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CGuvcrtN ■ DEMOKRAT
JAPONIJA GERINS SANTYKIUS SU 
KINŲ KOMUNISTŲ VALDŽIA PEKINE
TOKIJO. — Kinijos premjeras Chou En Lai, kalbėdamas Je

meno delegacijos garbei suruoštame bankete, pareiškė, kad Ki
nija sveikina Tokijo vyriausybės paskelbtą intenciją užmegzti 
santykius su Kinija. Japonija spauda pabrėžia, kad Kinijos prem
jeras neminėjo ankstyvesnių sąlygų santykių pagerinimui. Pekino 
valdžia lig šiol visada paminėdavo, kad Japonija turi nutraukti 
savo sutartį su Tautine Kinija, pasirašytą 1953 metais ir turi pri- 
pažin ti, kad Taivanas yra Kinijos dalis, o Pekino valdžia — vie
nintelė legali visos Kinijos vyriausybė.

Naujasis premjeras Tanaka 
yra pragmatiškas vyras, kuris, 
gal būt, nevengs pripažinti Ki
nijos reikalavimų. Naujasis už
sienio reikalų ministeris Ohira 
pareiškė spaudos konferencijo
je, kad Taivano padėtis yra stu
dijuojama ir šiuo metu vyriau
sybė neturi Kinijos atžvilgiu jo
kių paruoštų planų. .. •

Tokijo politikos stebėtojai 
nurodo,, kad buvęs užsienio rei
kalų ministeris Takeo Miki, ži
nomas komunistinės Kinijos pa
žiūrų rėmėjas, šiais metais il
gesnį laiką buvo Pekine. Jis da
bar pakviestas į naują minis- 
terių kabinetą ir yra vicepremje
ras.

Neabejojama, kad “dialogas” 
tarp Pekino ir Tokijo bus tęsia
mas. Taivano vyriausybė tikisi, 
kad diplomatinių santykių ieš
kojimas nepakenks . ekonomi
niams Japonijos ryšiams"su Tai- 
vanu. Japonijai pripažinus Pe- 
kinb režimą, japonų pavyzdžiu 
pasektų visos Azijos valstybės 
irTautinė' Kinija’ pasijustų izo
liuota. Taivane japonų pramo
nės įmonės yra investavusios 
apie 100 milijonų dolerių. -Dar 
daugiau sudaro vadinamieji “pa
slėpti investavimai”. Pernai abi
pusė Japonijos — Taivano pre
kyba siekė virš milijardo dole
rių. Taivanui Japonija svarbi 
kaip mašinų ir pramonės įran
kių gamintoja, o Japonijai Tai
vanas — svarbus maisto pro
duktų augintojas. Daug Taiva
no eksportų į kitas šalis eina per 
Japonijos agentūras. Taivano 
politikai tikisi, kad naujas Ja
ponijos premjeras Tanaka, bu
vęs užsienio prekybos ministe
ris, turįs plačius ryšius su biz
nio pasauliu, nepaaukos japonų 
ekonominių interesų dėl geres
nių ryšių su Kinija. 

—- M X

Pirmoji partija 
buvo pertraukta

REYKJAVIKAS. — Pirmoji 
šachmatų partija tarp pasaulio 
čempiono Spasskio ir jo iššaukė
jo Fischerio, šias eilutes rašant, 
dar nebuvo baigta. Antradienio 
vakarą ji buvo pertraukta po 40 
ėjimų. Tuo metu Spasskis tu
rėjo be karaliaus, tris pėstinin
kus ir rikį ant juodų, o Fischeris 
turėjo penkis pėstininkus. Buvo 
abejonių ar Fischeris sugebės 
išsikovoti lygiąsias.

Iki 29 ėjimo žaidimas buvęs 
■ atsargus ir lėtas. Tada Spass
kis pakišo Fischeriui pėstininką 
ir prasidėjo pasikeitimai. Fische
ris už vieną rikį atidavė du pėsti
ninkus. Karalienėmis buvo pa
sikeista 12-tame ėjime. Fische
ris, lošdamas juodais, naudojo 
Nimzo-Indian gynybą.

Pirmą partiją stebėjo apie 2,- 
000 žiūrovų. Netoli salės islan
dai turi įrengę užkandines, ba
rus, kuriuose ekranuose irgi 
matosi žaidėjų ėjimai. Daug 
žiūrovų “žaidė” kartu su čem
pionais ant kišeninių šachmatų

!$ VISO PASAUHO
♦

ČIKAGA. — Prasidėjo proku
roro Hanrahan teismas, kuria
me kaltintojas Barnabas Sears 
pareiškė įrodysiąs, kad Juodųjų 
Panterų vadai paleido iš savo 
būstinės į policiją tik.vieną šū
vį, o policija į juos paleido iki 
15 šūvių, kurie nušovė du neg
rus. Hanrahan kaltinamas truk
dęs teisingumo procesui, slėpęs 
policininkų kaltės įrodymus.

