
< <w< < 4 4 < t ♦ft!I'WWtflttW> < >>4«4Hk4WWf I 44 4 4» * 4>F> < W Ci I€<444444

^raryofc
^nodica]
Wackln / Djvisionz<i*ning*cn nson, 0. c 2O54o

Tfc? Fxit and Creattf? Luhnari^n Daily in Anbrr

NAVJBfirtOS
The Lathwwiia Daily New*

PuM«‘«hed by The Lithuanian New* Publiahing Co. It
1739 So. Halsted Street, Chicago, DI. 60608

HAymarket 1 - 6100
Owr One Million Lithuanian In The United Stal

Kaina 15cChicago, Ill. — šeštadienis, Liepos-July 1 d., 1972 m.

NESUTARIMAI DEMOKRATŲ TARPE
WASHINGTON AS. — Nedaug laiko likus iki demokratų par

tijos konvencijos, partijoje iškilo nepagydomi susiskaldymo ženk
lai. Kredencialų komitetas, kuriame yra daug Muskie, Humphrey 
ir kitų, kandidatų šalininkų, nutarė atimti iš sen. McGovern 151 
delegatą, kuriuos jis galvojo laimėjęs Kalifornijoje, pirminiuose 
rinkimuose. Komitetas nutarė padalinti delegatus pagal rinki
muose gautą balsų nuošimtį, taip McGovern gavo 120, Humphrey 
— 106, Wallace — 16 ir kiti po mažiau. Sen. McGovern piktai 
pasmerkė šitokį komiteto manevrą ir pagrasino visai pasitraukti 
iš demokratų kampanijos, jei partijos konvencija nominuotų ne 
jį, bet kitą kandidatą.

Kredencialų komiteto nutari
mą gali pakeisti konvenciją, ta
čiau čia Kalifornijos delegacija 
negalėtu balsuoti klausime, ku
ris liečia ją pačią, šiuo atveju 
MėGovem šalininkai vis tiek 
prarastų Kalifornijos balsus.

McGovern kandidatūra netu
ri dabar pakankamai delegatu 
praeiti pirmame konvencijos bal
savime. Tai sustiprina’ įHum- 
phrey ir Muskie šansus tapti 
kandidatais.

Kitas nemalonumas liečia 
Illinois delegaciją. Mero Daley 
vadovaujama partija išrinko de
legatus, tačiau jo kritikai, irgi 
demokratai, paskundė delegaci
ją, kad joje nėra pakankamai 
moterų, negrų ir kitų mažumų 
atstovų. Kredencialų komitetas 
gali Daley delegaciją išmesti ir 
priimti jo priešų delegaciją. Jei 
taip įvyktų, Daley grupės va
dai jau grasina per teismą vi
sai neįrašyti demokratų kandi
dato, koks jis bebūtų, į Illinois 
balsavimo lapus. Tuo atveju dė

to visai nebūtų. Daley šalinin
kai tvirtina, kad jei konvencija 
atimtų balsus legaliai Illinois de
legacijai, tuo ji sulaužytų Illi
nois įstatymus ir valstija galėtų 
atsisakyti balsuoti už tokios kon
vencijos išrinktą kandidatą.

Visi tokie demokratų • parti
jos nesutarimai labai patinka 
respublikonų vadams. Jau aiškė
ja, kad jei kandidatu bus išrink
tas McGdvernas, daug senų de
mokratų už jį nebalsuos. Jei 
kandidatu taptų Humphrey, kai
rieji demokratai grasfnh boi
kotuoti rinkimus. Abiem atve
jais laimėti gali tik respubliko
nų kandidatas prez. Nixonas.

Bobby Fischerio 
nervu karas

V

REYKJAVIKAS. — Visa Is
landija susirūpinusi laukia at
vykstant amerikiečio šachmati
ninko Bobby Fischerio, kuris lie
pos 2 d. turi pradėti varžybas su 
Boris Spaaskiu, pasaulio čem
pionu. Į Reykjaviką privažiavo 
daug korespondentų, visi vieš
bučiai pilni turistų ir svečių. Lo
šimai vyks 2,500 vietų turinčioje 
salėje. Islandijos šachmatų są
junga išleido šioms varžyboms 
ruošti 200,000 dol. ir bijo pra
rasti pinigus, jei Fischeris ne
atvyktų.

šeštadienį numatytas iškil
mingas varžybų atidarymas Is
landijos Teatro rūmuose. Ge
riausieji pasaulio šachmatinin
kai bus pasveikinti Islandijos 
prezidentoChristian Eldjarn ir 
jo vyriausybės narių. Numaty
ta, kad dalyvaus Amerikos ir So
vietų Sąjungos ambasadoriai bei 
Pasaulio šachmatų federacijos 
pirmininkas dr. Euwe.

Apie Fischerį ir jo reikalavi
mus sklinda įvairiausi gandai. 
Sakoma, kad jis priešingas te
levizijos apšvietimui toje salėje, 
be to, jam nepatinkąs vokietis

1$ VISO PASAULIO

SAIGONAS. — NYT prane- 
Šimu, generolas Creigton W. 
Abrams, 4 metus ir 18 dienų iš
buvęs Jungtinių Valstybių kari
nių pajėgų vadu Vietname, be 
jokių ceremonijų apleido karo 
zoną. Manoma, kad prieš užim
damas savo naujas pareigas 
kaip JAV kariuomenės štabo vir
šininkas, jis nuvyko Į Bangko- 
ką, Tailande, kur yra jo šeima.

BUENOS'AIRES. — šeserių 
metų sukaktuvių dieną, birželio 
28 d. kai kariuomenė į savo ran
kas pasiėmė Argentinos valdžią, 
policija ašarinėmis bombomis 
išvaikė apie 500 demonstrantų 
būrį. Jau penkta diena įvairios 
Argentinos vietose vyksta prieš 
valdžią demonstracijos.

CUIABA, Brazilija. — šiame 
Amazonės upės baseino mieste
lyje prasidėjusiame teisme trys 
liudininkai — armijos karinin- 
kas, du kunigai, ir.agronomas 
paliudijo, kaip 1968 metais sep
tynių baltaodžių- ekspedicijos 
būrys Amazonės pietiniame pau
pyje išnaikino'ištisą indėnų Gin
tas Largas genties kaimą.

Japonų protestas 
Prancūzijai

TOKIJO. — Japonijoje visos: 
politinės partijos pasmerkė Pran
cūzijos pradėtus atominių bom
bų atmosferoje sprogdinimus. 
Japonų vyriausybė pareikalavo 
bandymus sustabdyti ir pasilaikė 
teisę reikalauti kompensacijos, 
jei kas nuo tų sprogdinimų.nu
kentėtu.

Naujosios Zelandijos premje
ras pareiškė naujų protestų 
Prancūzijai nerašysiąs, nes ji ne
kreipianti į tuos protestus dėme
sio. “Neapsimoka gadinti po
pieriaus”, pareiškė premjeras 
John March all.

Prancūzijos karo laivai išly
dėjo iš bandymų zonos kelias 
jachtas, kurių keleiviai tyčia 
plaukė į bandymų vietą, protes
tuodami prieš oro teršimą ir no
rėdami sutrukdyti bandymus.

Patvirtino lėšas
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmai be ilgų diskusijų pa
tvirtino prezidento Nixono pra
šomą sumą gynybos reikalams. 
Atstovai 334-59 balsais priėmė 
Pentagono pasiūlytą biudžetą 
ateinantiems finansiniams me
tams, kurie prasideda liepos 1 
d. Tas biudžetas numato 1.3 bi
lijonus dol. skirti strateginių 
ginklų gamybai.

teisėjas Schmid. Amerikiečių 
korespondentu nuomone, Fische
ris atvyks paskutinę minutę. 
“Jis lošia nervų karą”, pareiškė 
amerikietis šachmatininkas Lar
ry Evans.

V. Vokietijos ligoniniu Įrengimu parodoje, Essene buvo pademons
truotas ligoniu vežimėlis, kuris gali ir laiptais užvažiuoti, varomas 

baterijos.

Svarbūs Aukščiausia!. Kinija palaiko
teismo sprendimai
WASHINGTONAS. — Aukš

čiausias Teismas .ketvirtadienį 
padarė kelis principinius, svar
bius nutarimus? Vienas jų palie
čia spaudos laisvę ir privilegijas. 
Teisėjai 5-4 balsais nutarė, kad 
žurnalistai neturi teisės ar pri
vilegijos slėpti' konfidencialių 
žinių šaltinių, jei jų klausia pri
siekusiųjų teismas — jury. Jie 
turi tuos šaltinius atidengti ir 
papasakoti, iš kur jie sužinojo 
paskelbtą žinią.

Kitas svarbus sprendimas lie
čia kongreso narių imunitetą. Vėl 
5-4 balsais teisėjai nusprendė, 
kad senatoriaus Mike Gravel asi
stentas gali būti klausinėjamas 
iš kur senatorius gavo slaptus 
Pentagono dokumentus ir kaip 
jis juos paskelbė spaudoje. Teis
mai gali klausinėti ir patį se
natorių apie klausimus, kurių ne
padengia jo, kaip kongreso na
rio, privilegijos. •

Prancūzai turės 
vandenilio bomba 

C

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
gynybos ministeris Debre pra
nešė parlamentui, kad Prancū
zija turės 1976 metais vandeni
lio bombą, kurios neveikia ra
diacijos dėsnių pagrįsti gyny
bos raketų užtaisai. Ateityje 
Prancūzija galinti gamintis ir 
daugiagalves raketas.

Amerika prisidėjo prie N. Ze- 
ladijos ir Australijos pasmerk
dama prancūzų branduolinių 
ginklų bandymus Ramiajame 
vandenyne. Pareiškime, pasira
šytame valstybės sekretoriaus 
Rogers, pareiškiama viltis, kad 
visos pasaulio valstybės prisi
dės prie sutarties, draudžiančios 
bombų bandymus atmosferoje.

MASKVA. — Fidelis Castro 
padėjo gyvų gėlių puokštę 
prie pirmojo sovietų žuvusio kos
monauto Jurij Gagarino pa
minklo, pareikšdamas, kad tos 
minutės jam būsiančios “labiau
siai neužmirštamos”.

Hanojaus liniją
PEKINAS. — Kinijos parti

jos oficiozas “Janmin Jih Pao” 
kritikuoją Amerika už taį.Jęad 
ji perkėlusf«avb aviacijos da
lį į Tailandiją, iš ten puola šiau
rės Vietnamą. Nurodoma, kad 
Amerikos aviacija “laukiniu 
bombardavimu” daužo Hanojų 
ir kitas vietas.

Kinijos straipsnis vadinamas: 
“Joks karo išplėtimas neišgel
bės JAV imperialistų nuo pra
laimėjimo”.

Prezidento laiškas
MIAMI BEACH. — SLA sei

man suvažiavusius atstovus pa
sveikino JAV prezidentas Nixo
nas. Jis atsiuntė SLA preziden
tui Povilui Dargiui šitokį laiš-

“As the Lithuanian Alliance 
of America observes the eighty
fifth Anniversary of its found
ing, I send warm greeting to 
those who have carried out its 
many worthwhile programs. I 
warmly applaud the contribution 
you have made to our society 
by your efforts to keep alive 
the rich heritage of your fore- 
berers.

May your constructive activi
ties continue to be rewarding for 
you and for the nation you 
serve”.

Sunku susitarti
SIMLA. — Po dviejų dienų 

derybų tarp Indijos ir Pakista
no dar nebuvo susitarta dėl dar
botvarkės. Indija norinti visus 
klausimus spręsti iš kart, vie
nose derybose, o Pakistanas siū
lo kalbėti apie atskirus klausi
mus, kitus paliekant ateičiai.

Iškyla ir pakistaniečių karei
vių, esančių Indijos belaisvių 
stovyklose klausimas. Indija pa
žadėjo tam tikrą skaičių tų be
laisvių atiduoti Bengalijai, ka
ro nusikaltėlių teismams. Pakis
tanas prieštarauja, kad toks be
laisvių perdavimas laužo Žene
vos konvenciją ir tarptautines 
tradicijas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

4 Vysk. Antanas Deksnys 
atvyko iŠ Vokietijos aplankyti 
Jaunimo Kongresą ir Tautinių 
Šokių šventę. Sustojo pas kun. 
Igną Urboną, Gary Lietuvių pa
rapijos kleboną.

4 Senatas vakar 82-4 balsais 
nutarė padidinti socialiu io drau
dimo pensijas, kurias gauna apie 
28 milijonai amerikiečių, 20%. 
Padidintos pensijos turėtų prasi
dėti nuo spalio mėn., tačiau pa
didinti mokesčiai dirbantiesiems 
prasidėtų tik lapkričio mėn. At
stovų Rūmai turi pritarti šiam 
senato pensijų padidinimui, ta
čiau dauguma atstovų siūlo pen
sijas pakelti tik. 10%.

