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SOVIETU MOKSLININKAS ZACHAROV

STOCKHOLMAS. — Vakaruose pagarsėjęs sovietų moksli
ninkas Andrejus Zacharovas turėjo pasikalbėjimą su Švedijos 
televizija ir įtakingu laikraščiu “Dagens Nyheter”. Zacharovas 
pagarsėjo dėl savo pareiškimų Vakarų spaudai ir su savo įsteigtu 
Žmogaus Teisių komitetu, kuris dažnai pasmerkia teisių laužy
mus Sovietų Sąjungoje. Jis yra sovietų Mokslų Akademijos na
rys, daug prisidėjęs prie sovietų branduolinių bombų, konstruk
cijos. Zacharovą jau ne sykį tardė sovietų slaptoji milicija.

Savo pareiškime švedų laik
raščiui Zacharovas drąsiai ir 
atvirai pasmerkė sovietų siste
mą, kuri pagrįsta nedemokra
tine ideologija. Sistema esanti 
svetima sovietų žmonėms, nes 
ji reiškiasi nelaisvės ir ideo
loginio kietumo maksimumu. 
Sistema dar charakteringa sa
vo .pretenzijomis, kad ji yra ge
riausia, nors ji tokia nėra, pa
reiškė Zacharovas.

Rusijos socializmas, kalbėjo 
Zacharovas, tėra tušti žodžiai 
ir propaganda. Rusijos valsty
bė reprezentuoja niekur nema
tytą ekonominės ir. politinės 
galios koncentraciją, šitame 
valstybiniame kapitalizme val
stybė visiškai dominuoja eko
nominį žmonių gyvenimą, aiš
kino Zacharovas. šitokia siste
ma išlaiko ir didžiausius susi
skaldymus visuomenėje. Teri
toriniai skirtumai yra gyvi vi
soje šalyje. Maskva ir kiti di
dieji miestai turi dideles privi
legijas vartotojų prekių, pa
togumų, kultūrinių įvykių sri
tyse, kalbėjo Zacharovas/ ;

Zacharovas reikalavo savo 
pasikalbėjime su švedų kores
pondentais daugelio partijų si
stemos Sovietų Sąjungai, kad 
būtų daug kandidatų į politines 
valstybės vietas. Reikia užbai
gti komunistų partijos domina
vimą ir pilką uniformiškumą 
ekonominiame šalies tvarkyme, 
kuris turi išvaduoti privačią 
žmonių iniciatyvą. Komunistų 
partijos veikėjai- turi įvairiau
sių privilegijų, dėl kurių kenčia 
dirbančioji žmonių klasė, pa
reiškė fizikas Zacharovas.

Jis priminė, kad vakariečiai 
dažnai kalba apie sovietų siste
mos trūkumus, tačiau vis pa
brėžia, kad medicinos patarna
vimai nieko nekainuoja. Tai ne
tiesa, pasakė Zacharovas. Par
tijos žmonės turi specialias li
gonines ir sanatorijas. Medici
na nėra veltui Sovietų Sąjungo
je.

Zacharovas kritikavo mark
sizmo leninizmo izoliaciją ir 
prieš - demokratinius pagrin
dus. žmonėms neleidžiama ne 
tik išvažiuoti laisvai į užsie
nius, bet net ir namie nelei
džiama laisvai važinėti, tai 
esanti didelė žmonių tragedija.

Kalbėtojas pareiškė nebijąs 
valdžios spaudimo ar persekio
jimų. Jis tik negalįs pakęsti 
persekiojimų, kurie nukreipti 
prieš jo gimines, žmonos gimi
nes, draugus ir pažįstamus. 
Toks spaudimas jau vykstąs 
ilgesnį laiką.

IS VISO PASAULIO

Kinijos šiaurės nuotrauka parodo Heilungkiang provincijos briedžiu ūkį. Jaunuoliai surinko 
nemažai briedžiu ragy, kurie džiovinami saulėje. Briedžiai čia labai jaukūs ir ganosi kalnuose 
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

MASKVA. — Sovietų Pravda, 
paskelbė, kad šiemet valstie
čiams bus išduodami prizai, ne 
tik 3,753 “Raudonosios Vėlia
vos” bet ir šiek tiek praktiškes
nės dovanos už didžiausią darbo 
našumą ir socialistinį lenktynia
vimą. Kiekvienos respublikos 
septyni geriausiai dirbę -ūkiai 
gaus autobusus, pirmosios pa
galbos automobilius ir privačius 
automobilius bei pinigines pre
mijas nuo 6,000 iki 180,000 rub
lių. Visa spauda ir televizija* ,
turės plačiai skelbti šias lenk-' Keleivinis Argentinos lėktu- 
tynes ir jų laimėtojus. Iš vai- vas keli¥ teroristų buvo nuskrai- 
stiečių bandomą išspausti pas- bintas į Kubą su 26 keleiviais, 
kutini prakaito lašą.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento duktė Julie Eisenhower 
pasakė spaudai, kad preziden- 
tsa Nixonas kartą šeimos rate
lyje kalbėjęs apie “pasitrauki-Į <> Vatikanas dar kartą pakar- 
mą iš pareigų”. Tai buvę gegu-tojo neklaidingumo doktriną.

o Australijos uostų darbinin
kai paskelbė boikotą Amerikos 
laivams protestuodami prieš 
Amerikos aviacijos veiklą Kam
bodžoje.

RUSAMS REIKALAUJANT SUOMIJOJ
SUIMTI DR. K. VALIŪNAS, DR. J. GENYS

HELSINKIS. — Suomių policija vakar rytą įsiveržė į Vliko 
pirmininko dr. K. J. Valiūno viešbučio kambarį ir jį suėmė, tele
grafu pranešė iš Helsinkio dr. Jonas Genys, Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovas, nuvykęs stebėti Europos Saugumo ir Koopera- 
vimo konferencijos. Policija taip pat suėmė Latvijos ' atstovą 
Uldi Grave ir Estijos atstovę Ilme Splair. "

Planavo nužudyti 
Irako prezidentą 
BEIRUTAS. — Patikimos ži

nios iš Irako kalba apie planus 
nuversti vyriausybę. Kaip jau 
žinoma, saugumo viršininkas 
pulkininkas Nazem Kazzar pa
grobė du ministerius: karo mi
nister} gen.' Hammad Shihab, 
kuris buvo nušautas grobikų ir 
vidaus minister} gen. Sadoun 
Ghaidan, kuris buvo nesunkiai 
sužeistas, žiniomis iš Libano, 
grobikų vadas turėjo plates
nius planus. Jis norėjo suimti 
ir patį Irako prezidentą Ahmed

KENNEDY IR WALLACE SUSITIKIMAS
DECATUR. — Apie 10,000 Alabamos gyventojų susirinko

Point Mallard Parke, Decatur, Alabama, švęsti liepos 4-tos dienos. Hassan al Bakr.
Dideliame mitinge kalbėjo du demokratai: Alabamos gubernato
rius George Wallace ir senatorius Edward Kennedy. Jų abiejų tuvu iš Lenkijos. Vicepreziden- 
pasirodymas viename mitinge sukėlė spėliojimų visoje Ameriko- tas Husseinas įtarė, kad kaž- 
je, kad jiedu bus partneriai ateinančiuose prezidento rinkimuose kas netvarkoje, kai prezidento 
1976 metais. Reiškiama nuomonė, kad šitokia kombinacija su- sutikti į aerodromą neatvyko 
jungtų vėl demokrątų partiją į vieną jungini ir galėtų laimėti vidaus ir karo ministerial. Su
rinkimus.

Prezidentas turėjo grįžti lėk-

zės 4 d"., kai prezidentas priėmė Specialiame tikėjimo doktrinos j uioĮ^rafai ruošia šitokias
Erlichmano ir Heidemano atsi- išleistame 19 puslapių doku- 
sfatydinimą. Julie Nixon-Eisen-' mente pabrėžiama, kad bažny- 
hower pareiškė, jog prezidentas čia yra neklystanti ir to princi- 
visada pats vadovaudavo savo po nevalia niekam kritikuoti. .. 
politinėms kampanijoms, ir tik 
1972 m. paliko kampanijos rei-'menės tarnybai apdovanojo tris 
L—__ __‘.l L/l—j žmonėms, veikėjus pirmomis dovanomis 

'— po 5,000 d oi. Premijas gavo 
Henry7 Kissinger, prezidento už
sienio politikos patarėjas, Cesar 
Chavez, žemės ūkio darbininkų 
organizatorius ir Joseph Yab- 
lonski, sūnus nužudyto anglia
kasių unijos veikėjo.

i šiaurės Airijoje smurto 
veiksmuose sužeisti 42 asmenys. 
Teroristai padegė 7 autobusus, 

j Prancūzija savo atominių 
(bombų bandymams pasirinko 

PHNOM PENHAS. — Svarbus Bastilės dieną, liepos 14 d.
Kambodijos kelias iš sostinės į * Federalinis teisėjas Sirica 
jūros uostą vėl buvo komunis- Washingtone pažadėjo imunite
tų perkirstas. tą buvusiam Baltųjų Rūmų tar-

HANOJUS. — Amerikos mi- nautojui David Young, jei jis 
nogaudžiai jau baigė rinkti mi- papasakos, ką žino apie Water- 
nas trijuose šiaurės Vietnamo gate bylą, 
uostuose.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybė paskelbė naujus su
varžymus metalo laužo skspor- 
tavimui, tačiau atšaukė už
draudimą eksportuoti sojos pu
peles ir jų produktus. Rugsėjo 
ir spalio mėn. laukiama didelio, * 
naujo sojos derliaus.

kalus vesti kitiems
Dėl to ir įvyko Watergate skan
dalas, dėl kurio.-jos tėvas visai 
nekaltas.

MASKVA. — Sovietų Aukš
čiausias Teismas sumažino žy
dui Isak Skolnik duotą kalėjimo 
bausmę iš 10 metų iki 3. Jis bu
vo kaltinamas sovietų sistemos 
šmeižimu, o vėliau kaltinimai 
buvo pakeisti į šnipinėjimo Iz-_ 
raeliui bylą.

*> Amerikos institutas visuo-

Abu politikai atsisakė^kalbėti 
su spauda apie judviejų kandi
datūras, tačiau ...įspūdį, kad de-

; “vestu
ves”, padidino tas faktas, kad 
tame pačiame mitinge dalyva
vo ir demokratų partijos pirmi
ninkas Robert Strauss.

Sen. Kennedy, savo kalboje 
aštriai kritikavo prezidento Ni
xono vyriausybę, kuri vaidina 
konservatorių vaidmenį, tačiau 
yra radikalesnė už kitas vyriau
sybes griaunant revoliucijos 
dvasią ir konstitucijos laisves. 
Valstybės reikalaf vedami žmo
nių, pasislėpusių Baltuose Rū
muose Jokių žmonių, kurie ne
atsakingi nei visuomenei nei 
kongresui. Viešąsias institucijas 
jie pavertė kontrolės ir baugi
nimo instrumentais, jie pasisa
vino galias, priklausančias kon
gresui ir žmonėms. Nixonas 
yra tikrasis radikalas, norįs vis
ką pakeisti, kalbėjo sen. Ken
nedy.

Jei Kennedy ir neminėjo Wa
tergate skandalo, tai mitinge 
kalbėjęs partijos pirmininkas1 leitenanto laipsnį.

kilelėliai planavę susprogdinti 
aerodromo pastatą, kai į jį bū
tų įžengęs prezidentas ir jo su
tikti atvykę ministerial. Kai du 
svarbūs valdžios vyrai, nepasi- 

'įrodė aerodrome, vicepreziden
tas įsakė lėktuvui nenusileisti 
ir lėktuvas dvi valandas su pre- 

I zidentu skraidė virš aerodro- 
■ mo, kol valdžia suėmė pulkinin-

Strauss pareiškė, kad Water
gate tėra vienas iš daugelio 
Nixono valdžios skandalų. Jis 
suminėjo šitokius: 'prekybos 
skandalas, infliacijos skandalas,' 
sveikatos patarnavimų, mokės-' 
čių sistemos, vargšų, bedarbių ir 
energijos' krizės skandalai. )

•tei demokratų partija tikrai Vą Kazzar ir jo sėbrus, viso 20
išstatytų kandidatu į preziden
tus sen. Kennedy, o į viceprezi
dentus — gubernatorių Walla
ce, tai už juos galėtų balsuoti 
ne tik liberalai demokratai ir 
negrai, bet ir konservatyvūs 
pietinių valstijų demokratai. 
Tokį “tikėtą” respublikonams 
būtų sunku nugalėti.

asmenų.
Pulkininkas Kazzar, 35 metų 

amžiaus, diplomatinių sluoks
nių Irano sostinėje laikomas 
ambicingu žmogumi, be sąži
nės. Jis buvo valdančios Baath 
socialistų partijos .vadovybėje. 

