyti, be to, jie 
žymiai daugiau kainuoja už 
sprogdinimus atmosferoj. Pran
cūzija tikisi aprūpinti savo ra
ketas nedideliais branduoli
niais užtaisais iki 1975 metų, 
šiuo metu prancūzų bombos vis 
mažinamos, kad jų svoris tiktų 
raketų pajėgumui. Sprogdini
mai reikalingi išbandyti tiems 
sumažintiems užtaisams.

Keliuose užmušama 
daug jaunuolių

WASHINGTONAS. — Vals
tybinė Transporto Saugumo ta
ryba paskelbė, kad jauni ameri
kiečiai, tarp 15 ir 25 metų dau
giausia nukenčia automobilių 
nelaimėse. Jauni vairuotojai ir 
su jais automobiliuose važiuo
ją draugai turi daugiau mirti
nų nelaimių už vyresnio am
žiaus žmones.

Statistika rodo, kad 1969 me
tais Amerikos keliuose buvo 
užmušta 17,700 jaunų ameri
kiečių. Jaunuoliai tarp 15 ir 25 
metų amžiaus sudaro tik 21% 
visų vairuotojų, tačiau mirtinų 
nelaimių statistikoje jie sudaro 
jau 34%. "

Saugumo taryba siūlo įesti

15 VISO PASAULIO

IZRAELIS NEGAUNA NAUJU LĖKTUVŲ, 
POLITINIS JAV SPAUDŽIAS IZRAELIUI

JERUZALĖ. — Izraelio ambasadorius Washingtone Ttzak 
Rabin sugrįžęs Į Izraelį pasitarimams pareiškė, kad Amerika daro 
klaidą nudelsdama sprendimą dėl Izraelio naujų lėktuvų prašy
mo. Jis atsisakė komentuoti savo pareiškimą, pridėdamas tik, kad 
Amerikos vyriausybė neduoda atsakymo dėl politinių sumetimų. 
Izraeliui nepavykę paveikti Amerikos, kad ta duotų greitą atsa
kymą į lėktuvų prašymą. Izraelio užsienio reikalų ministeris Ab
ba Eban nesėkmingai bandęs įtikinti Amerikos vyriausybę, kad 
ta paspaustų Jordaną atidėti Saugumo Tarybos sušaukimą. Jor
danas šaukia tarybą skųsdamas Izraelį dėl Jeruzalėje naujų na
mų statymo ir žydų Įkūrimo okupuotoje Jeruzalės dalyje. Ame
rika atsisakiusi spausti Jordaną.

DUBLINAS. — Airijos prem
jeras Lynch piktai atmetė Bri
tanijos reikalavimą nubausti as
menis, kurie Airijoje nušovė 
britų kareivį ir pridėjo, kad Bri
tanija nesugeba kontroliuoti 
sienos. Per dvejis metus Airijos 
siena buvo peržengta 30 kartų 
britų kareivių, pareiškė Lynch, 
reikalaudamas sustabdyti sienos 
pažeidinėjimus iš šiaurės Ai
rijos.

NEW YORKAS. — čia baigė- - 
si jaunųjų balsuotojų registravi
mo laikas ir balsuoti užsiregis
travo tik 57.7%.

SAN RAFAEL. — Kaliforni
joje buvo apkaltintas 29 metų 
advokatas Stephen Bingham, 
kuris įnešęs į kalėjimą revolve
rį kaliniui negrui Jacksonui. Su
sišaudyme žuvo du kaliniai, jų 
tarpe pats Jacksonas ir trys ka
lėjimo prižiūrėtojai. Advoka
tas pasislėpė ir nuo rugpiūčio 21 
d. yra ieškomas policijos. Jis 
įnešė revolverį rekordąvim o apa
rate, o negras jį pasikišo po sa
vo peruku — Afrikos stiliaus.

; WASHINGTONAS. — Baltie
ji Rūmai paskelbė, kad prezi
dentas Nixonas negalės daly
vauti Irano 2,500 metų valsty
bės minėjime šį rudenį. Jo vie
toje vyks viceprezidentas Agnew. 
Iškilmėse dalyvaus 60 valstybių 
atstovai, jų tarpe sovietų Pod- 
gornas. <*

MONTREALIS. — Oro ben
drovių atstovai nesusitarė dėl 
bilietų kainų skridimams per 
Atlantą. Kainos vis mažinamos, 
ypač jauniems keliautojams. Į 
kainų karą įsijungė ir sovietų 
Aeroflotas, paskelbęs, kad jau
nuoliai nuo 12 iki 25 metų am
žiaus iš New Yorko į Maskvą 
gali skristi už 265 dolerius.

KARACHI. — Pakistano val
džia skelbia, kad Daccos mies
te buvo rasti nemaži Indijos 
ginklų sandėliai ir keli asmenys 
buVę suimti.

DAR ES SALAM. — Zambi
jos viceprezidentas Kapwepwe 
susipyko su prezidentu Kaunda, 
pasitraukė iš pareigų ir įsteigė 
naują partiją.

LONDONAS. — Britų Mažu
mos Teisių grupė paskelbė ra
portą, kuriame kaltina sovietų 
vyriausybę Volgos vokiečių ir 
totorių mažumų skriaudimu.

naujus’ laikinus vairavimo leidi
mus visiems jaunuoliams. Jei 
per 2 metus nauji vairuotojai 
pasirodys esą pakankamai su
brendę ir saugūs vairuotojai, 
tai jiems leidimai bus duodami, 
o jei ne — leidimų davimas bus 
apsunkintas. Tokie laikini leidi
mai priverstų jaunus vairuoto
jus būti atsargesniais ir nelei
stų jiems įsigyti blogų vaira
vimo įpročių.

Britanijos kareivis šiaurinėj Airijoj patikrina dvieju moteriškių, išeinančių iš krautuvės, krep
šius. Matyt, moterys yra protestantės, nes jos šią kareivio pareigą priima su šypsena.

Tuo tarpu, New York Times, 
iš patikimų šaltinių rašo apie 
sovietų aviacijos didėjimą Egi
pte;, Sovietai davė Egiptui 550 
lėktuvų, tačiau Egiptas turįs 
tik 330 paruoštų kovai lakūnų.' 
Rusams paruošti egiptietį lakū
ną reikia trijų metų. Dar dvie
jų metų reikia paruošti jį kovos 
operacijoms. Vakaru valstybė
se toks treningo laikas trunka 
iš viso dvejis metus.

Sovietai, pagal laikraštį, Egi
ptan atsiuntę dar dvi eskadri
les Mig-21, karių jau yra šešios, 
eskadrilės po 12-16 lėktuvų 
kiekvienoje. Be to, sovietai at
siuntę dvi naujas eskadriles Su
ll naikintuvų — bombonešių, 
kurie tinka ne tik gynybai, bet 
ir atakai. Nuo Aleksandrijos 
visame Nilo upės slėnyje 550 
mylių ruože iki Aswano už
tvankos yra sovietų aviacijos 
bazės. Kartu su priešlėktuvinė
mis raketomis Egipto aviacijos 
tarnyboje esą tarp 15,000 ir 20,- 
000 rusų. Jie čia laikomi tik 
tarp 4 ir 6 mėnesių, paskui pa
keičiami. Tuo būdu jau nema
žas skaičius sovietu lakūnu at
liko praktiką Egipte. Sovietų 
lakūnai ne tik padeda Egiptui 
stiprinti gynybą nuo Izraelio 
aviacijos, bet kartu atlieka 
žvalgybos misijas Viduržemio 
jūroje, kur stebimi JAV karo 
laivai.

Tomis pačiomis žiniomis, so
vietai be Sam-2 ir Sam-3 raketų 
yra atgabenę ir labai judrias 
Sam-6 raketas, kurios vežioja
mos vikšrinių sunkvežimių. 
Kiekviename yra po tris rake
tas, kurios gali pašauti priešo 
lėktuvus nuo 100 pėdų iki 50,- 
000 pėdų aukštyje. Tokios ra
ketos, spėjama, bus perkeltos 
per Suezo kanalą, jei jis bus iz
raelitų paliktas. Tada tokios 
raketos galėtų ginti kanalą ir 
per jį pastatytus tiltus, kuriais 
į rytus eitų Egipto kariuome
nės tiekimas.

Dolerio vertė kiek nukrito 
Japonijoje, Vokietijoje ir Pran
cūzijoje, tačiau pakilo Šveica
rijoje ir Britanijoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Britanijos ir Airijos prem
jerai susitarė susitikti Britanijo
je pirmadienį.
bus rastas sprendimas, kuris pa
šalintų šiaurės Airijos proble
mas.

♦ Sovietų Sąjunga paskelbė 
nuvertinanti savo rublį, tačiau 
paliekamas tas pats santykis su 
JAV doleriu.
v* Saigono vyriausybė paskel

bė vakar, kad prezidento rinki
mai įvyks spalio 3 d., kaip nu
matyta, nors yra tik vienas kan
didatas — prezidentas Thieu. 
Spėjama, kad balsayimas bus 
referendumo formoje. Vicepre
zidentas Ky, tuo tarpu, planuo
ja sujungti opozicijos grupes Į 
vieną stiprią partiją.

Illinois senatorius Charles 
Percy, sugrįžęs iš Indijos ir Pa
kistano, reikalauja vyriausybės 
sustabdyti paramą Pakistanui, 
kad šis ieškotų Rytų Pakistane 
politinio sprendimo.

■*- Bostono policijos tarnauto
jai, Kansas City elektrikai ir paš
to tarnautojų unijos skundžia 
teismuose vyriausybės nutarimą 
užšaldyti algas.

Russel Train yra prezidento Nixono 
patarėjas. Traino yra Įpareigotas da
boti, kad aplinka neblogėty. Tai ne 
toks jau lengvas dalykas, jeigu nori
me, ka<i pramonė ir prekyba pagyvėtu.

Izraelis pabaigė 
Gazos operaciją

TEL AVIVAS. — Izraelio 
kariuomenės radijas paskelbė, 
kad Gazos pakraščio arabų va 
lymas jau baigtas. Gazos pa
kraštyje stipriai veikdavo ara
bų palestiniečių partizanai už- 
puldinėdami izraelihi kariuo
menės patrulius ir terorizuo
dami vietinius arabus, kad jie 
nebendradarbiautų su okupa- 
pacine Izraelio valdžia. Per 
tris mėnesius partizanai nužu
dė 40 arabų, ypač už važinėji- 
ma i Izraeli darbams.

Radijo pranešimu, iš Gazos 
buvo išgabenti 13,366. arabai ir 
apgyvendinti kitose vietovėse. 
Buvo sugriauta 1,857 namai.

Laukiama, kad1 Kadangi tuos gyvenamus na
mus statė Jungtinių Tautų šal
pos agentūra, JT sekretorius 
U Thantas protestavo Izraeliui 
dėl šių namų sugriovimo. Izra 
elis atsakė, kad tie namai truk-
dė tiesiant Gazoje naują kelią 
ir todėl reikėję juos nugriauti.

Gazą Izraelis okupavo 1967 
metų kare. Tai 25 mylių ilgu
mo ir 5 — 7 mylių platumo že
mės ruožas, anksčiau adminis
truotas Egipto. Iš Gazos per
kelti arabai buvo apgyvendinti 
EI Arish vietovėje, šiaurinia
me Sinajuje ir apie 300 perkel 
ti prie Jordano upės

Nutarė neišleisti 
komunizmo priešų

WASHINGTONAS. — Kaip 
jau vakar buvo trumpai pra
nešta, Kuba nutarė sustabdyti 
savo piliečių išvažiavimą į 
Ameriką ir Ispaniją. Per pas
kutinius 6 metus Amerikos ap
mokamais keleiviniais lėktu
vais iš Kubos į Ameriką atvy
ko 246,000 kubiečių. Lėktuvai, 
penkias dienas per savaitę, po 
du skridimus per dieną, išvežė 
tuos, kurie nenorėjo gyventi 
komunistinėje Kuboje.

Spėjama, kad Castro, kuris 
anksčiau tvirtino, jog Kubai 
naudinga atsisakyti revoliuci
jos priešų, juos išleidžiant, pa-' 
matė,‘kad išvyksta daug nau
dingu specialybių žmonių ir 
tuo Kubai daroma žala.

Valstybės departamentas per 
Šveicarijos ambasadą Havano
je įteikė Kubai sąrašus tų ku
biečių, kurių giminės jau įsikū
rė Amerikoje. Tokių yra 94,000. 
Be to, Amerika prašo išleisti 
tėvus ir artimus giminaičius 
apie 2,500 kubiečių vaikų, kurie 
vieni buvo išsiųsti į Ameriką. 
Nežinia ar Kuba dabar juos iš
leis.

Naujas V. Vokietijos 
karo laivynas

KIELIS. — Vakarų Vokieti
jos karo laivynas gavo visai 
naujos rūšies povandeninius 
laivus, kokių neturi kitų valsty
bių laivynai. Tie laivai yra, pa
lyginti, nedideli, tik apie 140 
pėdų ilgio ir sveria tik 400 to
nų. Juos aptarnauja 22 jūreivių 
įgulos. Laivų stiprybė yra ap
ginklavime.

Kiekvienas povandeninis vo
kiečių laivas turi aštuonius tor
pedų vamzdžius po dvi torpedas 
kiekviename. Tuo būdu, bet ku
riuo metu laivas gali paleisti 16 
torpedų. Net ir naujausieji bri
tų povandeniniai laivai teturi 
po 6 torpedų vamzdžius, kurie 
gali iš viso iššauti 40 torpedų, 
tačiau jas reikia atskirai po 
kiekvieno iššovimo pakrauti, 
sugaištant tam tikrą laiko tar
pa.

Vokiečių -naujasis- povandeni
nis laivas plaukia po 17 mazgų 
per valandą. Nuotolis ir pasinė
rimo gilumo ribos laikomos pa
slaptyje. šie laivai ateityje tu
rės saugoti įplaukimą Į Baltijos 
jūrą iš šiaurės jūros.

San Francisco kinai 
steigia mokyklas
SAN FRANCISCO. — Dide

lė San Francisco kinų kolonija 
sukilo prieš priverstiną moki
nių vežiojimą autobusais į ki
tas miesto mokyklas. Kinai gy
vena savo pačių sukurtame, sa
vanoriškame gete ir jie nenori 
iš jo trauktis.. Kinų susirinki
muose renkamos aukos savo pa
čių mokykloms steigti. Koloni
ja jau turi penkias mokyklai; 
kur. šalia reikalaujamu mokslo 
šakų vaikai yra mokomi ki
nų kalbos ir kultūros. Kinai no
ri tokias mokyklas plėsti ir ža
da kovoti prieš valdžios įsaky
tą mokinių vežiojimą integra
vimo tikslais.