4 Ketvirtadienio spaudos kon- 
konferencijoje prezidentas Ni
xonas pareiškė, kad Amerika su
grįžta prie Paryžiaus taikos de
rybų stalo liepos 13 d. Jis matąs 
daugiau galimybių rimtai derė
tis dėl taikos Vietname.
4 Gubernatorius Wallace atei

nantį penktadienį išvažiuos iš li
goninės Į Alabamą, iš kur vyks 
į demokratų konvenciją Mia
mi Beach. Jis po operacijos tai
sosi ir jau vienas pastovi ant 
savo suparaližuotų kojų.

4 Fordo bendrovė atšaukia 
pataisymam virš 4 milijonų au
tomobilių, kuriems bus pakeistos 
saugumo diržų dalys.

4 Vakar Northwestern Airli
nes lakūnai pradėjo streiką, ku
ris kasdien palies apie 50,000 
keleiviu. ; J

4 Hanojaus ir Viet Congo de
legatai Paryžiuje pakartojo sa
vo sąlygas karui baigti, tačiau 
neatsisakė pradėti derybų su 
Amerika liepos 13 d.

4 Pasaulio šachmatų fede
racijos pirmininkas pagrasino, 
kad jei Fischeris neatvyks j 
Reykjaviką iki sekmadienio lo
šimų pradžios, jis bus suspen
duotas iš visų federacijos var
žybų visam laikui. Fischeris at
sisako skraidyti žydų tikėjimo 
“subatoje”, todėl manoma, kad 
jis atskris tik sekmadienį.

♦ Hanojaus valdžia parodė 
užsienio korespondentams 14 
amerikiečių lakūnų, kurie pate
ko į nelaisvę per paskutinius 
dvejis mėnesius. Jiems buvo 
leista trumpai pasakyti žodį sa
vo šeimoms.

B.igianMi H.tyti elektros srovės lini-, taikyti į didžiules užtvankas, jei 
l«t helikopteri* atveia mechaniką . \
specialioje aptarnavimo platformoje, j jas taikytu. Prezidentas Nl-
Mechanikui nebereikia kartis į auk’t-'xonas ne karta yra pasakęs, kad 
’’ p,im* he"' lakūnai užtvankų neliečia dėl

IV-TOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
ČIKAGA. — Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautin 

Šokių šven tė oficialiai bus atidaryta šiandien, šeštadieni. 7 v; 
vakare Jaunimo Centro sodelyje, prie paminklo žuvusiems 
Lietuvos laisvę. Tą patį vakarą Maria High School auditorijo 
Įvyksta koncertas, kuriame bus pristatyti šokėjai iš tolimų kra 
tų: Pietų Amerikos, Vokietijos ir kt. Sekmadienį 2 vai. p. 
Įvyks šokių šventė-, kurioje dalyvaus rekordinis grupių ir šoke, 
skaičius.

Australijos 
krepšininkai

ČIKAGA. —- šalia Pasaulio 
Jaunimo kongreso ir IV-tosios 
Tautinių šokių šventės įvykių Į 
Čikagą trečiadienį atvyko Aus
tralijos lietuvių krepšinio rink
tinė. Jai vadovauja J. Tamošiū
nas, Australijos lietuvių sporto 
centro pirmininkas ir J. Gružaus
kas. Rinktinę sudaro 7 žaidėjai 
iš Geelongo lietuvių sporto klu
bo ir keli iš kitų miestų. Ko
mandoje yra: S. Karpuška, P. 
Oneliūnas, Brazdžioniai G. ir V., 
J. Obeliūnas, M. Mikalauskas, 
A. Andriejūnas ir P. Andrijai- 
tis.

Ketvirtadienį Čikagos sporto 
vadovai sušaukė spaudos konfe- 
ren ei ją, kurioje J. Baris prista
tė svečius ir sudarė progą pakal
bėti su krepšininkais ir jų vado
vais. Amerikoje ir Kanadoje 
svečiai suloš 12 rungtynių, Pir
mosios jų bus antradieni, liepos 
4 d. Sporto dienos programoje, 
kuri prasidės Bogan HS salėje 
2:30 vai. po pietų, 7900 So. Pų- 
4aski. ■ - ■ ' ■ --- -■■■

Australijos sportininkai pa
brėžė, kad australų lietuvių jau
nimo klubai yra stipriausios ir 
nariais gausiausios jaunimo or
ganizacijos, turinčios ir kultū
riniu veiklos bruožu. Vadovai 
tikisi šia kelione palikti savo 
sportininkams neišdildomą Įspū
dį ir susilaukti iš jų būsimi] 
klubų vadovų, trenerių, jauni
mo vadų. Spaudos konferenci
ją pravedė Margučio radijo ve- 

, dejas P. Petruitis. Apgailes
tauta, kad negalėjo atvykti iški
lus krepšininkas Edvardas Palu
binskas, kuris lošia Australijos 
Olimpinėje rinktinėje ir dėl to 
nebuvo išleistas išvykti.

Švedų diplomatas 
bara Amerika -

STOKHOLMAS. — Švedijos 
ambasadorius šiaurės Vietname 
Oeberg Švedijos laikraštyje pik
tai kritikuoja Ameriką už jos 
lėktuvų puolimus. Amerikiečiai 
siekią susilpninti š. Vietnamo 
ekonominį pajėgumą ilgiems me
tams. Visa pramonė Hanojaus 
apylinkėse esanti sustabdyta, 
laivininkystė uostuose sustojo. 
Amerikiečiai sunaikina net ma
žas įmones, mažus tiltus, nedi
deles geležinkelio stotis, viską, 
— kalba “Aftonbladet” laikraš
tyje švedų diplomatas.

Šiaurės Vietnamo didžiausias 
rūpestis esą pylimai ir užtvan
kos prie Raudonosios upės, kuri 
esanti labai pakilusi, čia švedas 
pats sau prieštarauja, sakyda
mas, kad amerikiečiai bando su
sprogdinti užtvankas ir jas iš
griovus gali kilti didelė katastro
fa. Ambasadorius pats kalba 
apie mažų įmonių ir mažų tiltų 
susprogdinimą. Aišku, kad la
kūnai daug lengviau galėtų pa-

Šokių šventė apie kurią j; 
rašė visi Čikagos didieji laikrs 
čiai, bus pagerbta preziden 
žmonos Patricia Nixon atsilą 
kymu. Laukiama ir jos dūk 
Julia Eisenhower. Dalyvai 
žadėjo Čikagos miesto meras 
Daley Illinois gubernatoria 
Ogilvie žmona su dukterim, se 
Charles Percy,- kongresman 
Derwinski, daug svetimųjų vai 
tybių konsulų Čikagoje, spaude 
radijo, televizijų atstovai.

šiandien jaunieji mūsų šok 
šokėjai turės dar daug var< 
repeticijose. Tūkstantinė min 
vytoj gėrėsis seniai ruošiam 
šokių pynių ir ratelių įmantri 
mu, reikšdama per ištisus nu 
tus vargusiemš mūsų jaunu 
siems šokėjams padėkos ir pj 
sididžiavimo jausmus. Sveiku 
darni jaunuosius šokėjus, jų mc 
kytojus ir šventės rengėjus, lir 
kime ilgus metus išlaikyti šio 
šventės sukeltus tautinio same 
ningumo, ryžto dirbti ir išlikim 
savo tautai jausmus. .

Mirties bausmės 
panaikinimas

WASHINGTONAS. — Aukš 
čiausias Teismas, kaip jau pra 
nešta, 5-4 balsais nusprendė, ka< 
mirties bausmė Amerikoje, kai- 
ji dabar yra vykdoma, priešta 
rauja konstitucijai, kaip žiau 
rus ir nepaprastas baudimas.

Visi penki daugumos teisėj i 
pareiškė savo atskiras, nuome 
nes. kodėl jie balsavo prieš mii 
ties bausmę. Nuomonės ir sumi 
nėtos priežastys labai skirtir 
gos. Nežiūrint nuomonių pasi 
dalinimo, nuo mirties bausmii 
vykdymo Amerikoje bus išgel 
bėti apie 600 nusikaltėlių įvai 
riuose kalėjimuose. Dauguma 
jų bus greičiausiai laikomi ka 
Įėjimuose visą jų gyvenimą, ta 
čiau kai kurių valstijų įstaty 
mai numato ir tokių nusikaltėlii 
paleidimą.

Teisės ekspertai dėl šio istori 
nio sprendimo nėra vienodos nuo 
monės. Kai kurie galvoja, ka< 
atskiros valstijos, atitinkama 
pakeitusios kai kuriuos įstaty
mus, galės pasilaikyti mirties 
bausmę tam tikriems nusikalti
mams. Daug klausimų sukeliž 
Aukščiausio Teismo sprendime 
sakinys “as now administered 
in the United States”. Pakeitus 
mirties bausmės nusprendimo ii 
vykdymo būdus, galima būtų ii 
toliau įstatymuose tokią bausmę 
palikti. Neabejojama, kad dėl 
mirties bausmės dar bus daug 
kalbų ir svarstymų.

♦ šiaurinės Airijos protestan
tai, nepatenkinti civilinio karo 
paliaubomis, pradėjo statyti ba
rikadas aplink katalikų apgy
ventus rajonus.

galimų didelių nuostolių civi
liams gyventojams.

Ambasadorius pridūrė, kad 
amerikiečiai savo puolimuose ne
vengia aukų. Per pastarąją ofen
zyvą Amerika netekusi 175-200
lėktuvų ir daug lakūnų patekę 
nelaisvę.
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10 00re AK AD€ MiNĖ PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

8-00v.v. KONGRESO VAKARAS ’ 
Rinktimai lietuvių 
jaunimo talentai, šokiai 
Conrad Hilton viešbutis 
Grand Ball Room

II PASAULIO 
LIETUVIU 
JAUNIMO 
KONGRESAS

8-OOv.v. “DU APIE
V. Krėvės - "SKIRGAILA 
J. Grušo - “BARBORA RADVILAITE** 
Jaunimo Centras

2;00<bP- IV TAUTINIŲ 
Chicago Intei 
43 ir Halsted

vonrad Milton viešbutis
8 00v.v. VAIDINIMAI 

K,Ostrausko - -KVARTETAS” 
K.Sajos- MAMUTU MEDŽIOKLE* 
Jaunimo Centras

? L. VAIČIŪNIENE

GRANDINĖLEI ATSINAUJINUS
(Tęsinys)
v ...... .1

Šio gražaus issiskiriamojo'
pažangiausio sambūrio kon-j 
certus, iš ištisai ■■bendradar
biaujamos” programos dalykų, 
spausdintų net ne lietuvių kal
ba, iš muzikos, iš dalies iš at
likimo scenoje bespalviame 
bendriniame jos tone, be jokio 
nepriklausomos valstybės ženk
lo, — iš iriso matytų girdėtų Či
kagoje koncertų toks buvo pir
mas. ..

Vytautas Kazakevičius “Gim 
tajame kraite” apie išplauki
mą j plačiuosius vandenis pa-Į 
brėžia: “Išeivijos kultūrinio 
bendradarbiavimo laivas jaui 
išplaukė į plačiuosius vande
nis”... Pagal visa ką. išeitų,Į 
kad V. Kazakevičius turi gal
voje “Grandinėlę”.

Dar žingsni žengiant tuo ke- O c O
liu: jeigu “egzodo” literatūra, 
kita kūryba... dėl visiems ži- ■ 
nomų priežasčių neisileidžia- 
ma į aneksuotą Lietuvą^ o tau
tiniai sambūriai nebūtu Įsilei
džiami (yra pavyzdžių)' be rei-, 
kiamų pataisų, atnaujinimų,! 
paįvairinimų... Ar jums neat
rodo, kad šis Čikagoje maty
tas, koncertas, be jokii] supa- 
žanginimų būtą Įsileistas su vi
sa scena ne tik i Vilnių, bet ir 
Į Maskvą? ? ? Ir paties jo direk
toriaus programoje pristatyihas 
Įsileidimui neprieštarauja: 
“Continually guided by Liu
das Sagys, former of the Natio
nal State Folk Ensemble of Lit 
huania”. Lietuvos valstvbės 
liaudies ansamblio. Kokios Lie 
tuvos? Kokiu ansambliu! ?

Ne vien tik širdimi, jausmais, 
skoniu... rišantiesiems su šio 
sambūrio, kaip ir visų kitų, 
gražiu, gerai šokančiu, draus 
mingu mūsų jaunimu, bet ir 
protu, sakyčiau, pagal dabar

tinę mūsų politinę padėtį, ir 
kultūrinę politiką, arbą politi
nę kųltųrą, (kaip tokia čia 
ateina iš aneksuotos Lietuvos), 
privaloma drąsiai tarti, kad 
tokios “Grandinėlės”, kokią 
matėmę Čikagoje 1972. III. 18 
— 19 d. neišleidžiame Lietuvos 
lietuvių išeivijos vardu plaukti 
į plačiuosius vandenis, nors 
jos direktorius tam ryžtųsi. 
Ypač, kad yra pripažinti ją 
traukusieji skersvėjai, o kai 
kurių spaudos žmohių ' pripa
žintas jos “kontraversiškumas”. 
Kaip pati tauta nėra kontraver- 
sija, taip negalėtų būti nė jos 
kūryba “kontraversiška’’.