ACCRA. — Ganoje gyvenimas 
sugrįžo į normalias vėžes po bu
vusio prezidento, valstybės įkū
rėjo Kwame Nkrumah laidotu
vių. Jis mirė Rumunijoje ir jo 
kūnas buvo atgabentas į kaimy
ninę Ginėją. Po ilgų derybų 
Nkrumah buvo atvežtas namo. 
ir palaidotas gimtiniame kaime.

ROMA. — Valstybės sekre
torius Rogers, pasikalbėjęs su 
Popiežium Pauliu pareiškė,...kad 
komunistij režimas Hanojuje at-' 
metė kelis popiežiaus bandymus 
užstoti karo belaisvius. Popie
žius pakartotinai raginęs Hano
jų pasikeisti laikomais karo be
laisviais. . .

PARYŽIUS. -— Buvęs Vietna
mo imperatorius .Bao Dai apelia
vo į abiejų Vietnamo dalių pre
zidentus, ragindamas “ištiesti 
taikos rankas ir baigti karą, ga
rantuojant Vietnamo tautos iš
likimą”. Imperatorius buvo nu
verstas. 1945 m. grįžo atgal 1949 
m. tačiau vėl buvo pašalintas 
1955 m., pasibaigus Prancūzijos 
valdžiai Indokinijoje.

BELFASTAS.-š. Airijoje 
laukiama didesnių neramumų, 
nes protestantai pradėjo minėti 
savo pergalės prieš katalikus su
kaktis. Antradienį žuvo vienas 
kareivis ir 3 vyrai mirė nuo 
anksčiau gautų žaizdų.

MASKVA. — Dirigentas Kiril 
Kondrašan, Maskvos Filharmo
nijos vadovas, gavo Liaudies Ar
tisto titulą. ’

PITTSBURGHAS. —Westing
house Electric korporacija pa
skelbė, kad ateityje visi 60 me
tų sulaukę bendrovės vadovai 
turės pasitraukti iš aktyvių pa
reigų ir sekančius 5 metus turės 
praleisti specialiai steigiamoje 
direktorių kategorijoje. Jie da
rys planus ir svarstys ‘ bendro
vės ateities strategiją, o vado
vaus jaunesni pareigūnai.

DAMASKAS. — Prancūzijo
je mirusio ir palaidoto Ali Khano 
kūnas buvo perkeltas į Siriją ir 
padėtas į specialiai pastatytą 
mauzoliejų. Kūną palydėjo J. 
Tautų komisijonierius pabėgėlių 
reikalams, Ali Khano brolis, 
Princas Sadrudin Aga Khan.

OSLO. — Karinis Norvegijos 
lėktuvas blogame ore atsimušė 
į kalną, žuvo 18 kareivių.

KARACHI. — Pakistano riau
šėse dėl urdų ir sindų kalbos jau 
žuvo 47 žmonės.

lentų. New Yorke tūkstančiai 
šachmatų mėgėjų sekė žaidimą 
13 kanalo televizijoje.

Aliaskos tundroje archeologai atrado apie 20C seny, 50,000—60,000 mėty senumo gyvenviečių. Manoma, kad per 
Aliaską iš Azijos atėjo pirmieji Amerikos kontinento žmonės

vi-

Sen. Jackson 
“tęsia kova” c c

MLAMI BEACH. — Buvęs
ceprezidentas, senatorius Hubert 
Humphrey antradienį spaudai 
padarė šitokį pareiškimą: “Pasi
taręs su savo artimiausiais drau
gais ir rėmėjais aš nutariau ne
leisti įnešti savo pavardės į šios 
konvencijos nominacijas. Tuo 
pačiu aš paleidžiu savo delega
tus balsuoti, kaip jiems patinka”.

Toliau Humphrey savo, ir sa
vo žmonos vardų padėkojo vi
siems, kurie-taip kietai dirbėjo 
rinkimų kompanijoje.

Sen. Muskie antradienį pareiš
kė: “Dabar jau visiems aišku, 
kad sen. McGovern yra šios kon
vencijos pasirinktas prezidenti
nis partijos kandidatas. Sprendi
mas jau padarytas ir belieka jį 
formaliai patvirtinti. Tokiose 
aplinkybėse aš priėjau išvados, 
kad mano tolimesnis kandidata
vimas nebus naudingas nei ma
no rėmėjams nei mūsų partijai. 
Mano pavardė nebus nominaci
jų sąraše”.