San Francisco kinų kalbėto
jai nurodo, kad kinai gerai pa
žįsta rasinę diskriminaciją ir 
prieš juodus amerikiečius netu
ri neapykantos jausmų, tačiau 
vaikų vežiojimas esą vaistai, 
kurių kinų vaikams nereikia ir 
kurių jie nenori. Kinai nesiekia 
dirbtinomis priemonėmis pa
siektos integracijos. Jie ir to
liau nori būti kinais ir nori, kad 
kiti juos tokiais laikytų. Kinų 
tėvai nori, lead jų vaikai eitų į 
arti esančias kaimynines mo
kyklas.

Stebėtojai sako, kad rami ki
nų kolonija dar niekad nebuvo 
taip vieningai sukilusi, kaip da
bar. Viena motina susirinkime 
pasakė: “Mes nesame prieš in
tegraciją, mes kovojame tik 
prieš vaikų vežiojimą.

* Danijoje rugsėjo 21 d. Įvyks 
naujo parlamento rinkiniai.

žurnalas įspėja savo komu
nistus tiek neapakti nuo neapy
kantos imperializmui, kad nesi
matytų Kinijai naudingi takti
niai žingsniai. Pirmininkas 
Mao Tse Tungas praeityje da
ręs nuolaidų buržuazijai ir net 
komunizmo priešams, kai rei
kėję sudaryti bendrą frontą 
prieš Japoniją. Jis šiandien pa
siryžęs kalbėti ir su Nixonu, jei 
tai padės padidinti plyšį tarp 
Maskvos ir Washingtono.

žurnalas tvirtina, kad Mas
kva ir Washingtonas tariasi 
kaip pasidalinti visą pasaulį, 
tačiau tarp jų yra ir nesutari
mų, sukeltų nesuvaldomo ape
tito Europoje, Viduriniuose Ry
tuose ir Viduržemio jūroje. 
Varžybos tarp jų vis didėja, to
dėl Kinija turi veikti ir vesti 
lanksčią užsienio politiką. Nixo
no kelionės tikslas bus pagilin
ti tų dviejų pasaulio galybių 
prieštaravimus.

Kinija buvo ir yra nusista- 
si prieš, visokių rūšių imperia- 
lizmą. Visokie reakcionieriai ir 
imperialistai nesikeičia, tačiau 
jie, sunkenybių priversti, daž
nai maino savo taktiką. Kinija 
turinti tuos pakeitimus išnau
doti savo naudai. <

Hong Kongo Kinijos reikalų 
ekspertai mano, kad Kinijos 
vyriausybė turi iš pačių parti
jos narių daug klausimų apie 
būsimą prezidento Nixono vizi
tą. Daugelis kinų išaugo įtiki
nėjami partijos propagandos, 
kad Amerika yra didžiausias 
Kinijos priešas, kurį reikia su
naikinti. Dabar .jiems nebeaiš
ku, kodėl Kinija keičia savo po
litiką. žurnalas tuos abejojan
čius nuramina ir paaiškina, kad 
prezidento pakvietimas yra 
bandymas įvaryti kylį tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos.

Nusikaltimai auga
WASHINGTONAS. — Tei

singumo departamentas paskel
bė statistinius duomenis apie 
nusikaltimus Amerikoje per 
1970 metus. Nusikaltimų pa
daugėjo 11%. Tarp 1960 ir 
1970 metų nusikaltimų padau
gėjo net 176 nuošimčiais,. . ta
čiau pastaruoju metu tas dau
gėjimas vis mažėjąs. Nusikal
timų padaugėjo 1968 m. 17%, 
1969 — 12% ir pernai — 11%.

Policijai pavyko išaiškinti iš 
penkių tik vieną nusikaltimą, 
kada 1960 m. būdavo išaiškina
mi vienas iš trijų. Per metus 
tarnybos pareigose žuvo 100 
policininkų.

Sunkiųjų nusikaltimų augi
mas pernai siekė 13%, tai žmog 
žudystės, prievartavimai, plėši
mai ir užpuolimai. Nusikaltimų 
augimas didžiausias buvo pieti
nėse valstijose 14%, o ma
žiausias — vakarinėse, tik 9%.

♦ Amerika pripažino naują 
Bolivijos vyriausybę, vadovau
jamą pulk. Banzer Suarez.



ALFONSAS NAKAS

APIE KETURIUS PASTATYMUS
STRATFORDO TEATRUOSE

Kanadiškiaine Stratforde (On
tario) šią vasarą, kaip ir perei
tą, niąčįąu ke(urius veikalus: 
du rimtus, Shakespeare’o ir du 
nerimtus, bet labai juokingus, 
prancūziškus farsus. Abu .Sha
kespeare’o veikalai buvo (ir te
bėra, nes sezonas nepasibaigė) 
vaidinami Festivalio teatre, o 
abu farsai ♦— Avon teatre. Du 
mačiau liepos mėnesį ir du rug
pjūtyje. Apie kiekvieną noriu 
pakalbėti ta pačia eile, kaip juos 
mačiau.

Much ado about nothing

Yra septynioliktas iš 37 pa
sauliui žinomu Shakespeare’o 
scenos veikalų. Jis parašytas 
apie 1598-1600 metus, arba, ti
ksliau, tų dvejų .metų tarpe. 
Jis yra laikomas komedija, nes 
du pagrindiniai aktoriai, vienas

ko Alan Barlow bendro suokal
bio vaisius. Visų blogybių įsi
kūnijimas, beširdis intrigantas 
Don John, kurį labai puikiai su
vaidino Barry MaęGregor, buvo 
.aprengtas juodai, buvo jam pri
dėti juodi ūsai ir siaura barz- 
džiukė, o juodus plaukus puošė 
viena ryški balta sruoga, tartum 
liepsnos liežuvis. Be to, Don 
John nelankstė' vienos kojos ir 
visus intriguodamas vis šluba
vo. Kur tu berasi “blogesnį” ir 
ryškesnį tipą?!...

Stebuklą beveik iš nieko re
žisierius padarė su sargybų 
viršininku Dogberry (Mervyn 
Blake). Antraeilė rolė, kuriai 
Shakespeare’as davė keletą pai
kų sakinių, buvo išnaudota pu
blikai pralinksminti. Mervyn 
Blake vaidino kaip cirko klou
nas, o publika juokėsi, juokėsi

Stratfordo Festivalio teatras, per 8 mėnesius pastatytas 1956-57 metais ir kainavęs du ir ketvirtį miliono doleriu. 
Turi 2,258 publikai kėdes. Be auditorijos rūmuose randasi repeticijų salė, raštinės, persirengimų kambariai, dirb
tuves, sandeliai, apšildymo sistemos patalpos. Ištisus mefus rūmus aptarnauja 70 darbininkų. Vaidinimų sezono 
metu čia darbuojasi virš 500 žmonių. Teatras pastatytas gražioje parko įkalnėje, iš trijų šonų apsuptoje medžiais 
bei gėlynais, o šiaurėje teka pritvenkta Avon upė, kurioje tingiai plaukioja gulbės. Huotrauka daryta nuo Avon 

upės pusės.

jos, kurių yra didelė gausybė. 
Daug gražių kostiumų ir buta
forijos. Aktorių ir statistų mi
nia daugelį kartų visai padoriai

Ian Hogg, visiškas naujokas vieną didžiausių karaliaus Mac- 
kanadiškiam Stratforde, anglas betho niekšybių: už poros triu- 
iš Londono, atliko Macbetho kšmingų momentų, kruvini vai- 
rolę. Kai po spektaklio galvojau kų lavonėliai buvo sunešti į

antraeilis, giliu ir negiliu sąmo
jum publiką gerokai prajuoki
na, o dramos pabaigoje nema
tome nei vieno lavono.

Pasaulinio garso aktorius bei 
režisierius William Hutt, šį kar
tą Much ado režisavęs, išspaudė 
viską, ką galima iš labai jau vi
dutinio Shakespeare’o veikalo 
išspausti. Kad komedija klasifi
kuotas veikalas tikrai būtų ko
miškas, Beatričės vaidmeniui jis 
pasikvietė Jane Casson, trijų ak
torių kartų palikuonę, aktorę 
nuo kūdikystės metų, tik scenai 
gimusią, temperamentingą, in
teligentišką jauną moterį. Visus 
gudriuosius Shakespeare’o są
mojus ji publikai atidavė su 
tokia aistra, kad ne kartą jos 
vaidintos scenos buvo palydi
mos plojimų. Keimęlli Welsh, 
pernai Hamlete turėjęs pagrin
dini Hamleto vaidmenį, dabar* a.

vaidino Benedick’ą. Visą laiką 
kapotis žodžiais su Jane Cas
son, su ja koketuoti ir ją įsimy
lėti — kitam būtų buvusi rolė 
persunki. Kenneth Welsh vyriš
kai išsilaikė iki galo. Mesinos 
gubernatoriaus Leoną to dukterį 
Hero vaidino Pamela Brook. 
Vaidino ji gerai ir žaviai atrodė. 
Publika liovėsi krizenti, kai 
Hero vestuvių metu apalpo ir 
buvo paskelbta mirusia. Jos 
partneris, lordas Claudio (Leon 
PownaU) atrodė perjaunas ir 
pergeras, todėl sunku buvo ti-3 
keti, kai jis Hero kaltino ir kan
kino.

Kostiumų gausybė ir išradin
gumas buvo nepaprastas. Uni
formos, spalvos, kuo ne kiek
vienam aktoriui ir statistui vis 
kitokios, tiesiog akį vėrė. Tai, 
be abejo, režisieriaus ir dailinin-

ir plojo. Kita režisieriaus plo
nybė, tai Leonato žmonos (Shei
la Haney) išradimas. Matomai, 
kad publikai viskas aiškiau bū
tų, kad kas nepagalvotų apie 
divorsuotas poras viduramžiais? 
Yra gubernatorius Leonato, yra 
jo duktė Hero, tai kaip čia be 
kontesos Leonato, Bet kadangi 
Shakespeare’as tokios nebuvo 
numatęs, tai ji scenoje, žinoma, 
ir neištarė nė vieno žodžio.

“Much ado about' Nothing”, 
kas lietuviškai būtų maždaug 
Daug triukšmo dėl niekų, buvo 
nepaprastai puikus pastatymas. 
Dauguma spaudos kritikų jį lai
ko geriausiu 1971-jų metų Strai- 
fordo festivalio dalyku. Man, iš 
keturių matytų, jis irgi geriau
siai patiko.

Itališka šiaudinė skrybėlė

Pereito šimtmečio gale para
šyta prancūzų Eugene Labiche 
ir Marc-Michael’io. Kadangi čia 
yra operetinis farsas, tai verta 
prisiminti ir jo muzikos kūrėją 
Pierre Philippe.

Istorija labai juokinga, bet 
kartu ir labai kvaila. Prie alto
riaus besiruošiąs jaunikis vie
name Paryžiaus parke “papar- 
kina” savo arklį, o tas suėda pa
sipainiojusią šiaudinę skrybėlę. 
Skrybėlės savininkė pareiškia, 
jog jos vyras išvis ją iš namų, 
jei ji be skrybėlės sugrįš, nes- 
visame mieste tik dvi ar trys- 
tokios skrybėlės tesą ir reika
lauja tokią jai surasti. Jauni
kis po visą Paryžių ieško skry
bėlės, o paskui jį vis sekioja 
jaunoji ir vestuvininkai. Priku- 
riama painių situacijų, nuoty
kių. ..Labai sumaniai, greitai, 
pagrindinai keičiamos dekoraci-

sudainuoja linksmas sutartines. 
Iš pusantro tuzino ' pirmaeilių 
aktorių išskirtinai gerai suvaidi
na jaunikio Fadinard rolę Ro
bin Gammell; ir jaunosios tėvą 
Nonancourt — Tony van Bridge.

Tai režisieriaus Stephen Por
ter pastatymas. Čia ne tiek ste
bėjausi “stebuklais” scenoje, 
kiek “stebuklais” salėje, nes pu
blika juokėsi, juokėsi — iki ap
svaigimo __

Macbethas
Tokia jau yra Stratfordo fes

tivalio tradicija: kiekvieną se
zoną duoti du (Shakespeare’o 
pastatymus. Reikia manyti, kad 
kiekvienas režisierius, imdamas 
į rankas didžiojo klasiko veika
lą, bando jį paversti to sezono 

■didžiausiu ivvkiu. Reikia ma
nyti, jog abiejų to sezono Sha
kespeare’o veikalų režisieriai 
sukryžiuoja kardus. Much ado 
komedija tėra pažįstama tik re
tesniems Shakespeare’o garbin
tojams. o Macbethas Kanados ir 
JAV mokyklose kuo ne atminti
nai išmokstamas priešpaskuti
nėje gimnazijos klasėje. Peter 
Gilk kurio režisuotas veikalas 
1968 metais Belgrado festivaly
je laimėjo pirmą premiją, o ke
letu jo režisuotų veikalų taip 
susižavėjo Anglijos Londonas, 
jog jis buvo paskelbtas metų 
geriausiu režisierium. Pereitais 
rinetais Stratforde . jis pastatė 
Ibsen’o Hedda Gabler, šį sezo
ną jam buvo patikėtas Mac
bethas. Vienaip ar kitaip šio 
sezono Macbethą vertintume, 
Peter Gill, susikirtęs su William 
Hutt, prieš jį pralaimėjo, nes 
didelė dauguma žiūrovų ir kri
tikų pasisakė už Much ado.

apie jo pradžią, tai niekur ne
galėjau atšipini Ii Macbetho — 
didvyrio, tauraus karžygio, Ško
tijos gelbėtojo. Akyse vis sto
vėjo Macbethas — niekšas, nu
žudęs karalių, gerą, senyvą 
žmogų, savo pilies svečią, lovo
je, miegantį, kad pats į jo sostą 
atsisėstų; Macbethas tamsuolis, 
prietaringas bailys, daugiau ti
kįs raganų pranašystėmis, negu 
savo draugais; ir dar didesnis 
bailys bei niekšas, žudęs ne tik 
geriausius savo draugus, bet ir 
moteris, ir kūdikius. lan Hogg 
vaidyboje trūko to, kas Mac
bethą darytų tragišku, o ne 
banditišku.