(Jam dabar gresia mirties baus
mė.

Kissinger greit

—LONDONAS. — Karališ
kieji rūmai Britanijoje paskel
bė, kad princesė Anne savo iš
tekėjimo proga priims dova
nas, kurias pirma patikrins sau
gumo valdininkai. Dovanos bus 
išstatytos parodoje, kurios lan
kytojai turės pirkti bilietus. 
Tie pinigai bus išdalinti šalpos 
organizacijoms. Pati karalienė 
dukteriai dovanos perlų karo
lius ir deimantinę diademą, o 
žentas gaus du pakinkytus žir
gus iš karalienės arklidžių.

♦ Volkswagen o automobiliai 
šiemet daugiau perkami visame 
pasaulyje ir per 5 mėn. parduo
ta virš milijono mašinų, arba 
12% daugiau negu pernai tuo 
pačiu laiku. Iš viso pernai par
duoti 2.118,954 automobiliai.

** Garsūs filmų artistai Eliza
beth Tylor ir Richard Burton 
paskelbė, kad jile persiskiria. 
nors ir myli vienas kitą. Jie 
vedė prieš 9 metus.

-*■ Kongreso atstovas Ed. Der
winski kreipėsi į Valstybės De
partamentą, reikalaudamas Hel
sinkio konferencijoje ginti pa
vergtos Lietuvos teises. Der
winski yra įsitikinęs, kad ru
sams dabar nėra reikalo daryti 
jokių nuolaidų.

Darbininkai tęsiaC 
generalini streiką O c c

MONTEVIDEON. — Urug
vajaus policija lazdomis ir aša
rinėmis dujorni^ išardė apie 
1,000 moterų demonstraciją 
Montevideo miest.e Jos reika
lavo atstatyti demokratinę san
tvarką, kurią panaikino prezi-j -■ ~ == —
dentas Bordaberry, remiamas leisti iš darbų streikuojančius 
kariuomenės. Į darbininkus, tačiau ir ta prie-

Nors prezidentas paskelbė de- monė neišgąsdino streikuojan- 
kretą, panaikinantį darbininkų čių. kurie daug kur okupavo 
teisę streikuoti, įmonėse darbai darbovietes. Valdžia paskelbė, 
sustojo, nes daugumas darbi- kad visiems
ninku tęsia generalinį streiką, j gos pakeliamos 50 nuošimčių ir 
Darbdaviams duotos teisės at- tas nesuviliojo darbininkijos.

darbininkams al-

Dr. J. Geenys pranešė Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kui dr. K. Bobeliui, kad antra
dienį dr. Valiūnas Grave ir 
Splair buvo užėję į užsienio rei
kalų ministerių posėdžių salę ir 
nuėjo pas sovietų užsienio rei
kalų minister} Andrejų Gromy- 
ką. Ten dr. Valiūnas paklausė 
Gromyko: Kodėl Sovietų Sąjun
ga neduoda laisvės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai?

Minėtų kraštų gyventojai pa
tys nutarė įsijungti į Sovietų 
Sąjungą, jokios kitos laisvės jie 
nenori, atsakė jiems Gromyka. 
Tada trijų Baltijos tautų atsto
vai pasakė Gromykai, kad tai 
melas. Niekad minėtos tautos 
nebalsavo už įsijungimą Į Sovie
tų Sąjungą.

Suėmus dr. Valiūną, ir J. Ge
nys ir dr. P. Vileišis padarė 
spaudos atstovams plačius pa
reiškimus apie dr. Valiūno il
ki tų suėmimą. Jie taip pat nu
švietė laikraštininkams Lietu
vos, Latvijos ir Estijos paver
gimą ir dabartinę padėtį. Išda
linta dokumentinė literatūra.

Vėliau buvo gauta žinia iš 
Suomijos, kad suomių policija 
po tos spaudos konferencijos 
suėmė ir dr. Joną Genį. Altos 
atstovą. Dr. Petras Vileišis, pa
tyręs apie dr. Genio areštą, pa
sakė informacinę kalbą per 
Free Europe radiją. Kalba, pa
sakyta rusiškai, tuoj buvo tran
sliuojama į rusų pavergtas Ry
tų Europos tautas.

Dr. K. Bobelis, patyręs apie 
įvykius Suomijoje, tuoj kreipė
si į kongreso narį Ed. Derwinski, 
painformuodamas jį apie dr. 
Valiūno ir dr. Genio arešta. 
Derwinskis pažadėjo tuoj susi
žinoti su valstybės departamen
tu ir išaiškinti areštų priežastis 
ir pasekmes. Dr. K. Bobelis 
kreipėsi ir į valstybės departa
mentą. prašydamas apsaugoti 
lietuvių, atstovų teises. Valsty
bės departamentas prižadėjo 
reikalą ištirti. 

4.

WASHINGTONAS. — Karo 
laivyno operacijų viršininkas 
admirolas Elmo Zumwalt priė
mė priesaiką iš naujo karo ka
peliono, presbiterionų pasto
riaus, Florence Dianna Pohl
man. Tai pirma moteris karo 
“kapelipnė” ......................
Ji yra 32' metų amžiaus ir turi nyą pasitarti su premjeru 

iChou En Lajum. Tai bus jau 
1 šeštas Kissingerio vizitas Pe- 
įkine. šiandien pas prezidentą 
;Nixoną atvyksta Kinijos ryšių 
įstaigos Washingtone vedėjas 
Huang Chen. Spėliojama, kad 
jis su prezidentu aptars Kissin
gerio kelionę j Pekiną ir jo pa
sitarimų darbotvarkę.

Galimas daiktas, kad Kissin- 
geris savo vizito Pekine metu 
susitiks ir su Kambodijos nu
verstu valdovu princu Sihanou- 

,ku, kuris sugrįžo į Kiniją po 
(dviejų mėnesių kelionės po as
tuonias Afrikos valstybes ir 
tris Rytų Europos valstybes. Bordaberry turi pasitraukti ir 
Sihanoukui pavyko Maroke lai- turi būti sudaryta laikina vy- 
mėti savo egzilinės vyriausybės riausybė iš visų partijų ir ka- 
pripažinimą. riuomenės atstovų.

Kinijoje pirmą kartą po 24 net paskelbė planą 
metų buvo atšvęsta Amerikos prezidentą teisman 
nepriklausomybės diena. Ame- tucijos laužymą, 
rikos ryšių įstaiga suruošė pri 
ėmimą, kuriame dalyvavo apie tinei valdžiai tokia stipri, kad 
100 kinų pareigūnų, jų tarpe prezidentas turės nusileisti. Net 
užsienio reikalų viceministeris

,Chia Kuan Hua. Buvo pakelti nariai 
[tostai už “Amerikos ir Kinijos 
Uiaudžių draugystę”.

SAN CLEMENTE. — Baltie- 
Rūmai patvirtino, kad prezi

dento patarėjas Henry Kissin- 
Amerikos laivyne. ger §j mėnesį vėl važiuos į Ki-

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, suomių 
suimtas Helsinkyje.

ji

Sunku pakeisti 
demokratine tvarka 4 4-

MONTEVIDEO. — Jau še
šios dienos Urugvajaus darbi
ninkai streikuoja ir valdžia at
sidūrė prieš rimtą problemą. 
Nors unijų vadai buvo suimti 
ir gatvėse patruliuoja kariuo
menės būriai, visas darbas įmo
nėse ir įstaigose sustojo.

Urugvajaus opozicijos parti
jos susijungė ir paskelbė vieną 
bendra pareiškimą, kuris reika
lauja tuoj pat atstatyti konsti
tucines laisves. Prezidentas

Opozicija 
patraukti 

už konsti-

Atrodo, kad opozicija dabar-

ir jo paties partijos kai kurie 
pasipiktino prezidento 

elgesiu ir prisidėjo prie opozi
cijos grupių pareiškimo.



KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONTARIO

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

LINKING SHEARS W FLAT ABLE BEACH CHAIRS

Lietuviams reikalinga literatūra

ALARMS FOUNTAINS

4 SEASON COOKWARE SET

SALAD SET WATER PITCHER

PICTURES

KE BUCKETBASEBALL GLOVE
SHOWER 
CADDY

$1,000.00
DEPOSIT

atei- 
tarp

ANY 
DEPOSIT 
YOUR CHOICE

universitete 
ekskursijos 

Kambario 
pradininkė 
Kaunelienė 
sąlygomis; 
leidžiamas

būti 
šiuo 
Šiuo

$500.00 DEPOSIT
YOUR CHOICE OF BELOW GIFTS

Autorė A. Pakalniškytė šį vei
kalą pati režisavo.

Apie A. Pakalniškytės talen
tą ir pasiektus laimėjimus kitą 
kartą plačiau. .

SMILEYS FREE 
TO ALL THE KIDDIES

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan- 
daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina ,$1.50

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“Na U J I E N O S E”

$200.00 DEPOSIT
YOUR CHOICE Of BELOW GIFTS

jaunosios kartos 
Pakalniškytė iš 

Catharines 
šokių grupė 

vadovaujant Sta
ir akordionis-

Kovo mėnesį ši kometa tebe- 
io planetos orbitos 

kaimynystėje, tai yra 480 my
lių atstume nuo saulės. Gruo
džio mėnesį ji bus per 13 mili
jonų atstu nuo saulės ir bus nuo 
žemės matoma net dienos me
tu. Sausio mėnesį ji pradės at
sitolinti.

Jau kai kas pradeda baimin
tis. Mūsų žemė vidutiniai vra

Į SLA 72. kp. gegužinę St. 
cathariniečiai jau iš anksto or
ganizuojasi vykti. Svečių pato
gumui jau užsakytas autobusas. 
Kas nori vykti autobusu, kreip
kitės dėl informacijų; K. Jase
vičius, telefonas 934-3433. Pir
mas vietas jau užsisakė Ramo- 
vėnų pirm. A. Šukys su ponia.

Liepos 22 d. iš* anksto ruoški
mės vykti į SLA gegužinę, kuri 
įvyks A. Padolskio sodyboje, 
Paris, Ont. ' , J. š.

atsakinėjo pirm. J. Mi
ls paklausėjų domėjosi: 
ir Viktoras Rauckiai, 

Rožė Ražaus- 
Veikutis, Rožė 
i. Iš įvairių or-

SLA gegužinėje dalyvaus . iš 
St. Catharines Ramovėnų pirm, 
savanoris - kūrėjas 2-jų vyčių 
kavalierius A. Šukys, kuris at
liekant Romo ^Kalantos vardo 
pagerbimą tars Įžodį.

1739 South Haisted Street, Chicago, 111. 6I)6un

New' York© centrinio parko zoolog

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Order 
bus pasiųstas tokiu adresu:

Apskrities ligoninė Chicago- 
je, kuri prieš 36 metus pirmo
ji įsteigė kraujo banką, dabar 
pirmoji pradėjo naudoti atšaldy
tą kraują. Tos ligoninės chirur
gijos direktorius Dr. Gerald 
Moss paaiškino, kad kraujo 
užšaldymo sistema turi daug 
svarbių pirmenybių. Kai švie-

Penkeriv metu Wanda Otiver dalinasi užkandžiu su jai 
jos sodo ožkele,

nius ir "Martinas Stonys, j finair 
sų: Viktoras Rauckys, Rožė Ra 
žauskienė ir Stasys Račiukai

kėje, prie Dainavos, Vasilių gra
žioje vasarvietėje, žurnalistai 
su savo šeimomis ir draugais 
kviečiami dalyvauti. Vietas už
sisakyti pas B. ir V. Selenius.

4 A. Sukauskas

Velikovskio argumentus pa
tvirtina vėliausios Mariner 9 
erdvėlaivio padarytos Marso 
planetos foto nuotraukos, pa
rodančios kad Marsas kadaise 
turėjo ir vandenį ir atmosferą, 
panašiai kaip mūsų žemė, bet 
jų neteko kažkurioje kosrn*- 
nio susidūrimo katastrofoje. 

jpr-

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

O. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinę gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl. SI.00

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą -

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senuo laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Iš viso aukų gauta 1.885 dole
riai, aukos dar tebeplaukia. Už
sakant kambarį, reikia Įnešti 
5000 dolerių. Likusią įnašo dalį 
pažadėjo paskolinti p. V. ir B. 
Rauckai. Tad jau bus galima 
kambarį pasirinkti ir užsakyti. 
Kambario Įrengimo reikalams 
jau yra sudarytas meno, finan
sų ir propagandos komitetas iš 
11 asmenų.