Iš to išeitų, jog tokia “Gran
dinėlė” neturėtų būti remiama 
bendrųjų fondų pinigų, o ofi
cialieji objektyvieji junginiai 
neturėtų skelbti rinkliavos. Ta 
pačia prasme jos vadovai netu
rėtų prasyti lėšų iš Fordo ir ki
tų firmų, kompanijų... O jie 
visa tai gali daryti savo atskiru 
asmeniniu vardu. Ir niekas 
šiandien negali ir negalės pri- 
kištinai tarti pririštom širdims, 
kuo plačiausiai atveriančioms 
savas pinigines.

Nebaisu tarti, kad ir “Gran
dinėlės” direktorius, žengęs 
žingsnį senovėn, dar žengtų 
porą žingsnelių (iki namelių): 
vieną —■ senovėn, antrą — į 
išeivijos “egzodo” kūrybos ke
lią.

Kodėl senovėn? Už tai, kad 
drabužių atžvilgiu žengto žings
nio senovėn (14.000 dol.) recen
zentai, kritikai neišpeikė, bet 
vėl išgyrė, kaip ir anuos pir
miau dėvėtus. Dabartiniam iš- 
gyrimui tegu atstovauja Maže
lis: “Negali atsidžiaugti daž
nai keičiamais tautiniais rū
bais’. .. ir L t.

Visuomenės dalis žavėjosi 
anais “nepaprastais” drabu
žiais. žavėjosi ir dabartiniais,

tai neprotestuotų, jeigu ateity
je rūbai būtų dar kiek tautiš- 
kesni.

Njekas neišpeikė nė dabarti
nio liaunesnio'pašokimo už aną 
pirmesnįjį, savo aštriu greičiu 
pritrenkusį net Pietų amerikie
čius, traukusį ir lietuvių žiū
rovų dalį (žiūr. to meto recen
zijas). Greičiausiai ateityje ir
gi nepeiktų už tai, kad ypatin
go tempo greitpolkės... būtų 
pakeistos savo tautai būdingo 

i greitumo šokiais.
Nelaikę ano meto tokių mu

zikos instrumentų nesiderinan 
čiais su mūsų tautinių šokių 
dvasia ir vardu, dargi gitarų, 
ir dabartinius laiko tinkamais, 
arba vis tiek, kokie jie bebūtų, 
tai ateity neprotestuotų nei 
prieš tautinius, nei prieš tauti
nę muziką...

Tur būt už tai V. Alantas (ten 
pat ) rašo: “Kad Grandinėlė 
gali pakrypti gryno tautinio šo
kio linkme, -be jokių vestu
vių,’,...

Kodėl Į išeivijos kūrybos ke
lią? Žengus į “egzodo” kūry
bos kelią, programa būtų su
daryta įs nepriklausomoje Lie
tuvoje atkurtų, stilizuotų tau
tinių šokių, arba iš tų pačių čia 
stilizuotų, choreografų, arba 
iš čia atsimenamų, rastų ar
chyvuose užrašytų, atrinktų, 
čia stilizuotų, choreografuotų, 
kad ir paties sambūrio direkto
riaus ir t. t. Tada išeiviams mu
zikams “glaudžiai bendradar
biaujant su choreografu-ais, 
būtų įmanoma sukomponuoti 
tautiniams įrankiams groti lie
tuvišką šokių palydą...

Kaip kai kurie recenzentai, 
garsintojai aną neatsinaujinu
sį, svarbiausia dėl grožio ir 
aukštos technikos pašokimo, 
skelbė esantį aukščiau kriti
kos, ir šį atsinaujinusį tokiu 
skelbia.

Visuomenės tam tikra dalis 
dėl tų pačių savybių jį irgi to
kiu phiėmė. Tai, žengusį dar 
žingsnelį čia sakomomis kryp-

"Motorizuota" švaros brigada St. Louis mokyklos apylinkėse daly
vauja "keeo-the-neighborhood-beautiful" programoje.

tirais, irgi greičiausiai tokiu 
skelbtų, o visuomenė tokiu 
priimtų...

Jeigu prieš “Grandinėlės” pa
krypimą lietuviškumo linkme, 
prieš išsivertimą be aneksuo
toje Lietuvoje sukurtų tokių an
samblių, kas iš “Akiračių” ar 
iš “Vilnies” suurgztų, nereikė
tų nusigąsti... Ir būtų laimėta 
tai, kad ir šio sambūrio išeivi
jos. tautinių šokiu . eiga nebūtų 
nutraukiama ar nutraukta: jis, 
ansamblis, eitų lygiagrečiai sa
vo taku su visa i kita išeivijos 
tautine kūryba. -

Tada “Grandinėlė” atstovau
tų plačiuose vandenyse išeivi
jos “egzodo” tautinei gyvybei 
ir jos kūrybai, bet ne dabarti
nei, aneksuotos Lietuvos, dar
gi patikrintai furcevų.

Nebūnant nė politikais, įma
noma suprasti, kas atsitiktų su 
mūsų išeivija, jeigu ji čia liau
tųsi pati kūrusi,, o, šio sambū
rio pavyzdžiu, priimtų visą kū-

nuolyno salėje, Marquette Par
ke, programa, jos dalykų api
būdinimas. .. surašyta vien tik 
anglų kalba. 0 tas Marquette 
Parkas kuone “Kompaktine ma’ 
se” apgyvendintas lietuvių. 
Mažiau padarysi klaidų, jeigu 
apie tą vietą sutiktą nepažįs
tamą asmenį arba, Įėjęs į ko
kią įmonę, užkalbinsi lietuviš
kai, negu angliškai.

šiame koncerte jeigu ir buvo 
abiejų rankų pirštais suskaito
mų lietuviškai nesuprantančių, 
tai daug kam ir atrodė, jog ir 
čia nebūtų buvęs fašizmas ar 
lietuviškas extremizmas, jei 
programa būtų surašyta vien

tik sava kalba. 0 surašius vien 
tik nesava, jau yra ne vien 
dvikalbiškumo nesilaikymas, 
bet yra kitatautiškas extremiz
mas, tai savosios kalbos pamy
nimas.

Koncerte buvo vienuolių, ku
nigų, klebonų. II-jame koncer
te buvo ne maža jaunimo, šei
mų su vaikais, lituanistinių 
mokyklų mokinių ir t. t. LF 
valdytojiĮ šio mosto reikšmės 
čia nenagrinėjant, būtų gali
ma vėl ne paslapčiomis tarti.

Tegu tėvai, norintieji vai
kams gimtąją kalba lietuviškų 
parapijų šventyklose, tikybi
nių pamaldų,’ apeigų, pirmų
jų komunijų... kunigą, klebo
ną, čia gimusį, nemačiusį Lie 
tuvos maldauja... Tegu Kazi- 
mieriečių vienuolių mokyklos 
lietuvaitės mokinės vėl suruo
šia sukilimą, kad neleidžiama 
išleistuvių iškilmėse net lietu
viškos giesmės lietuviškai pa
giedoti. .. Tegu lietuviai ko
voja už lietuvišką parašą šalia 
angliško sau įsisteigtose Šv. Ka
zimiera kapinėse... Tegu... 
Tegu... kai anieji išsinešė ir 
parsinešė iš Lietuvių liaudies 
meno koncerto naujųjų iškilių 
jų ateivių pasirašytą, antspau
duotą tokį dokumentą...

i Toks rašytas dokumentas be 
(abejonės sudarytas ir paskelb
tas todėl, kad jo sudarytojai 
taip galvojo, buvo tokios nuo
monės.

Betgi dar yra lietuvių ir ki
tos nuomonės. Tokių abiejų 
gerbtinų nuomonių susitikimas 
neišvengiamai kelia klausimą: 
Ar jau laikas Lietuvių liaudies, 
ir iš viso lietuviškų koncertų ir 
kitų renginių programų nera
šyti lietuvių kalba, raštu?! Ar 
kad pora... atėjusių kitatau
čių, arba keli saviškiai, užmir- 
šusieji savo kalbą, suprastų. 
O daugeliui lietuvių, tobulai 
neįpratusiems čia rašytą raštą 
skaityti, reikėtų vertėjo.

— Glass Container Manufac
turers Institute paskelbė, kad 
Illinojuje brfvo perdirbta 75,- 
322,000 butelių ir kitokių stik
linių daiktų, kuriuos surinko 
privatūs piliečiai. Stiklo dirb
tuvės sumokėjo stiklo rinkė
jams apie $377,000 už vartotą 
stiklą pereitais metais. Išeina 
maždaug po centą už' svarą stik
lo.

SKAITYK PATS IR F AKAGING 
KITUS SKAITYTI 
N A U JI E N A S

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį 

LIETUVIU PREKYBOJ NAMAI • 
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L 1 E P O N IS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo. 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM 'Q PER ANNUM PER ANNUM

Philomena D. Pakel, President

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MOR 

Two Year Maturity

^sAfetyčf^ 
YOUR SAYINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

UH TO
N $20,000.

®ac-5
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CUICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir- daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas-nuomas, įsigykite huosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED QAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

INSURED

rybą iš dabartinės aneksuotos 
Lietuvos ir čia ją vykdytų? 1 
Nekaip atsitiktų, jeigu dėl tų 
pačių priežasčių, dar iš pato
gumo, lengvai pasiduotų gyve
namų aplinkybių pasiūloms...

šiuo nieku būdu neužkerta
ma, jog nereikia priimti to, 
kas aneksuotoje Lietuvoje lie- 
tuvių laimima ar pralaimima, 
neatsižvelgiant i pavojus būti 
sunkiai nubaustais — kad ir 
Kudirkų ar 17,000 pasirašiusių 
prašymą — skundą, ir t t.

Visada, o ypač šiais Jaunimo 
metais, “Grandinėlė” tebūna iš
leidžiama Į plačiuosius vande
nis ne taikos, susitaikymo, ba
landžiu. Jeigu ne kovos saka
lu, tai nors rezistente. Jeigu ne 
rezistente, tai kiek tik Įmano
ma, su lietuviška išeivijos “eg-, 
zodo”, kūryba. .

KALBA

Nors gražūs dvarai, bet 
“tik brangią kalbą tėvų pamynę 
Jie mūsų širdis jpažai jau

j? riša....”
Nekalbant apie Grandinėlės 

kitų koncertų, surengtų lietu
viams vien tik svetima, ne tė
vų, kalba rašvtas programas 
(1968. XI. 30 Margučio ir t. L), 
kaip minėta pradžioje, ir šio 
LF surengto koncerto šv. Kazi
miero liehivaičitj seserų vie-

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

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

PER ANNUM
ON savings CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 year maturity.

univest taupymo 
sąskaitoms.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

NIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Alfonsas Nakas
WILLIAM SHAKESPEARE 1972-JŲ 

STRATFORDO FESTIVALYJE:
Tarp "Karaliaus Lyra" žiaurybių ir 

"As you like it" romantikos
Birželio 17-ją džiaugėmės On

tario Stretfordu, kur popietį ir 
vakarą, iki paties vidurnakčio, 
praleidome Festivalio teatre. Pir
moji mūsų: šios vasaros išvyka 
tenajos, bet ne paskutinė. Tik 
vėliau mums žais kitokius žaidi
mus. O dabar turėjome rendez
vous su William Shakespeare’u: 
dienos metu matėme pačią leng
viausią jo komediją “As you like 
it” (“Kaip sau norite”), o va
kare — vieną niūriausių jo tra
gedijų, “King Lear” (“Karalių 
Lyrą”).
* -

“As you like it” Shakespea
re’as parašęs 1599—1600 metais, 
pasinaudodamas 1590 metais 
Thomas Lodge sukurtu pastora
liniu romansu “Rosalynde”, ku
ris savo ruožtu remiasi į XIV 
šimtmečio poemą “The Tale of 
Gamelyn”. “King Lear” gimė

maždaug 1605-6 metais, panau- 
jus visą eilę liaudies pasakos 
versijų apie karalių LeiFą ir 
pagaliau perdirbus jo paties 
(Shakes pear e’o) ankstesnę ei
liuotą dramą “The True Chro
nicle History of King Leir”. Tik 
kai ankstesnėje versijoje (su
kurtoje apie 1590 metus) pabai
ga buvo dailiai nuglostyta ir ge
rieji veikėjai išliko gyvi, tai da
bar buvo paversta į makabrišką 
galą, pasitelkiant durklus, nuo
dus, kartuves ir širdies prie
puolį.

“As you like it” režisavo vie
nas iš ryškiausių Stratfordo as
menybių, William Hutt, o “Ka
ralių Lyrą” — dar Stratforde 
labai apynaujis vardas, pernai 
debiutavęs kaip “Volpone” reži
sierius, David William.