Ryškiausia, geriausiai savo 
svarbų vaidmenį atlikusi, buvo 
Pat Galloway - - lady Macbeth, 
taigi didiko, paskui karaliaus 
Macbetho žmona.

Žiūrovas suprato, kodėlji sa
vo vyrą kursto nužudyti kara
lių, kodėl jam pataria, nusiplo
vus kruvinas; rankas, visa už
miršti, kodėl puotos metu šyp-

sceną ir suguldyti ant grindų. 
Na, dėl to kraujo lai jau kitas 
dalykas. Perdaug jo Peter Gill 
žiūrovams parodė.

i pustrečios valandos pustuzinis
* vyrų smelkiasi į svetimų žmo- 
' uų miegamuosius ir atvirkščiai. 
Jie ir jos n usi religinėj a viršuti
nius rūbus ir vėl apsirenginėja.

* D&tig dvipr<tsfiiisk.Ų žodžių ir 
sakiniu. Daug lakstymo, bet

■ daug ir lėtų scenų, kurių metu 
i vistiek publika raitosi iš juoko 
ir spontaniškai pratrūksta plo- 

Ijimaįs, nes čia viešpatauja taik- 
i lūs žodžiai.

Jean Gascon šį tuščią niekalą 
į režisavo ir iš jo padarė juoko
* marias. Pagrindinį vaidmenį 
vaidinusi Martha Henry (Lu- 
cienne) buvo tokia šilta ir na
tūrali, jog vietomis užmiršai, 
kad viskas čia ne gyvenime, o 
scenoje. Jeigu kalbėti apie tu
ziną kitų aktorių, tai ir visi jie 
buvo nepaprastai geri. Man la
biausiai patiko Tony van Bridge 
(Pinchard), Mary Savidge (Ma
dame Pinchard), Jack Cfeley 
(Roubillon), Robin Marshall 
(Victor) vaidyba. Grįžtant prie 
režisieriaus Jean Gascon tenka 
pripažinti, kad ir didžiausiame

Pirmą kartą Macbethas Stral- 
forde buvo pastatytas 1962 me
tų sezone. Ano pastatymo aš 
nemačiau, tik žinau, jog buvo 
kitas režisierius ir kiti aktoriai. 
Jeigu naujo Macbetho pastaty
mo vėl reikės devynerius metus 
laukti, tai, be abejo, jis bus vi
siškai kitoks, tikėkime — daug 
įdomesnis.

Yra po vieną visose vedybose

Tai antrasis farsas, tik jau 
nebe operetinis. Jo autorius —_ 
prancūzas Georges Feydeau. 
Angliškas pavadinimas — The
re’s one in every marriage. 
Viazduoja linksmą šio šimtme
čio pradžios Paryžiaus gyveni
mą. Intriga užsimezga tik sce
nai atsidarius, kai vedusios mo
ters garbintojas įseka paskui ją 
į sceną ir kalba apie meilę. Per

sosi susirinkusiems didikams.
Niūrūs buvo nepaprastas sce

nos ir kostiumų pilkumas (dai
lininkas Dęirdre Clancy). Daž
nai, bet ne visur, basi kareiviai, 
basi dvariškiai. Ir karalienė 
(lady Macbeth), dažnai basa. 
Kareivių šalmai, labai primeną 
Trečiojo reicho karių šalmus, 
palyginus su jų basomis (ir la
bai švariomis, labai baltomis, la? 
bai minkštomis, labai miestiš
kai dailiomis!) kojomis, nežinau 
nė koki simbolizmą čia atsto
vavo. «

Peter Gill režisūroje buvo ir 
teigiamų naujovių. Pavyzdžiui, 
Macduff o žmona, prieš ją ir vi
są šeimą, visus pilies gyvento-

Į kokia ji buvo pra
džios Paryžiuje- režisie
rius gal būtų susigundęs pagal 
šjų dienų madą, kuo ne visus 
aktorius išrengti ir iš apatinių. 
Tuomet apie pastatymą būtų jau 

t kita kalba.
t ' *

Buvau Strątforde šeštądie- 
-niais. Abiejuose teatruose, į 
visus veikalus, bilietai būva iš 
anksto išpirkti iki paskutinio ir 
prie kasų mačiau po kelias de
šimtis žmonių, laukiančių grąži
namų bilietų. Festivalio teat
ras, klasikinių dramų statyto
jas, kiek man žinoiną, ir šiokia
dieniais yra visada apypilnis. 
Avon teatras, pernai pergyve
nęs publikos badą, su lengvo tu
rinio komedijomis šįmet, regis, 
irgi daug geriau verčiasi. Ne
nustebčiau, jei paskutinius tre
jus metus prie trečdalio milio
no publikos priartėję, šįmet abu 
teatrai kartu trečdalį miliono 
viršytų.

Dabar gi, 1971-jų metų sezo
nui baigiantis, dar liko viena

dviprasmybių rezginyje, nusi
rengimų - apsirengimų gausoje; 
jis išvengė vulgarumo, visą tą 
seksomaniją palikdamas tokia,

atrakcija — filmų festivalis 
Avon teatre, rugsėjo 10—19 
dienomis. Bet apie jį čia jau 
esu truputį rašęs.

Kasz tik turi gerų skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETIATĮJ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, UK.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8*5876
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo S iki 9:30. Kitom dienom.
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

------------------------------ --------------------------------- ------------------------- ---------------

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrcwfis, kuriame atsispindi pirmųjų, lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšti $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: .

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Stratfordo Festivalio teatro scena. Daugiausia vaidindami aktoriai laikosi žemutinėįa, i| pryšakio septyniomis vie
nodomis linijomis aprėžtoje simetringoje platformoje ir ant visų matom y laiptu. Bet būna išėjimu ir ant ketu
riomis kolonomis paaukštintos aikštelės scenos centre. Tas paaukštinimas mūšiy atvejais neretai vaizduoja puo
lama pilį, kartais balkoną, kitais atvejais vietą dvasioms pasirodyti. J ją veikėjai ateina per centre matomą dury 
angą, užlipa laiptais iš abiejų šonų, o pilį imdami lipa ir kopėčiomis. Be ketverių durų (ketvirtosios, beveik ne
matomos nuotraukoje, yra pačiame centre, tarp kolonų), i sceną išėjimams naudojamos trys angos, įtaisytos po au- 
drterijos grindimis — kairėfe, dešinėje ir vidury, o retkarčiais vienas kitas aktorius, jau garsiai kalbėdamas, atke- 
liauje ir auditorijos taku, tarp žiūrovu kėdžių. Dekoracijų kaip tokių nėra, bet, pav., vaidinant Venecijos pirklį, 
kolonos ir laiptai išklojama auksu. Baldai, scenoms keičiantis, per keliolika sekundžių sunešami ir išnešami bū
rio statistų — "tarnų". Vietoj uždangos — šviesos. Jas visiškai išjungus, už pusės minutės iš Anglijos nukeliau

jama j Prancūziją, Dani ą, vii į Škotiją ir t. t.

jus išžudant, pagal Shakespea- 
re’o tekstą turi progą pasikal
bėti tik su vienu sūneliu. Peter 
Gill į sceną Įvedė dar tris mažus 
vaikelius, kurie pirma pasigau- 
dė. pasiraičiojo ant grindų, pas
kui buvo auklės nuprausti ir 
vienas po kilo perduoti į moti
nos rankas. Ta be žodžių juos, 
išglamonėjo. paniūniavo jiems 
lopšines ir išbučiavusi pasiuntė

kiu būdu labai prasmingai buvo, 
pratęstas laikas (Macbethe sku
bėti nėra ko. nes veikalas yra 

I vienas iš Shakespeare’o trum
piausių) ir kartu publika buvo 

; psichologiškai paruošta sutikti

Wage/Price Freeze:
What It Means to You

All prices are frozen, 
even those previously 
announced.

Sastid confusing? It isn’t, really. 
When you jean the Payroll Savings 
Plan There you Tark, an amount you 
designate vifl be set aside automati
cally from each paycheck. That’s the 
“minus.”

That amount will then be invested 
in U.S. Savings Bonds. That’s where 
the “phis” comes in. Because you’re 
automatically saving for your future, 
with oneof theinvestments there 
are: U.S. Savings Bonds.

And, by deducting a little at a time • 
from each paycheck, you don’t feel 
the pinch financially. Before you 
know it, you’M have quite a tidy sum 
tacked away.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bondsr-.for 
E Boods, SJi % when held to mata

ity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to a£ 
Bonds issued since June 1, 1970.,. 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Put a little “plus” in your future. 
Join the Payroll Savings Plan.

Take stock in America,
Naw Bonds pay a bonus at maturity >4
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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TAUTINĖS SAVIGARBOS ATGIJIMAS
Anglosaksams "tirpomojo puodo" politika 

Amerikoj nepavyko
Chicago Tribune sekmadie

nio, rugpiūčio 29 d., laidoje įdė-

lapių dalį užėmęs kun. Bruno 
Markaičio. SJ, kompozitoriaus 
ir autoriaus, straipsnis “A Re
surgence of Ethnic Fride”, ku
riame išstudijuotai parodoma, 
kokią fanatišką rasistinę politi
ką kai kurios, anksčiau Ameri
koje įsikūrusios etninės grupės 
— būtent airiai su škotais arba 
bendrai anglosaksai iki šiol 
praktikavo, kaip tas jų “kati
las” kitoms ateivių grupėms su
virinti prakiuro, ir lyg naujos 
atžalos, palankesnę atmosferą 
pajutusios įvairiausios etninės 
imigrantų grupės pradeda at
gauti savo tautinę savigarbą ir 
reikštis.

“Kaimynystės, fasonai, viešo
ji nuomonė ir taršos tirštumas 
pasikeitė. Juoda yra gražu. Bet 
balta — abejotina”, pradeda 
autorius. Įvairiausios informa-

fijos priemonės' (media) skiria 
sau pavyzdžio neturinčius kie
kius erdvės ir laiko — Ameri
kos indėnams, portorikieėiams, 
čikanams (meksikonams). Dau
giau ię daugiau skaitome apie 
diskriminaciją ir netikusį el
gesį su italais.

Mažesnės etninės grupės — 
armėnai, kroatai, fiiipinai, suo
miai, japonai, lietuviai, serbai, 
ukrainiečiai ir kiti — pilni naujo 
gyvybingumo ir savo tautybės 
pajautimo”.

Tirpomojo puodo nebėra?

Argi tai tiesa, kad tirpomojo 
puodo dugnas iškrinta ? — klau
sia kun. Markaitis ir pats atsa
ko: Jei tiesa, tai didžiausias už 
tai kreditas tenka Amerikos juo
džiams, kurių nuolatinės ir ryž
tingos pastangos palaidojo nebe 
vieną prietarą, sunaikino dau
giau ne vieną mitą ir parodė, 
kad vienybė ir uniformiškumas

Keturios lietuvaitės — ketonais skirtingais tautiniais drabužiais

| Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

B sų apylinkės. Dėkojame 
1 Jums už mums parodytą 
1 pasitikėjimą. Mes norė

tume būti Jums naudingi 
1 ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frsnk Zogas, President

AND LOAN ASSOCIATION
4043 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE: 254-4470

o

i
Passbook Savings 

AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

yra du skirtingi dalykai.
Atvažiavęs 1950 metais Į 

Ameriką autorius čia jokios et
ninės problemos dar neradęs. 
“Mes visi, nepaisant kaip skir
tingi, buvome skaitomi lyg kiau
šiniai milžiniškame krepšyje, 
su neišvengiamai vienodais po
mėgiais valgyti hamburgerius, 
karštus šunelius ir čiulpti gumą. 
Niekam ir į galvą neatėjo aiš
kinti, dėlko amerikiečiai, kurių 
tėvai ir seneliai buvo atvykę iš 
Italijos ar Lenkijos, buvo vadi
nami svetur 
born), bet tie, 
iš Anglijos ar 
(svetur gimę).
tvarkoje kokiam nors Ed Sulli- 
vanui prieš TV kameras pasisa
kyti esant airiu, bet nebuvo ko- 
šer Stanui Kraszewskiui tomis 
pačiomis aplinkybėmis išdidžiai 
pasisakyti esant lenku.

Amerikiečiai prieš 
neamerikiečius

Kas sudaro amerikietį ir 
amerikietį, nėra lengva apčiuop
ti, tęsia toliau kun. Markaitis. 
“Sykį aš mačiau ašaras akyse 
seno imigranto priimant prie
saiką Amerikos vėliavai ir kitą 
sykį mariau ketvirtos kartos 
amerikietį jaunuolį Amerikos 
vėliavą padegant”...

“Vienas, dalykas tačiau atro

gimę (foreign 
kurie imigravo 
Airijos, nebuvo

Buvo visiškai

ne-

Mrs. PHIL PAKEL, President

9 to 12:30

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat.

I'

ind Loin Association v YOUR SAVINGS

INSURED
UP TO

do tikras — ilgą laiką buvo ne- 
amerikoniška laikytis ištikimy
bės vienai etninei grupei ir kul
tūriniam paveldėjimui ir kalbė
ti savo imigrantų tėvų kalba, 
ypač jei jie buvo atvykę iš Ry
tų, Centro ar Pietų Europos”.

Išreiškęs nusistebėjimą, kaip 
tie pirmos ar antros kartos ai
riai — amerikiečiai, ilgus lai
kus patys kentę žiaurią diskri
minaciją, tiek mažai simpatijos 
ir supratimo terodė kitiems imi
grantams, autorius privedė, kad 
panašiai daro kitos etninės gru
pės, ypač kilusios iš Rytų ir 
Centro Europos, pačios pergy
venę sovietų ir nacių okupaci
jos baisumus, kurios nedau
giau užuojautos terodo negrų 
buičiai, autorius toliau aiškina, 
jog “Dažnai yra pamirštama, 
kad imigrantai glaudėsi savųjų 
tautiečių apylinkėse, kadangi 
būdami be pinigų ir nemokėda
mi darbų nei kalbos jie greit 
būtų badu išmirę. Jų pačių žmo
nės juos aprūpino darbais, pa
stoge ir rekreacija. Net bažny
čia, įskaitant ir katalikų, laikė 
juos savo rūšies atmatomis ir 
davė jiems suprasti, kad Die
vas labiau mėgsta anglų kalbą 
ir labiau myli tuos, kurie greitai 
užmiršta iš kur čia atvykę.