Kadangi kambariui įruošti 
nemaža reikia pinigų, tadėl jau

rius Benjaminas Velikovskis 
savo knygose yra. aprašęs pa
davimus apie mūsų žemės ka
tastrofas, kuriose lemiamą vaid 
nienį vaidinusios kometos.

Catharines jaunųjų tau- 
šokių grupėje “Nemu- 
vadovaujant energingai 

Stasei Zubrickienei, 
paruošusi jauni-

Gruodžio mėnesį 
pasirodys kometa

Harvardo astronomas 
Whipple praneša, kad 
nančio gruodžio mėnesį 
saulės ir žemės praskris 
džiulė kometa, kuri turi atra
dėjo čekų astronomo Kohuto 
vardą. Kometa busianti 50 kar
tų šviesesnė kaip buvo Halle- 
jaus kometa 1910 metajs. Pap
rastai kometos turinčios apie 
viends įnylio didumo branduo
lį, sudarytą iš sušalusių van
dens garų ir dulkių, o Kohuto 
kometa turinti 10 — 15 mylių 
"didumo branduolį. Jos uodega 
nusitęsianti per 30 laipsnių, 
tai yra užimanti visą dangaus 
šeštadalį. Whipple ją pavadi
no šimtmečio kometa.”

niuo saulės atstu per 100 
Įjonų "mylių. Kometa p 
žemės orbitos ratą/ Kas atsitik
tų, jei ji praskristų per arti 
žemės? Jos amoniako ir meta
no dujos galinčios užnuodyti 
mūsų žemės atmosferą. Pagar
sėjęs kosminių katastrofų ir

& LOAN ASSOCIATION
8929 S. Modem Ave.z Bridgeview, Illinois 60455 • Phone 598-9400

4040 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632 e Phone 254-4470

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. .Naujienose 'galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, V.ELYKU!>ASAkoS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi. gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kamuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
.mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didėlio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kėvičiaus iliustruota, 130 psl., S1.80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitėš iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., S1.00,

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė kūyfcų, pusė žaislų — fietUviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Kadangi komisija turi 
plačios apimties, todėl 
skaičiumi dar neasiribota, 
metu kambariui (įrengti 
aukojo: $500 — Viktoras ir Bi
rutė Rauckiai, po $100 P. P. 
(pavardės prašė neskelbti), B. 
A. Sukauskai, C. O. Šadeikai, A.
R. Vaitekaičiai, I. S. Kauneliai,
S. Bartkus, J. E. Baubliai, L. B. 
Radijo Klubas, P. Dalinis, V. E. 
Kutkai, V.-S. Urbonai, J. M. Mi
kailai, S. E. Račiukaičiai, $50 J. 
Briedis, $25 A. Kakanauskas ir 
$10 F. Blauzdvs.

SLA 72_' kuopos gegužinės 
ruoša vyksta, planingai.

Gegužinėje hus plati progra
ma. Ją išpildys talentinga ir 
pagarsėj usi 
solistė Anyta 
Hamiltono ir 
jaunųjų tautinių 
“Nemunas 
sei Zubrickienei 
tui S. Zubrickui.

Anyta Pakalniškytė dar tik 
1-5 metų, bet už solo dainas 
(kaip solistė) yra laimėjusi .Ki- 
wanis muzikos festivalyje 115 
aukso medalių ir 25 taures. 
Vien šiais metais jau 4 kartus 
dalyvavo programos išpildyme 
Hamiltone per televiziją. Kaip 
žymi solistė dalyvavo Brand- 
ford ir Woodstock radijo pro
gramų išpildyme.

Solistė A. Pakalniškytė daly
vaudama Kiwanis muzikos fes
tivaliuose, be aukso medalių ir 
taurių, laimėjo ir miestų sti
pendijas: Londone, Niagara 
Falls, St. Catharines,' Branf- 
ford po vieną, Hamiltono ir 
Toronto miestų po dvi.

A. Pakalniškytė įsidrąsinusi 
nuvyko į Kiwanis muzikos fes
tivalį Brantfordo mieste ir da
lyvavo varžybose Vyresniųjų 
klasėje, kur pati jauniausia da
lyvė buvo į-8 iki 21 metų. Any
ta tik 15 metų, bet tose varžy
bose laimėjo septynias pirmas 
vietas kaip solistė ir vieną už 
piano muziką.

A. Pakalniškytė, nežiūrint 
mokslo ir kitų Įsipareigojimų, 
yra parašiusi veikalą “Once 
Upon a Time”, kuris buvo ka
nadiečių įvertintas ir š. m. ge
gužės 25 d. suvaidintas Cente
nary United Church salėje..

UEllIlIIElčSkllEKKlIKlIlIHllIlimmi 

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A Vlbll 1O ŠOVUSI OCCUPIED LITHUANIA. ClAagletes ispūaiiai Oku 

puotoje .Lietuvoje apsilanKius. 1U1 psl Kaina $1.00.
j. Jasmines, A KiSS iN THE DARK. Pikantiškų ir mtyinių nuotykių 

^prašymai, paimu is gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai isieista. 
.OU psi. Kaina

KrisTijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasines poemos “Metai” poeto 
vado Kas Lemo vertimas. Gražus leidinys, 12? psL Kama S3.06.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
xiuto oruozai, -paliečiam to laiko -Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istorijų 
ill psl. Kama Kietais viršeliais $4.00. -

-Jauguma siu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ji 
u tas knygas galima Įsigyti atsilankius X Naujienas arba atsiuntus čekj ar 
jimtmę perlaidą.

dabar aktyviai renkamos aukos. 
Komitetas prašo visus lietuvius 
prie šio kilnaus užsimojimo sa
vo aukomis prisidėti.

— Žurnalistų popietė įvyks 
liepos 8 d. Manchesterio apylin-

/ -Him I III MTMIlim. m.- irrlinMiiiwWii.-m .

Birželio mėn. 28 d. L. namuo
se susirinko 19 organizacijų 
atstovų ir pavienių asmenų ap
svarstyti reikalo, kad Detroito 
Wayne universitete įrengtinas 
kambarys. Pirmininkas Jurgis 
Mikaila trumpu žodžiu atidarė 
susirinkimą ir paaiškino kam
bario būtinumą ir reikalingu
mą. Po to parodė lietuvių kam
bario Pittsburgho 
filmą, kuri' š. m. 
metu buvo sukurta, 
įsteigimo Detroite 
mokytoja Stefanija 
paaiškino, kokiomis 
tas kambarys bus 
įrengti.

Po to ėjo paklausimai, į ku 
riuos 
kaiba. 
Birutė 
J urgis Baublys 
kienė, Kazys 
Bilaitienė ir ki 
ganizacijų buvo sudaryta meno, 
finansų ir propagandos komisi
jos. Į meno komisiją įeina Bi
rutė Rauckienė, Jurgis Baublys, 
Eduardas Vasiliauskas, Rožė 
Bilaitienė ir- Mirga Maikals; 
propagandos: Vytautas Kutkus, 
Vacys Urbonas, Antanas Gri-

lili- žią kraują tegalima išlaikyti 
kri tik iki 21 dienos ir po tos datos 

reikia įkniesti įmik, užšaldytas 
kraujas išsilaiko tinkamas 
transfūzijoms iki 10 metų ir yra 
daug saugesnis, nes transfūzi- 
ją gavęs pacientas yra saugus 
nuo hepatitis, virusų, kuriais 
neretai apserga šviežius krau
jo transfūziją gavęs pacientas, 

įdomi kraujo a įšaldymo tech
nika. Prieš atšaldant kraujas 
vra išskirstomas trimis dali
mis: į radonąsias kraujo celes, 
plazmą ir plateletes. Raudo
nosios celės sumaišomos su gli- 
cerolio skiediniu ir užšaldo
mos. Glicerolis persunkdamas 
celes neleidžia jose esančiam 
vandeniui užšalti, nes van
dens kristalai (ledas) celes su
naikintų

Prireikus kraujo transfuzi- 
jai tos celės yra atšildomos ir 
išmazgojamos sūriame vande
nyje, tuo būdu pašalinant gli- 
cerolą. Dar vieną gerą savybę 
tnri šaldytas kraujas: medikai 
tiki, kad tok kraujas bus labai 
naudingas organų transplanta
cijai, kadangi kūnas neatmes 
jam prioperuotą organą, kaip 
iki šiol darė.

tinių
nas”.
vadovei
yra tinkamai
mą ir ši grupė jau du kartu da- [buvo Jupiter 
lyvavo programos išpildyme 
per televiziją Buffalo mieste, 
USA.
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ALFONSAS NARAS'

Ckanotą, protarpiais ašarotą 
birželio šešioliktosios rytą try- 
se važiavom į Stratfordą. Du 
buvome nebe naujokai, tad iš 
anksto džiaugsmu nesitvėrė
me. Nes Stratfordas, nes Fes
tivalio teatras dar mūsų nieka
da neapvylė. Trečiasis nudavė, 
jo paties lūpomis tariant, “ig- 
norantą”. Ką, sako, geram te> 
atre seniai buvau, o Shakespea- 
re’ą mačiau tik Kaune. Vargu, 
sako, ar mane bepasieks. Tik 
kai jau šitaip užsipuolai... Kas 
buvo tas trečiasis, atskleisiu 
rašinio gale.

Matėme du William Shakes
peare’o veikalus: vidudienį — 
“The Taming Of The Shrew”, o 
vakare — “Othello”. Apie abu 
spektaklius būtų galima rašyti 
labai daug. Stengiuosi savo 
emocijas kiek galima prislopin
ti ir rašyti tik tai, kas būti
niausia.

“The Taming Of The Shrew” I
žodžio shrew definicijos pa- 

sieškokite žodynuose. Aš tą žo
dį verčiuosi į pikčiurną arba, 
piktuolę. Taigi, lietuviškai man I 
šis veikalo pavadinimas verčia-1 
si į “Pikčiurnos jaukinimas” 
o gal ir prijaukinimas.

Stratfordo Festivalio meno 
vadovas Jean Gascon šią 
komediją režisavo. O jo režisū
ra visada pasižymi nepaprastu 
išradingumu. Prieš spektaklį' 
įsivaizduoji veikėjus vienaip, o 
jie, Jean Gascon rankomis per- 
lipdyti, visai kitaip atrodo.

Pirmosios 275 Shakespeare’o 
eilutės buvo nukąstos. Nematė
me smuklės, katiliaus Christo
pher Sly, patarnautojos prie 
baro, pokštininko pono su savo 
tarnais. Tad “Piktuolės jauki
nimas” nebebuvo komedija ko
medijoje, arba vaidinimas vai-

Baigiasi dar viena puiki vasaros diena. Tolumoje leidi asi saulė, o jauna lietuvaitė vaikščioja gražiu Michigano 
ežero pakraščiu, Un on Pier vasarvietėje.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Rimas Vaičaitis iš Civil En
gineering and Engineering Me
chanics Dept., Columbia Univer
sity, New York, N. Y. parašė 
straipsnį apie subendrintas atsi
tiktines jėgas keturkampėms 
lentelėms, kuris yra išspausdin
tas leidinyje The American In
stitute of Aeronautics and As
tronautics Journal, tomas 11,

Joana M. Vaštokienė iš Trent

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

• 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 siuntimus į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

iI 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine-veikla. \ >

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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Mutual Federal 
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2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60603 
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747
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University. Peterborough, Onta- 
'rio, nors iš profesijos būdama 
[antropologe (jos disertacija yra 
japie Amerikos šiaurės vakarų 
pakraščio indėnų architektūrą), 
parašė straipsnį apie modernistą 
dailininką Tony Urquhart, su- 
rasdama pas jį archetipinius 
įvaizdžius' tuoini lyg 
ma kito antropologo 
pažangios pramonės 
nėse menas išnyksta.
jos išvados ką nors (tiri bendro 
su menu ir ar iš viso yra kiek 
reikšmingos, tačiau meno ir 
mokslo jungimas yra amžina 
problema ir visuomet vertas 
dėmesio. Eberhard Otto nuo
traukos meniškos ir meistriš
kos. Straipsnis atspausdintas 
leidinyje Arts Canada, nr. 178— 
179, 1973 m. gegužės mėnesį.