“As you like it” vaidybinį nu-

■Sįss-'

netoli siaučia žiaurus kiras, jauna vietnamiečiu porelė sėdi ant Da Nango upės

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Ji ims už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

<40 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS S0S32

PHONE: 254447€

Passbook Savings 
All accounts com- ; 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Naudokitės progaskriskite papiginta 
kaina į Lietuvą rudenį ir žiemą

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 
Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas i Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia - jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir 
visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK — SPALIO MĖN. 2 D. — 15 dienp kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
11 dienų Lietuvoje.

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA - NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 14 dienu kelionė 

is New Yorko $660.00 + tax, is Chicagos $760.00 + tax*
IT dienų Lietuvoje.

* Total tour prices are subject to airline agreement and govern
ment approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643
Tel.: (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką,

kiame informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parū
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas.

Tei-

garkaulį sudarė Carole Shelley 
(Rosalind), Edward Atienza 
(Touchstone), Nicholas Pennell 
(Orland), Pamela Brook (Celia), 
William Needles (kunigaikštis 
Frederick) ir dar. keletas, kurių 
vardų čia nebeminėsiu. Pirmieji 
trys buvo patys ryškiausi. Pats 
geriausias iš jų, mano skoniui, 
buvo Edward Atienza, savo klou- 
niška žvaldyba sugebėjęs visur 
patraukti publikos dėmesį, kad 
ir pačiose masiškiausiose sceno- 
seč Labai angliška ir angliško 
akcento Carole Shelley tiek vai
dyba tiek ir išvaizda neretai pri
minė Lucille Ball ir tai nebuvo 
jai pliusu. Pažymėtina, kad 
Shelley, Atienza ir Pennell — 
visi anglai, ne kanadiečiai, visi 
vaidinę filmuose ir pirmaeiliuo
se teatruose, visi trys Stratfor
de pasirodo pirmąį kartą, pra
deda čia pirmąjį sezoną.

“King Lear” pagrindinius 
vaidmenis turėo William Hutt 
(King Lear; tuo pačiu kartu — 
komedijos režisierius, tragedi
jos pagrindinis veikėjas!), Po
wys Thomas (Gloucester), Mer- 
yyn Blake (Kent), ir čia Edward 
Atienza (Fool), Daniel Davis 
(Gloucester’io pavainikis sūnus), 
Pat Galloway (Goneril), vėl Ca
role Shelley (Regan), Elizabeth 
Shepherd (Cordelia), Kenneth 
Welsh (Edgar), ir dar keletas. 
Be abejo, čia viskas sukosi apie 
patį karalių Lyrą. Trijų su pu
se valandų dramoje jis daugiau 
kaip pusę laiko buvo scenoje, 
visų dėmesio centre. Ir kur tik 
jis pasirodė, tai visur kilo triukš
mas. Ne, ne, visiškai ne taip, 
kaip Jonas Aistis rašė — “lyriš
ka ir subtilu”. Jis šaukė, daužė, 
stumdė, mušė, spardė žmones ir 
daiktus, Jis pavargo tik prieš 
mirtį, tik ant kelių laikydamas 
negyvos Cordelios galvą. Gal už 
tai publika vėliau jam plojo su
stojusi . Edward Atienza, nors 
ir čia visur buvo scenos vidury, 
bet jau nebedarė to Įspūdžio 
kaip vaidindamas Tuochstonę. 
Vietomis atrodė, kad arba jis la
bai persivaidina, arba David Wil
liam labai persirežisuoja. Ir pats 
Shakespeare’as karaliaus juok
darį labai nuskriaudė: jis dingo 
nei šiaip nei taip, nei miręs nei 
gyvas. Tokių žiaurybių, kokių 
prisižiūrėjome “Karaliuje Ly
re”, dar Stratforde man neteko 
išgyventi. Kai žiaurusis Corn- 
wall’io kunigaikštis (Roland

kį, kai raudoną, 
tėškė ant grin-

buvo dar šleikš- 
Gloucester’is vaik-

% HIGH RATES
PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year miru

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

•——

PER ANNUM
$5000 or more 

certificates 
2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

----------- .------------- ——----------- • —k

Hewgill) peiįiu išlupo vieną 
Gloucester’io 
kruviną vyz<
du ir koja užmynė, o Regan’ai 
krauju patepjė dešini skruostą, 
negalėjau prie akių pakelti bi
noklio. Kai vėl išlupo antrą akį, 
kai vėl žmoįai sukruvino jau 
kairįjį veidą 
čiau. Paskui
ščiojo su juodomis akių duobė
mis, kruvina
jį vaidindamas jo sūnus Edgar 
((Kenneth Welsh), beveik visai 
nuogas, pašilų prismaigstytais 
pečiais, apsileidęs galvą ir vei
dą, susivėlęs
šūkavo, Vito šokį šoko, nesą
mones kalbėjo. Ir, pačiame ga
le, trijų seserų — trijų Lyro duk
terų lavonai buvo sunešti į sce
ną. Pramerktomis akimis, pra
vertomis burnomis. Pats atsi
nešęs, į scenos vidurį pasiguldęs, 
Lyras mylavo Cordelia, žiūrė
jau per binoklį į praviras jos 
mėlynas akis, į kruviną kaklą ir 
sprandą, į iš burnos išbėgusį 
kraują lūpų pakrašty. Nevirpė
jo blakstienos, nesikilnojo krū
tinė, negyva gulėjo dešinioji ran
ka su lengvai atitolusiu nykščiu. 
Ir, po galais, atskrido musė! Di
delė, juoda, tingi. Pirma nutū
pė ant balto drabužio, o paskui 
ant rankos, ant nykščio. Ropi
nėjo, landžiojo tarp pirštų, kai 
Lyras, Cordelios galvą ant kelių 
pasidėjęs, kalbėjo jai meilės žo
džius. Laukiau, kada suvirpės 
musės kutenami pirštai, kad ir 
iš netyčių, nesąmoningai, reflek
siškai. Ne, Cordelia buvo negy
vai negyva! Tai ta pati Eliza
beth Shepherd, kuri “As you 
like it” komedijoje buvo ožkų 
piemene Audrey, paika mergše 
beveik nuogomis krūtimis. Cor
delios rolė “Karaliuje Lyre” nė
ra iš pačių didžiausių, bet at
skridusi musė man Elizabeth 
Shepherd padarė didžiausia iš 
visų. Manau, kas tik žiūronais 
naudojosi, visi tą musę bus ma
tę.

Dekoracijos mums supranta
ma prasme Festivalio teatre ne
naudojamos. Jas atstoja labai 
minimalūs butaforiniai simbo
liai. “As you like it” scenos api
pavidalintojas Alan Barlow, pa
vyzdžiui, labai įdomiai išspren
dė miško klausimą. Kai mūsų he
rojai iš kunigaikščio Frederick’© 
rūmų atsidūrė Ardėnų miške, 
tai, šviesoms užgesus ir vėl už
sidegus (ženklas, kad scena kei
čiasi), iš daugaus lėtai ėmė kri
sti dideli, rudi klevų lapai, čia 
vienas, čia kitas, gal kelios de
šimtys. Publika suprato ir de
koratorių plojimais pagerbė. O 
*‘Karalius Lyras” buvo pradėtas 
scenos priekyje pastatyta didele 
karališka kėde — sostu. Sker
sai sostą, ant vieno atlaso padė
jęs galvą, o ant kito kojas, gu
lėjo juokdarys (fool). Gi prie
šais sostą ant grindų, buvo pa
tiestas Anglijos žemėlapis, su 
aiškiais trims dukterims paskir
tų žemių kontūrais. Ko ne ko, 
bet juokdario Shakespeare’as 
pirmoje scenoje nenumatė. Juok
darį skersai sostą paguldė reži
sierius ir tai buvo vienas iš įdo
miausių jo aktų.

Kaip matote, dvidešimtasis 
Stratfordo Festivalio sezonas 
prasidėjo Shakespeare’o kontras
tais: čia iš karto keturios vestu
vininkų poros, ten iš karto sce
noje keturi lavonai; Čia senti-

barzda. Ir pamišė-

purvinas, klaikiai

jau per bin.

Po 100 m. 'svieto pabaiga'
Massachusetts technologijos 

institutas (MIT) savo kompiu
teriais apskaičiavo, kad, jei grei
tu laiku neįvyks pagrindinės po
litinės ir ekonominės permainos, 
tat vieno šimtmečio bėgyje mū
sų civilizacija galutinai išsigims 
ir žlugs.

šio instituto profesoriaus Den
nis Meadows vadovybėje tyrimai 
pradėti 1970 metais. Buvo tirti 
penki dalykai: žmonija, žemės 
ūkio produkcija, gamtos turtų

mentalūs žodžiai ir ant miško 
medžių kabinėjamos įsimylėjė
lio poemos, ten klasta, išdavimai, 
kraujas.

Publika? Ji buvo graži, kul
tūringa ir, atrodo, abiem veika
lais patenkinta. Abiem atvejais 
2,200 vietų teatre nemačiau nei 

Į vienos tuščios kėdės.

atsargos, pramonės produkcija ko keturi mokesčių kolektoriai 
ir žmogaus aplinkos užteršimas, ir gavo čekį, kurs pasirodė ne- 

Pasaulio problemos yra tiek• padengtas. Kolektoriams grįžus 
rimtos ir sudėtingos, tiek svar- i antrą kartą, Hudson prieš juos 
bios ir tiek tampriai susiję su ' atstatė revolverį, paliepė vi- 
tradicija, kad dabartinės valdžios ’ siems nuogai išsirengti ir juos 
ir ūkinės formacijos nebeišgali Į išvarė į gatvę, kur apie kolekto- 
jų net suprasti, nebekalbant iš- į rių atvykimą išgirdę prie valy- 

‘ klos susirinko apie 2 tūkstančių 
| žmonių minia. Nuogi muitinin

kai gatvėje buvo pasitikti gar
siu juoku ir turėjo kaip Adomas 
dangstytis lapeliais, kol vieti
nis kunigas juos aprūpino kel
nėmis.

Hudson sėdi kalėjime be už
stato.

spręsti, pasakė prof. Meadows.

išrengė kolektorius
Tai atsitiko Memphis, Tenn. 

Drabužių valyklos savininkas 
Hudson buvo atsilikęs mokes
čiais, linkdamas valdžiai sko
lingas $167.

šiomis dienomis pas jį atvy-
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Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

EARN MORE... 
MORE OFTEN

For the individual with $5000 or more who 
wants the insured safety and stability 

a savings account and the maximum rate 
of.return... investing in a Standard Federal 

Certificate Account makes sense! The 
interest rate is 6% per annum, and Standard 

Federal compounds the interest daily to 
yield an annual return of 6.18% when left to 

compound. Interest is paid monthly or 
quarterly, as you prefer. This certificate 

matures in two years. 
If you have $1000 to invest in a certificate. 

Standard Federal pays you a big 5-3/4% per 
annum with a 1 year maturity.

Formore information about our savings 
plans, call or stop in afStandard Federal Savings, 

the 175 million dollar savings association 
located in your neighborhood.

j/ Savings Certificate
2 Year Maturity 

Ų $5000 Or More

1/ Savings Certificate
1 Year Maturity

Ų $1000 Or More

INTEREST COMPOUNDED DAILY- 
PAID MONTHLY

Receive interest check automatically į 
monthly or quarterly, or accumulate for 

higher yield.
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1941 METU BAISUSIS BIRŽELIS
Jau prabėgo 31 metai nuo to 

baisaus, žiauraus ir neįsivaiz
duojamo siaubo, apėmusio mūsų 
kraštąį Tokio nebuvo lygaus pa-

Subscription Ratesj
<n Chicago $22.00 per year, $12,00 peri 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams _____ $6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams $22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui$3.00

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _________________ $12.00
pusei metų________________ $12.00
trims mėnesiams _________ $7.00
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
matams _____________ $23.00
pusei metų --------------------  $13.00
vienam mėnesiui ------------- $3.50

šaulio istorijos šimtmečių bėgy
je. Istorija sako, kad buvo įvai
riausių žiaurių priemonių žmo
nijos naikinimui, tačiau jos to
li gražu neprilygsta kruvinojo 
komunizmo naudojamiems žiau
rumams. Rusai buvo nusista
tę sunaikinti trėmimais patį ak-

Kitose JAV vietose:

Naujienos eina kasdien, l&skiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

metams _ _______________  $20.00
pusei metų » -________ $11*00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vat vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

ventojų. Jie buvo sugrūsti į pre
kinius vagonus be duonos, van
dens ir oro. Užkaltuose vago
nuose jie šaukė, maldavo, pra
šė pagalbos, bet jų šauksmo nie
kas negirdėjo ir reikiamos pa
galbos nesuteikė. Jie buvo ra
mūs, taikūs, lietuviai patriotai, 
dirbo tautos ir valstybės gero
vei. Atėjęs komunistinis bude
lis inkriminavo, apšaukė juos 
liaudies priešais ir ištrėmė į šal
tąjį Sibirą, tuščias plikas tund
ras, didžiausiam vargui, skurdui 
ir lėtai mirčiai.