Sen. Jackson tą pačią dieną 
pareiškė: “Aš jaučiu didelę at
sakomybę savo partijai, dar di
desnę savo kraštui. Tik todėl 
aš tęsiu kovą iki pat paskutinio 
konvenčijos nutarimo”.

Daug kandidatų 
Į viceprezidentus

MIAMI BĘAČH. — Senato
riaus McGovern kampanijos dar
buotojai vakar svarstė, ką pasi
rinkti viceprezidentiniu kandida
tu, kuris bus paskelbtas rytoj. 
Geriausias demokratu balsų me
džiotojas būtų sen. Edward Ken
nedy, tačiau šis pareiškė neno
rįs šiais metais kandidatuoti į 
jokią Baltųjų Rūmų vietą. Sen. 
McGovern žmona pasiūliusi au
tomobilių darbo unijos vadą Le
onard Woodcock, kurie galėsiąs 
patraukti į McGoverno pusę 
daugiau darbininkų vadų.

Tarp kandidatų į vicepreziden
to vietą minimi Floridos guber
natorius Reubin Askew, sen. 
Gaylord Nelson iš Wisconsino, 
sen. Mondale iš Minnesotos, sen. 
Thomas , Eagleton iš Missouri 
ar sen. Ribicoff iš Conn.

Kai kurie demokratai siūlo 
tai vietai pakviesti sen. Muskie, 
kiti spiria McGoverną pasirink
ti Illinois sen. Stevensoną, kuris 
padėtų atstatyti vienybę parti
joje ir patrauktų į McGoverno 
pusę Illinois demokratus, įskai-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ FBI suėmė Miami Beach 
du jaunus negrus, kurie abu tu
rėjo po revolverį. Jie suimti vieš
butyje netoli sen. McGovern 
kambarių. Jų automobilis turė
jo Michigano lenteles.

Pietų Vietnamo kariuome
nė didesniame .mūšy prie Quang 
Tri miesto nukovė 300 komunis
tų kareivių ir sudaužė 15 tanku.

♦ Saigono vyriausybė paža
dėjo taikos .derybų išvakarėse 
paleisti visus komunistus karo 
belaisvius, kurių yra virs 40,000, 
jei Hanojus rimtai pradėtų derė
tis dėl taikos.

♦ Izraelio teismas nusprendė, 
kad japono teroristo prisipažini
mas yra priimtinas, nors tardy
tojas ir pažadėjo jam duoti re
volverį su vienu šoviniu nusižu
dymui, jei japonas prisipažins.

♦ Čikagos meras Daley iš Flo
ridos nuvyko Į savo vasarnamį 
Grand Beach, Mich., pailsėti po 
skaudaus pralaimėjimo demokra
tų konvencijoje.

♦ šiandien Paryžiuje po dvie
jų mėnesių pertraukos prasidėjo 
taikos derybos, kuriose dalyvau
ja Amerika, šiaurės Vietnamas, 
Pietų Vietnamas ir Viet Congas.

♦ Buvęs iždo sekr. Connally, 
grįžęs iš 17 valstybių aplankymo 
pareiškė, kad McGovern nėra 
pats patraukliausias demokra
tų kandidatas į prezidentus. 
Connally nesitikįs būti Nixono 
viceprezidentu.

♦ Viet Congas paskelbė, kad 
Amerikos lėktuvai mėto bombas 
su nuodingais chemikalais, nuo 
kuriu daug žmonių susirgę ir 
mirę Quang Tri miesto apylin
kėse. Aviacijos vadovybė pri
pažino, kad šeštadienį buvo mė
tomos ašarinės bombos, prieš 
Saigono kariuomenės puolimą.

Karinė Graikijos valdžia 
įleido savo kritikę Meliną Mer
couri atvykti į motinos laido
tuvės.

♦ Vakar Belfaste vėl žuvo 
trys asmenys ir buvo laukiama 
didesnių kovų tarp protestantų 
ir katalikų. Protestantai šventė 
savo “Garbingąją Dvyliktąją”, 
minėdami protestantų kariuo
menės laimėjimą prieš James II- 
jį prieš 282 metus.

♦ Tel Avivo autobusų stoty
je vakar sprogo bomba.

tant ir svarbią Cook demokratų 
organizaciją su meru Daley prie
šaky.