Saulius šimoliūnas

parennla- 
lezc, jog 
visuome- 
Kažin ar

nerašo. Man asmeniškai, Strat- 
fordo Shakespeare’o festivalio 
spektakliai daug labiau patinka 
už Metropolitan operos gastro- 
linius pastatymus (kuriuos Dėt 
roite išgyvename). Patariu iš 
Čikagos važiuoti ekskursijomis. 
Patariu susipažinti su Strat— 
f ordų redakcijų nariams, kad 
žinotų, ką, gabūs režisieriai iš 
Shakespeare’o veikalų gali iš
spausti ir kaip gabūs aktoriai 
gali pačias žmogaus širdies gel
mes pasiekti.
1973.VI.26.

dinime, kaip pagal originalą plagijavo Giraldi Cinthio Heca- 
turėtų būti, o tik komedija, tik tommithi apysakaitę. Skaitai, 

Veikėjai buvo ap- kraipai galvą ir pats save klau
si: kaip jis taip galėjo, kaip jis 
išdrįso? Deja, ne vien tik “Oth
ello'” šitaip Shakespeare’as kū
rė. Visa eilė jo komedijų ir 
tragedijų pradžią gavę antraei
lių ir trečiaeilių rašytojų pasa
kėlėse. Tos . pasakėlės ir jų au
toriai, deja, jau seniai visų pa
miršti, o Shakespeare’as gy
vuoja, . gyvuoja, gyvuoja.

Režisierius David William 
publiką įbaugina jau pačia pra
džia. Festivalio teatro scena, 
kurioje kaip ir nėra dekoracijų, 
dabar mažai apšviesta, niūri. 
Grindys, tamsiai žaliai dažytos, 
atrodo beveik juodos. Gilumoj, 
aplink balkoną, sieną puošia 
juodi vamzdžiai, lyg vargonų 
dūdos. Tamsūs, niūrūs pradžio
je ir atktorių veidai. Tik vėliau, 
scenai sceną keičiant, viskas 
kiek prašviesėja.

Toks Detroit News dramos 
kritikas Jay Carr jau pakarto
tinai išgyrė Martha Henry, at
liekančią Desdemonos rolę, A- 
melia Hali, vaidinančią lago 
žmoną Emiliją ir rado '“Othel
lo” pastatyme daug kitų gerų 
dalykų. Bet pakartotinai jis 
žiauriai kritikuoja Izraelio vie
ną geriausių aktorių Nachum 
Buchman tik už tai, kad šis 
scenoje kalba... Rytų Europos 
akcentu. Prie Buchman’o dar 
grįšime. .

Tik kelių, yalandij pertrauką 
tarp “Shrew” ir “Othello” pra
leidus, buvo labai įdomų stebėti 
eilę aktorių, vaidinusių viena
me ir kitame veikale. Dabar ste
bi Pvoderigo, — savanaudį, Des
demonos siekiantį bailį ir neno
ri tikėti, jog tai tas pats Alan 
Scarfe, kuris vaidino drąsų, tie
sų he-man Petruchio. Tenai 
klouniškas Petruchio tarnas 
Grumio kur tik pasirodydavo, 
vis juoko pridarydavo, o čia tas 
pats Edward Atieza ne klouną, 
o rimtą senatorių vaidina. Yra 
ir daugiau aktorių, abiejuose 
veikaluose vaidinusių taip skir
tingai, kad netikėtum, jei pro
gramose surašytos pavardės 
neliudytų. Tai parodo Stratfor
do aktorių universalumą. Tik 
viena aktorė “Othello” bežiū
rint gerokai nuvylė. Na gi, ta 
įdomioji, svarbiausioji “The 
Taming of the Shrew” person- 
na Anni Lee Taylor. Tiems, ku
rie ją dabar matė mažoje, bet 
svarbioje prostitutės rolėje, bet 
nebuvo matę “Shrew” komedi
joje, tikiu, ji paliko gilų įspūdį. 
Tiems, kurie “Shrew” matė ar 
matys 
vėliau, 
labai 

j prieš
das (“Othello” tragedijoje 
pasirodo į pabaigą, netoli vi
durnakčio), ji buvo niekas ki
tas, kaip tik ta pati storžievė, 
piktuolė Katerina. Kalbant apie 
Douglas Rain, suvaidinusį pa
čią pagrindinę lago rolę, reikia 
pripažinti, jog jam pavyko ne
blogai, nors tai viena tai kita 
ranka vis graibstytis sau už 
žiaunų, arba nuolat pirštais 
barbenti į savo dantis, vargu 
ar buvo būtina. Bet juk tai re
žisierius tikrai turėjo pastebėti 
ir sudrausti. O gal režisieriaus 
liepiamas jis tai darė?

Viena scena veikalo gale re
žisieriui tikrai nedavonotina. 
Othello paverčia Desdemonąant 
grindų atplėšia iki pusiaujo 
suknias ir apatinius, užsigula 
porai sekundžių, pašoka nuo

pagrindiniai aktoriai, 
Alan Scarfe (Petru- 
Anni Lee Taylor (Ka- 

vaidino taip gerai,

vaidinimas
'rengti (Desmond Heely dar
bas) arlekiniškai. Veikėjai-ak- 
toriai, žinoma, anaiptol nesiel
gė kaip manekenai ir .kiekvie
nas savaip išgyveno savo rolę. 
Veikėjai - statistai, kurių reži
sierius Įvedė didžiausia buri, 
arlekiniškai ir vaidino, tiek šo
kių judesiais, tiek ir pantomi
mika, grimasom. Linksma buvo 
muzika (Gabriel Charpentier), 
linksmos ir gausios apšvietimo 
priemonės (Gil Wecser).

Abu 
tai yra 
chio) ir 
therine)
kad, kur jų nebuvo, laukei, kad 
vienas kuris, ar abu vėl pasiro
dytų. Ypatingai stebėjomės iki 
šiol antraeile aktore Anni Lee 
Taylor, kuriai šioje komedijoje 
buvo duota mažytė našlės rolė 
paskutiniame veiksme, bet kuri 
Katherinos rolę gavo tik kaip 
koją nusilaužusios Pat Gallo
way antrininkė. Pasigėrėtinai 
ji suvaidino storžievišką, gru
bią pikčiurną veikalo pradžioje 
ir nė kiek neblogiau jau myli
mą, mylinčią, ištikimą žmoną 
pabaigoje. Tiesa, Patricia Col
lins, Biancos rolėje, irgi buvo 
savo vietoje, bet ten bepigu vi
dutinių gabumų aktorei suvai
dinti vienodą, saldžią, be dide
lių išgyvenimų .merginą, vėliau 
ištekėjusią moterį.

'Powys -* Thomas, vaidinęs 
abiejų merginų tėvą Baptistą, 
kažkodėl šį kartą man priminė 
amžinos atminties austrų ko- 
medininką, daugelio vokiečių 
filmų herojų Hans Moser, ši 
pastaba tebūna jam komplimen 
tu. Richard Monette, Lucentio 
vaidmenyje buvo tikras entuzi
astas ir netenka stebėtis, kodėl 
Bianca jį iš trijų pasirinko. Ki
ti pažymėtini charakteriai buvo 
William Needles, suvaidinęs se
nuką Biancos garbintoją Gre 
mio ir Edward Atienza, meist
riškai atlikęs Petruchio tarno 
Grumio vaidmenį. Kai kurių 
svarbių aktorių čia atskirai ne
miniu ne todėl, kad jie būtų 
blogai vaidinę, o tik todėl, kad 
jie visi buvo savo vietose. Jean 
Gascon pastatymuose visada ir 
visi gerai vaidina.

Trumpai: 
buvo 
ma. 
yra

Shrew komedija 
grakšti, muzikali, links- 
Gi pasijuokus ir atvėsus, 

apie ką ir pamąstyti...
“Othello”

Kas nežino karštakraujo Ve
necijos mauro, kurio meilė bai
gėsi neapykanta ir kerštu? Ai, 
daugelis Othello pažįsta iš raš
tų, operų, filmų. William Sha
kespeare tiesiai plagijuote nu-

bent savaite anksčiau ar 
galimas daiktas, ji irgi 
patiks. Bet mačius tik 
penkias ar šešias valan- 

ji
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Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
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jos, ir apiberia auksinėm mo- : 
netom. Ta scena mums, trijų 1 
kartų žiūrovams, paliko šleikš
tu įspūdį. Manau, kad beveik 
visa publika šitaip pasijuto. Tą 
vienintelę, minutę užtrukusią, ' 
nesąmonę išmetus, “Othello” 
buvo puikiai pastatytas veika
las ir žiūrovams spektaklis ii- ■ 
gai neišblės.

Dar apie Nachum Buchman. 
Kad jis labai gerai vaidino, ne- : 
nuneigia nei Jay Carr, nei ma- 1 
no sūnus — studentas. Tik ir 
vienam ir kitam labai nepatiko 
jo silpna anglų kalba, dargi 
su tokiu, į Gromyko, įtr kurio 
kito ruskio, panašiu'''>Akcentu" 
Bet mums, kurie -•'•sūsgeškai:^. 
patys ne--ką :geriaū£l tylama;' 
Buchman’o šnekėjimas; bųytj 
daug mielesnis, negu - čiagimių 
aktorių, liežuvius * laužančių 
“šekspirinė”' tartimi. ’ Man re
gis, kad kritikai be reikalo Bu- 
chman’ą užsipuola.

Tiek apie abu spektaklius.
Tai kas gi tas trečiasis,, ku

ris su manim į Stratfordą labai 
atbulas, labai nenorom važiavo? 
Ogi Naujienų redakcinio kolek
tyvo pats judriausias sąnarys 
Juozas Pronskus. Kaip jis abu 
spektaklius išgyveno, manau, 
iš Kanados, sugrįžęs, pats papa
sakos. Mano nuomone, jis buvo 
nemažiau sužavėtas, kaip ir aš. 
Tikiu, kad jis dar ne kartą į 
Stratfordą grįš. ■ . . -.

Mūsų tautiečiai; Stratfordą 
turėtų gausiai lankyti. Kodėl gi 
ignoruoti teatrą, į kurį važiuo
ja ekskursijos iš už tūkstančių 
mylių?. .Stebiuosi, kad .mūsų 
spauda,", išskyrus Naujienas”, 
apie Stratfordo festivalį beveik
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UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

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

TeL 421-3070
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KO TRŪKSTA MŪSŲ JAUNIMUI
P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)

b) Pasisakęs trumpai dėl 
ateitininkų dorinės — religi
nės sąmonės ir charakterio sto
kos, "parodytos pasaulėžvalgi- 
nės veiklos srityje, noriu to
liau tarti čia žodį kitą dar dėl 
mūsų skautų dorinės sąmonės 
ir charakterio (apie kitą mū

sų jaunimą nerašysiu — visi 
matome, koks jis yra...).

Skautai irgi savo obalsyje 
turi įsirašę Dievą; todėl kas 
buvo pasakyta dėl tos maldos 
manifestacijos ateitininkų ad
resu, tas iš dalies tinka ir skau
tams. Sakau betgi, kad tas 
jiems tinka tik iš dalies, nes

Užsienio ministrai negali susikalbėti
Suomijos sostinen suvažiavo 35 valstybių užsienio mi

nistrai, kad galėtų nustatyti pagrindinius principus Eu
ropos taikai. Be 33 Europos valstybių užsienio ministrų, 
Helsinkio konferencijoje dalyvauja JAV valstybės sekre
torius William Rogers, ir Kanados užsienio ministras 
Mitchell Sharp. JAV ir Kanada padėjo sumušti Europą 
baigiančius pavergti nacius.

Pirmiausia nutarta leisti suvažiavusiems ministrams 
padaryti pagrindinius pareiškimus konferencijos dieno
tvarkės klausimu ir išdėstyti principus, pagal kuriuos 
būtų siekiama taika Europoje. Sekretorius Rogers kal
bėjo 21-uoju. Jis žinojo, kad Helsinkio konferencijos me
tu galima paruošti tiktai nuotaikas nuolatinei Europos 
taikai. Konkrečių Europos klausimų jis nelietė, bet nu
rodė Į ruošiamą konferenciją Vienoje, kurios metu bus 
stengiamasi sumažinti karo jėgas visoje Europoje, su
mažinti esančią įtampą ir siekti taikos.