Nors jau praėjo virš tride- 
šimt metų nuo baisiųjų trėmimo 
dienų, nenudžiūvo tremiamųjų

Darbingas SLA seimas
Šių metų birželio 26 — 30 dienomis Floridoje, Miami 

Beach mieste, DeLido salėse vyko 57-tas Susivienijimo 
seimas. Suvažiavo 119 atstovų iš įvairių JAV ir Kanados 
lietuvių kolonijų, kurie svarstė ne tik bėgamuosius , bet 
ir konstitucinius klausimus.

57-tas SLA seimas išėjo daug didesnis, negu optimis
tai buvo apskaičiavę. Atvykusieji delegatai rimtai svars
tė visą eilę šią fraternalę organizaciją liečiančių reikalų, 
dalyvavo diskusijose ir Įnešė kelias naujoves. Prieš porą 
metų, kai nutarta seimą šaukti Floridoje ir dar vasaros 
metu, tai pesimistai pranašavo, kad mažai kas tenorės 
vasarą važiuoti į Floridą, ši nuomonė buvo klaidinga. 
Seimams vasara nekenkia. Naujesnieji Floridos pastatai 
vasaros šilumai yra pritaikyti. Vėsintuvai įtaisyti ne tik- 
kambariuose, bet visame pastate.

Pirmą dieną buvo sudarytos reikalingos komisijos, 
patikrinti mandatai, seimui padėtas, legalus pagrindas, o 
vėliau jau pradėta svarstyti atsakomingų pareigūnų pra
nešimai apie atliktus darbus, organizacijos kuopų bei ap
skričių pasiūlymai naujovėms ir pagerinimams įvesti. 
Daugelis .pasakoja, kad ši fraternalė organizacija yra at
silikusi, vadovaujasi senais ir atgyvenusiais nuostatais, 
neprisitaiko prie modernaus gyvenimo tempo. Būtų buvę 
gera , kad taip galvojantieji būtų turėję, progos pasėdėti 
šio seimo posėdžiuose, pasiklausyti kalbų ir diskusijų, o 
vėliau sekti, kaip daromi sprendimai.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra pati -demo
kratiškiausioj! lietuvių organizacija. Josios steigėjai taip 
viską sutvarkė, kad nariai ir atsakomingi pareigūnai pri
silaikytų konstitucinių nuostatų, bet tuo pačiu metu kons
titucijoje numatyta tvarka, kad būtų galima prieš 85 me
tus steigtą organizaciją pritaikyti naujesniems laikams, 
kai pats gyvenimas įneša naujovių. Kiekvienas SLA sei
mas įneša naujovių ir organizacija taikosi prie moder
naus gyvenimo.

Įdomiausias buvo paties pirmininko Povilo P. Dargio 
pranešimas apie paskutiniais dviem metais jo darytus 
žingsnius ir organizacijai atliktus darbus. Visiems buvo 
džiugu, kad Susivienijimas gana gerai tvarko ekonomi
nius savo reikalus. Turint galvoje'paskutiniais metais 
sunkėjančias krašto ekonomines sąlygas, SLA finansi
niai pagrindai ne tik nepajudėjo, bet dar sustiprėjo. Pir
mininkas, pasitaręs ir susitaręs su aktuarais, pertvarkė 
organizacijos fondus ir palengvino jų administraciją. Dar

tyviausią tautos gyventojų 
sluoksnį.

Statistikos duomenys rodo, 
kad per tas siaubingas dienas 
buvo išvežta apie šešiasdešimt 
tūkstančių rinktinių Lietuvos gy

Įdomesnis buvo paties aktuaro pranešimas seimo nariams. 
Jis, patikrinęs turimas pinigines atsargas, seimui pranešė, 
kad organizacijos pajėgumas mokėti savo įsipareigojimus 
yra daug didesnis, negu kitų panašių organizacijų.

Pirmininkas pranešė seimo atstovams, kad jis daly
vauja Amerikos Lietuvių Tarybos darbuose, yra šios or
ganizacijos viceprezidentas. Prezidentui pavyko, turint 
politinius ryšius, gauti šiam seimui paties prezidento 
Niksono sveikinimą.

SLA vadovybė laiku atspausdino dabartinio seimo 
darbų knygą, kurioje sudėti visi atsakomingų pareigūnų 
vesti ir atlikti darbai. Kiekvienas seimo atstovas turėjo 
progos susipažinti su pareigūnų vestais darbais. Kiekvie
nas galėjo pranešimus pastudijuoti, pareigūnų išklausi
nėti, o vėliau pareikšti savo nuomonę. Raportų atspaus
dinimas palengvino seimo darbą. Visa eilė pranešimų bu
vo patvirtinti toki, koki buvo atspausdinti knygoje.

Daugiausia diskusijų kilo dėl konstitucinių pakaitų ir 
įvairių pagerinimų. Šiam seimui buvo pasiūlytos net 27 
naujovės. Vienur pakeista konstitucija, kad vadovybė ga
lėtų sklandžiau vesti administracijos reikalus. Kitur duo
ti įsakymai vadovybei, kuria kryptimi vairuoti, o keli 
kuopų pasiūlymai, priešingi veikiantiems valstijų apdrau- 
dos patvarkymams, atmesti. Kiekvienas pasiūlymas sei
me buvo svarstytas, dėl jo turėjo progos pasisakyti su
važiavusieji, -o vėliau, kai klausimas paaiškėjo, balsų 
dauguma nusprendė.

Didelėje organizacijoje visuomet atsiranda nepaten
kintų. Turint galvoje, kad SLA yra įvairių Įsitikinimų ir 
net įvairių tikėjimų žmonės, netenka stebėtis, kad atsi
randa vienas. kitas opozicijoje. Kitiems seimams pasibai
gus, nepatenkintieji skųsdavosi, kad jų balsas nebuvo iš
klausytas, jiems neleista savo pasiūlymo ginti. To opozi
cija negalėjo primesti buvusiam seimui. Kiekvienas Sei
man atvažiavęs atstovas turėjo progos ginti savo pasiū
lymus ir dėstyti argumentus.. Miami Beach seime pirmi
ninkas leido kiekvienam opozicijos atstovui išsikalbėti. 
Jeigu jų pasiūlymai nebuvo priimti, tai tiktai todėl, kad 
atstovų daugumos neįtikino. Buvo išklausytos . visos kal
bos. Priimti dėmesin tiktai svaresnieji argumentai.

Ketvirtadienį, apsvarsčius visus dienotvarkės punk
tus, seimas priėmė kelias rezoliucijas, remiančias lietu
vių tautos laisvės kovas, prisaikdino naujai išrinktą va
dovybę, nutarė sekanti organizacijos seimą šaukti Bos
tone, sugiedojo Amerikos ir Lietuvos himnus ir išsiskirstė.

SLA seimų veteranai tvirtina, kad šis seimas buvo 
tvarkingiausias ir darbingiausias. Būtų gražu, jeigu ir 
kitos mūsų organizacijos pasimokytų, kaip galima pa
tiems lietuviams visus savo reikalus tvarkyti. -

(pralietos ašaros. Jos niekuomet 
į nenudžius. Padarytos tautos kū
ne žaizdos, niekuomet neužgys, 
nes tos žaizdos krauju įrašytos, 
jos bus amžinai. Pavergę tau
tas, išplėšė jų meną ir menui pri
lygstančias vertybes. Paverg
tų tautų sukurtus ir pagamintus 
išdirbinius rodo pasauliui kaip 
komunizmo valdymo eros laimė
jimus ir jais didžiuojasi. Kaip 
tik dabar, Field Museum of Na
tional History, Roosevelt Rd. ir 
Lake Shore Drive, vyksta toji 
paroda, kuri žemina žmogaus 
teises, nes visi parodoje išstaty
ti gaminiai yra pagaminti ko
munizmui vergaujančių žmonių. 
Rengiamose protesto demonsra- 
cijose, yra mūsų šventa tautinė 
pareiga, būtinai jose turime 
vieningai dalyvauti. Eikime vi
si: suaugę, jaunimas ir vaikai, 
parodykime pasauliui, kad ru
siškasis komunizmas yra paver
gęs mūsų tautą, kad mes reika
laujame jai laisvės ir nepriklau
somybės. Visur ir visuomet kel
kime savo reikalavimus, kad iš
girstų pasaulio galiūnų apdulkė
jusi sąžinė, kuri yra mūsų at
žvilgiu kurčia ir nebylė. Turi
me juos įtiktinti, kad mūsų rei
kalavimai yra teisėti, o mūsų 
tautai turi būt grąžinta laisvė. 
Nenusileiskime nei trupučio, 
nes mes turime teisę būti laisvi 
ir nepriklausomi.

Laisvei ir nepriklausomybei 
atgauti, yra sudėta daug aukų, 
kovojant su Lietuvos pavergėju 
rusiškuoju komunizmu. Kova 
buvo sunki su priešu. Ji parei
kalavo virš trisdešimt tūkstan
čių partizanų gyvybių. O kiek 
išžudė jų artimųjų, tikrai nenu
statyta. Vėlesniais laikais iškė
lė ir išgarsino Lietuvos vardą vi
same pasaulyje, tėvas ir sūnus 
Bražinskai, Simas Kudirka, Si- 
mokaičiai ir Romas Kalanta. 
Paskutinės žinios sako, kad Va
rėnoje susidegino jaunuolis, ku
rio vardas ir pavardė dar neži
nomas. Jie visi parodė pasauliui, 
kaip jie myli savo kraštą ir trok
šta jam laisvės.

Paskutiniai Kaune įvykiai pa
rodė lietuvių karštą patriotizmą 
ir meilę gimtajam kraštui. Dvi
dešimtmečiai jaunuoliai, gimę 
ir užaugę komunistų valdomoje 
Lietuvoje, paliko patriotai, su
sipratę, garbingi Lietuvos sūnūs 
ir dukros, žiūrint į ateitį, ne
turi mumyse mažėti kovos dva
sia kovoje dėl tautos laisvės, bet 
turi veržtis visa jėga j pasaulį 
su stipriu reikalavimu Lietuvai 
laisvės. Turime tvirtai nusista
tyti ir tam nusistatymui tikė
ti, kad nebuvo amžino valdovo, 
nebus amžinas ir komunizmas. 
Anksčiau ar vėliau ateis laikas, 
mes kovą laimėsime ir savo tau
tą apvainikuosime laisvės ir ne
priklausomybės vainiku.

Antanas Stakėnas

IškiHos federalinės valdžios tarnautojos, trečioji iš kairės 
lietuvaitė — Milda Švobaitė - Baužienė.

Birželio mėn. 14 d. Rooster
tail restorane Detroite įvyko iš
kilmingi pietūs atžymėti septy
nias iškilias moteris federalinė- 
je tarnyboje. Išdirbusios ilges
nį laiką federalinėje tarnyboje 
ir sėkmingai sujungusios profe
siją su šeimos gyvenimu, soleni- 
zantės apdovanotos aukso meda
liais ir atitinkamais pažymėji
mais, dalyvaujant miesto val
džios didžiosios pramonės ir 
mokslo Įstaigų atstovams.

Iškilioje mokslinės profesi
jos kategorijoje atžymėta che
mikė Milda Švobaitė-Baužienė, 
istoriko Jono ir Janinos Švobų 
duktė. Ji dirba U. S. Food & 
Drug administracijoje kaip ana
litike — vaistų specialistė jau 
nuo 1961 metų. Prieš tai buvo 
pirmoji mergaitė chemikė Ge
neral Motors tyrimų laboratori
jose, baigusi chemijos mokslus 
Wayne valstybiniame universi
tete. Ji buvo referentė Asso
ciation of Official Analytical

Chemists, atspausdino moksli
nių straipsnių ir mokė persona
lo narius savo ir kitose adminis
tracijose. Ji yra patarėja vals
tijos bei miesto policijoms ir 
narkotikų biurui. Protarpiais ji 
yra vadovaujanti chemikė savo 
įstaigoje. Ateinančius metus ji 
praleis universitete, toliau be
sigilindama chemijoje specia
lios stipendijos dėka.

Milda švobaitė-Baužienė atli
ko labai daug tradiciniai vyriš
kojo profesijoje ir savo pačios 
darbu bei talentu pasidarė iš
kili Detroito chemikė. Turėjau 
progos ir aš išgirsti jos rimtus 
mokslinius pranešimus. Po gi- 
nokologės medikės Eugenijos 
Gurskytės-Paužienės, kuri savo 
srityje yra tiek pat garsi, Milda 
švobaitė-Baužienė yra naujas 
savarankiškas mokslo žmogus. 
Bet tai praauga Detroito ribas 
ir turi reikšmės visai Amerikai.

Saulius šimoliūnas

Liepos 24-29 įvyksta mormonu bažnyčios festivalis, kuriame parodo* 
mi Senojo Pasaulio charakteriai, kaip juos įsivaizduoja mormonu 
tikėjimo žmonės, čia matomas pranašas Mormon, kurio vaidmenį 

atlieka Robert Hutch ins iš Rochester, N. Y.