Zulų karalius 
atidarė parodą

NEW YORKAS. — Iš Pietų 
Afrikos Į New Yorką atvyko ka
ralius Zwelithini Goodwill Kacy- 
prian Bhekuzulu, Aukščiausias 
Zulu šefas, Liūtas, Garbingasis 
Dramblys. Jis, kuris Būna Vi
sada, Taikintojas, Paukštis, ku
ris ėda kitus Paukščius, 24 me
tų. šis zulų karalius atsivežė 
įvairių zulų liaudies dirbinių: 
kailių, karolių, drožinių, iš viso 
120 tonų. Hiltono viešbutyje tie 
daiktai bus išstatyti ii* parda
vinėjami visuomenei. Du kara
liški sostai parduodami po 100,- 
000 dol.

Zulu karalius vėliau apsiren
gė lyg admirolo uniforma, bet 
į aerodromą jis atvyko basas, 
tik liūto kailiu persijuosęs. Visa 
Afrikos rankų darbo paroda 
įvertinta 6 mil. dol.

♦ Prezidento rezidenciją San 
Clemente turėjo vakar aplanky
ti sovietu ambasadorius Dobry
ninas su žmona. Jie buvo pa
kviesti prezidento patarėjo Kie- < 
sin gėrio.

HELSINKI. — Teismas nu
baudė keturiais mėnesiais ka
lėjimo vyrą, kuris pavažiavo tik 
200 metrų. Vyras buvo ne tik 
girtas, bet ir aklas.

Vietnamietis berniukas žaidžia su 
r*iviikai$ daiktais Hue miesto apy

linkėse.

ka-

“NAUJOJI” DEMOKRATU PARTIJA 
IGNORAVO GUB. WALLACE SIŪLYMUS

•MIAMI BEACH. — Vakar demokratų konvencija nominavo 
sen. George McGovern savo kandidatu į prezidentus. Buvo ir 

’daugiau kandidatų, tačiau jie nebeturėjo jokių šansų. Didieji: 
I Humphrey ir Muskie pasitraukė antradienį, kai pamatė, kad Mc
Govern yra nebesustabdomas. Antradienį Alabamos gubernatorius 

.Wallace pristatė konvencijai, kuri svarstė partijos programą, 
savo pažiūras apie pajamų mokesčius, užsienio paramą, šalpą, nusi
kaltimus ir vaikų vežiojimą. Jis siūlė pakeisti partijos programą, 
kad ji tiktų “vidutiniam amerikiečiui”. Wallace įspėjo, kad par
tija negali laimėti rinkimų, nepasmerkdama vaikų vežiojimo auto
busais. Partija tačiau paplojo sužeistam Wallace ir atmetė jo 
pasiūlymus.

i

Ispanijos moterys

MADRIDAS. — Visame pa- 
■ šaulyje moterys pradėjo daugiau 

kovoti už savo lygias su vyrais 
teises. Net ir tokioje atsiliku
sioje. Ispanijoje parlamentas nu
tarė pakeisti sen ą įstatymą, ku
ris moterims iki 25 metų am
žiaus neleisdavo “palikti namus 
ir gyventi be tėvų priežiūros”. 
Vyrai Ispanijoje tapdavo “suau
gusiais” jau nuo 21 metų am
žiaus.

Nuo liepos 20 Ispanijoje ši ne
lygybė bus panaikinta. Dėl to 
įstatymo pakeitimo daug kovo
jo parlamento viena iš astuo
nių moterų, tarp 561 vyro, Ma
ria Belen Landaburu. Ji yra mo
terų teisių kovotoja, netekėjusi 
38 metų panelė. Moterys iki 25 
m. Ispanijoje galėdavo tik įs
toti savo noru į- vienuolyną^ ar
ba ištekėti. Tuo atveju jos iš 
tėvų globos tuoj patekdavo Į 
vyrų globą. Be vyro leidimo is
panės negali parduoti nuosavy
bės ar net atidaryti banke eina
mos sąskaitos. Civilinio kodek- 

Į so 57 straipsnis sako: “Vyrąs 
turi globoti moterį, o ši turi vy
ro klausyti”.

Vis daugiau isjanių studijuo
ja universitetuose ir užima vie
tas įstaigose ar Įmonėse. Todėl 
moterų legalaus amžiaus suma
žinimas iki 21 metų laikomas 
tik pirmu žingsniu Į tolimesni 
laisvėjimą.

karo dezertyrų
TEL AVIVAS. — Izraelyje 

yra apie 100 jaunų vyrų, kurie 
atsisako tarnauti kariuomenėje. 
Karinis teismas vieną tokį jau
nuolį nubaudė 8 mėnesiais kalė
jimo. Kai kurie karinės prie
volės vengią vyrai siunčiami į 
valstybei naudingus darbus li
goninėse, ūkiuose ar statybo
se.