Įdomu, kad Helsinkio konferencijoje buvo du Vokie
tijos atstovai! Welter Scheel atstovavo federalinę Vaka
rų Vokietijos respubliką, o Otto Winzer kalbėjo komu
nistų pavergtos Rytų Vokietijos vardu. Scheel pasakojo, 
kad rytų Europos gyventojai neturi informacijų ir neži
no, kas darosi pasaulyje. Mes turime pagerinti santy
kius ne vien tarp valdžios' atstovų-, bet ir tarp paprastų 
žmonių. Rytų Europos gyventojams turi būti leista iš
važiuoti į kitus kraštus, pamatyti ten esamą žmonių gy
venimą ir turi būti jiems leista papasakoti, kaip jie gy
vena. Vakarų Europos spauda turi būti laisvai įsilei
džiama į visas Rytų Europos valstybes.

Rytų Vokietijos ministras Winzer pareiškė, kad jo 
vyriausybė nesutinka įsileisti “antihumanistinės” spau-: 
dos. Jis nenusako, ką jis “antihumanistine” vadina, 
bet galima įsivaizduoti, kad į šį terminą galės įtraukti 
kiekvieną komunistams nepriimtiną laikraštį. Prieš 
spaudos ir informacijų pasikeitimo principą Winzer ne
pasisakė, bet jis iš anksto jau paruošė užtvanką, prie 
kurios jis galėtų sustabdyti Vakarų Vokietijos ir kitų 
kraštų laikraščius.

Sovietų užsienio ministras Andrei Groniyka perskai 
tė ’’Europos saugumo principus”. Kaip būvo galima 
laukti, Maskva reikalauja pripažinti dabartines Rytų 
Europos sienas. Jeigu tos sienos nebus pripažihtošj tai 
Europoje taikos pagrindai bus silpni. Be to, jis reika
lauja, kad būtų uždrausta kištis į svetimos valstybės vi
daus reikalus. Be to, kiekviena tauta turi teisę paši-

rinkti tokią vyriausybę, kokią ji nori. Kitos tautos ar 
valstybės neprivalo kištis į šiuos reikalus.

Sekretorius Rogers atmetė Sovietų Sąjungos pa
stangas iš anksto primesti dėsnius tautinei nepriklauso
mybei ir žmogaus teisėms. Komisija pati nustatys, ko
kiais principais privalo vadovautis nuolatinei taikai. Ro
gers pabrėžė, kad JAV niekad nesutiks atsisakyti „pa
grindinių tautų ir žmonių laisvės principų. Pirmon ei
lėn privalo būti sustabdyta organizuota melų ir šmeiž
tų propaganda, turi būti leista žmonėms sueiti ir disku
tuoti rūpimus klausimus ir privalo būti spaudos laisvė, 
pripažįstant gyventojams pagrindines piliečių teises.

Kiekvienam aišku, kad sekretoriaus Rogers ir Gro
mykos išdėstyti principai yra nesuderinami. Sekreto
riaus Rogers išdėstytiems principams pritarė Kanados, 
Vakarų Vokietijos ir Didžiosios Britanijos užsienio mi
nistrai. Sekr. Rogers pareiškė, kad Helsinkyje ne vieta 
kelti ir kalbėti apie kelius į tautų laisvę, šis klausimas 
bus svarstomas Vienoje, kai susirinks specialiai vals
tybių ten paskirti žmonės. JAV atstovai bus paruošę 
nuostatų' projektus Vienos konferencijai. Rusai galės 
ten dėstyti savo pažiūras, bet jie neturi teisės Helsin
kyje statyti sienų, kenkiančių Europos taikai.

Visus kohfarehcijbs dalyvius sukrėtė žinia, kad 
Suomių policija suėmė Dr. K. J. Valiūną, latvį Uldį Gra- 
vę ir estą Ilmę Splair. Iš vakaro visi trys kalbėjosi su So
vietų Sąjungos užsienio ministru, reikalaudami pasi
aiškinti, kodėl rusai iki šio meto negražino Lietuvai; 
Latvijai ir Estijai laisvės," o kai šis pradėjo vartoti me
lagingus argumentus, tai jam pasakė, kad melavo1. Ūž 
drąsą tiesai pasakyti, Dr. Valiūnas ir kiti du suomių po
licijos buvo suimti.

Dr. Jonas Genys, patyręs apie suėmimus; spaudos 
ir radijo atstovams padarė labai platų pranešimą apie 
visą sovietų karo jėgų įsiveržimą į Lietuvą ir krašto gy
ventojams primestą prievartą. Be to, Genys kiekvienam 
įteikė dokumentus, rodančius rusų bendradarbiavimą 
su naciais. Pasirodo, kad suomių policija ketvirtadienio 
rytą jau suėmė ir Dr. Genį. Suomijoje Gromyka jaučiasi, 
kaip Maskvoje. Jam nepatinka Dr. Valiūno reikalavimas 
Laisvės Lietuvai, tai jis įsakė suomiams Valiūną suimti. 
Kai Dr. Genys išdėstė 150 laikraštininkų ir radijo bei te
levizijos atstovų priežastis sauvališkų areštų, tai suo
mių policija ir Dr. Genį suėmė.

Kiekvienam aišku, kad Helsinkyje prasidėjusioje 
konferencijoje didžiųjų valstybių atstovai nesusikalba; 
►Sekrėtoriaus Rogers nuomonė apie Europos taiką ski
riasi nuo Gromykos nuomonės. Švedų atstovas taip pat 
reikalauja, kad karo metu pavergtos Rytų Europos tau
tos atgautų tėišę į laisvę. Taikos nebus, sako jis, jeigu 
bus pavergta Rytų Ėiiropa. Nesusitarus dėl taikos Euro
poje, negalios višoš sovietų vadų pasirašytos įvairios 
sutartys;

jie taip jau labai to religinio 
momento neakcentuoja ir ne
pretenduoja būti Lietuvos “ka
talikų elitu”, kaip tą daro atei
tininkai.

Niekad nebuvau ir dabar ne
su skautas. Todėl, prisipažin
siu, tos organizacijos gerai ir 
nepažįstu. Dėl to būsiu atsar
gus ir savo pastabose dėl jos.

Nežinau, ar tai tikra tiesa, 
bet, kiek tenka man girdėti, 
skautuose atsiranda apsčiai tą 
nelaimingų mūsų “bendradar- 
biautojų” aiškiau sakant, chtuš 
čiovinės “taikingosios koegzis- 
tensijos” (peacefull coegsisten- 
če”) šalininkų, tos apgaulin
gos ir mūsų tautai žalingos idė
jos puoselėtojų. Jų, kiek ži
nau, yra nemažai ir ateitininkų 
— frontininkų eilėse.

Vieni tų “bendradarbiauto- 
jų”, žiūrėk, varo propagandą 
už okupanto atsiųstų pas mus 
dainininkų — solistų koncertų 
ruošimus ir už visų mūsų daly
vavimą juose; kiti ana, pasi
sako už mūsų vaikų siuntimą 
į bolševikines pionierių stovyk
las okup. Lietuvoje; dar kiti 
(arba ir tie patys) vėl aiškina, 
kad reikia mūsų žmonėms ir 
jaunimui atvežti iš Lietuvos 
visokių knygų — knygelių, aiš
ku, su komunistine propagan
da ir pan. (Suaugusiems pa
siskaityti, o vaikams “kalbos 
psimokyti”...).

Man atrodo, kad šie mūsų 
jauni vyrai ir mergaitės — 
skautai ir skautės (taip pat ir 
frontininkai, tiesą sakant, jau 
seni žmonės), puoselėdami tas 
“taikingosios koegzistencijos” 
su jų vadinama “Lietuva”, o 
“ne kraštu”, “su tauta” ar pan., 
o iš tikrųjų tai su okupantu, 
nesuvokia ką bedarą arba išvis 
neturi dorinės sąmonės ir cha
rakterio.

Nejaugi jie nežino to, kad 
bolševikai, santykiuose su už
sieniu, taip pat ir su mumis 
gyvenančiais užsieniuose, ne
daro nieko, kas jiems politiš
kai nenaudinga?

Jeigu jie mielai siunčia mums 
savo knygas, tai tik dėl to, kad 
jos yra apnuodytos jų propa
ganda; ne tik knygos stiaūgu- 
siėrriš, bet ir vaikams, net kū
dikiams. Ir kaip galima, savęs, 
kaip lietuvių, neišniekiharit, 
nepažeidžiant savo garbės, to
kias knygas pirkti, dargi lai
kyti savo bibliotekose? Gi ten 
esame daug kur ir mes patys, 
iš Lietuvos nuo okupanto pa
bėgę, bjauriausiai šmeižiami, 
niekinami, nekalbant, jau apie 
mūsų idėjų niekinimą. Kaip 
galima mūsų vaikams duoti 
skaityti tas propagandines kny
gas?

Toliau, argi nežino tie mūsų 
“bendradarbiautojai”, kad vi
si pas mus atvykstą iš tėvynės

lietuviai dainininkai, solistai 
yra siunčiami okupanto, mus, 
kaip sako, savo dainelėmis “už- 
bovyti”, kad mes, pradėję 
taip, matot, su “LTSR” “kul
tūriškai bendradarbiauti”, iš
sijungtume iš kovos su oku
pantu? Gi mes, lankydami tuos 
okup. Lietuvos daininkų kon
certus, turime taikingai nusi
teikti, koncertų davėjams plo
ti, juos tegul ir tik kaip lietu
vius pagerbti, jiems nepada
ryti jokių nemalonumų (net 
Lietuvos trispalvę iš koncertų 
salės išnešti!), o jie, tie kon- 
certantai, grįžę į Lietuvą, ana, 
skelbia, ka dmes taip pager
bėme “tarybinę Lietuvą”, su 
kuria visi norime “bendrauti” 
ir “bendradarbiauti”. .. Argi 
ne taip yra padaręs, ana, mū
sų “brolis lietuvis” solistas No
reika, gavęs iš okupanto už 
gerą propagandą mūsų tarpe 
dargi ir pasižymėjimo ženklą? 
Ar ne taip pasielgė solistė Kau
kaitė, apšmeižusi mus — So
vietų spaudoje? Ir dar mums 
tos negarbės, tų mūsų įžeidi
mų negana? Kur mūsų dorinės 
atsakomybės jausmas? Kur lie
tuvio dorinė sąmonė? Kur mū
sų charakteris, ambicija, be
laksiant paskui mums atsiųs
tąsias iš bolševikinio rojaus tas 
sirenėles? !

Dabar dėl mūsų vaiku vėžio- c c
jimo į pionierių stovyklas okup. 
Lietuvoj.

Argi įiegana mums Butkų il
ki tų, atbėgusių pas mus iš 
okup. Lietuvos, parodyto di
džiausio pasipiktinimo, kad 
mes, siųsdami savo vaikus į 
“pionierių” stovyklas, tiesiog 
nuodijame jų sielas? Gi Lietu
vos lietuviai juokiasi iš to mūsų 
“patriotizmo”, kurio pagauti, 
kišame savo vaikus raudona
jam šėtonui į nasrus. Ir kaip 
gali mūsų jaunimo tarpe (dar
gi skautuose!) atsirasti tokių, 
kurie tam pritartų? Taip da
ryti gali tik tie, kurie neturi 
savo dorinės sąmonės ir cha
rakterio.

Štai, šie visi faktai rodo, 
kad mūsų lietuviškasis jauni
mas, netgi, {rodos, ir gerus 
principus turįs, dažnai pasiro
do neturįs dorinės sąamonės ir 
stipraus charakterio. Dėl to jis 
praktikoje ir pasielgia ne taip, 
kaip reikalauja tautos intere
sas ir jo garbė.

Neturėdamas aiškios dorinės 
sąmonės, jis negeba atskirti 
gėrio nuo blogio. Iš tokio jau
nimo gali kartais išaugti ir la
bai blogi žmonės.

Dėl to gi ir Houston Polici
jos Departamento humoristi
nėse “taisyklėse” tėvams, no- 
rihtitems savo vaikus “išauk
lėti” nusikaltėliais, pasakyta: 
vėnk vartoti žodį “wrong” (at
sieit, dorinė klaida, negera,

Lenkų partizanai 
pūdė Trakus

Praėjo 29 metai, kada lenkų 
partizanai puolė Trakus. Buvau 
tada vyriausias policijos budė
tojas. Įvykis buvo 1944 m. kovo 
29 d. Lenkai pradėjo pulti 11 
valandą naktį.

Lietuvių policijos vadas buvo 
Kenstavičius, pavaduotojas K. 
Čaplikas. Apskrities viršinin
kas buvo Jonas Chmieliauskas, 
pavaduotojas majoras Naras. 
Alano pavaduotojas, kaip vy
riausio budėtojo buvo vachmis
tras V. Varanauskas.