Kas vertė sudergti savo 
pavardes?

Neturime nė minutei užmirš
ti, kad diskrirųinaciją šioje ša
lyje pradėjo anglo - saksai, o ne 
airiai, vokiečiai ar žydai, paste
bi autorius pereidamas prie 
klausimo kodėl tūli, žmonės dėl 
jų turto, kilmės ar pavardės pa
sidarė “geresni” už kitus ir ko
dėl čia prasidėjo imigrantų pa
vardžių iškraipymas.

“Anglų, škotų, velšų,
pavardės pripažįstamos kaip 
faktas. Skandinaviškos ir vo
kiškos pavardės truputį pako
mentuojamos, paprastai palan
kiai. Prancūzų pavardės sutin
kamos su geru humoru, bet var
gas prasideda, jei tavo pavardė 
yra Oriento, Rytų Europos ar 
Lotynų kilimo. Prieš kiek me
tų buvau supažindintas su aukš
tos klasės moterimi, kuri paste
bėjo: “Nelaukite, kad aš tams
tos pavardę ištarčiau” ... Ta
tai primena, kaip pirmąjį kar
tą kai buvau pavadintas “damn 
DiPi”, tai pasakė amerikietis tos 
pačios kilmės kaip ir aš pats”...

Suminėjęs eilę nebeatpažįsta
mai sudarkytų pavardžių, kaip 
antai iš Vasiliausko Wilson, iš 
Pepperone Pearson, iš Leibo
witz Dillon, iš Kuszler Curtis, 
iš Marcinkevičiaus Marcin, arba 
tokias emaskuliuotas kaip Car- 
navage, Gramant, Jagiella, Mitt- 
kus, Pakel, Wiase, Yerkes ir 
pan., autorius pavaizdavo kaip 
tos etninės grupės bendrai, o 
lietuviai ypatingai ėmė iš to 
“tirpymo katilo” gelbėtis:,

“Daugelis etninių grupių, per 
diskriminaciją išskirtos iš Ame
rikos gyvenimo bendrosios sro
vės ir neturėdamos progų kul
tūringai ir kūrybingai veikti, 
nerado kitos išeities kaip orga
nizuoti nuosavas bendruome
nes, kurios juos aprūpintų baž
nyčia, susirinkimams sale, mo
kykla, laikraščiu ir, kaip nau
jausiai, kultūros centru.

Pareklamavęs jėzuitų 1957 
metais pastatytą Lietuvių Kul
tūros Centrą ir Jcitus lietuvių 
kultūros laimėjimus, kaip tai

190 N
apie iš okup. Lietuvos atvy

kusį kun. Pijų čižauską. Jos 
paskutiniame sakinyje pasaky
ta, kad po kun. Lydžio kun. Bi
zauskas yra antras iš Lietuvos 
kunigas, kurį okupacinė Lie
tuvos valdžia išleido į Ameri
ką.

Pasakyta, kad kun. Bizaus
kas atvyko 3 mėnesiams, bet 
nepasakyta kada atvyko. Ka
dangi žinutė paskelbta rugpjū
čio 13 d., tai ir be pasakymo 
spėjama, jog atvykimo data ga
lėjo būti rugpjūčio pradžioje.

Rugpiūčio 5 d., žinoma, ne į 
Ameriką, bet į Kanadą, į St. 
Catharines miestą, atvyko pas 
brolį iš Vilniaus šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios klebonas kun. 
Antanas DILYS. Svečias tą pa
čią savaitę lankėsi Toronte, 
“Tėviškės Žiburiuose”, bet šis 
laikraštis nerado reikalo nė pu
se žodžio apie kun. A. Dilio at
vykimą prasitarti. Jei nutylė- j 
tas kun. A. Dilys, tai galėjo bū
ti nutylėtų ir daugiau. Todėl ir 
negalima tvirtinti, kad kun. Bi
zauskas po Lydžio antras.

Ateityje iš okupuotos Lietu
vos kunigų atsilankymą dar 
mažiau sužinosime, ir štai dėl 
ko. Kun. A. Dilys kunigiškų 
pareigų atlikimui pirmoj eilėj 
kreipėsi pas St. Catharines 
esanti pranciškoną kunigą lie
tuvį. Bet šeimininko pirmi par 
sisveikinimo žodžiai buvo: “A 
tai Tamstą atsiuntė Lydys”. 
Mišias atlaikyt leido, bet po 
mišių pakviest stiklinei arbatos 
nebeturėjo laiko. Po poros die
nų lietuviški bažnytiniai mar
šalkos jau uoliai skleidė žinias, 
kad kun. Dilys yra valdžios at
siųstas sekt čia esančius kuni
gus.

Tikrenybėje kun. A. Dilio at
vykimas buvo jo brolio kelių 
metų rūpestis. Lietuvos okupa-

IKRAI TIK ANTRAS?
čr. yra žinu-lvinė valdžia, jei ir

»

if

U

PER ANNUM PER ANNUM

airiuv

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES' 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

o PER ANNUM PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM'

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

.TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00.

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 orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608
L-ZMTT' .  — ■ f . i.aib -—

Stetine”. Per pirmuosius šešis 
į šių metų mėnesius Stotine pa

siustu sek-' daryta 4,800 “tos rūšies” nusi
aus, tai rastų patikimesnius, 0 kaitimų. Tų nusikaltimų didžio

ji dalis esą privačios nuosavy
bės piešiniai, milicijos užpuldi
nėjimai ir muštynės. Stetino 
partinės vadovybės specialiame 
susirinkime nutarta griebtis ne- 

pclicinio pobūdžio

ne septynerius metus kalintą 
Sibiro stovyklose.

Fo tokio pasitikimo — ki
tiems kunigams, jei ir pavyks 
savus gimines aplankyti, tai
nei redakcijose, nei lietuviško- paprastų 
se bažnyčiose jų tikrai niekas Priemonių 
nematys. ------------

Šimelis Į om nsco
KOMUNIZMO “PALAIMA”

Reuteris perdavė iš Varšuvos 
lenkų komunistų partijos “Try- 
buna Ludu” aliarmuojantį pra
nešimą apie “skandalingą pa
razitizmo ir vandalizmo bangą'

NAUJIENAS
tr xuttoo fcktai per

NAUJIENAS

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO TARYBOJE 
Gaunamos mokslo priemonės ir knygos jaunimui 

A. MOKSLO PRIEMONĖS

Liet. Enciklopediją, bažnyčias, 
ligonines, mokyklas, kapines, 
spaudą ir kt., kun. Markaitis ilgą 
straipsnį baigia duodamas kre
ditą ir jaunajai kartai, kuri sa
vo nerimu ir [sujudimais bus 
sužadinusi visuomenę, privers
dama peregzaminuoti savo in
dividualinę ir kolektyvinę są
žinę. “Jie turėtų būti padrąsi
nami tęsti tą taurią kovą prieš 
prietarus ir diskriminaciją”.

Priešmokykl.
Ig. Malėnas, A — ŽU (ABC spalvotomis iliustr.)............  $1.00

Ruzgienė, GINTARĖLIAI, elementorius ...........................
Ruzgienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ...................
Maldeikis ir V. Milavickienė, MOKYMAS SKAITYTI
ŠEIMOJE (naudojantis E. R. “Gintarėliais”) ...............

Malėnas, ELEMENTORIUS Ė ......:.......................... .........
Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, I dalis ........................................

A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, L dalis _____ ____.................
G. Česienė, RŪTELĖ __ ____________ __ _____ ______ ___
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI .......... .............

III skyriui
J. Plačas, TĖVIŠKĖS SODYBA _______ _________ _______
E. Narutienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ...................

IV skyriui
A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, II dalis ...... .................................

Jonynienė, Naujas vadovėlis baigiamas ruošti, išeis 1972 
metu pradžioje. 

Jonymienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (nekir
čiuoti) ....................................... ..........................................

Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 
i

S. Jonynienė, LIETUVOS LAUKAI ............................ .
Z. Grybinas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI .......... . ...........

VI skyriui «
A. Tyruolis. TEN KUR NEMUNAS BANGUOJA _________
J. Plačas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ........ .............. ....

VII skyriui
S. Jonynienė, TĖVU ŠALIS .................................... ...............
J. Kreivėnas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

VIII skyriui
J. Plačas, GINTARAS ____ ____ _________________
S. Sližys, LIETUVIU KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) ....
J. Plačas. LIETUVOS ISTORIJOS, GEOGRAFUOS IR LITE

RATŪROS PRATIMAI .:..... ............ ...............
IX skyriui arba V klasei (Aukšt. mokyki.)

V. Liulevičiiis. LIETUVOS ISTORUA (konspektas) ............
Aukštesniems skyriams ir tėvams

J. Ambraška ir J. Žiugžda, LIETUVIŲ KALBOS GRA
MATIKA ..       _

Dr. Z. Ašoklis, LIETUVOS GEOGRAFUOS VADOVĖLIS .... 
Visoms mokykloms

MOKYKLŲ DIENYNAI ...... . ......................................... .........
SĄSIUVINIAI (viena linija) ..... ...... .......... .............
V. Frankienė, VAIDINIMAI ..................................

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelga, LABAS RYTAS, VOVERE _____ __ ___ ______

Eilėraščiai vaikams
G. Ivaškienė, BALTASIS STUMBRAS ................. L.__ ____

Premijuota istorinė apysaka
D. Bindokienė, MIESTE NESAUGU. ................. ........ .............

Premijuota apysaka
J. Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS .... ..........    -3.00

Premijuotos apysakos
A. Norimas, BE NAMŲ ......... ............................ .................. . 3.00

Premijuota apysaka
Užsakymus siųsti šiuo adresu:

L. RASLAVIČIUS, 7234 So. Sacramento 
Chicago, Illinois 60629. TeL (312) 776-3254

I skyriui
E. 
E.
P.

A.
I! skyriui

.S.

S.

S. .
V skyriui

___________________________

Raginkite ■
augti - taupykite

4.50
1.75

.30
2.50
3.00

3.00
3.50
2.00

3.00
2.00

3.25

2.00
2.00

3.00
1.25

3.50
2.00

3.50

4.00
2.00

2.00

.75

2.00
1.50

.50

1.00

2.50

3.60

3.00

..... .

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

t

UNIV
____________ - ’ - -- ...___ _ _

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

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

II 
i

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

z--- — —--- ---------
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Kombinuoja visa- Lietuva
Rusų okupuota Lietuva valdoma iš Maskvos. Lietu

voje yra sudaryta kvislinginė vyriausybė, bet pačias 
svarbiausias instrukcijas pagrindiniais klausimais ji gau
na iš Maskvos. Sovietų Sąjungos centre nustatomas Lie
tuvos biudžetas, iš ten tvarkomi užsienio reikalai, ten iš
duodamos ar atmetamos vizos, Maskvon išvežamas visas 
Lietuvos derlius, iš ten ateina uždraudimas arba įsaky
mas dengti, prakiurusius Lietuvos kaimiečių stogus.

Kad rusams būtų lengviau valdyti Lietuvą, valdymo 
darban jie įsitraukė rusams tarnauti pasišokusius lietu
vius komunistus. Lietuvoje yra sudaryta “tarybinė” vy
riausybė, bet prie kiekvieno ministro yra priskirtas ru
sas. Net prie Lietuvos komunistų partijos generalinio 
sekretoriaus Antano Sniečkaus yra priskirtas rusas V. 
Charazovas. Be Charazovo žinios Sniečkus negali žings
nio žengti, jokio svarbesnio sprendimo daryti. Lietuvon 
yra atvaryta šimtai kontrolierių, kurie seka kiekvieną 
aukštesnį valstybės pareigūną lietuvį.

Nežiūrint į visas rusų pinkles ir žabangas, okupuo
toje Lietuvoje žmonės kartais-rusus apgauna. Dažniau
siai rusams kerta pačių rusų ištiestų tinklų kotais. Kad 
Lietuvoje žmonės galėtų apsiginti nuo. bado.ir šalčio, jie 
privalo kombinuoti. Šis žodis nelietuviškas, bet dabarti
nėje Lietuvoje jis kiekvieną dieną vartojamas. Kas “ta
rybinėje” Lietuvoje nekombinuoja, tai galų su galais ne
suduria. Šio žodžio prasmė dabar visai kita, negu ji bu
vo nepriklausomoje Lietuvoje arba laisvame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių tarpe. “Tarybinėje” Lietuvoje kiek
vienas krašto gyventojas rusų yra skriaudžiamas, todėl 
žodis “kombinuoti” dažnai reiškia vienokiu ar kitokiu 
būdu rusus apgauti. Juos apgaudinėja pavieniai asme
nys, o dažnai kombinacijas daro organizuotai.

Parvežtoje Tiesoje korespondentas- J. Meškauskas 
labai gražiai aprašinėja naują “kombinatorių” rūšį, ku
ri buvo traukiama teisman, bet kurios svarbiausieji kal
tininkai sugebėjo išsikombinuoti. Vilkaviškyje pastaty
tas konservų fabrikėlis, į kurį vietos gyventojai privalo 
suvežti visus vaisius ir daržoves, kad maistą galėtų su- 
konservuoti ir išvežti į Rusijos gilumą. Fabrikėlis ne
turi savo mašinos. Ją turi samdyti iš kitos rusų įstaigos, 
kurion buvo suvežti iš lietuvių atimti automobiliai. Kon
servų fabrikėlio direktoriaus pavaduotoju buvo Antanas 
Bradūnas. Jam buvo pavesti svarbūs konservų fabriko

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui „$2.00

Kanadoje:
metams yr? 00 
pusei metų ____________  $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams ____   $23.00

♦ pusei metų ____________  $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
JU 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu

Iš 1937 — 1941 mėty laikotarpior įvykių
(Tęsinys) l/u min. Urbšys pareiškė abe-jo-

i jimą ar mano siūlomos priemo
nės iš viso, rusų įtarimo nesu
keliant, gali būti įvykdytas ar. 
net pradėtos būt vykdomos. Ii 
viso, tais laikais Kaunui už vis 
labiausiai rūpėjo parodyti mū
są pasiryžimą kuo "skrupulin
gi a u si ai vykdyti pasiimtus pa
sižadėjimus.