Kaip ir Amerikoje, karinės 
prievolės vengia kairiųjų grupių 
jauni nariai, kurie pasisako 
prieš karą, okupaciją, prievartą. 
Daug tokių jaunų “peacenikų” 
karinėj komisijoj pasigiria esą 
narkotikų naudotojai. Tuo atve
ju jie neįmami į karinę tarny
bą.

Cosmos 500
MASKVA. — Sovietų spauda 

paminėjo plačiau naujo Cosmos 
satelito paleidimą į erdves to
dėl, kad šis yra jau 500-sis Cos
mos satelitas. Jų serija buvo 
pradėta 1962 m. Kaip ir visi so
vietų erdvės tyrinėjimų darbai, 
Cosmos tikslai yra slapti. Spau
da dažnai pabrėžia mokslinę sa- 

■ telitų svarbą, tačiau vakarų žval- 
Igybų nuomone, didelę dalį Cos-

Programon nebuvo įrašyti ir 
tokie dalykai, kaip garantuota 
šalpa — 6,500 dol. per metus 
Amerikos “vargšams”. Tokį siū
lymą įnešė Tautinė šalpos Tei
sių organizacija, vadovaujama 
negrų. Atmesti palengvintų 
abortų ir homoseksualų pasiūly
mai. čia McGovern štabas jau 
spaudė delegacijas nebalsuoti už 
tokius programos punktus, ku
rie ateityje pakenktų partijai 
rinkimuose.

Wallace konvencijoje buvo su
tiktas šaltai. New Yorko delega
cija demonstratyviai sėdėjo, kad 
kitos atsistojo. Plojo ir triukš
mą kėlė Wallace šalininkai iš 
Floridos, Michigano, Alabamos 
delegacijų. Konvencijoje buvo 
apie 400 Wallace delegatų.

Sen. Humphrey pasitraukimas 
iš varžybų laikomas istoriniu. 
Humphrey ilgą laiką buvo libe
ralų demokratų vadas, jų vėlia
vos, nešėjas. Tačiau ir jis šioje 
konvencijoje atrodė konservato
rium. Jam daug pakenkė jo vi- 
ceprezidentūros laikai, kada jis 
su prez. Johnsonu gynė Ameri
kos politiką Vietname. Kai ku
rie demokratai kaltina Humph
rey, kad jis kampanijos pačioje 
pradžioje suskaldė nuosaikių de
mokratų jėgas, atitraukdamas 
jas nuo sen. Muskie. Tas atida 
rė kelią Į McGoverno laimėjimą.

Miami Beach įvyko visa eilė 
demonstracijų, jų tarpe Kubos 
pabėgėlių, kurie vos nesusikirto 
su “veteranais”, reikalaujančiais 
taikos Vietname. Policija vos 
atskyrė abi grupes su skirtingo
mis pažiūromis į komunizmą.

McGovern jau pradėjo ieško
ti būdų, kaip sujungti įvairias 
partijos grupes. Jo štabo na
riai pareiškė, kad vienas pirmų 
senatoriaus užsimojimų bus iš
sikalbėti su Čikagos meru Daley.

Priėmė Kuba
C

i Comecon
MASKVA. — Sovietų bloko 

ekonominio kooperavimo orga
nizacija Comecon formaliai pri
ėmė Kubą pilnu tos organizaci
jos nariu. Prieš tai Kubos eko
nomikos ministeris Rafael Rodri- 
guez oficialiai paprašė Kubą 
priimti.

Stebėtojai mano, kad sovietai 
nebenori vieni nešti Kubos iš
laikymo naštą ir nutarė ją pa
dalinti visoms satelitinėms Rytų 
Europos valstybėms. Sovietai 
šiuo metu parūpina 60% visų 
Kubos importų ir perka daug 
Kubos eksporto, kurio 85% su
daro cukrus, 10% — nikelis ir 
3% — tabakas.

mos serijos satelitų yra žvalgy
bos ir šnipinėjimo satelitai.

“Izvestija” rašo šia proga, kad 
satelito dalys gaminamos masi
niai, jos standartizuojamos įvai
riems erdvėlaiviams, todėl visa 
programa buvusi, palyginti, ne- 
išlaidi.



bijos chirurgus.

DARBŠTŪS VYRAI

RESTORANE

BUCO SODE

PIKNIKASPER ANNUM'Q PER ANNUMPER ANNUM

Philomena D. Pakel, President

IŠLEPĘ AMERIKIEČIAI
Radijo ir TV garsenybė Ar

thur Godfrey pasakė Mohtrea- 
lyje, kad Jungtinės Valstybės 
yra pasidariusios -‘‘išlepusių iš
perų (spoiled brats) tauta”. Da-

VISĄ LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIŲS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENA VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ. - ?