BALYS SRUOGA
Rašo JANINA NARŪNĖ

klausė liaudininkams, bet politika tada nesido
mėjo. ' • • •

Balys labai mėgdavo pasiklausyti didžiųjų ru
sų operos solistų teatruose. Vieną vakarą jis sto
vėjo prie “Narodnyj Dom” teatro durų, sekan
čiai dienai bilieto laukdamas. Buvo statoma opera 
“Faustas” su šaliapinu (rusų žinomas bosas) ir 
Lipkovskaja (rusų garsioji “lakštingala” •— ly
rinis sopranas). Eilėje reikėjo išstovėti ištisą nak
tį. Vladas Natkevičius ir Liaksandras Balsys taip 
pat ten stovėjo.

— Kad juos perkūnas! — šaldamas kojas, 
smagiai nusikeikė Balys.

— Kaip jie “mūčija” žmones!...
Prie Narodnyj Dom budėdavo eilių eilės Įvai

rių tautybių studentų ir studenčių, peš tiktai ta
me teatre visas aukštutinis balkonas, galiorka 
vadinamas, studentams buvo paskirtas dykai. Kai 
skirtą valandą atsidarydavo sunkios teatro durys,

Aš tuo metu gyvėnaus Petrapilyje drauge su 
Onyte Jablonskyte už gražaus, labai ilgo Nevos 
tilto, vadinamo “Troickij most”, netoli nuo Ony
tės Medicinos instituto ir mano Aukštųjų agro
nomijos kursų. Kartą netoli namų mudvi sutiko
me Balį, pėsčią beeinanti į Ermitažą — didžiąją 
meno galeriją. Nepaprastas nuotolis! Jis ėjo ta
da juoda palerina apsigaubęs, atgal atmestais 
ilgais plaukais. Ėjo greit, plačiai žingsniuoda
mas, skraistės skvernais plevėsuodamas. Jis 
vaikštinėdavo labai daug, didžiulius Petrapilio 
nuotolius ilgomis kojomis išmatuodamas.

Pagal dailininko A Zikaro pasakojimą Balys 
taip pat dažnai lankydavo Aleksandro III-jo mu
ziejų, kur buvo pasaulyje pagarsėjusių tapybos ir Į 300 studentų ir studenčių paukščiais skrisdavo, 

juokaudami ir šūkaudami, vieni kitus pralenkda
mi, lėkdami laiptais į trečiąjį aukšta, kiekvienas 
stengdamasis užimti geresnę vietą sau ir savo 
draugui, dažniausiai draugei. Ten toje “galior- 
koje” būdavo studentų karalystė: gyvi pasikal
bėjimai, politikavimas, sąmojai ir užkandžiavi- 
mai, nes iki scenos atidarymo būdavo dar visa va
landa. Tenai su visais būdavo ir Balys.

BALTOSIOS NAKTYS
i Iš Petrapilio krantinės, kurią plovė Baltijos

skulptūros kūrinių. Ten jis išbūdavo ilgas va
landas.
BALYS LIETUVIŲ STUDENTŲ TARPE

Visuomeniniame liet, studentų gyvenime Ba
lys mažai tesireikšdavo. Nepamenu, kad jis būtų 
studentų dr-jos valdyboje dirbęs ar kur parengi
muose dalyvavęs. Toks darbas jo netraukė. Ne
matydavau jo nė šokių vakarėliuose — šokių 
“amato”, matyt, nebuvo didelis mėgėjas. Tačiau 
liet, studentų dr-jos nariu jis tikrai buvo ir pri

bangos, buvo išsišovęs ilgas, siauras rėžis toli Į 
jūrą. Tai buvo garsioji Petrapilio “Strielka” — 
romantiška pasivaikščiojimo vieta. Jaunimas ten 
išsinuomodavo laivelius ir plaukydavo jūroje per 
ištisą “baltąją naktį”. ,

Gegužės mėnesio ypatingoji balzgana nakties 
šviesa neduodavo Baliui miego. Vieną gegužės 
vidunaktį inž. P. Narutavičiui ramiai bemiegant, 
kažkas pabeldė į duris. Ant jo, lyg griūtis, užgriu
vo Balys su vienu suomiu studentu.

— Kaip tu gali miegoti tokią gražią naktį? 
Kelkis! — šaukė Balys, visas švitėdamas. Ir iš
vilko pusiau miegantį Petrą iš lovos.

Visi trys ėjo krantinėmis. Lauke buvo taip 
šviesu, nors knygą skaityk! Aplinkui viskas balz
gana. Viskas gamtoje bolavo, lyg pasakoje. To
kia buvo Petrapilio neužmirštamoji, poetų apdai
nuotoji baltoji naktis.

Jie ėjo ilgomis Nevos krantinėmis, kol visiškai 
pavargo...

Su tuo pačiu suomiu studentu Balys vėliau bu-j 
vo nukeliavęs į Suomiją prie Imatros vanden- 
kričio. m

BALYS STUDENTŲ VALGYKLOJE
— Maniuka, einame į studentų valgyklą pietų, 

valgyti, — pašaukė savo pusseserę, švelnutę mer
gaitę, Petras Narutavičius.

Buvo graži sekmadienio diena, ir abu, gerai

nusiteikę, nužingsniavę pėsti i- Zabalkano prospek
tą, nr. 20. Tenai nuo senų laikų buvo Įsteigta len
kų studentų valgykla, kurioje, malonios išimties 
keliu ir lietuvių advokato Gabrielio Liutkaus rū
pesčiu, galėjo lankytis ir lietuviai studentai bei 
studentės. Lenkai studentai kreipdavosi į mūsiš
kius studentus — “Kolego Litvin”, čia Maniuka 
Grikinaitė susipažino su Baliu.

Ji pakėlė Į jį savo dideles, žydrias akis ir pir
mąjį kartą tarė lietuviškai: laba diena... (namie 
Grikinai kalbėdavosi lenkiškai ir rusiškai).

— Baly, sulietuvink Maniuką! — agitavo 
Petras.

• Ar šita, o gal ir kokia kita buvo priežastis, 
kad Balys ėmė lankytis Grikinų šeimoje, kur pas 
savo tetą buvo apsigyvenęs P. Narutavičius. Ta
čiau visai ne pas draugą viešėdavo Balys — jis bu
vo susižavėjęs Maniuka Grikinaitė. Ilgus vakarus 
Balys praleisdavo su ja, bet jų pasikalbėjimuose 
nebuvo vietos lietuvių kalbos pamokoms.».

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 
JOS VISAD RAŠO

TEISYBE
. .—- —-------—--- -
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AKIŲ, AUSŲ MOJUS 
IR GitRKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKXNTUi r 

2SM W. 53 rd STRUCT 
Ofiso bW-l PfLo^fct M2M 
RszKL tsisfj WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
quo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.
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įvykiy minėjimas
Be to, kalbėjo ir aldermanas 

. Martin, kuris taip pat griež-

Res. toL 2394633

OR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pul*»<| Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telafu PRoapoct 8-1717

DR. S. 8IE21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3144 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai. ir sekmad. ofisas uždarytas

Ru.: 3241 WEST «th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DL PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree. 
_____ ir sestaa, tiktai susitarus._____

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EIS1NAS 
AnUSEiūjA ik mvTEkų ligos 

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

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

(apQdinaai
ST. CATHERINES, Ont. - 

Birželio 18 d. HeiidjnM^nenės va 
dyba, talkininkaujant St. Zu- Į tai pasmerkė Maskvos imperia 
brickienei, A. Zubrickui, K. Jo
nušui ir kitiems, įspūdingai pa
minėjo siaubingus birželio trė
mimus, kurie Maskvos okupan
tų buvo įvykdyti Lietuvoje. Tai 
buvo tų žiauriųjų įvykių 31 me
tų sukaktis.

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis, dalyvaujant organi
zacijoms su vėliavomis. Tuoj po 
pamaldų prie vienuolyno sodely
je esančia tautinio paminklo bu
vo padėta gėlių kankinio mirti
mi žuvusio Romo Kalantos ir ki
tų pagerbimui. Prie paminklo 
B-nės pirm. J. šarapnickas pa
sakė atitinkamą kalbą ir paprašė 
visus susirinkusius vykti prie 
miesto rotušės, kur būsianti pra
vesta protesto demonstracija.

Oficialiai demonstracija pra
sidėjo 11:30 vai. Kadangi meras 
buvo išvykęs kitur, tai jį pava
davo aldermanas J. Washuta, 
pasakydamas labai palankią bal- 
tiečiams (lietuviams, latviams ir 
estams) kalbą. Pareiškė, kad 
baltiečių pavergimas negali bū
ti toleruojamas ir jie turi atgau
ti laisvę, — laisvę savarankiškai 
tvarkytis. Siūlė jis sušaukti 
Maskvos pavergtų tautų atstovų 
suvažiavimą. Tasai suvažiavi
mas turėtų išrinkti delegaciją, 
kurios tikslas būtų informuoti 
Jungtines Tautas apie Maskvos 
vykdomą terorą jos pavergtuo
se ir okupuotuose kraštuose.

Tiw4inę politiką ir tą geležinę už-. 
dangą, kurias pagalba ji kon
troliuoja pavergtas tautas.

Demonstracijos eiseną tvar
kė P. Balsas, St. Zubrickienė ir ( 
A. Šukys. Į demonstrantų 
eiles įsijungė valdžios atstovai,! 
latviai, estai, slovakai, ukrainie- j 
čiai, čekoslovakai ir žydai. Bu
vo nešamos vėliavos bei įvai
riausi plakatai su užrašais, nu
kreiptais prieš tautų pavergė
ją Rusiją ir reikalaujančiais pa
vergtoms tautoms laisvės.

Demonstracija vyko tvarkin
gai. Dalyvavo jaunųjų ir vyres
niųjų tautinių šokių grupės, ku
rių nariai buvo apsirengę tauti
niais drabužiais. Eisenoje buvo 
ir vyresnio amžiaus moterų, ap
sirengusių tautiniais drabužiais.

Žygiuojant miesto gatvėmis 
demonstrantų eilės didėjo. Mat, 
vis daugiau atsirado naujų as
menų, pritariančių demonstraci
jai.

Demonstrantai susirinko prie 
laisvės paminklo, kur buvo pa
dėtas gėlių vainikas ir tylos mi
nute pagerbti milijonai Maskvos'

GRADINSKAi

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Avo> — 586-lŽŽI

11

TRYS WODERNMKOt

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

Moterys bando išstumti vyrus iš įvairiu profesijų. Čia matome 
mėty australę Dianne Lucas, kuri yra vienintelė moteris — "Kau- 
bojė" Vakarinėje Australijoje, kur ji dalyvauja "rodeo" spektakliuose.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI •NAUJIENAS"

GILES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

rtVAS IR SUNŪS

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-J

-1—L —————■ i —
Laidotavto BirekiarM

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS . 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise teU HE 4-1818 arba RE 7-9706 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDl TO J AS IR CHIRURGAS

-VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai., antrai, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7‘vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.-' _ * 
Trečiadieniais uždaryta.

ML FRANK PLECKAS
OFTOMETRISTaS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tel.737-5149 
•nyrm-a aku. Pritaiko akinius ir 

• contact lenses'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONA: sEiBUTiS
’ INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56 WEST 6Žrd STREET

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

Ofise telef.: 776-2*40
Naujas rez. telef.: 448-5545

VĖSINTUVAI 
NUO 
$99.95 -

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 
' z5 r * i T ' *. *

j PERKRAUSTYMAI
A ii

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA -------

2047 W. 67th PI. WAlbreok 5-1063

J

i.

Apdraustas perkrauftymM 
ii [vairiy atvtumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 WMt 34 Placa 

T«T.; FRontiar 6-1882
- ..........- •

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vali ryto. — šeštadieni ir sek-| 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telaf.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. į

CHICAGO, ILL. 60629DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika ir chirurgija 

Mmi 2750 West 71st St. 
Ta L: 9254295

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

uždaryta.
Rax. HU WA 54099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sendra praktike, apec. MOTERŲ ligos 
Ofise.: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirmM antrad., trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 3-6195,

F. soros, o. r. j< ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
■ Aparatai - Protezai, Med. B*>- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
* (Are* Supports) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PR aspect 6-5084

FOREST FIXES HURT 
OUR FOREST ERJKiDS

Oar ▼Mrfe b« no defeat

trU drova

budelių nužudytų ir nukankintų bėjo apie klubo tolimesnius dar- 
trėmime žmonių. Ukrainiečių ^us P° vasąros atostogų.
kilmės kunigas Comar atkalbėjo Sekantis klubo susirinkimas 
maldą. Po to Ontario provinci- ^us Tugsėjb mėn. V. J.
jos valdžios atstovas B'. Jonston3 !
pareiškė, kad Ontario provinci- Į 
jos valdžios durys bus visada 
atidaros pavergtų tautų atsto
vams. Kalbėjo taip pat lietu
vių, latvių, estų, slovakų, uk
rainiečių ir čekų atstovai. Visi 
jie priminė Maskvos okupantų 
vykdomą priespaudą bei tai, kad 
pavergtų kraštų žmonės žudosi, 
kad tuo galėtų atkreipti pasaulio 
dėmesį į komunistų vykdomą 
terorą.