Mano pranešimui išklausyti 
Užsienių Reikalų Ministerijoje 
buvo sušauktas pasitarimas, 
kuriame dalyvavo: min. Urb
šys, Turauskas, tik iš Vilniaus 
atvažiavęs min. Bizauskas ir 
gen. Musteikis. Ką valdžios pa
reigūnai nutarė ir ar apskritai 
ką nors ta tema buvo tarę, ne
žinau. Už poros dienų išvažia
vau atgal i Berlyną. Tuom kar- 1939 — 1910 metų žiema ėję

darbai. Kad galėtų pragyventi ir kad fabrikas laiku at
liktų valstybinio plano primestas kvotas, Bradūnas pri
valėjo kombinuoti. Oficialus korespondentas J. Meškaus
kas šitaip kombinatorių darbą aprašinėja:

“Bradūnas bematant susitarė su vairuotoju Jo
nu Anskaičiu ir atvėrė jam tiesiog aukso kasyklas. 
Anskaitis parveža iš Kauno žirnius, o Bradūnas fik
tyviuose aktuose juos paverčia taukais iš Vilniaus. 
Po stebukladario tiekėjo ranka Alytus susikeičia su 
Anykščiais, Kapsukas su Vilniumi, Telšiais, Šal
čininkais, Kalvarija ir Jonava. Pagaliau užtenka Ans- 
kaičiui pasisukioti vien po Vilkaviškį, o ant popie
riaus' atsiranda tolimiausi reisai'į Telšius, Gargždus, 
Klaipėdą, Vilnių... (Tiesa, 1971 m. rugp. 27 d., 
2pusl.).
Lietuvoje gydytojas į mėnesį uždirba 120 rublių, kol- 

chozininkas 30, o trokelio vairuotojas Jonas Anskaitis 
uždirbdavo po 400 rublių. Matyt, kad kas nors Vilkaviš
kio kombinatorius paskundė. Ne tik konservų fabrikėlį, 
bet ir automobilių komisiją užgulė revizoriai. Patikri
nus dviejų mėnesių prirašinėjimus, paaiškėjo, kad vals
tybė prarado 8,000 rublių. Kombinavimas taip toli nuėjo, 
kad mašinos niekur nevažiavo, o Bradūno knygos rodė 
didelius konservų pervežimus. Bradūnas prisipažino, 
prie “prirašinėjimų”, todėl vietos prokuratūra ir. iškėlė 
bylą. Iš Vilniaus maisto ministerijos atsiųstas revizorius 
S. Tučkovskis rado, kad Bradūnas su Anskaičiu padarė 
valstybei 13,000 rublių nuostolių.

Prokuratūros neužteko. Vilkaviškin atvažiavo..vals
tybės kontrolės skyriaus viršininkas M. Kaminskis. Jis 
išaiškino, kad “prirašinėtojai” buvo, gaudomi ne pagal 
Maskvos instrukcijas. Kaminskas nustatė, kad kontro
lieriai buvo nemokšos, todėl jis ir įsakė bylą atidėti,. o vė
liau ir nutraukti. Nustatyta, kad asmeniškai Bradūnas 
nepasinaudojęs, bet kitaip jis negalėjęs elgtis. Jeigu ne
būtų sutikęs “prirašinėti”, tai nebūtų gavęs sunkveži
mio. Taip pat paaiškėjo, kad į kombinacijas- buvo įveik
tas tiekimo skyriaus viršininkas R. Bulvys-, įnž. Z: Pet
rauskas ir kiti. Konservų fabrikas atleido kombinatorių 
Bradūną su švaria darbo knygute. Meškauskas tvirtina, 
kad Bradūnas jau šefuoja Vištyčio, pionierių stovyklą. 
Jam labai nepatinka, kad toks kombinatorius ir priraši- 
nėtojas šitokiu būdu galėjo išsikombinuoti ne vien nuo 
teismo, bet ir nuo didesnės bausmės.- Meškauskui į galvą 
neateina, kad visų tų nelaimių kaltininkė yra sovietinė 
sistema, sudaranti sąlygas ir verčianti: žmones kombi
nuoti. Sovietų sistemoje visi kombinuoja. Be kombina
cijų neapsieina ir policininko pareigas einantis Tiesos ko
respondentas J. Meškauskas.

♦ yk^ro Ženkle. 
Nesulaukdami vokiečių puo
limu vakaruose, sovietų am
basada Berlyne vis daugiau 
nervinosi. Kaunas buvo užim
tas Vilniumi. Puolimui vaka
ruose numatytos dalos vokie- 
Čią kaskart buvo atidedamos. 
Retkarčiais mūsiškiai užsimin
davo rusams dėl anoje pusėje 
likusių švenščionią, Melagėnų. 
Veltui! Apie kokias nors sie
nų pataisas rusai nenorėjo gir
dėti. Vokiečių štabiniai, po 
senovei, rodė mums prielan
kumo: čia dėl lenką beiaisvią 
vilniškią grąžinimo, čia dėl 
eventualaus ginklą jsigyjimo 
ir t. t.

Rusai laikėsi pabrėžtinai ko 
re'ktingai: įgulą nebuvo gir
dėti, išilgai naujos “sienos” 
ėjo dideli darbai: su rusams 
įprastu žiaurumu ėjo pasienio 
“valymas” — iš per šimtme
čius apgyventą sodybą buvo 
kraustomi lietuviai. Mat, rusai 
norėjo pabrėžti savo intenciją 
“tyrumą”, padėties “konsoli
daciją”.

Pavasariui įpusėjus, mūšą 
kariuomenės štabas pradėjo 
gauti žinias apie raudonosios 
kariuomenės stambesnį judė
jimą Lietuvos rytiniame užnu
garyje: Švenčionyse, Ašme
noje, Lydoje ir t. t. Vietomis 
ėjo dideli kelių bei tiltų— til
telių taisymo darbai. Tuos reiš
kinius 2?sis skyrius vertino 
kaip tam tikras rusų saugumo 
priemones. Mat, laukto vokie
čių puolimo vakaruose taip, ir 
nesulaukta... Ant kiek ta iš
vada buvo pagrįsta — spręsti 
nesiimu. Gal lygiagreta čia 
būta ir saugumo elemento. Iš
vadų turinys paprastai priklau 
so nuo išvadas darančio as
mens. ūpo, nusistatymo, pa
saulėžiūros. Kaunas padėti 
vertino optimistiniai, aš — pe
simistiniai. Konstatuoti telki
niai man atrodė labai įtartini. 
Ant tiek įtartim, kad gegužės 
pradžioje ir vėl nuvykau į Kau
ną “pasikalbėti” (Mano pas
kutinė kelionė). Kariuomenės 
štabe vyravo optimistinė nuo
takia. Kariuomenės vadu tik 
ką buvo paskirtas gen. Vitkaus
kas. Ramus, darbštus, kuklus 
ir doras žmogus. Labai minkš
to būdo asmenybė. Paaiškėjo, 
kad kariuomenės štabe buvo 
pasiruošta keliems eventualu
mams, tame skaičiuje ir stai
giam sovietų įgulų likvidavi
mui. Nebuvo pasiruošta tik 
vienam eventualumui: kaip 
tik tam kuris /aklinai birželio 
15 ir įvyko. Apie jį mažiausiai 
galvota. Čia ir yra neabejoti
nos kaltės ir mūsų karo vado
vybės. Koksai bebūtų valdžios 
nusistatymas, štabas turi būti

Musteikio — pulk. Just pasi
kalbėjimo. smulkmenų dabar 
nebepamenu. Tą spragą, ti
kiuosi, užpildys-pats gen. Mus- 

, teikis.
Ieškoti Berlyne “atasvaęos” 

i reikėjo. Gaila tik, kad Smeto 
na taip vėlai susiprato.
V. GALUTINĖ KATASTROFA

Aišku buvo, kad Maskva ieš
ko tik priekabių. Šis faktas 
pats- per save kalbėjo, kad 
Maskvos intencijų užnugary
je slėpėsi noras mus visiškai 
okupuoti. Strateginiai galvo
jant, rusų intencijos buvo aiš
kios: Prancūzijai pakrikus, 
rusai skubėjo, kol dar nevėlu, 
praplėsti savo ariergardų kon- 
ęentraęinį placdarmą galimai 
toliau į vakarus, tuo pačiu pa
didinti savo strateginio saugu
mo plotą (ginamuoju variantu).
J; Prancūzijai gi išsilaikius, ir 
vakarų frontui eventualiai sta
bilizavusis (ko rusai' tikėjosi 
ir laukę). Pabalčio okupacija 
vts.vien: būtų įvykusi, gal tik 
kiek vėliau. Šiuo-atveju oku
pacija vyktų-raudonųjų avan
gardų arčiaus Vokietijos stū
mimo sumetimais.

Išvada: karui pašonėje pra
sidėjus, mūsų likimas anks
čiau ar vėliaus- turėjo būt iš
rištas, Neutraliais- mes likti ne- - 
gąlė jame.

To nepaisant, Prancūzijos 
išėjimas iš rikiuotės Maskvai 
buvo didžiausia staigmena, vi
sų- kombinacijų fiasco. Užuot 
būti nusilpusios Europos ar
bitru, SSSR atsidūrė viena 
prieš galingą Vokietiją^

Pirmoms apie galimą Pran
cūzijos kapituliaciją žinioms 
atėjus, pulk. Skorniakov kaip 
tik buvo paą mane, Pasiunti
nybėje. žinią išgirdęs,-, jis li
ko lyg stabo ištiktas. Išėjo nie
ko nepasakęs;; pamiršo net" 
skrybėlę...
. šiaip ar taip, gegužės^ antro
je pusėje kariuomenės štabo II 
-mę_ skyriuje buvau pasiūlęs 
mintį neatidėliojant susirūpin
ti slaptų dokumentų.! naikini
mu; Neužilgo visi slaptų do
kumentų^, adresatai ^ (taigi ir 

pasirengęs visuomet blogiau
siam. Tai yra bet kurio kariu
ko aparato “abę’'. Vatdžios 
neveiklumas mūsų karo vado
vybės nepasirengimo nepatei
sina. Mano su gen. Pundzevi
čium paskutinio pašnekesio 
proga, buvau užsiminęs apie 
raudonojo antplūdžiu eventu
alumą ir apie reikają pasirengi 
ti staigiam mūsų neskaitlingos 
kariuomenės p.ermelimui į S.p? 
valkiją (ten kur sovietą įgy
lą nebuvo). Ten, užnugarį at- 
rėmus į Rytą Prūsus ir turint 
Nemuno ribą prieš save, buvo 
galima kurį laiką priešintis.- 
Pasipriešinus — internuotis j 
Prūsus. Retrospektyviai gal
vojant, į tpkią “santvarką” 
mes privalėjome pereiti tik 
pirmiems įtarimams kilus (kon 
statavus telkinius an kilus Bu- 
tajevo incidentui}. Tautos mo
ralės požiūriu, pasipriešinti 
reikėjo, čia dideliai apsileista. 
Jau iš Virbalio mėginimai su
kelti 7- ir 9 pėst pulkus buvo 
tik mėginimas, skubi improvi
zacija. Toki dalykai turi būti 
iš anksto paruošti. Dėją, vi
sas? valdžios aparato ūpas to
kiam variantui nebuvo pri
brendęs. Prezidentui atsidū
rus jau Virbalyje, tiek valdžios 
žmonės, tiek kariškiai dar sa
ve maitino kokiomis tai iliuzi
jomis. Jie tikėjo (norėjo tikė
ti), kad Prezidento grįžimas 
padėtį gali pakeisti. Jie siuntė 
delegaciją po delegacijos. Jie 
nenorėjo suprasti, kad fakti- 
nai tai buvo “Finis-Lituaniae”.

Iš gen. Musteikio lūpų gir
dėjau, jau Berlyne, kad visa 
mūsą valdžios viršūnėlė, per 
visą krizės laiką, tvirtai tikė
jo, esą Lietuvos geopolitinė pa
dėtis (mat, Vokietijos kaimy
nė} .Lietuvą stato i ypatingas 
sąlygas. Per tai.ir likimas jos, 
lyginant su Latvija ir . Estija, 
bus skirtingas. Kitais žodžiais, 
jie tikėjo, kad Vokietijos geo
grafinė kaimynystė yra pakan
kamas mūsą saugumo laidas. 
Tiesa, negeriaus pasirodė ir 
mūsą kaimynai latviai. Pripuo
lamai Kaune birželio 14 Nor- 
kąi.tį sutikęs Jatvią ministras

reiškė mums užuojautos karį attaches’),. ištikrųjų,Sėja, i 
ir sakė nesuprantąs ko tie ru-, 
sai iš mūsų nori...

Tas pats gen. Musteikis dar 
man sakė, esą : j is, kaipo Kraš
to Apsaugos ministras,' pasku
tinėmis anos tragingos savai
tės dienomis; kai paaiškėjo, vi
sas padėties rimtumas,. buvo 
gavęs tiesiogini Prezidento pa
rėdymą išsišaukti pas save Vo
kietijos karo attache Kaune 
pulk. Just’ą, kad išsiaiškinus 
Vokietijos nusistatymą akivaiz 
doje Lietuvai iš SSSR pusės 
gręsiančio pavojaus. Visą gen.-

yo paliepimą, sudeginti visas 
naujausiąs, žinių santraukas. 
Prieš apleidžiant . Pasiuntiny
bę; aš asmeniškai sudeginau 
visas Berlyno karo attaches 
ofiso bylas ir dokumentus.

(Bus daugina)
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FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
GIMTINĖS PASTOGĖJE

6
Socialistu atstovas Radzevičius, nese

niai čia atvykęs iš New Yorko, pasireiškė 
kaip labai užgaulus. Kiekvienu atveju, ka
talikus vadino klerikalais. Klebonas K. 
Skripka ji užklausė, kodėl mes vadinami 
klerikalais. Mes juk lietuviai katalikai 
kartu su jumis rūpinamės Lietuvos žmo
nių likimu ir su jumis pasiryžę dir bti ly
giomis. Jei esame padarę tai ko mes neži
nome, tai varykite mus laukan. Socialistų 
pasiuntinys susigėdo ir reikalas vėl ėjo pir
myn.