Man esant gyvu liudytoju to 
žiauraus lenkų elgesio, noriu 
bent trumpai tą įvykį priminti.

Dar prieš puolimą vieną die
ną prie kalėjimo lenkai nušovė 
lietuvių policininku, špoką.

Puolimui naktį prasidėjus, 
lenkai suėmė policijos vado pa
vaduotoją K. Čapliką ir vedė jį 
prie saugumo ir kriminalinės 
policijos valdininkų buto, kad 
K. Čaplikas pasakytų jiems įsi
leisti į butą. ■

Tačiau valdininkai nepasida
vė. Kriminalinės policijos valdi
ninkas Binkis per duris pasakė 
K. Čaplikui, kad tas gultų ant 
žemės ir tuo momentu paleido 
iš automato seriją šūvių. Len
kai nepajėgė įsiveržti į butą ir 
pasitraukė.

Tačiau užpuolikai įsiveržė į 
teismo tardytojo Cezario Žibalo 
butą ir jį su savimi išvedė. C. 
Žibalas po poros dienų buvo 
rastas nužudytas miške, netoli 
Trakų. Taip pat buvo nušautas 
atvykęs Rudiškių policijos pun- 

į kto vedėjas Grinkevičius, anks
čiau buvęs Trakuose policijos 
rezervo viršininkas. Peršautas 
buvo ir veterinarijos felčeris.

Lenkų siautėjimas baigėsi 
rytą ir jie pasitraukė. Ar buvo 
iš lenkų pusės užmuštų ir'‘su
žeistų, sunku pasakyti, neš jei 
buvo, tai jie pasitraukdami pa
siėmė ir lavonus ir sužeistuo
sius.

Kitą dieną Trakų apsaugai 
atvyko iš Vilniaus savisaugos 
dalinys, vadovaujamas kapito
no Povilo Tyrulio. Taip Įvykį 
aiškinti atvyko Vilniaus Apy
gardos Teismo prokuroras J. 
Talalas su saugumo policijos 
viršininku A. Lileikių.

Bepuldami sužvėrėję lenkų 
partizanai padarė daug žalos.

Bronius Sedleckas

neteisinga), kad tavo vaikas 
neatskirtų gėrio nuo blogio, 
kad jis būtų blankios dorinės 
sąmonės ir be charakterio. Ta
da, vadinas, turėsi ateityje 
nusikaltėlį...

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
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' Vežama iš pobūvio į savo pastogę, pa

keliui su kitais, Balzeko mašina aukštamū- 
rio miesto gatvėmis, vežiausi daug daug ko. 
apie ką pagalvoti, parašyti, anot Maironio, 
“kas verta meilės ir garbės“. Susikrovus at
mintyje tylėjau — tegu susiguli... Gal tik 
pirmoji ir paskutinė tokia pažintis. Gal tik 
atsitiktinumas, iš kurio daryti bet kokią iš
vadą nereikėtų...

n. _ atgajingoJe iškyloje

Ilgai laukti nereikėjo, tų pačių metų 
bene rugsėjo mėn. pradžioje kartu su O. 
ir P. Zailskais nutarėme vykti, jei ne į pa
saulinę kelionę, tai nors į Balzeko “Lietu
vių kultūros muziejaus suruoštą iškylą, 
“pikniką" jo nesniai įsigytoje sodyboje prie 
Union Piero.

Tikrai vietos nežinodami, važiavome 
dairydamiesi, ar nepamatysime kokių 
žymių. Pravažiavus čeko iš visų išsiski
riančius tautinius namus, Sakalų stovyklą, 
pamatėme eilę plasnojančių mūsų vėlia
vų, lyg skrendančių paukščių. Tuojau iš

sinėrė šalimis įvažiuojalthų viiftiį mūrinės 
kolonos, sijos stl ieriipbmiš: Pakelės tifek 
pristojusios itidšinu; kad aft! sustoti ne
buvo jokib tdfįielio.- Sustojbftiė gale toli 
nusidriekusio^ Virtinės.

Sodybos vieta tarpe Įjlafatis kelid if 
ežero, erdvi; vaizdingai įjatraiikli, kal
nuota, pakalbėta, aukštų riiėdžiiį, krūmų 
pavėsyjė; atvifų aikštelių šaulėje. Išvė^ 
džiotais kėteliais; fakdis, kalvelėmis,- 
šlaitais, pakUltiėrhis priėiši čia šendvirtib 
stiliaus sijorttiš parėmtą paVėSirię, čia Ug
niakurą , akmeninį sfilitigiį šuolį, čia gė
lių lysvę. Spalvotais stiklo gabalais apdė
tais kraštais; Čia medin įftėltiis paukščiu 
namelius.,.

Į ežerą status, skardytais riiišilėidžiati^ 
tis krantas; apaugęs medžiais; žemyn tria
diniai laiptai pertraukti aikštelėmis. Į patį 
ežerą, tartum Palangoje, tiltas, keturkam
pė aikštė, lyg prieplauka. Lygiagrečiai 
kranto, vhnderis pusėje iškeltos vėliavos — 
Amerikos ir Lietuvos; vėjo ištiesiamos čia 
į vieną, čia į kitą pusę. Ežero bangose sū
puojas! laivelių , maudosi žmonių Vir
šuje rykauja žuvėdros.

Moteris pasakoja dviem paaugliam apie 
Palangos jūrą, kai ją pirmą sykį pamatė, 
būdama gimnazistė, atvykusi su gimnazi
jos choru į chorų varžybas; kad dabar jūrą 
ir visą Lietuvą pavergę rušūi bolševikai— 
Atskrenda maironiška mintis: “Kiek atsi
minimų, atsitikimų gyvų kitados, vienas 
po kito brėško ir švito anapus ribos”,.*-

Pilies išvaizdos didelis pastatas vienu 
šonu atkreiptas tiesiog į atvirą ežerą, kitu 
— į kiemą.

Kieme visokiais daikteliais apkrauti 
stalai. Arčiausiai pilies — spaudos stalas, 
daugiau lietuviškos, čia ir tautinių valsty
binių ženklų, vėliavėlių, tautodailės. Nu
sipirkau tautinę vėliavėlę ir valstybės 
ženklelį.

Netoliese pastogėje, “kioske”, prisise
gę tautinius ženklus, iš lietuviškos tarsenos 
supratau, senieji ateiviai davinėja “pikni
ko” ženklas ir duoda pasirhšyti į tam tikrą 
knygą, čia pat pardavinėjaifios kortelės į 
užkandinę. Joje nebuvau.

Kiek į šalį, pakalniau, prie kluonelio 
sienos ištiestas LE. išleistas Lietuvos že
mėlapis. Kelios mergaitės susėdusios dai
nuoja niūsų liaudies dainį, deja, ne kank
lėmis pritariant, bet gitardifiis.

Visokio- amžiaus publikos — lietuvių ir 
kitataučių gausu. Vyrauja lietuvių kalba, 
bent tenan kur aš švaisčiausi.

Visame tokiame plote ir viešumos pasi
žmonėti, ir nuoš'ahjmo pailsėti — kiek tik 
kas hori. Oras pilnas saulės, vandens, ban
gų talaskaVimd, medžių štiibždesio... Pa
sakos. ..

Pasisveikinę su šcimininKais, paklau
siame. ar galima įeiti i pilies vidų. Atsa
ko, jog durys visiems atviros. Jauskitės 
kaip savo namuose.

Įeini į pailgą beveik visu šonu prifeme-
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menę, (prieš menę) ir nejučiomis sustoji 
priešais sieną iš suglaustų prie vienas kito 
apskritų, baltų beržų liemenų. Tošis kaip 
gyva. Rankomis paliesta, juda. Vaizdas 
Lietuvos tankaus beržyno pakraščio. Sie
noje atviros durys į menę, lyg kelias į ber
žyną.

Menėje visus sustabdanti vieta — židi
nys; pelenas kūrenasi, prikrautas malkų. 
Amžinoji ugnis. Jo šalimis Amerikos ir 
mūsų vėliava. Sienoje kabo pieštas Lietu
vos valstybės ženklas.

Baldai senoviški, stiliumi ir spalva de
rinasi su aplinka. Daug sėdinčių, potyliai 
besikalbančių žmonių. Radęs vietelę atsi
sėdi ir galvoji: kad mūsų meninikai, savo 
lietuviškų operų statytojai, ne seniai ma
tytos Jūratės ir Kastyčio, Baltijos jūros, 
nors krantiniame veiksme, nors dalelę pa
našios dekoracijos (kaip čia beržy) su ko
pomis, pušimis būtų parodę... Arba... 
Toliau atsiminkime patys!

Perėjusi kitus žemutinius kambarius, 
užlipi į antrąjį aukštą. Čia keletas gulimų 
kambarių su dienai paklotomis lovomis ir 
kitais baldais, čia vėl lyg Palangoje iš 
krantinės “vilos" Jūratės ar kitos, atviri 
langai į ežerą lenkia tolimą akiračio ap
skritimą. Viename kambaryje, tur būt, 
moterų, moterys apsėdusios ilgą stalą, žai
džia kokį žaidimą.

Mes čia, o tenai mūsų Palangą užgrobę 
rusai. OBrežniovas gražiausioje vietoje pa-

sistatydinęs rusiško stiliaus prabangią vi
lą, aptvertą saugia tvora! 1 1

Kas, kurios tautos žmogus šią visą so- 
dvba susikūręs, neteko sužinoti.4 Tačiau 
jo intelektą ji liudija. Iš to, kad ji, ypač 
aplinka, gėlynai, įrengimai gerokai ap
leisti, matyti, buvęs savininkas nepajėgė 
kaip reikiant prižiūrėti, naujinti, arba jo 
palikuonys išsibaigė. Dabar ji laukia nau
jojo šeimininką jr naujai atgaivinančios 
dvasios.

Pilis su tokia aplinka, pati būdama tar
tum muziejus, tiktų būti Lietuvių kultū
ros muziejum, jei nebūtų per toli nuo Či
kagos, vadinamos lietuvių sostine. Jei ne 
muziejus, tai ši sodyba, regimai, lietuviš
kai įprasminta, aukščiau atsistotų šalia če
kų tautinių namu ir kitų, šiuo bei tuo vie
nas nuo kito išsiskiriančių. Pavadinta ku
rios nors Lietuvos vietos vardu, kad ir tds, 
iš kurios yra kilę Balzekai, ji būtų , (nors 
ir mažesnės apimties ), kaip kitų tautinių 
bendruomenių Amerikoje įsteigti Kaimai 
net miestai — Peterburgas, Sparta, Atė
nai. .. kaip mūsų J. Savickas yra buvęs 
susikūręs Airiogalą Prancūzijoje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
“NAUJIENAS*
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TAISOME KLAIDAS
Praeito ketvirtadienio Naujie

nose per klaidą buvo atspaus
dinta, kad Algimantas Kazlaus
kas, Kazlauskienės padedamas, 
suruošė savo motinai Petronėlei 
Kazlauskieuei gimimo sukakties 
minėjimą. Minėjimą suruošė 
josios sūuus Algimantas Kaz
lauskas, niekeno nepadedamas. 
Jis tik į minėjimą buvo sukvie
tęs savo draugus ir bendradar
bius.

Algimantas savo motinai net 
nieko nesakė apie ruošiamą mi
nėjimą. jPrieš savaitę jis jai 
užsiminė, kad rengiasi kartu su 
savo darbo draugu O‘Maley 
“aplaistyti” naujai gautą diplo
mą gera vakariene, bet jis tai 
darė tiktai matinai nuvilioti į 
restoraną. Ji nenorėjo važiuoti.

Iš medžio drožtas miežio var
pas ir ramunėles dovanojo kun. 
Jonas Kuzinskas, kartu su Vin
cu ir Matilda Petrošiais. Stan
ley Mobs Jr. kartu su savo su
žadėtine Sharon Stalilionis davė
vertingą grafiną, Ray Fenlar — 
žadintuvą, o Agnes Hail — pui
kias gėles. Ponai Eleonor ir 
George Stoeck davė vertingą 
žiurstą. Elena Petros guli ligo
ninėje, negalėjo minėjime daly
vauti.