ON CERTIFICATES
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

wq 
^^SAFETY OF^ 
YOUl SAYINGS

UP TO 
. $20.000.

coil

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

— štai sąskaita už pietus, bet 
čia neįskaitytas padavėjas...

Jukas padavėjo nevalgiau...

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

ČIA NE ŽMONOS KALTE
— Tamstos galvą reikia sku

biai subandažuoti. Vardas, pa
vardė, ar esate vedęs?

__ Seselė, čia ne žmonos kal
tė. Pats susižeidžiau auto ne
laimėje...

— Kur tavasis?
— gilėjo atsipagirioti.
— O manasis atsipagiriojo ir 

nuėjo gerti.

Ameri-: lietuviškai susikalbėti, bet ar- 
savininkas gentiniečiai kalba lietuviškai, 
s lietuvių! Rasčiauskas veik visus pažįs

išeitų “aštrus badymas”.' Ki
nijoje per tūkstančius metų ope
racijos buvo daromos ir tebeda-

mistų” klubo susivažiavimo God
frey pasakė 3,000 delegatų au
diencijai: “Mes, amerikiečiai, 
sudarydami tik dalelytę pasau
lio žmonijos, sunaudojame 40 
nuošimčių viso pasaulio resursų” 
Amerikiečiai tiek fesą įpratę į 
savo amerikonišku gyvenimo bū
dą, kad reikėtų didžiausios eko
loginės katastrofos, kol jie pra
dėtų suprasti, kad reikia sau
goti ir švarinti savo gyvenamą
ją aplinką.
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sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus,

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

Argentinos lietuviai Menėje vakarienės metu. Veidu į fotografą žiūri iš kairės į dešinę Macaitė, Rasčiauskas, 
' Stalioraitis, Gudelis, Gudelevičius, -Blombergas, Lukinskas ir kiti.

* Nuotrauka J. Kažemėko

DETROIT, MICH.
— Organizacijų Centro Val

dybos posėdis įvyko liepos 9 d. 
Šv. Antano bažnyčios patalpo
se. Posėdžio metu aptarta festi
valio ir motorkados reikalai. Pa
siskirstyta pareigomis: tauto
dailės pavilionėliui vadovauja 
Stefanija Kaunelienė, maistui 
ir išgėrimui Antanas Sukauskas, 
o motorkadai Bernardas Briz- 
gys. Festivalis prasidės' liepos 
14 d. 12 vai. vidurmiestyje prie 
upės kranto, tęsis iki 10 vai. va
karo. Lietuviai turės tris namu
kus: Tautodailės, maisto ir iš
gėrimui.

— Meninėje festivalio progra
moje lietuviai nepasirodys. Ko-

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVfi dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 

kalingi pinigai dėl Kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu-

romos tokiu “aŠtraųft..bądymo 
metodu operuojamu kūno vietą 
padarant nejautria.

Vienas kinietis daktaras Mi- 
'foo Hsu ii Hong Kongo tokios 
operacijos bandymus sėkmingai 
piadafrė Chicagos univėrsitetb 
Billings ligoninėje. .

Minėtoji Amerikos Anestezio
logų Draugija siūlo siųsti į Ki
niją 18 mėnesių kursui grupę

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS HNANSLNTA1S REIKALAIS KREIPKITĖS J:

dėl meniniai vienetai nesutinka 
dalyvauti, taip ir lieka neaišku. 
Kaip ten bebūtų, bet meninės 
programos žiūrovų bus masės, 
apie dešimt tūkstančių. Būtų 
gera proga lietuviams pasirekla
muoti.

— Motorkada įvyks liepos 
15 d. 4 vai. Lietuviai renkasi prie 
Kirbi ir John R. Plakatai bus 
galima gauti susirinkimo vieto
je. DLOC Valdyba kviečia vi
sus lietuvius skaitlingai daly
vauti, kaip motorkadoje taip ir 
festivalyje.