Nors St. Catherines mieste 
nėra nei šimto lietuvių šeimų, 
tačiau lietuviai pasižymi dide
liu veiklumu. Poros metų bėgy
je jie suorganizavo kelias masi
nes demonstracijas. Kitos tau- _ v . . ... 
tinės grupės priskaito po kelis Strugienė prane-
tūkstančius narių, vienok ne-- 
įstengia to padaryti.

Didėlis nuopelnas dėl lietu
vių veiklumo tenka mūsų para
pijai klebonui Juvenoliui įdau
bai, DFM, kuris savo pamoks
luose nesigaili griežtų žodžių 
“taikos balandžiams”, gyvenau-

Suvalkiečių Dr-ja
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių D-jos , susirinkimas įvyko 
birželio 23Į d. Hollywood salėje 
dalyvaujant daugeliui narių ir 
visai valdybai, išskyrus kasi
ninką, kuris buvo išvykęs. 
Pirm. Vasilevas pranešė, kad 
Liubas yra atsakingas už nuo
mą liepos 2 d. piknikui Kay so
de, kuris yra užsakytas- pra
eitais metais, nenumatnt, įvy
kių Chicagoje. Tokiu būdu 
piknikas Įvyks ir jam išrinkta 
komisija iš L. Šapelio, M. Ro- 
džiukinienės ir L. Vasilevo,

išrinkti JK atstovais. L Sven- 
tickaitė studijuoja Marygrove 
kolegijoje, priklausė Studentų 
ir šaulių s-goms, dalyvauja Ko
vo sporto klube ir jaunimo 
chore, dirba Jaunimo Metų ko
mitete. Stud. R. Selenis priklau 
so skautų organizacijai, Stu
dentų ir šaulių s-goms, Jauni
mo Infor, centrui, žurnalistų 
s-gai, tautinių šokių grupei ir 
jaunimo chorui, išrinktas ĘL 
OK’o sekretorium.

REpubMe 7*8600

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

šė,. kad į draugiją įstojo 3 nau
ji nariai: Juozas Mickevičius, 
Stella Zaks ir John Faizą. Lie
tuvių Tautinių šokių šventei 
paskirta 115 dol. ir raginta jo
je dalyvauti, nepamirštant ir 
ta proga jos ruošiamų paren- 
Š^ų- . ’■?, 

& J.A4XAX- .
tiems dideliame, pertekliuje bei Sekantis draugijos susirinki 
jau užmiršusiems savo brolių nias bus-rugsėjo 22 d. planuoti 
kančias tėvynėje. Jis ragino de- draugijos darbams taip pat pri 
monstrųoti kiekvieną lietuvį, ku- sidėti prie bendrų darbų daly- 
riam rūpi žmoniškumas ir mū- vavimu ir lėšomis.
su tautos išlikimas. Pasisakė • Ona Šnirmickienė
prieš tuos, kurie prie jokio tau- —---------
tinio darbo nesideda. T • oi ™- — Jonas Slaskemcius, Port

Kad daugiau būtų tokių dva-' Cobournj ont j- buv> joniškio 
siškių, tai dėl lietuvybės įšlai- va]s£ viršaitis, atvyksta kartu

su savo, žmona Onute į Tauti
nių šokių šventę. Apsistos pas 
Vytautą ir Sofiją Ripskius Ever 
greeų Parko apylinkėje.

— Ponia Anna Kusas. Nau-

— Vidutinis Amerikos auto
mobilio amžius laikomas 5.6 me
tai senumo. Sunkvežimio amžius 
— 7.6 metu.

LAIDOTUV1U DIREKTORIAI:

SKAITYK PATS IR PARAGINI

KITUS SKAITYTI

DOVYDAS P GAIDAS f GERAIDAS F. DAIMID 

US0W7 So. HERMITAGE AVENiTB 
TeL; YArd« 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA A VENIU-
Telefonas: LAfąyette 3-Q440

NAU JI ENAS

Susirinkimu ir pr 'engimu
PRANEŠIMAI

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KO FLY <;)(>•' i

— Jonas Siaskeuičius, Port

kymo nuogąstauti nereikėtų!
Kovoje su komunistine pro

paganda lietuviai mūsų koloni
joje pirmauja. Prie to pirmavi
mo daug prisideda ir St. šetkus, 
kuris The St. Catherines Stand
ard laikrašty nušviečia paverg-1 jienų skaitytoja iš Marquette 
tos Lietuvos kančias bei komu- Parko apylinkės, išvyko porai 
nistų žiaurumus. Per metus jis mėnesių atostogų į Michigan 
tam laikraščiui parašo po kelio- į City, Ind. 
lika straipsnių. J. š. — Ir epą Svenlickaitė ir Ro

bertas Selenis, Detroit, Mich.,

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo pirmas piknikas Įvyks 
antradieni, liepos 4 d. Onos Bruzgu- 
lienės sode. 8274 So. Kean Ave. Pra
džia 12 vai. popiet, šokiams gros ge
ras Jurgio Joniko orkestras. Taipgi 
bus skanių valgių, gėrimų ir daug 
dovanų. Valdyba ir Komisija nuo
širdžiai visus kviečia gausiai atsilan
kyti ir linksmai praleisti dieną su jo
niškiečiais. A. kalys

— Lietuvos Vyčių metinis piknikas, 
kuris Įvyks antradieni, liepos 4 die
ną, bus Vyčių namuose ir darže, prie 
47-tos ir Campbell gatvės. Pradžia 
12 vai. dienos. Orkestras šokiams 
gros nuo 3 vai. popiet, šeimininkės 
pavaišins gardžiais pietumis ir už
kandžiais ir bus Įvairumų jauniems ir 
suaugusiems. Vyčių apskričio valdy
ba ir nariai kviečia visus lietuvius 
atsilankyti ir pasilinksminti su drau
gais.

NARIAI: -
Chicagos • 
Rietuvių 
Laidotuvių
Direktorių 
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 
IR NAKH

TURIME 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Sq. IJTUANICA AVENUE. Phone: YArue 5-3401

BUTKUS - V AS ATTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-10U3

Utenos klubas
Birželio 13 d, Hollywood sa

lėje buvo klubo susirinkimas, 
kurj pravedė pirm. R. Stukienė. 
Jame nariai gausiai dalyvavo ir 
pagerbė mirusi klubo narį Juo
zą Butkj.

Praeitame susirinkime nutar
ti darbai visi buvo išpildyti pa
gal surašytą susirinkimo proto
kolą. Visi norėjo sužinoti, kaip 
pasisekė klubo piknikas. Prane
šimą apie tai padarė Bernice 
Žemgulienė vardu komisijos, ku
rioje buvo taip pat A. ir M. Ra- 
džiukinai su daugeliu pagelbi- 
ninkų ir narių, kurie ne tik ge
rai dirbo, bet ir sunešė piknikui 
daug gerų dovanų. Užtat ir pel
no liko nemažai. Atskaičius vi
sas padarytas išlaidas, liko pel
no apie 150 dol. Nariai pagyrė 
komisiją, darbuotojus ir po susi
rinkimo prie vaišių stalo kal-

2 Mėtų Mirties Sukaktis

i

JOSEPHINE SHIMKUS
Gyv. Brighton Parko apylinkėje

Mirė 1970 metų liepos mėn. 2 dieną, sulaukusi pusės 
amžiaus. Gimusi Uetavoje.

Daug metų išgyveno Amerikoje.
Palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: dukterys — Nancy Santoski, Mary Mas- 

tąuskas su šeima ir Bęrnicc Dobilas, sesuo Ona Shimkus su 
šeima, anūkės, ąnūkas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji mamyte, niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anks
čiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši 
žemelė. 1 •! . • ’

Nuliūdę lieka: Dukterys, sesuo, anūkai.
’'■""'I ■ ■

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

i

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAros 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

• P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone; Y Ards 7-19)1

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, lUinoiz
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KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR TALENTŲ VAKARĄ

KURIS ĮVYKS LIEPOS MĖN. I D., 8 VAL. VAK. MARIJOS AUKŠT 
MOKYKLOS SALĖJE, LIETUVIŲ PLAZOJE, CHICAGOJE .

Programoje: Lena Valaitytė — Vokietijoje išgarsėjusi populiarios 
muzikos dainininkė, Liaudies Instrumentų Ansamblis “Gintaras’1 
iš Montrealio, Studenčių Kvartetas “Rasa” iš London, Ont, šo
kėjai iš Muench eno.

Bilietus galima įsigyti “Marginiuose”.
LPL Tautinių šokių Šventės Rengėjai

Gerai dokumentuota knyga 
apie Pabaltijo pavergimą

Apie Lietuvos ir kitų Pabalti
jo valstybių okupavimą ir jų 
nepriklausomybinį laikotarpi ką 
tik išleista stambi, 54*2 puslapių 
knyga (dokumentuota studija): 
“Baltic States: A Study of Their 
Origin and National Develop
ment Their Seisure and Incor
poration into the U.S.S.R.”.

Tai vienintelis pastarųjų dvie
jų dešimtmečių anglų kalba 
spaudinys, plačiai dokumentuo
tai aprašąs Pabaltijo valstybių 
atsikūrimą ir jų prievartini Įjun
gimą i Sovietų Sąjungą karinės 
agresijos keliu.

Knyga yra perspausdinimas 
vad. Kersteno komisijos, suda
rytos JAV kongreso, praneši
mo, kurio tebuvo išspausdintas 
mažas egzempliorių skaičius pa
ties kongreso reikalams ir nega
lėjo plačiau paplisti. Dabar šis 
pranešimas, pakartotas serijoje

“International Military Law and 
History Reprint series, vol. IV”, 
kuriam Įvadą parašė ir kurį re
dagavo Northwestern universi
teto ir Chicagos universiteto 
teisių fakultetų nariai (latviai 
1.1. Kavasdzs ir A. Sprudzs), ga
lės būti plačiau paskleista ir do
kumentaliai pristatyti pasauliui 
Pabaltijo valstybių bylą. ..

Knygos leidėjas; William S. 
Hein & Co., Inc., 1285 Main 
Street, Buffalo, New York 14209. 
Veikalo kaina $20; jei perkama 
5-9 egz., tai $16. M. K.

Lietuviu spaustuvė į 
COMMUNITY INSTANT PRINTERS 

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, HI. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

LIETUVIO 
BATŲ TAISYMO

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS 

TEL.: YArds 7-9107

— Nijolė Griniuvienė, inž. 
Liūto Griniaus žmona, atvyko 
su dukromis Audra ir Nida, taip 
pat su sūnumis Aru ir Vyčiu iš

— Frank Zapolis iš Evergreen 
Parko apylinkės vadovavo or
ganizavimui Tautodailės paro
dos, kuri vyksta Jaunimo centre 
Jaunimo Kongreso metu. Do
natas Bielskus tvarko Literatū
ros leidinių parodą. Dalia Lu- 
košiūnaitė — Jaunųjų dailinin
kų meno skyrių, Jūra Mikonie- 
nė — Vyresniųjų dailininkų, 
kun. Algimantas Kezys, SJ., — 
Foto nuotraukų. Tolius siutas 
vadovauja lietuviškų filmų fes
tivalio seansams.

Kalifornijos į Chicagą pas savo 
tėvus ir senelius Oną ir Alek
sandrą Siliūnus, gyv. Marquette 
Parko apylinkėje. Inž. Liūtas 
yra JAV skautų filisterių pir
mininkas, Nijolė — veikli Kali
fornijos skaučių organizacijoje, 
visi vaikai yra skautai. Ona Si- 
liūnienė buvo išrenkama aukš
toms pareigoms skaučių organi
zacijoje. Grinių šeima Chica- 
goje bus apie du mėnesius ir 
dalyvaus skautų stovykloje.

— Jaunimo Kongreso būstinė 
veiks visą parą Conrad Hilton 
viešbutyje 3-me aukšte nuo bir
želio 30 iki liepos 3 d. Tel. 
786-1780. Taip pat veiks JK 
raštinė Jaunimo centre nuo 
10 vai. ryto iki 9 vai. vak. Tel. 
737-3300.

— Brigita Karaitytė, Harper 
aukšt. mokyklos mokinė, gavo 
Steuben draugijos 50 dol pre
miją už originalų rašinį vokie
čių kalba.

— Gage Parko organizacijų 
s-ga nutarė ir darys žygius, kad 
būtų paskelbta Policijos jverti-

nimo savaitė sąryšyje sa kai 
kurių asmenų ir organizacijų 
skleidžiama neapykanta prime
tant paskirus atvejus visai pi
liečių apsaugos sistemai.

— Sandra Vaišnoraitė baigė] 
pedagogikos mokslas Chicago 
State universitete. 8 savaičių 
mokymo praktiką . sėkmingai 
atliko Healy mokykloje.