Lapkričio pirmą dieną ryte susirinkom 
i tam reikalui pasamdytą saliukę miesto 
centre, ant Pirmos ir Howard gatvių kam
po. Tąsyk automobilių neturėjom, bet 
paprašius iš Maxwell automobilių Co., at
siuntė su šoferiais 4 automobilius. Jie 
mums tarnavo visą dieną. Kur reikėdavo 
nuvežti mergaites ar moteris rinkėjas, jie 
mielai tai padarė. Ponia Perminienė tą
syk buvusi biznierka, atsivežė trejetą de- 
sėtkų dolerių sidabrinių ir išeinančioms 
rinkti aukų kiekvienai Į dėžutę įmetė, kad 
nebūtų tuščia. Rinkėjos neseniai atvyku
sios iš Lietuvos nemokėjo angliškai. Ame
rikonai, matydami pirmą kartą moteris su 
prisisegtais ženklais “Lithuanian Day”, 
klausinėjo kas ta “Lithuania”. Visgi var
gais negalais buvo surinkta virš septynių 

tūkstančių dolerių. Du trečdaliai buvo pa
siųsta į Washingtona Raudonajam Kry
žiui, o socialistai pasiuntė į Vilnių komi
tetui. Bet aukos Lietuvą pasiekė tik po 
trijų metų, dėl kilusio karo tarp Amerikos 
ir Vokietijos.

Kataliku — tautiečiu buvo surinkta 
130.000 doleriu. Raudonasis Kryžius iš sa
vo pusės pridėjo 100,000 ir 1919 metais au
kos pasiekė Kauną, Šiaulius, gal ir kitas 
vietas. O socialistų aukos vėliau sugrįžo 
atgal. Dėl grįžusių pinigų buvo susirieta. 
Iš mūsų pusės norėta tuos pinigus išimti ir 
pasiųsti Raudonajam Kryžiui, bet tų pini
gų siuntėjai pasipriešino. Socialistai buvo 
persiorganizavę i komunistus, bet vistiek 
tie palys žmonės. Katalikų veikėjas p. Abi
šala ir Sandaros 29-tos kuopos pirminin
kas K. šnuolis užvedė teisme bylą, bet pra
laimėjo. Teisme reikalas buvo blogai pa
statytas. Jeigu būtų buvę reikalaujama 
(negalint pinigų nusiųsti Į Vilnių), kad 
jie būtų pasiųsti į Kauną tiems patiems 
žmonėms, gal ir būtų laimėta. Komunis
tai, išėmę pinigus, panauodojo savo partijos 
politikai. Kartą man prisipažino Pijus 
Krakaitis, jų neseniai įsteigtam dienraš
čiui “Vilnis”, didžiuma tų pinigų teko.

TĖVYNĖS MYLCTOJV DRAUGIJA
Kartą kalbantis su Juozu Andriušiu 

apie Detroito drauįpjas bei organizacijas,' 
jis suminėjo, kad Detroite būta ir T. M. D. 
kuopos, kuri kaip ir S. L. A. 21-ma kuopa 
buvo suorganizuota kun. M. Mockaus 
iniciatyva. TMI) kuopai jau nebeegzis

tuojant, paprašiau Andriusį, kad jis susi
rašytą su TNED centru, sužinotų kuopos 
numeri ir paprašytą leidimo kuopą atgai
vinti. P. Anffušis taip ir padarė; Po poros 
mėnesių buvo sušauktas susirinkimas. 
Andriušis pranešė, kad'Detroito kuopai 
numeris paskirtas tas pats, 68-tas, kuris čia 
buvo. Išrinkta kuopos valdybai p. Andriu
šis — pirm., P. Krakaitis raštininkas, J. Po
vilaitis — iždininkas ir organizatorius — F. 
Motuzas. Aš tąsyk buvau ir SLA organiza
torius, tai narius rašydavau kartu į abi ar- 
ganizacijas.

Sekėsi gerai, narių skaičius didėjo. 
Vienu laiku kuopos narių skaičius buvo 
pasiekęs netoli šimto. Sekančiais metais 
renkant kuopos valdybą, dėl ideologinių 
skirtumų iš valdybos pasitraukus J. Povi
laičiui man teko užimti finansų raštininko 
pareigas. Galiu pasigirti, kad ir pp 50 me
tų tas pareigas tebeeinu.

TMI) išrinkus i centro valdybą K. Kar
pių — pirmininku, V. Sirvydą sekretorium 
ir A. B. Strimaiti —-. iždininku, jie TMD 
seime pravedė mitatimą, kad centro val
dybai leidžiama knygų leidimui naudoti 
per daug metų sutaupytą vadinamą “Gele
žinį Fondą”, kuriame buvo virš $3,000. 
Nuo 1921 iki 1926 metų, jie išleido daug ge
rų knygų, bet išdžiovino ir draugijos iždą. 
Neturėdami ižde pinigą, jjc paskelbė kad 
T)ŽD«ncrę(|ęai)nga,\ lįes dabar laisvoje ir 
nepriklausomoje Lietuvoje išleidžiama 
daug naujų knygų gražiau ir pigiau.

Praėjus porai matų ir girdint TMD na
rių kalbas, kad TMD palaidota per anksti, 

aš parašiau “Sandaroj” straipsni, kad lai
kykime TMD gyvą, kad ir pensijoj, už jos 
didžiuosius darbus, už išleistus netoli 40 
leidinių, ypatingai kada lietuviška knyga 
buvo brangesnė ir už auksą. Mano balsą 
išgirdo ir atsiliepė: M. Kasparaitis, B. Strij 
niaitis, M. Vaidyla, J. Kasputis. Suminėti^ 
TMD narių gyvenamose kolonijose kuopos 
pritarė TMD palaikymui ir pageidavo, 
kad būtu TMD sušauktas seimas nes pa
aiškėjo, kad TMD kuopos tikrai yra gyvos;- 
kaip Detroite,^ Rącine, Kenoshoje ir Chi
cagoje. Sutarta seimą šaukti Chicagoj, 
kas ir buvo padaryta 1937 metais, liepos 
mėnesi, Sandaros salėje. Seime dalyvavo 
virš 20 kuopų atstovų ir visi pritarė ir nu
balsavo TMD palaikyti gyvą ir rūpintis 
knygų leidimu. Iš buvusios TMD centro 
valdybos atsiliepė tik iždininkas B.- Stri
maitis. Jis prisiuntė sąskaitą $65, nes tiek 
TMD esanti skolinga. Pirmininkas, rašti
ninkas ir knygininkas jokių apyskaitą ne- 
pridavė. Ponas D. Pivoriūnas, lietuviškos 
duonos kepyklos savininkas pranešė, kad 
jo miltų sandėliuose yra bent dešimt dide
lių dėžių, gal po toną sveriančių, pilnų 
knygų! Toks radinys susirinkusius dar 
gyviau padrąsino imtis darbo.

Išrinkome naują TMD tokią Centro 
Valdybą: Pirmininkas — F. Motuzas, Vice 
pirmininkas — Baukus, sekretorius — MJ 
Kasparaitis, iždinihkė -— Petronėlė Grybas, 
ir knygyninkas — Juozas Smailis, Hamt- 
ramicko vaistininkas.

Nutarėm knygas perkelti į Detroitą, ir 
patikrinti kiek jų yra gerų ir kiek blogų.

Patikrinusį>askelbti lietuvių.spaudoje, kad 
knygynai bei skaityklos galės gauti knygų 
iš TMD veltui, apsimokant pęrsiuntimo iš
laidas.

TMD Centro Valdybai susitvarkius ir 
patikrinus knygas. rasta, kad dar turima 
daug gražių ir brangių knygų. Rasta virš 
50 komplektų Dr. V. Kudirkos raštų. Dr. J. 
Šliupui važiuojant į Lietuvą*. TMD buvo 
nugurkusi knygyną, kuris kartu buvo su- 
'dėtas pono Pivoriūno’ miltų sandėlyje.

Turint tokį knygų turtą, pjadėjpm gal-, 
voti jo praktiškam sutvarkymui. Pastebė
jęs, kad Lietuvoje švietimo ministerija 
leidžia prof, šap.okos “Lietuvos Istoriją” 
laišku užklausiau, ar negalėtume padaryti 
mainus knygomis. Už mums prisiųstą “Lie
tuvos Istoriją’’, mes atsilygintume TMD 
išleistomis knygomis. Atsakymą gavau pa
lankų ir prašė, kad pasakytume kiek eg
zempliorių Istorijos norime ir prisiųstu- 
mėme savo knygų katalogą, iš kurio jie 
galės pasirinkti jiems tinkamą knygų. 
Pradžia gera. Gavę 200 “Lietuvos Istori
jos” išdalinome nariams, kurie tokią gra
žią didelę ir naudingą knygą gavę buvo 
patenkinti.

(Bus daugiau)
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Oil. ANNA BAUUNAS
AKiŲ{ AUSy, NOSIES

iN GEKKLCS LIGOS 
FK1TAIK0 AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
PRoipcct 8-322$

Read, telet; WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Raz. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PuUeki Rd. (Crawford 

Medical Bui Idina). TeL LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsuiepia, SKamDinu 8<4-oui2

Gal ir 
natorius 
nusiminė

Telef.: PRotpect 8-1717

M. S. B11Ž1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antrarhęniais jr penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

Bex.; 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868

DR. G K. B0BE11S 
JR

DR. B. B. SEJTON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 1 
860 Summit St 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Sandūnai nei pa 
išmintingai padarė se- 
Paul H. Douglas, kad 
nelaukęs savo padėtų

didelių pastangų rezultatų — 
Michigano 
je, įsteigti 
nių parką.

Kuo visa
kad galingosios kompanijos pa
silaikė geriausius paežerės kop- 
kalnių plotus, juos nulygino ir 
fabrikais apstatė, o valdžia par
kui rankioja visokias žemės at- 
raižes, didžiąja dalimi žmonių 
apgyventas. Koks ten naciona
linis kopkalnių parkas gali bū
ti, kad, pasirodo, net Miss Ber
tha Ličkus namas prie kelio 20, 
esantis kaimynystėje su žino
mąją SPA užeiga, nuperkamas 
ir įjungiamas į parką!

Ypač suspenduotai tebegyve
na Beverly Shores (mūsiškiai 
Lituanikos, o ciniškai Berelio 
Sorės) piliečiai, kurie vykdant 
parko steigimo .programą, lieka 
padalinti nelyginant Airija — į 
dvi dalis. Viena dalis, didesnio
ji, kuri įjungiama į parką, gau
na gyvenimo pratęsimą 25 me-

paežerėje, Indiano- 
Nacionalinį kopkal-

tai baigėsi, tai tuo,

X - JU. di $. UIU 11 uLkll 

gŠikai žydras, vabzdžių jokių 
x nėra, bet nėra nė paukščių. Jei 

ne vasarojančių žmonių būre- 
patenkin- ’ liai, būtų tikrai silent summer.. 
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Miestelio politinis susirinkimas
Kaip aukščiau minėta, Be

verly Shores administracijos 
name, prie Broadway gatvės, 
šeštadienio vakarą įvyko to

:arti, nei paleisti x 
mis beveik visiškai ] 
tas. Būtent, jo nuosavybę “ne
blogai” įvertino, iš jam išmoka
mos sumos atitraukia 25% tai 
yra vieną ketvirtadalį ir leidžia 
25 metus savo nuosavybėje pa
silikti gyventi, tik parko ribose

laikyti. ‘ miestelio respublikonų susirin
ko nusi- kimas, kuriame buvo išrinkti

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
. Otises; HEmtock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirud. 1—7 vaL, 
auuad-, pendUdieių nuo 1—o, tree, 

ir sestaa, tlKuai .susitarus

“Po mūsų tegul nors tvanas”, 
pasakė vienas vasarvietės savi
ninkas, šią vasarą paskutinį se
zoną bepriimąs vasarotojus, 
bet federalinės valdžios sąlygo

Rez.; GI 8-08/3

ML W. E1SIN - E1S1NAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-OuOl.

GRAD1NSKAS
NAUJAUSIAS STEREO

DAUGIAB ANGIS

BL A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
„ Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso te L: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: G Arden 3-7278

" ‘ Ofiao teU HE 4-18T8 arba RE 7-9700 
1 Recktenciįoe: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pinnad. ir penktad. nuo 
2 ikf 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo E iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieni ai r uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS "

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina aids. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. P. STRIMAITIS
* /GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St. 

TeL: 925-8296
Valandos- 2—8 vai. vak. Penktadieni 

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkL 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofise telef.* HEmiock 4-2123 
Razid. tele... Glbson 8-6195 

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

P. SUEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
daiaL Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

Vai; 0_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63 r d $t„ Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

STALINIS RADIJAS
2512 W. 47 ST. — FR 8-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymat 
iš į va iri g atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Placa 

Tai.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos is W0PA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek- ' 
madieaį nuo 8:30 iki 9:30 vaL^ 
ryto. į

T.I.: HEmiock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

A FORESTS PUTOKI
IS IN YOVR

negalės jokio biznio 
Matyti, kad norėdami 
pirkti, parkininkai iš savo ap- kandidatai į miestelio tarybą, 
tvaro turės keliauti į “laisvąją) Nors platformoje suminėti 
zoną”, jei fuo tarpu kuri viena septyni punktai, kuriuos parti- 
pusė arba abidvi pusės neįsima- 
nys atsitverti “Berlyno siena”. 
Pasikalbant su “laisvosios zo
nos”, tai yra paliktaisiais kita
pus būsimo parko tvoros gy
ventojais, ne vienas ryžtingai 
pasakė: “Nuo tų federaliniųĮmu ir gerinimu, miesteliui mo- 
bičininkų, suprask paplūdimių • kesčių naštos palengvinimu bei 
trasiotojų, mes ginsimės apsi- pasisekimu tikros ir aiškios su
tverdami aukšta tvora ir šuni- tarties dėl dalykų, už kuriuos 
mis!”