— SLA 57 Seimas jau praei
tyje. Deroitiecių atstovų aki
mis žiūrini, Seimas praėjo dar
bingai ir kultūringai.' Slajamie- 
čiai suruošė puikiausią banketą 
Su programa ir šokiais. Banke
te dalyvavo apie 240 kviestinių

Amerikos daktarai mokosi
WJ4 ..... 4

is Kiny anestezijos meno
Amerikos Anesteziologų Drau

gija pradėjo 8 savaičių progra
mą ištyrimui kinų nuo amžrų 
praktikuojamo ahastėzijoš me
todo adatėlėmis badant tam tik
ras kūno vietas. To metodo pa
vadinimo — acupuncture dar nė 
žodynuose negalima rasti, rad

- ebau? išėjo sėiuąi Jaukta į i " : > v
į Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštų reikia pridėti 25 c., egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Kitas Menėje vakarieniaujančiu argentiniečių vaizdas. Vladas Rasčiauskas 
stovi tarp Juozo Stalioraičio ir dainuojančio Romo Deveikio/ Ties Beverkiu 

' • * -sėdi Tamošiūnaitė. į..
‘ ‘ : ” Nuotrauka J. Kažemėko

svečių. Susais nuvežė į Lietuvių 
Tautinį Klubą ir dykai pavai
šino. Klubui vadovauja joniš
kietis Juozas Gužauhkas su pą- 
gelbininkais. Seimo rengėjai r 
Jadvyga Jankuvienė, ponios Miš
eikienė, Kaulakienė ir kiti. De
troito delegatai rengėjams už 
nuoširdų priėmimą ir vaišes nuo
širdžiai dėkoja.

— Pereitą sekmadienį per 
Lietuvių Balso Radijo valandą 
padarė gražų pranešimą apie įvy
kusį Jaunimo Kongresą ir tau
tinių Šokių šventę Chičagoje jau
nuolis Jonas Dunca. Tenka pa
sidžiaugti kad kalba buvo be sve
timo akcento. A. Miežis

3. Romas Deveikis, 
pirmųjų brolis,

4. Ona Behdikaitė,
5. Monika Sanuenaitė,
5. Viktorija Bagdonaitė,
7. Monika Balčiūnaitė,
8. Karolis Blombergas,
9. Nelida Burbsite,
10. Artūras Miėiūdas,
11. Mary Barzdžiūtė,
12. Viktoras Barzdžius,
13. Zuzana Elena Tamošiū

naitė,
14. Alfredas Žyirblys,
15. Janina Macūitė,
16. Nelė Zavickaitė,
17. Alfredas Lukinskas,
18. Arnoldas Veržbickas,
19. Ričardas Rudis,
20. Jonas Baltfttaas ir
21. Pijus Gudelevičius. Pas

tarasis nešoko, bet su šokėjais 
jis atvažiavo į Cbacag^. Jis yra 
Marijonų broliukas.

Vėliau Į argentiniečių vaka
rienę atėjo anksčiau Chiėagon 
atvažiavę ir čia apsigyvenę Ar
gentinos lietuviai, kurie ne tik
tai užkando, bet kartu su visais 
padainavo ir pasikalbėjo. Dar 
vėliau atsirado Menėje ir keli 
lietuviai iš Brazilijos, kurie šo
ko šokių šventėje; Vakarienei! 
buvo pakviestas ir M. Gudelis, 
su svečiais kalbėjęs lietuviškai 
ir ispaniškai.

Menėje argentiniečių dainuo
jamos lietuviškos dainos skam
bėjo iki pirmos valandos ryto. 
Svečiai išsiskirstė, tikėdamiesi 
sekantį kartą susitikti Argenti
noje. Reporteris

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi; negales apsieiti be J. Augustaičio pa- 
riioštoš studijos. Si knyga būtina Jaekvienain, norinčiam pažinti ne?’ 
tolimą Lietuvos praeiti. -Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laiKoūrpį pažįstamieji- žmonės tvirtina, kad J: Augustaitis teisingiau

siai ir Ukšliaūsiai aprašė ir Įvertino "Antano Smetonos- veiklą.; S
v "Į < 1- A-A % - ' * >-*-*■< ‘ j, * r- 4 -

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose”' darbo valandomis. 
Kas negali • užeiti '‘Naujienas”, tai prašomas persiųs*! $1.50 čekį 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

N A U JIE N OS
IJ39 So. HALSTĘD STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę "pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

6245 So. WESTERN AVE,
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tuo*. 7 to 4, Thur*. & Frl. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

‘kurie didelių turtų nesusikrovė,į 
bet išaugino gerus lietuviškus 
vaikus. Tėvai vaikus išmokė 
gražių lietuvišku dainų. Jie su
dainavo keletą labai sentimen
talių dainų, bet geriausia jiems 
pavyko “Šinkorka”. šios dai
nos ne tik meliodija labai jau 

j lietuviška, bet ir josios žodžiai 
i liūdni ir sentimentalūs. Jie pri
mena prancūzės Pfąff melodi
jas ir žodžius ...
į Argentinos jaunimo delegaci
jai vadovauja Juozas Staliorai- 
' tis, gražiai nuaugęs 30 mėtų vy
ras, Buenos Airės mieste tvar
kąs Fordo automobilių agen-

i .. • . <•ciją.
Iš Argentinos į šokių šventę 

atvažiavo šie jauni lietuviai:
Dr. Audra Deveikytė, kuri 

pasiliks Chičagoje trejis metus, 
kad galėtų susipažinti su prak
tiška Amerikos gydytojų vaikų 
gydymo sistema.