Atsiprašome už klaidas.
Naujienos
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6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

TeW. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

GRADINSKAS%
19 IN. TV 

TIK $119.95

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
zazidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9.
Tree, ir sekm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
------ --------------------- — -------- —

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GeLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

?PERKRAUSTYMA1”

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

DR. TRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26W W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

GĖLININKAS
(PUTRAJIENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRĄMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

Dr. vyt. tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Oftas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO V AL: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET 
Offto telef-: HEmlock 4-2123 
RezkL felefu Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Sa ortmopedas-protezistas 

tC. Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t L
Vai.: -0__4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2150 Wert Wrd $♦, Chicago, III. 60629 

Telef P R os pact 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Kodak filmu bendrovė paskelbė fotografiją, kurios parodytu vasaros malonumus, konkursą, čia matoma foto
grafija iš Baitimorės.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
_823 West 34 Place 
Tel.; Frontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS /ALANDOS

■ ■ H ■ fl ■■ flfl fl flfl fl flfl fl fl fl fl fl flfl flfllflflflfllflflfl

ITO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKNIN 
IEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Kas yra tasai, kurs Dievo bijosi? Jis jį mokins geriausią kalią.

Psa. 25:12• • •
Ne mūsų dalykas yra skirti ir tvarkyti mėginimus bei vargus, kurie ant 

mūsų ateina. Mūsų dalykas yra atsakančiai ir visiškai pasišvęsti Dievui ir 
palikti tegul jis sprendžia kiek didelių vargų ir mėginimų mums reikia, ir 
kiek daug turime paaukoti eidami tuo keliu, kuriuo jis veda mus. Neabe
jotinai, Viešpats mato, kad kai kuriems reikia daug didesnių vargų už ki
tus, jis žino, kad nekuriems ju mėginimas reikalaus didelio pasiaukojimo, 
kol kitiems, kurie labiau myli Dievą ir jo tarnybą, jų pasiaukojimas atro
dys jiems taip mažas ir tikrai toks, kokiu vadina jį Apaštalas:" < Vargas, 
kurs yra lengvas ir trumpas, gamina mumyse kilniausią amžiną, visa per
viršijančia gąrbę”

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th Chicago, Illinois 60629

> 8V. RAITO TYRINCTOJAI
fl fl fl ]

TĖVAS IR SŪNUS.
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

ŠAULIAI 
POSĖDŽIAVO

Š. m. liepos mėn. 1 d. “Gin
taro” svetainėje įvyko Vytau
to Didžiojo šaulių kuopos po
sėdis, kurį pradėjo pirminin
kas V. Išganaitis. Sekretoria
vo J. Petrauskas, kuris per
skaitė praėjusio posėdžio pro
tokolą.

Išganaitis padarė šaulių kul
tūrinės savaitės apžvalgą, pa
sidžiaugė visais atžvilgiais, pa
sisekusios savaitės programa.

Kultūrinės savaitės bėgyje 
įvyko gerai pavykę keli paren
gimai: joninių laužas, šaulių 
moterų diena ir vakaras su 
vaidinimais. Parengimai davė 
gražaus pelno, kurį valdyba 
paskirstė spaudai ir kultūri
nėms institucijoms:

Draugui paskyrė 30 doL, 
Naujienoms — 30 dol., Dirvai 
— 10 dol. , Sandarai — 10 dol., 
L. Lietuvai — 10 dol. Margu
čio radijui — 30 dol., Barkaus 
radijui — 30 dol. Tautos fon
dui 43 dol. Viso išdalinta 193 
dol. Nutarta, kad uniformuo
ti šauliai — šaulės su vėliavo
mis liepos mėn. 15 d. prie Da
riaus ir Girėno paminklo da
lyvaus pavergtų tautų parade. 
O liepos mėn. 21 d. miesto cent
re dalyvautų pavergtų tautų 
parade. Po parado yra ruo
šiamas teisininkui Alg. Bud- 
reckui pagerbimas, 60 metų 
gimtadienio sukaktis.

Š. m. rugsėjo mėn. 22 d. V. 
D. šaulių kuopa ruošia L. š. 
Sąjungos įkūrėjo V. Pūtvio 100 
m. gimtadienio minėjimą, ku
ris įvyks radijo forume.

Antanas Balčytis kooptuotas 
i valdybą spaudos reikalams. 
Priimta į kuopą 15 naujų na
rių. Pabaigai valdybos nariai 
sveikino vardo dienos proga 
kuopos p-ką V. Išganaitį ir P. 
Padvaiską. Abiem sugiedojo 
ilgiausių metų. J. Kaunas

Visos programos iš WOPA, i 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
I ' ' - . . į Į

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

a - ---------- -------------------y ’

Lietuviai paštininkai 
gražiai iškylavo

Lietuviai paštininkai turi gra
žias tradicijas: kultūringai gra
žiai poilsiauti ir draugiškai pra
leisti savaitgalius, š. m. liepos 
mėn. 1 d. po pietų Marquette 
Parke prie tvenkinio Įvyko tra
dicinė vasarinė paštininkų ge
gužinė, susirinko gražus būrys

«au Kuns laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959; metų 

Chltagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps). Kami 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monr 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiyvH;

<73? So. WALSTED ST. CHICAGO, ilk. SO6O4

buvusių pašto tarnautojų ir 
svečių. Gegužinę ruošė valdy
ba, kuriai vadovauja p-kas J. 
Tijūnas, kuris sugebėjo suburti 
didelį būrį talkininkų. J. Tijū
nas pasakė atidaromą kalbą, 
kvietė visus sėsti prie stalų, ku
rie lūžo nuo gausių ir skanių 
patiekalų, o ponios visus nuo
širdžiai vaišino.

Prie stalų vyko šeimyniškas 
draugiškas bendravimas, nuo
širdūs pašnekesiai ir dainos. 
Vaišes paruošė: ponios S. Cece- 
vičienė, R. Tijūnienė, O. Idzelie- 
nė ir kitos.

J. Miceika sveikino susirinku
sius ir kvietė visus į rudeninį 
pobūvį. Pastebėtina, kad gegu
žinėje dalyvavo Vytauto Didžio
jo šaulių kuopos valdyba. Čia 
reiškėsi organizacijų solidaru
mas ir nuoširdus kultūringas 
bendravimas. Paštininku drau
gijos dideli rėmėjai p. p. Didž- 
baliai paskolino -gegužinei rei
kalingus baltins: stalus ir kė
des. Svečiai jautėsi patogiai ir 
jaukiai, ilgai vaišinosi ir pava
kary nenoriai'skirstėsi j namus.

Pavyzdys kultūringai praleisti 
šventadienių popietes.

J. Kaunas

Kasmet 23,000 savižudybių
Statistikos 'duomenimis, per 

pirmuosius tris šių metų mėne
sius Chicagoje nusižudė 06 
žmonės. Panašus skaičius bu
vęs ir praeitais metais per tą 
patį laiką. Daugiau žudosi vy

rai ne kaip moterys ir daugiau 
baltieji ne kaip juodieji.

Tam savižudybių skaičiui 
šaunamieji ginklai buvo panau
doti 28 atvejais, pasikorė — 
16 , tabletėmis nusinuodijo 9. 
Toliau seka kraujagyslių per- 
sipiovimas ir nušokimas iš 
aukšto. Bendrai Chicagoje iš 
100,000 gyventojų nusižudo 99 
.4 žmonės; daug didesni nuo- 
šimčiaj žudosi kituose miestuo
se, pavyzdžiui Peorijoj, San 
Francisco ir Los Angeles arba 
Sacramento.

Per visas JAV-bes savižudy
bės yra dešimtoje vietoje. Pir
moj eilėj eina širdies smūgis, 
vėžys, gripas, diabetas, arterio- 
šklerozė, kepenų cirozė, bron
chitas ir astma.

Bendrai per visas JAV-bes 
metų bėgyje nusižudo apie 
23,000 žmonių, iš jų 480 Cook 
apskrityje, tai yra Chicagoj ir 
apylinkėse.

SUSIRINKIMŲ

■ PRANEŠIMAj -
— Chicagos Našlių, Našliukių ir Pa

vieniu Draugiškas klubas kviečia vi
sus į linksmą gegužinę — pikniką 
liepos 8 dieną 12 vai. Bruzgulienės 
sode, 8274 Kean Ave., Willow Springs. 
Veiks bufetas, virtuvė su skaniais val
giais ir laimės šulinys. Daug netikė
tumų. Malonu bus visus matyti.

V. C., nut. rast.

— SLA 63 kuopos narių susirinki
mas Įvyks sekmadieni, liepos 8 dieną 
12 vai. dieną. Vieta: Chicago Savings 
and Loan Association, 6245 So. Wes
tern Ave., Chicago, Hl. Prašome vi
sus susirinkime dalyvauti.

Valdyba

TRANQUILITY BASE, HUNTSVILLE, Ala. — Some 
feeling for the tremendous sfee of America’s new 
Space Shuttle, now under development by the National 
Aeronautics and Space Administration, can be had 
from this new mock-up on exhibit here at the Alabama 
Space and Rocket Center. Towering over one of the 
Center’s pretty visitors, the huge display represents 
only a small portion (see inset) of one of the Shuttle’s 
two giant solid rocket boosters. The Shuttle will be as 
tall as a 20 story building. This mock-up, as big as it is, 
stands about as high as a two story building. When 
developed, the Space Shuttle’s big solid rockets win 
provide more than six million pounds of thrust to 
lift the 2,006-ton vehicle from the launch ped. Huge 
rockets similar to these are now ša production at 
United Technology Center, a division of United Air
craft Corporation. The light colored, airplane-like ve
hicle in the inset picture is being designed a* the 
Shuttle’s orbiter by Rockwell International Carpora-

Street 
6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKINISKOS AlK-COiNDITlONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvin
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ - 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1603

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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lenkiškai ir 
'nimas atėjo

Indianos j
'siuntė Gudui 
gramą, kuri 

| banketo metu.
Robert Bubener jam Įteikė gra- 

ižią dovaną. Jį sveikinę visa eilė 
pareigūnų ir palinkėjo sveika
tos ir ilgiausių metų.

Gudas yi;a ilgametis Naujiem/ 
skaitytojas. Šia proga Naujie
nos sveikina jį, jo žmoną ir 
linki abiem sveikatos ir laimės.

Naujienietis

angliškai.

gubernatorius pa-1 
i sveikinimo tele-j 

buvo paskaityta I
Kontraktinius j

Juozo Gudo duktė, Mrs. Robert Redwick, (kairėje), ponia Zera Howe, 
Amerikos revoliucijos dukterų skyriaus valdytoja ir Juozas Gudas.

PAGERBĖ
JUOZĄ GUDA

Amerikos dukterų draugijos 
Melamonong skyrius sekmadie
nį, birželio 24 dieną labai gražiai 
bagerbė Juozą Gudą ir jo žmo
ną. Amerikos Legiono Wine- 
inac salėje jiems buvo suruoš
tus pagerbimas ir įteiktas gar
bės pažymėjimas.

Juozas'Gudas gimė Lietuvoje. 
1910 metais jis atvyko į šią šalį, 
o 1918 metais jis jau įstojo į 
JAV kariuomenę. Jis kartu su 
kitais kariais buvo išsiųstas į 
Prancūziją, kur už pasižymėji-

[iną koyos lauke gavo prancūzų 
garbės medalį. Ne^ 
stija tam taip pat 
už pavyzdingą ir 
nvba. v c

Kurį laiką jis dirbo kepyklo
je ir anglių kasyklose, o kai at
vyko į Indianą, tai tapo Taime
riu. Jis gyveno Chicago j e, Mon
terey ir Winemac apskrityse, 
bet dabar jis gyvena Kewanna 
apskrityje. Gudas paruošė do
kumentus bent 30 šeinių, kad 
atvyktų į šį kraštą ir padėjo 
jiems atsistoti ant kojų ir įsigy
ti Amerikos pilietybę. Be lietu
vių kalbos, jis kalba rusiškai,

Nutautinto kunigo reikalu
Birželio 22 d. “Naujienose” 

tilpo trumpas straipsnelis “Nu
tautintas kunigas”. Jame apie 
jauną kunigą Jurgį sarauską ir 
bendrai visą šarauskų šeimą 
atsiliapiama blogai. Išbraukia-

davė medalį mi iš lietuvių tarpo be rinUo 
drąsią ta r- V 4.

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.Į NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
r2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. 3 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI; MAISTAS, PINIGAI.
--  . . ■'    , ■'   -- ------------- —•£*

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

" V. VALANTINAS

HELP WANTED — MALfc 
Darbininkę Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikto

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi- 
į nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at
lyginimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100.

1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

TRUMPA!

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

pagrindo. Priekaištaujama sto
ka “lietuviškos dvasios ir mei
lės lietuviams”.