Bendrai, dėl parko steigimo 
ar nesteigimo karštų ginčų ne
bėra, kadangi artumoje pasi
statę didžiuliai plieno fabrikai 
davė Beverly Shores kaip “lai
svajai zonai”, taip į parką pa
tekusiai apsčiai gyventojų, ge
ras nuomas mokančių plieno 
darbininkų, technikų ir kt. Ne
bus tačiau daug prasilenkta su 
tikrove pasakius, kad Beverly 
Pakraščių gyventojus yra apė
musi apatija”. Prieš vėją nepa
pūsi, jie sako ir nurodo, kad iš 
Beverly Shores atėmus parkui 
didesnę dalį, likusioji dalis lie
ka nebegyvybinga. Per maža 
bendruomenė savo įstaigoms, inž. Jokantas, Josephine Kris- 
k. a. policijai, gaisrinei, mokyk- čiūnas, arch. Erdvilas Masiulis 
lai, 
todėl paskutiniu laiku vis gar-j 
siau girdėti kalbų, r"’—*"• 
“kapituliuoti ir pasiduoti” 
yra pasakyti valdžiai 
grobei arklį, pasiimk ir bota
gą...” atsirėžei didelę mieste- didatus, 
liui gyvybiniai reikalingą dalį dar ilgai gyvai pasikalbėjo sa- 
— prisijunk ir likusiąją... Įyo tarpe. Malonu gyventi ma-

Kad tatai nebėra pavienių pi-.žoje bendruomenėje, kur. visi 
liečiu nuomonė, pasako ir Be
verly Shores Republikonų Plat
forma, kuri buvo skleidžiama 
tos. partijos kandidatų į Mieste
lio Tarybą nominavrmo susi
rinkime praeitą šsštadienio va
karą, rugpiūčio 28 d.

Pirmasis Platformos punktas- 
skamba sekančiai: :

Mes pasižadame pilnai siekti 
ir pasišvęsti dalyvaujant atsi- 
klausime visų mokesčių mokė
tojų, kurie lieka neįtraukti į 
Nacionalinį Paežerės Parką, 
kad apsispręstų ar visos Bever
ly Shores sienos neturėtų būti 
įjungtos į Nacionalinį Parką, ir 
veikti taip, kad būtų patenkinti 
daugumos norai...” į'

Ne be to, kad prie tos apati
jos yra pati gamta .prisidėjusi, 
nes visu ežero pakraščiu praei
to pavasario aukštas vanduo ir 
bangos išgąstingai pagraužė ’ 
paplūdimių skardžius, taip kad 
nuo staigaus skardžio nusileisti 
į paplūdimį žmonės turėjo smė
lyje išsikasti ravus, o kas išga
lėjo ir laiptus pasidėjo. Didelė 
skardžiui žala matyti padaryta 
visu Lakefront Drive keliu ir 
net tiek toli, kad yra ir Janinos 
Marksų puiki vila prie ežero 
kranto Michianoje atsidūrusi 
dideliame pavojuje 
apačion.

Šiaip vasarojimo sąlygos pa- šydamas 
ežerėje šiemet labai geros: eže- nušalinti.

ja pasižada (We Pledge) įgy
vendinti, kaip tai remti savo 
policijos departamentą, kad vi
su pilnumu vykdytų įstatymus, 
pagerinti gaisrininkų departa
mentą, rūpintis kelių išlaiky-

yra atsakingas miestelis ir už 
kuriuos federalinė valdžia, — 
tą vakarą visa programa buvo 
skirta vien kandidatų nomina- 
vimui.

Lietuviai Beverly Shores yra 
gražiai įsipilietinę, ką liudija ir 
Lituanikos parko įrengimas, 
lietuvio architekto katalikams 
bažnyčios pastatymas, keliems 
lietuviams statybos ko
mitete dalyvaujant, ir kt. Net 
šio vakaro susirinkimo penkių 
prezidiume buvo du lietuviai: 
Mrs. Kristina Austin ir Jonas 
Mildažis, o publikoje balsuoto
jų tarpe matėsi inž. Eugenijus 
Bartkus, Mr. ir Mrs. Brasiai,

, Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai, Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos. kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZE, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, 
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

help your 
HEART FUNdV 
help your HEART

ir

administracijai išlaikyti, ir kiti.
Į miestelio tarybos narius- 

siūlančių patikėtinius kandidatais išrink
tai ti: Mr. Bishop, Mr. Sims, Mr. 

“pasi- David Jokantas ir Ann Carlson.
Išsirinkę savo partijos kan- 

susirinkusieji paskui

yra kaimynai ir geri pažįstami.

Atsiųsta paminėti
Anatole Kairys: “Curricu

lum Vitae”. Komiška tragedi
ja dviejuose veiksmuose anglų 
:kalba. Išleido “Lietuvių Die
nos’’ Los Angeles, Calif. Iš lie
tuvių kalbos.yertė A. Mulokas; 
88 pusi, su kartono viršeliais ir 
apianka, kaina nepažymėta.

nugriūti

Wage/Price Freeze: 
What It Means to You

Promotions, to which 
raises are attached, are 
allowed by the freeze.

Giria peiktiną darbą
Žurnale “Laiškai Lietuviams” 

yra rašinys, tvirtinąs, kad 
buv. Žurnalistu centro vaidy
ba daug dirbusi. V. Alantas sa 
vo kadencijos metu ne dirbo, 
bet griovė Žurnalistų Sąjun
gą, ypač tuos skyrius, kurie jo 
užmačioms nepritarė. Jis pa
reikalavo iš Chicagos skyriaus 
pinigų “Pranešėjui” leisti. Kai 
Chicagos skyriaus valdyba 
tam pasipriešino ir pinigų ne
davė, tuomet pradėjo kaltinti 
kuopos pirmininką Antaną 
Gintncrį ir už nepaklusnumą 
bandė jį nušalinti iš pirminin
ko pareigų. Tuo reikalu net 
raštiškai kreipėsi į Chicagoje 
gyvenančius intelektualus, pra 

padėti A. Gintneri 
Kai V. Alanto pa

stangos nuėjo niekais, tai jis 
puolė skyriaus valdybą. į jos 
raštus ncalsakinėjo, o “Prane
šėjuje” skelbė apie Chicagos 
skyriaus valdybos neveiklumą, 
tvirtindamas, kad jos visai nė- 

[ra, o iš A. Gintnerio reikalavo 
kaž kokio atsiskaitymo. Tokia 
padėtis tęsė-si ištisus metus.

Įvykusiabic žurnalistų suva
žiavime Sodus Farmoje norė-l 
ta tą nesusipratimą likviduoti.j 
Mano pasiūlymą, kad Chica
gos žurnalistų skyriaus ginčą 
išimti iš ^darbotvarkės, V. 
Alantas atmetė. Dėl to konfe
rencijoje nebuvo darnumo ar
ba bendros kalbos. Iš šio apf-a- 
švnio aiškiai matvti, kad Ccn-i *tro Valdvba ne dirbo, o i n Iri- *
gavo. Tai kam tada rašyti ne
tiesą? P. Dičkis

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— SLA 134-tos Motery Kuopos su
sirinkimas įvyks penktadienį, rugsėjo 
3 d., 6:30 vai. vak., Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd Street.

Pastaba: Malonėkite kreipti dėme
sį, kad pakeista diena ir valanda. 
Kviečiame visus narius dalyvauti.

C. Austin, fin. sekr.

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros Klubo linksmas piknikas įvyks pir
madienį — Labor Day — rugsėjo 6 d. 
Kay's darže, 83rd and Kean Avenue, 
(buv. Leppos darže). Pradžia 12 vai. 
Prašome visus narius ir svečius at
silankyti į pikniką, nes klubas yra 
pasirengęsvskanių gėrimų ir šiltų už
kandų. Bus gražių dovanų, šokė
jams gros Tony. Walluno orkestras.

Valdyba ir Komisija

— Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo susirinkimas neįvyks šį ketvir
tadienį. .Kada susirinkimas įvyks, bus 
vėliau pranešta. E. M.

— Upytės Draugiško klubo susirin
kimas įvyks penktadieni, rugsėjo 3 d., 
8 vai. vak. Talman. salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Kviečiame visus narius 
dalyvauti šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir rapor
tus išklausyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys

EMELIA GAUBIS
TAMAŠAUSKAITĖ

Gyv. 113 St. ir Prairie Ave.
Mirė 1971 m. rugpiūčio 30 d., 

11:12 vai. vak.. sulaukusi 93 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvo
je, Kretingos aps., Rietavo par.

Amerikoj išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Mary 

Lech. žentas James J., sūnus 
Paul Gaubis Sr., marti Clara, 3 
anūkai — John Lech, jo žmona 
Polly, Darlene Stcpansky, jos 
vyras Daniel ir Paul Gaubis Jr., 
5 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko duktė homilija 
Rudgalvienė ir sūnus Pranas 
Gaubis. 8 anūkai ir 26 proanū
kai.

Ketvirtadienį. 7 vai. vak. kū
nas bus pašarvotas' Leonard ko
plyčioje. 10821 So. Michigan 
Ave.

šeštadienį, rugsėjo 4 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios Į šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama 
Lietuvių šv. Kazimiero kapi
nėse.

Visi a. a. Emelia Gaubis gi
minės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.
* Nuliūdę lieka: j

Duktė, sūnus, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Leo

nard Bukauskas ir Sūnūs. TeL 
CO 4-2228.

1 1 'i |

PHASE
BE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fir sal

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS (PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220 

gužauskų' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
mu i .i

TfVAS.IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehHl 6-2445-S

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: I
f If

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DAIM1D Ig
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE Į

Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS |

L—---- ;-----------------------------------------------::----- -1- '

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
* (LACKAW1CZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19:1

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2/28

x 649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois I
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Šaunus BLKM i jo mielai širdį kutenančios lie-1 nesveikatos dalyvauti negalėjo, 
tuviškos dainelės: subatos va- jam visų dalyvių vardu pasiųs-

į piknikas
t š. m. rugpjūčio 2'J d., Balze- 
ko Lietuvių Kultūros muzie
jaus draugų - rėmėjų, trečiasis 
inetinis, 5-rių muziejaus gyva
vimo metų sukaktuvėm pabrėž
ti, piknikas, rengtas New Buf
falo apylinkėje, St. ir Ir. Balze- 
kų, Jr., vasaros rezidencijoje, 
ant iškilaus Mičigano ežero 
kranto, šimtamečių ąžuolų pa
vėsyje, gražiame Sokol parke, 
puikiai pavyko. Puiki pasitaikė 
diena.

Aikštėje prieš rūmus, žalių 
eglių vainike, iškeltos išdidžiai 
plevėsavo JAV žvaigždėtoji ir 
mūsų, lietuviškoji trispalvė vė
liavos.
i Svečių — rinktinės kviestųjų 
Čikagos ir apylinkių lietuvių, ir 
Amerikiečių publikos — dalyva
vo virš 300, kurių verpetuose 
matėsi ir Hon. George Dunne 
pu savo aukštais kolegomis, ša
lia jų — mūsų visuomeninin
kai: daktarai Milda ir Stasys 
Budriai, Tumasoniai, Baliūnai, 
Vaitekūnai, Stankūnai, Morkū
nai, Mulokai, Kereliai, Stulpi
nai, Eivos, Stankai, Gaučiai, 
Ramonas, J. Pronskus, Pužaus
kai ir daug kitų — lietuvių ir 
amerikiečiu.V

Šis jaukus pobūvis, visų ge
riausioje nuotaikoje, pagal iš 
anksto sumaniai nustatytą pro
gramą, labai Įdomiai, žaismin
gai pravestas. Skambėjo lietu
viškos ir amerikoniškos dainos, 
sportavo jaunimas, šoko ir link
sminosi suaugusieji. Puikiai 
čiagimei lietuvaitei solistei, 
Eleonorai Zapolis (Zapolienei), 
vedant, visoms gražioms lietu
vaitėms ponioms ir kai kuriems 
ponams pritariant, praskambė- 

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už'$5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, UI.

1 mi mi iihimi i-  

BRIGHTON
I SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

________

HOME INSURED
L0ANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8243
i i ■ i ■ ■ ■---OTLX-..C~

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

L

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NA UJIENO S
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

« __ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, SEPTEMBER 2, 1971

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

| SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

į V. VALANTINAS

Jokobelis nebuvo girtas 
Z

CTA detektyvų kačių ir pe
lių grumtynės su kišenvagiais 
ir tikrais plėšikais miesto trau
kinėliuose tebevyksta gana 
sėkmingai. Naujausiai su
čiuptas vagišius Walter Lee 
Altman, 24, kurs antradienio 
naktį “L” Congress traukinė
lio Kedzie stotyje eidamas su 
dviem merginomis pamatė be- 
svirduliuojantį vyriuką, o tas 
vyriukas ant rankos aiškiai i 
matomai turėjo 890 vertės lai
krodėli. C.

Altman priėjęs paklausė “gir

NAUJIENAS

karėlį, ar aš tau, sesė, nesa
kiau, mane močiutė barė, ant 
kalno karklai siūbavo; sopinsiu 
dainužę; išėjo tėvelis, išėjo mo
tinėlė...; kai aš turėjau... ir vi
sa eilė kitų graž ų dainelių.

įdomiai pravesti vaikų ir su
augusių sporto žaidimai: bėgi
mas su maišu, virvės trauki
mas, sviedinio mėtymas ir kt. 
džiugiai prajuokinusieji žiūro
vus. Laimėjusieji buvo apdova
noti ir pasveikinti. Taipgi nuo
taikingai džiūgavo visi loterijo
je laimėję vertingų fantų. Visi 
pikniko dalyviai buvo apdova
noti suvenyrinėmis dovanėlė
mis, aukotomis Čikagos Sav
ings and Loan Ass’n.

Kultūringai ir nuoširdžiai da
lyviams patarnavo programos 
žymesnieji vykdytojai: Izabe-j 
lė ir Kazimieras Baitramaičiai, 
Dr. J. Jerome, Marija Kraučiū- 
nienė, Juškai, Dela Zunas, 
Frank Zapolis, Teodora Ruzas 
ir visa eilė kitų, kurių — pra
šau atleisti — dėl suprantamų 
priežasčių ' korespondencijoje 
suminėti neįmanoma.

Kadangi diena buvo karšta, 
nemaža buvo besimaudančiųjų, 
kurių saugumo dėlei ežere bu
dėjo motorlaivis, p. p. Barry ir 
Tane Jahnsonų vadovybėje.

Piknikas prasidėjo 11 vai. ir 
užsitęsė iki vėlumos. Nors pik
nike alus svečiams buvo veltui, 
buvo ir “tauriųjų” gėrimų (kas 
norėjo), bet išsigėrusiųjų ne
buvo. .Per visą dieną viešpatavo 
graži tvarka ir pobūviu visi bu
vo labai patenkinti. Padaryta 
nemaža nuotraukų, kurios, ma
nau, vėliau pasirodys mūsų 
spaudoje.

Kadangi Lietuvos General, 
konsulas Dr. P. Daužvardis, dėl

tas laiškas. (kp.)