— Pvt. Frank Karnauskas iš 
Chicagos pietvakarių apylinkės 
baigė 8 savaičių jauno kareivio 
apmokymą Ft. Jackson, SC.

— Illinois State Scholarship , * I
< o misija, Box 607, Deerfield, 
Ill. 60015, priima pareiškimus 
gauti valstijos stipendijoms iki 
rugpjūčio 1 d. Pareiškime yra 
išdėstomi jos reikalingumo mo
tyvai.

— Kęstutis Lapšys, 21 m.
meno pedagogikos studentas] 
Vienos universitete, Austrijoje, 
aimėjo 1-mą 350 dol. premijai 

už litografijos kūrinį "Ketu
riems Dideliems Lietuviams”. 
Antroji 250 dol. irenlija teko 
Chicagos meno instituto 23 m. 
studentei Irenai Mitkutei už Lie. 
tuvių liaudies keiksniažodžiuTxKTTn,rnT 
. . .. .... ... . - IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu anšil-
inliustracijų rinkimus. Trecia domas butas be baldų su 2 miegamais 
150 dol. premija paskirta to pat nauJa Y^lĮįve. 1241 So. 50 Ct, instituto 20 m. studentei L-l0””’ TeL po 5 vai, vak. 
mintai B'aukytei.

— Rimantas Žukas, 20 m.
studentas iš Hawthorne, Calif., 
laimėjo 1-mą 350 dol. premiją IlSNU0M0JAMAS BRIGHTOn PAR- 
JK roto parodoje uz nuotrauką KE butas 3 kambariu su baldais. Ge- 
“Jaunos šeimos portretas” rau susisįekimas. Tinka pavieniui A „r •• o-n j 7 Penėtas .(arba porai Dėl informaciju teirautis 
Antroji 2o0 dol. premija pas- telef. VI 7-8413 '
kirta Humerside instituto K
route 20 m. studentui už spal- vus Jaunimo Kongreso h- Jau- 
vota nuotrauką, frerta 150 dol. nim0 Metų dartaose> ik]M. 
n. 9^ Ln n.U!LTT i"" S° Lie,uvos organizaci- 

tos 20 m. Ilhno.s Technologuos L; ir Chicagos Lietuvių Operai, 
instituto studentui, už Field mu-
ziejaus nuotraukų montažą. Vi- — Klemas Jurgelys iš Hamil- 
sos JK parodos atidarytos 7—gpono atvyksta Į Tautinių šokių 
v. v. šiokiadieniais ir 9—11 šventę. Apsistos pas Kazimie- 
val. savaitgaliais iki liepos 4 d. r? ir VIadą Skripkus Marquet- 
Jaunimo centre. te Parko apylinkėje. “Kol man

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę! Reikia

AUTO BODY IR 
FENDER MECHANTCAS 

Geras atlyginimas ir priedai 
už atliktą darbą. 

DANNY’S AUTO REBLTLDERS 
2475 Archer Avė. 225-8670

REAL ESTATE
€

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE 

parduodama aukštos kokybės 
PAINT & HARDWARE 

krautuvė su galimybe išimtinai ats
tovauti nacionalinę Urmą. Kampinis 
namas 58’xl25’ dydžio su puikiausiu 
butu 2-me aukšte. Savininkas išeina 
pensijon. Puikus pirkinys tinkamam 

asmeniui.
TEL. 925-1333

tarp 9:30 ir 3:30 vaL

BRIGHTON PARK — 
Vicinity 43rd & Rockwell. 

Selling Tailor & Cleaners store, pres- 
sing machine and all equipment — 

including building. 
5% rooms in rear 

BY OWNER. 
CALL LA 3-1310.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI BUTAI Brighton Par
ko apylinkėje: 6 kambariai 1-me aukš
te ir 3 kambariai su baldais viršuj 

Tel. 776-6320

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
GRAŽŪS 3 BUTAI

2 aukštų mūras su 3 moderniais bu
tais. 2 patrauklūs butai po 4^ kam
barių ir jaukus 3 kambarių butas ang
liškame beismante. Dvi individualios 
karšto vandens gazu šildymo sistemos. 
Puikios kabinetinės virtuvės. 220 vol
tų elektra. Pigesnis už bargeną — 
tik $29,900. Gera 71-mos ir Califor
nia apylinkė. Tai yra bargenų bar

genas. Paskubėkite.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

NAMAI — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. S26.600.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto na
mas. 50 pėdų lotas, 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus 
ir dvi biznio patalpos. Platus 
garažas, arti ofiso. S44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS 
Marquette Parką. $10,000.

butas 
lotas,

prieš

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au- 
-------- 'to garažas, atskiri gazu šildymai, arti

4369 ARCHER AVE., CHICAGO

SAVININKAS PARDUODA 
'MARQUETTE PARKE

7 KAMBARIŲ BUNGALOW
'su 3 miegamais ir'valgomuoju.-

Pilnas beismantas. kilimai, užuolaidos.
Virš 20,000 dolerių.

TeL 434-6464

ofiso. $37,500.
7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS, 

2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. $29,500.

7 KAMBARIU MŪRAS. Įrengtas 
beismantas, air-eond. Uždaras por- 
čius. Garažas. Marquette Parke. — 
$23,300.

5 BUTU^MODERNUS MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64.600.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ta?somi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-932)

— Sekmadieniais Gintaro va
sarvietėje, Union Pier, Mich., 
vidudienio metu Tėvai Jėzui
tai laiko pamaldas? Vakarais 
ten rodomos kultūrinės filmos. 
Vasarvietės savininkai yra Al
girdas ir Viktorija Karaičiai.

te Parko apylinkėje. “Kol man 
dar sąnariai juda, noriu pa
matyti ir pasidžiaugti mūsų at 
žalynu, kuris tai šventei tiek 
daug pastangų Įdėjo”, rašo tas 
šviesus šiaurės Lietuvos ūki
ninkas.

44-TA IR MOZART

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus. stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektra, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, I1L 

TEL. — 7763888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Call: Frank Zapolis
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FA**

INSURANCE

State Farm Fire and Casualtv Company

— Jonas Jasaitis, Mykolas 
Pranevičius ir Valdemaras Sa
dauskas birželio 22 d. dalvvavo 
Pavergtųjų Tautų Komiteto 
posėdyje, kur buvo svarstomi 
Pavergtųjų Tautų Savaitės at- 
žymėjimo parado reikalai. Pa
radas Įvyks liepos 22 d. (šešta
dieni). Lietuviams ypatingai 
svarbu skaitlingai, ir gerai pasi 
rodyti, nes Įvykiai okupuotoje 
Lietuvoje rado platų atgarsi 
JAV ir rodo lietuvių tautos lais 
vės troškimą. Parūdykime, kad 
ir mes jungiamės’prie kovojan
čios tautos.

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.

V. VALANT1NAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

f

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina 81.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
į įPy.gVfaIi.?a gauti “Naujienose” darbo valandomis.
Kas negali užeiti į Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 Čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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LAIKRODŽIAI IR BRANSENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublic 7-1941

A. £ L. INSURANCE 1 REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

jlA 34775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
PI^Os automobiliu draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 __ TEXACO
58-tos Ir Western Avenue kampas

— Dalia Juknevičiūtė ir Ma
rija Smilgaitė režisuoja K. Os
trausko “Kvartetą“ ir K. Sajos 
“Mamutų medžioklę”. Pasta
tymai Įvyks kaip Jaunimo Kon
greso programos dalis liepos 3 
d. 8 v. v. Jaunimo Centre. Lie
pos 2 d. tuo pat laiku ten bus 
dramų 
Visi yra 
Jaunimo 
Tautiniu 
gimuose.

— Genė Penkauskaitė - Trin- 
kienė iš Toronto, Tautinių šo
kių šventės proga atvykusi su 
šeima Į Chicagą, apsistos pas 
Juozą ir Stasę Varnaičius 
Marquette Parko apylinkėje.

— Daiva Petersonaitė, Nora 
Spurgytė, Ina Stravinskaitė ir 
Nijolė Sparkytė visos septynio
likametės žada dalyvauti Jau
nimo Kongreso paskaitose, pa
rengimuose. Visos užsiregis
travo dalyvauti JK stovykloje. 
Dėl jauno amžiaus net negalė
damos būti kandidatės Į atsto
vus, jos aktyviai dalyvauja kon 
greso ruošos darbuose taip pat 
Margučio organizuojamose ak- 
ei jose ryšium su įvairiais įvy
kiais.

1% aukšto 2 butų su 2 dideliais 5 
kambariais kiekviename. Pilnas beis
mantas. 2 mašinų garažas. Naujas 
šildymo pečius, atnaujinti vandentie
kio įrengimai, 220 voltų elektra, užda
ri porčiai, kuriuose galimas 6-tas kam
barys savininkui. Gerame stovyje, 
žemi mokesčiai, žema kaina — tik 

$22,900. Laimę lengva surasti. 
Skambinkite stebukladariui.

. Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

MARQUETTE PARKO CENTRE 5% 
kambarių mūrinis namas 19 metų. 

Labai gerame stovyje. 
BROKERIS. 778-6916

NAUJAS 8 BUTŲ NAMAS po 3 — 
4% kamb. Marquette Parke. $15,000 

pajamų. Mainys i mažesni. 
HE 4-2323'.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTU MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.
i 2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 

šilima gazu'.“ alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

ištraukų spektakliai, 
kviečiami dalyvauti 
Kongreso taip pa 

šokių šventės paren-

— šv. Jurgio parapijos klebo
nui leidus, II PLJK-so peticijos 
parašai bus renkami prie baž
nyčios šį sekmadienį, liepos 2 d., 
po pamaldų, šio sumaningo 
darbo ėmėsi LB Bridgeporto 
apyl. valdyba, kurios pirminin
ku yra Antanas Būga.

TONY POWELL
(Povilonis) 

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

— Teisin. Onai Liore.ntienei 
išvykstant iš Chicagos, Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
Chicagos klubas šiai buvusiai 
ilgametei valdybos narei, ruo
šia atsisveikinimą šį antradie
nį, liepos 4 d. nuo 3 vai. iki 6 
vai. p. p. privačiame bute: 
7023 So. California Ave., II 
aukšte. Federacijos narės kvie- 
čilamos atsilankyti.

■* Marquette Meno Galerijoje, 
3215 W. 63rd St., parduodami 
tapybos, akvarelės, mozaikos ir 
keramikos darbai. Jrėmuojami 
ir restauruojami - atnaujinami 
paveikslai. Dail. A. Petrikonis. 
Tel. 436-2112. (Pr).

NEĮTIKĖTINAS BARGENAS
Labai geros išvaizdos ir kokybės mo
dernus 6 kambarių mūrinis su nepap
rastais ir nuostabiais Įrengimais. Di
džiulė virtuvė su Įmontuotomis kros
nimis ir ^gražiomis spintelėmis. 1% 
pilno dydžio vonios kambariai. Radio 
bangomis atidaromos 2 mašinų gara
žo durys. Perkeliamas i kitą darbo
vietę savininkas Įsakė tuojau parduo
ti. Vardan savosios šeimos laimės 

skambinkite stebukladariui 
Skambinkite MICMAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.

254-8500

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

2 PO 5 — 3 MIEGAML medinis. 
Gazo pečiais šildymas, žemi mokes
čiai. geriausioj vietoj Brighton Parke. 
$14 goo

MŪRINIS BUNGALOW 
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 
metu, 
pas.

ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10 
Labai gražiai Įrengtas skle- 

...... Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Na m v Statyba Ir Remontas

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes kitur

♦ Fr. Schuberto 14-ąjj styginį 
kvartetą d-moll gros Jaunimo 
Centre liepos 3 d. Tą muziką 
tvarkys režisierė Dalia Jukne
vičiūtė. (Pr).

BEVERLY SHORES
ANT BROADWAY PARDUODAMAS 

GRAŽIAUSIAS DVIGUBAS

Daug medžių — arti ežero. 
Klausti tel.: UN 4-1044 

arba 376-5119 (Chicago])

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Puriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

— Kęstutis Bagdonas iš Mar
quette Parko apylinkės, baigęs 
socialinius mokslus Loyola 
universitete, dirba Municipal 
Tuberculosis institucijose nau
jų specialybių programų direk
toriaus pareigose. Naujos spe
cialybės yra nustatomos pasi
kalbėjimais su sveikstančiais ir 
yra duodamos galimybės jas 
išmokti. K. Bagdonas yra akty-

♦ Bilietai į Tautinių šokių 
Šventę, Koncertą ir Banketą 
gaunami “Marginiuose”. Visus 
bilietus kviečiame įsigyti iš 
anksto, kad netektų gaišti prie 
įėjimo. (Pr).

♦ Gintaro Vasarvietei, Union 
Pier, Mich., dėl rezervacijų 
skambinti 616 — 469-3298.

(Pr).

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai 
pildomi pilietybės pareiškimai i’ 

kitokį blankai.

he i p you r 
HEART FUNdV 
help your HEART
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