Turiu pasakyti štai ka: ša
rauskų šeimą pažinojau dar 
Lietuvoje, sueidavome retkar
čiais, Čikagoje susitikdavome 
dažnai. Kaip šarauskų tėvai 
taip ir jų vaikai, yra ir pasiliks • 
lietuviais neatsižvelgiant Į vie
tą ir laiką kur jie tik bus.

Turėtume būti atsargesni kas 
liečia mūši] jaunąją vos moks
lą baigusią inteligentų kartą, 
jeigu kartais ir padaro mažą 
klaidą. Kazys Ališauskas

Neteisingas Įtarimas
Mus pasiekė žinia, kad pra

eitą savaitgali, vestuvėms ar
tėjant prie pabaigos, visai be 
pagrindo .buvo įskaudintas 
kan. Vaclovas Zakarauskas. 
Buvo prasitarta, kad kan. Za
karauskas esąs rašinėlio “Nu
tautintas kunigas”, autorius.

Tai ne teisybė. Kan. V. Za
karauskas savo rašinius pasi
rašo pilna pavarde. Kan. Za
karauskas buvo įžeistas be jo
kio pagrindo. Įžeidusieji gra
žiai pasielgtų, jei kanauninką 
atsiprašytų.

Jeigu “Nutautintame kuni
ge” būtų netikslumų, tai pats 
kunigas arba jo artimieji ga
ilėtų tas žinias patikslinti. Nau
jienos mielu noru patikslini
mus spausdins.

Naujienų Redakcija

Roger 
smar- 
broliu

— Public Service institutas, 
esantis prie Clricagos miesto 
Loop kolegijos,^ E. Lake St., 
sudarė valdžios bei savivaldy
bių tarnautojams bei kandida
tams specialias programas įvai
riems darbams bei pozicijoms. 
Pasitobulinimo ^.kursus baigė 
19 Cook apskr, kalėjimo tarnau
tojų. Instituto ir.visų 7 miesto 
kolegijų studentai jokio mokes
čio už mokslą nemoka, jei 
jie yra miesto gyventojai, 
formacijai tel. 269-8120.

WANTED 
CERAMIC ENGINEER OR 

TECHNICIAN
Familiar with all phases of china or 
porcelain. Knowledge of raw mate

rials, preparation and control is 
important.

Opportunity for right person in a 
modern plant close* to Chicago in a 

very desirable area.
CALL 262-2673 
after 6 P. M.

WELDER
Experience necessary in Both Arc 
and Heli Arc light gauge Stainless 
Steel.

tik
In-

— Amerikos studentų, jauni
mo ir jų rėmėjų organizacijos 
Young Americans for Freedom 
atstovai dalyvaus Pavergtųjų 
tautų eisenoje liepos 21 d. Chica- 
gos vidurmieslyje. Juos pak
vietė lietuviai, tos organizacijos 
nariai. YAF Illinois valstijos 
pirm. Frances Griffin pareiškė 
apgailestavimą, kad dėl atosto
gų nėra galimybės sutelkti di
desnio skaičiaus studentų daly
vauti toje eisenoje ir tuo efek
tingiau pareikšti solidarumą 
laisvės siekiančioms pavergtoms 
tautoms ir jų žmonėms. Praei
tais metais eisenoje taip pat da
lyvavo tos organizacijos atsto
vai ir Amerikos Legiono kai ku
rie vienetai. V*

— Aldona ir Vincas Kačins
kai ruošiasi ilgai ir tolimai ke
lionei automobiliu į Aliaskos 
valstiją. Jų metalo apdirbimo 
įmonėje šeimininkaus ir dirbs 
sūnus Valdis. Kelionėj ir pačio
je Amerikos šiaurėje bus apie 
4 savaites.

— J. Girdžiūnas, Union Pier, 
Mich., pakartotinai parėmė Nau
jienų vajų 6 dol. auka. Vajaus 
komisija nuoširdžiai dėkoja, vi- 

skaitytojus .prašo remti 
ir daryti pastangas

j sus
Naujienas 
suradimui bent po vieną naują 
skaitytoją.
kviečiami užsisakyti Naujienas.

lietuviai vra

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė.----PRrospect 8-2233

Steady work — Day shift.
Insure your future.
Call Mr. ALLEN 
for appointment.

722-2200

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE- SU
'CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai
aptarnauti.

EXPERIENCED MECHANIC 
with keen knowledge of welding on 
semi-trailers. Would consider semi 
experience with minimum 2 years 

training.
If you have the interest, call

436-7373 — that’s 436-7373

OVER THE ROAD DRIVERS 
Experienced, minimum age 23. Good 
work background. Good safety re
cord. Must pass rigid physical exam. 
Aoply in person 9 A. M. to 4 P. M. 
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

7101 So. CICERO AVE.
Call Frank BUCKLEY 581-7101

HELP WANTED
Darbininkių Reikia

F»AALE

RELIABLE WOMAN WANTED
To care for elderly semi-bedridden 
invalid woman, f
wages for right woman. Chicago

North side. References.
English necessarv

Excellent transportation.
AR 1-5552

SAVININKAS PARDUODA Marquette 
Parko apylinkėje 5 miegamųjų mu
rini namą su formaliu valgomuoju, 

vonių kambariais, pilnu beisman- 
tu. Karšto vandens šilima gazu. žemi 
radiatoriai. Daug priedų, maži mo

kesčiai. Virš $20,000.
TEL. 776-5578

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO NRKIMAJS - PAR- 

PĄRDAVIMAS.
BALYS - BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy- 
imas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz- 
I džiai. Šviesus kambarys beismante. 
: Mūro garažas. $29,500.
i ARTI PARKO skoningas Octagon 
įmūrąs. Gražiai pradėta, greit galima 
užbaigti. $23.900.

Į ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin.^ langai._ Naujas gazu

4^ BUTU MŪRAS Marquette Parko
Nau-

ELK GROVE VILLAGE
BY OWNER

3 bedroom ranch. Living room, sepa
rate dining room. Dishwasher, dis- šildymas. Garažas. $17,900.
posal, drapes, ref., stove. Close to ______._Z__________ ,__L,
school. New carpeting. A steal for riboje. Naujas gazu šildymas.

$37,900. For information jas garažas. Ekstra platus lotas. —
Call 437-3342

ESTATE SALE
NEAR 69th & WESTERN AVE.

5 day week. go. Good į 10% down. 3 bedroom brick bunga-. Talman banko.
low. 2 car garage. 

ONLY $17,500.
MARQUETTE REALTY 

737-8111 .

SECRETARY
Law office. Legal experience not 
necessarv but helpful. Good shorthand 
and typing required. Steno experience 
necessary. New office in Chicago in 

IBM building.
Salary commensurate with 

Qualification.
CALL 222-0400

BUSINESS CHANCES
Biznio Prekes

REIKALINGA
VIRTUVĖS DARBININKĖ
Healthv Food Restaurant.

3236 So. HAT-STED ST
TEL 326-2724

SECRETARY
TO PRESIDENT AND SALES DEPT.
Dictation, typing, filing, diversified 

duties.
Excellent benefits. ATpjsr cnufh'vocf 

Call 254-8900

KOLMAR ELECTRIC CO.
24 Hr. Service for Industry. Commerce 
and Residence. Elect. Remodeling. 
New Inst. No job to small. Let as put 

some light in your Life.
Call 276-4205

1624 No. KOLMAR

$36.000.
GRAŽUS* 6 KAMBARIŲ MŪRAS 

prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

j 6 BUTU 15 M. MŪRAS. Anie $12.000 
iuaiamu. Maži taksai. I piptns nuo

Pirkėiui pelningas.
BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 

tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Namai sutvarkvtas beisman- 
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.
i PALIKIMO MŪRAS^ atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
mantas. lįį vonios. Garažas. — 
$24,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

CHUCK & SON HEATING 
SERVICE

So. Side. 24 Hr. Serv., new Instalation, 
Furnace, Cleaning. Repairs *all makes, 
Gas, Oil, Coal. Quality service. — 

Reas, prices. 
Call 233-6204

9909 So. WALDEN PARKWAY

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas Ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik i reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti ‘ Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos. ir net būtinos.

Chicaęole, wriemle*čiuoae fr Kanadoje Naulienoc metams — $27.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.10, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metę — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

' Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Sen. Frank I). Savicko, taip 
pat atst. Michael J. Madigan ir 
atst. John J. Beatty pastango
mis priimtas Įstatymo projek
tas skirti 3.5 milijonų dolerių 
pagerinimui keliu ir -statymui 
pervažų jų atstovaujamame 
27-me_distrikte.

OME INSURAN

NAUJIENOS
1739 So. HAISTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu ______ ___  dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ........ ................. -..............   kaip dovaną

□

--------------------- proga.
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo. "
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų. ,

PAVARDĖ VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ VARDAS

ADRESAS

Paradas

f M HAUJifNM. etftCAOt ILL— FRIDAY. JULY 6, W73

Mirštančio jaunuolio 
dovana kitiems

Waukegane mirė 200 svarų. 
6 pėdų ir 3 colių 16 metų am
žiaus jaunuolis, atletas 
Motiaytis (Motiejaitis) 
kaus smūgio ištiktas su 
belošiant žaidimą.

Daktarams nustačius, kad 
pagydyti vilties nebėra, jis dar 
gyvas buvo nugabentas lėktu
vu Į Illinois universiteto ligo
ninę, kur jis mirė ir tėvams su
tikus, jo akys ir inkstai buvo 
padovanoti kad kiti galėtų gy
venti. Illinojuj yra 500 asme
nų. kurių gj'vybė palaikoma 
dialyzo mašinij dėka. Rogers!žybose liepos 
Motiejaičio dovanos dėka du j City Prekybos centro Peacock 
asmenys gaus po gerą aki ir du'West salėse. Rus atrenkami ge- 
po sveiką inkstą. Iriausi vienetai dalyvauti llli-

— Chicagos 4-H klubai daly
vaus metinėse parodose i r. var

io —13 d. Ford

Gandai sako, kad tarp aktorię Merle Oberon ir* Roberto Wolders 
vyksta romansas. Jiedu neseniai vaidino viename filme.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

SECRETAPvY
Needed for busv construction mana
gement firm. Good skills required.

ExceDnnf fn*n<?p
Call 611-1760

An equal opnortunity Employer
M. & F.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL GR 6-4421
6200 So WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
3 kambarių beismanto bufas su pri-į 
vačiu iėjimu. vonia ir visais baldais 
naujame name. Skambinti po 4 vai. 

vak. Tel.-CL 4-3252.

nois valstijos metinėje parodoje 
ir mugėje. 4-H klubams pro
gramas paruošia Illinois univer- 
si tetas, pri ž i ū r i n t A g r i k u 11 ū ros 
departamentui. Klubų centras 
vra 1612 \V. 47 St.

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660 
v_

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

—

M. A. š I ¥ R U S
R*a! Ssfite, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Msplewocd. T»l. 2547451
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareišlrimai ir ? 

kitoki blankai.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir faiseu kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku camento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas’ atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9 420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% Delno.

MŪRINIS BUNGATX)W 5 kambarių. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuot.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 6Q600. Tel.: VI 7-8447

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus krantus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh«r Ar*.

Chicago, III. 40432. Tai. YA 7-5WO 
.■ . . r - ---- .

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRAN»KNYBtS 

Pardavinm ir Taisymas 
2446 WEST 6Wh STR1ET 

T«I.: Republic MM1

CALIFORNIA SUPIK KER VICE 
Taisomi auto motorai, HaMlial, 

tuns-uFs ir*t. t. 
<124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 74327

♦ Į Wisconsino Lietuvių Die
ną (liepos 15 d.) Kenoshojc. Chi
cagos Britanijos Lietuviu klubas 
rengia ekskursiją. Norintieji gūžių, 
ekskursijoje dalyvauti, kreipiasi Sportinės Išvykos Komiteto Iž- 
į Pr. Rumšą, telef. VI 7-2149. dininkui A. Būgai, 842 W. 33 PI.,' 
Kelionės kaina (ten ir atgal) Chicago. Ill. 60608 jau dabar. ! 
3 dol.

Nenumeskite dovanu kny-
Siųskite jas

A. G. AUTO REBUU.DKRS
i čia automobiliai išlyginami ir nuda- 

Lietuvių žomi. Darbas’ atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- 

I nos nebrangios.
351W. 63rd Street, Chicago, IIL

(Pr). Anlcafai G«rb»6l*u*k«t, MV.