MOTERYS PA VERŽI A VYRŲ 
Bl VESIĄ VYRI; ‘PROFESIJĄ’

Pranešimais iš Pretorijos, 
1 ietų Afrikoje, moterys pradė
jo kėsintis į tradicinę iki šiol 
buvusią “vyrų profesiją” — 
kriminalą.

Pretorijos universiteto krimi
nologijos profesorius Herman 
Venter sako: “Yra tendencija 
Įrodyti, kad moterys yra lygios 
su vyrais, net pranašesnės vi
sose gyvenimo srityse, net nu
sikaltimuose.- Iki tam tikro 
laipsnio patys vyrai yra kalti. 
Pirmiausiai, vyrai visame pa
saulyje taigi ir Pietų Afrikoje 
praranda savo vyriškumą ir 
vis labiau darosi efeminuoti 
(moteriškėja)”.

HŠ CHICAGOS IR* 
I APYLINKIŲ

Dviračių vogimas
Chicagos policija skundžiasi 

nauja našta — dviračių vogi
mų epidemija, su kuria juo 
sunkiau kovoti, kadangi dvi
račiai yra neregistruoti, taigi 
ir dvirati suradus nežinia kam 
jis priklauso.

Chicagos mieste praeitais 
1970 metais policijai pranešta 
apie 12,824 dviračių pavogimų. 
Tai buvo 2,500 pavogimų dau
giau kaip 1969 {metais, šiemet 
per pirmąjį pusmetį pavogta 
4,525 dviračiai. Vogimai prie- 
miesčiouse esą tiek pat išsiplė
tę, kaip pačiame mieste.

Ir “progresyviai” nori 
gyventi iš labdarybės
Praeitą antradienį miesto 

centre įvyko kelių šimtų asme
nų demonstracija, kurios da
lyviai raudonas vėliavas ir šū
kius iškėlę keikė policiją ir 
šaukė “Jėga darbo klasei”. De
monstracijai vadovavo “Near 
North gerovės teisių organiza
cija” “Engekvood motinos 
prieš gerovės sumažinimą”, 
“Chicagos darbininkų taryba”, 
“Cabrini rezidentai prieš gero
vės sumažinimą” ir “Progresv- 
vi darbo partija”.

Susistumdyme Clark ir 
Adams gatvių kampe policija 
suėmė 18 demonstrantų, jų 
tarpe 3 moteris.

WAV.VAW.M.V.V.VAW,' j 
SKAITYK PATS IR PARAGINO ‘

KITUS SKAITYTI

Wage/Price Freeze: 
What It Means to You

Increased tuition rates 
are permitted.

New Yorko Lincoln Centro kolonos 
darniai jungiasi su netoli stovinčiu la
puotu medžiu. Toliau sėdinti moti
na su vaiku vežimėlyje prideda nuo
traukai kasdienišką Jr žmogišką 

bruožą.

tuoklio”. ar įsu juo viskas 
tvarkoje ir matydamas, kad 
tas nereaguoja, skubiai numo 
vė jo laikrodį ir jį perdavė vie
nai merginai, bet pats nustebo, 
kai “girtuoklis” staiga išsipa
giriojęs pareiškė “Bičiulis esi 
areštuotas!” Tas “girtuoklis” 
buvo detektyvas Vito Jacobelli, 
kuriam į pagalbą tuojau prisi
statė dar du detektyvai, stebė
ję scena iš toliau.

/ ’

Z ; - ••

P TRUMPAI ""i

— Grandies Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Irenos 
Smieliauskienės, šiandien, rug
sėjo 2 d. pradeda darbą ir pasi
ruošimus būsimai Tautinių šo
kių šventei. Jaunimo centre 6 
vai. vak. bus priimami jaunes
niųjų grupės šokėjai, o 7 vai. re
gistruojasi ir renkasi vyresnieji.

— Mokyt. Juozas Tamulis, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, dalyvavo Mokytojų 
studijų savaitėje, kurioje akty
viai reiškėsi ir jaunimas. Jis 
yra LB švietimo tarybos narys. 
Gauta patirtis stovykloje turės 
įtakos į geresnį tėvų, mokytojų, 
mokinių ir švietimo vadovybės 
santykiavimą, kas teigiamai at
silieps Į lituanistinį švietimą ir 
gausesnį mokyklų lankymą.

— Stud. Antanas Kalvaitis, 
Cleveland, Ohio, atstovauja Lie
tuvių studentų s-gos organizaci
jas Amerikos Lietuvių Tarybo
je. Pereitais metais, vykstant 
Clevelando mieste lietuvių stu
dentų suvažiavimui, įvyko Si
mo Kudirkos tragedija. Studen
tai pirmieji pradėjo spontaniš
kas demonstracijas dėl jo išda
vimo rusams.

— Jaunimo Kongreso Finan 
su kontrolieriaus. Sauliaus Mi- 
kaliuko bute, rugpjūčio 27 d., 
įvyko piniginės atskaitomybės 
aiškinamasis posėdis, kuria-
me dalyvavo II PLJK pirm. Ro
mas Sakadolskis, programos 
komisijos pirm. dr. Algis Nor
vilas. spaudos inform, k-jos 
pirm. Juozas Šlajus, kontrol. 
padėjėjas Pijus Stončius. Sau
lius Kuprys ir Vacys šaulys — 
numatomi pareigūnai. S. Mi- 
kaliukas, dirbdamas kontakte 

Įsu Finansinio vajaus k-to 
pirm. dr. J. Kazicku,, komisijų 
pirmininkams išaiškino, kokia 
bus atskaitomybės kontrolė bei 
tvarka, ir prašė iki rugsėjo 10 
d. pateikti jam visų komisijų 
sąmatas. S. Mikaliuko paruoš
tos taisyklės ir tvarka rodo, 
kad J. Kongreso išlaidos bus 
griežtai ir rūpestingai kontro
liuojamos.

Jnformac. komisija
— Cicero apylinkė minės 

Tautos šventę rugsėjo 12 d., 11:

COOK
Experienced for Sorority House. Live 
in or go. Congenial surroundings. 
Goud starting salary. Evanston area.

Call GR 5^3668
from 10 A. M. to 1 P. M.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairui Pardavimai

RUGS&JO 7 D. ATIDAROMA 
RUDENS IŠPARDAVIMUI, 

didelis pasirinkimas rudens ir žiemos 
sezono drabužių, taip pat puikių reik
menų, kristalo, sidabro ir jūsų stalui 
puošnių indu.

TRIFT HOUSE
Clothing & Household Items

511 MAIN ST., EVANSTON 
Operated by Evanston Junior League

30 vai., Šv. Antano parapijos 
salėje, 49-tas kortas ir 15-tos 
gatvės kampas. Paskaitininke 
— M. Lenkauskienė iš Cleve
lando, kuri neseniai apkelia-
vo Pietų Ameriką, Australiją, 
Naująją Zelandiją ir aplankė 
ten gyvenančius lietuvius. Ji 
taipogi yra viena iš ateinančių 
metų Jaunimo Kongreso orga
nizatorių. Per minėjimą taip 
pat savo poeziją skaitys Graži
na Tulauskaitė - Babrauskienė. 
Visi laukiami, o ypač jauni
mas Bus užkandžių.

— Chicagos Lietuvių Opera 
rugsėjo mėn. 10 d. pradeda sa
vo naują, šį kartą jau šešiolik
tąjį, dainavimo sezoną. Ope
ros meno vadovas ir dirigentas 
Aleksandras Kučiūnas, talki
nant Alvydui - Vasaičiui, ta 
penktadienį, 8 vai. vak., Jau
nimo Centro patalpose, supa
žindins Operos vienetą su Ka
zimiero Viktoro Banaičio ope
ra “Jūratė ir Kastytis”, kurią 
Opera pastatys 1972 metų pa
vasarį. Maestro A. Kučiūnas 
šiam rudens sezonui ir vėl yra 
angažuotas Chicagos Lyric 
Operos. Jam nesant, (Chica
gos Lietuvių Operos ansambly
je dirbs dirigento asistentas 
Alvydas Vasaitis ir chormeis
teriai Alice Stephens ir Alfon
sas Gečas. Į šių metij operinį 
sezoną taip pat įsijungia ir mu 
ziko Balio Pakšto duktė Emili
ja Pakštaitė akomponiatorės 
pareigoms.

— Alvudo Vaikų Teatro dir. 
akt. A. Brinką, pad. A. Sobies- 
kienė) mėnesinėj radijo valan
dėlėj — Sophie Barens Radijo 
šeimos valandoj — suaugusių
jų padalinys perduos G. Ve
ličkos vaizdelį iš Lietuvos kan 
čių dienų “Lėk, lėk mano sa
kalėli” Darbo Dienoj, pirma
dienį, rugsėjo 6 d., 11 v. r. Vai 
dina A. Markuzienč, J. Petraus 
kas, A. Stočkus, K. Juškevičius 
ir akt. A. Brinką.

♦ Linksmavakaris spalio 2 d. 
7:30 vai. vak. įvyks Pakšto sa
lėje. ruošiamas LB Brighton 
Parko (Apylinkės. Bus įdomi 
programa, bufetas, šokiai, ba
ras. Prašom nelaukiant užsisa
kyti staliukus. Skambinti šilui 
523-7410. (Pr).

Wadas Navickas tvarkys 
susisiekimą nuvežti piknikauto- 
jus į Balf’o rengiamą rudeninį 
pikniką, kuris įvyks 1971 m. 
rugsėjo mėn. 6 d. (pirmadienį)
Bučo sodyboje. Willow Springs, 
Illinois.

Autobusas kursuos nusistovė
jusia tvarka: pirmiausia 12 vai. 
sustos 1<8 kolonijoje prie Nau
jienų redakcijos, antras 12,15 
vai. Bridgeporte prie Lietuvių 
Auditorijos, trečias 12,30 vai. 
prie Šv. Kryžiaus bažnyčios, 
ketvirtas 12.45 prie Brighton 
Parko bažnyčios ir penktas 1 
vai., Marquette Parke 69 gatvės 
kampas ir California Avė. Iš 
pikniko išvažiuos 6 vai. vak. 
Bilieto kaina į abu galu 2 dole
riai.

Visuomenė maloniai prašoma 
piknike dalyvauti ir Ino paremti 
Balfo veiklą. Pikniko pradžia 
12 vai.

Balfo Chicagos apskrities 
ir skyrių valdybos

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J • - -

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
i Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St., Cicero

Tel. 652-1202

51ST AND SACRAMENTO 
EXCELLENT CONDITION 6 room 
brick bungalow, 3 bedrooms, 1% 
baths, overhead sewers — gas hot 
water heat. Aluminum storm., win

dows and doors — 1% car garage.
Mid 20’s.

Call GR 6-4715.

li/2 AUKŠTO, MEDINIS 
apmuštas, 4y ir 3y. kambarių.

2 auto garažas.
' Mažiau $20,000. 

Marquette Parke.
Skambinkite 778-2892.

—————R

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 406* Arch• r, 
Chicago, HI. 60632. YoL YA 7-5980

A. T V E R A S ‘ 
LAIKRODŽIAI IR BRANGJNYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T»U REpublle 7-1941 
J

A. &'L. INSURANCE & REALTY 

A. L A URA I T I S 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

K. BRING! S 

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun*-ups Ir t. L 
4824 Sc. CALIFORNIA AYE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOME INSURANCE

State iarm jpye.mfl Casualty Company

TERRA
Brsngenybės, Laikrodžio, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
------

— Alvudo Vaikų Teatro (su
jaugusiųjų padalinio) vaidini 
mai atvirame ore, Marquette 
Parke ties šv. Kryžiaus ligoni
ne, Alvudo vakaronių vietoje 
šio savaitgalio šeštadienį ir sek 
madienį — rugsėjo 4 ir 5 d.d., 
temstant. Statoma G. Veličkos 
“Lėk, lėk mano sakalėli”. Vaiz 
delis iš baisių lietuviams die
nų priešui puolant Lietuvą, su 
akt. A. Brinkos prologu. Jis ir 
režisuoja. Dekoracijos dail. 
Juozo Kiburo. Apšvietimas V. 
Žygo ir A. Kleizos. Vaidina: A. 
Markuzienė, A. Kirvaitytė, E. Ki- 
vėnaitė, J. Petrauskas. K. Juške
vičius, A. Stočkus, Kvečas, J. Ka
lėda, V. Navickas. Tomis dieno
mis Alvudo užkandinė nuo pietų 
— 12 vai. jau veiks. Visiems 
Įėjimas laisvas. Visi kviečiami.

(Dr). Bus kėdžių fcr suolų.

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 

mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
__ $42 700

PAVELDĖTAS didelis 5% kamba
rių mūras, moderni kabinetų virtuvė. 
Naujas gazo šildymas.^ Apie 40’ lotas. 
2 auto garažas. Geležinė tvora. Arti 
’mūsų ofiso. — $21.000.

LIUKSUS 2 BUTŲ — 20 metų mū
ras. Radiant šildymas. Garažas. Pui
ki gatvė — blokas i pietus nuo parko. 
— S41.000.

SKLYPAS 305 su garažu prie Mar
quette Parko. — $10,500.,

TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla
taus sklypo duoda $1,400 pajamų 
kas mėnesį. Centralinis alyva šildyj 
mas, daug priedu, maži taksai už 
abu. $47,900.

KAIP .NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600.

SVEIKAS MEDINIS modernus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS„ dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

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

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

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

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj gailina užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke. . -

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar-
quetę Parke. , .

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta. —

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

436-7878

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54. ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.J .

LABAI GERAS 10 butu mūras. 2 
automobilių mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89,000.

10 BUTŲ, mūras, alum.-langai, šfl. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRMS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

FOR SALE
By owner in North Harvey. 3 bed
room brick home, large living room, 
kitchen dining area, full basement, 
gas heat, central air cond. 2 car gar
age, storms & screns. many other 
extras. Asking mid 20’s. Shown by 

appt. Tel. ED 3-2914.

LOMBARD
3 bedroom brick ranch, att. garage 
w. den, zoned commercial, good for 

office, etc. Upper 40’s
BY OWNER

627-8297

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimy Stifybi lr Rernontri

HEATING CONTRACTOR 
įrengin naujus Ir perstatau senut ti
sų rūSiq namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning Į naujus ir senus DS- 
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų tinas (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.! VT 7-3447

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS ’
DRAUGAS IR BIČIULIS