2. Juozas Deveikis, daktarės 
brolis,

Rasciauskas pavaišino argentiniečius
Vladas Rasciauskas, 

can Trave! Bureau 
ir dažnas Argentine 
sve.ias, praeitą pirmadienį,'Be- ta, nes-jis pažįsta atvažiavusių 
įkiš 3 dieną, vaišino į šokių šven
tę suvažiavusius Argentinos šo
kėjus.

Clūcagon buvo atskridę 
dokas būrys Argentinos jauni
mo. Jie dalyvavo ir gražiai pa
sirodė šokių šventėje. Visi bū-

jaunimui suruoštame banke- 
o antradienio rytą jie kartu 

su kitais išvažiavo į Kent uni
versitetą, o vėliau yra pasiryžę 
vy.<ti į Kanadą.

Pirmadienio vakara visa Ar
gentinos jaunimo grupė buvo 
Rasčiauško svečiais. ’ Menėje vi
siems buvo nuriiarintas trošku
lys alumi ir kanadiške, jei ku
ris norėjo 
gerą gabalą šviežios 
keptos mėsos (argentiniško lo- 
miilo), saločių, bulvių ir čikagi- 
nės duonos.

Argentinos lietuviai tarp sa
vęs kalbasi ispaniškai, bet 
reikia dainuoti, tai jiems, 
dėlto, dainos geriausiai išeina 
lietuviškos. Visi kalba lietuviš
kai. Jaučiamas 
akcentas, bet kalba lietuviška. Į lietuviai jau yra gerai įsitaisę. 
Galima kiekvieną suprasti ir’Daugumas turi savo krautuves 
susikalbėti. Ne su kiekvienu'ar dirbtuvėles. Yra gana tur- 
JAV gimusiu lietuviuku galima’tingų lietuvių, bet yra ir tokių,

tėviis. Pas juos Buenos Aires, 
Rosario ir kituose miestuose jis 
yra buvęs, įvairiais Lietuvos rei- 

di-!kalais yra išsikalbėjęs, jų ruošia
mose puotose dalyvavęs ir dau
gelį argentiniečių Chičagoje 
vaišinęs. Jei kuris atvykėlis Ras- 
čiausko asmeniškai ir nebuvo 
susitikęs Argentinoje, tai iš tė
vų ar artimųjų apie Jį yra gir
dėjęs. Raščiauskas visus skaitė 
vienos šeimos nariais, kiekvieną 
kvietė ir vaišino.

Bavalgę ir pasistiprinę argen- 
timečiai sudainavo Raisciauskui 
Ilgiausių metų, o vėliau padai
navo kelias Argentinos lietuvių 

Kiekvienas gavo po ir ispanų liaudies dainas. Ar- 
r gerai iš-. gėntinos lietuvių dainos yra 

gražios. Melodijos pažįstamos, 
bet žodžiai nauji. Argentinos 
lietuvių tėvai Buenos Aires ir 
kituose miestuose atsirado 1929 

kail 1930 metais. Daugumas jų gi- 
visĮmę sekančiais ar kitais metais 

arba žymiai vėliau. Tais laikais 
lietuviams buvo sunku ir Bue- 

gentiniškasl nos Aires mieste, bet šiandien

INSURED



PAVIRŠUTINIŠKAS GALVOJIMAS |
Polemizuojant reikia vartoti neižodžiai gimdo idėjas, pyktį, 

meilę ir skatina galvoti. Mano 
straipsnis “Kritika ir veikla”, 
tilpęs “Naujienų” balandžio mėn. 
22 d. laidoje, paskatino p. Joną 
Vaičiūną taip pat kiek pyktel- 
ti ir galvoti. Kas jo sieloje su
sikaupė, jis išreiškė “Naujieno
se” š. m. liepos 3 dieną.

Jis rašo, kad “ir gero žurna
listo rašinį” redaktorius mesiąs 
į krepšį jeigu tas rašinys redak
cijai netiksiąs. I^abai aš abejoju! 
Redaktorius, turėdamas pakan
kamai diplomatinės ir praktiš
kos orientacijos, gero žurnalis
to rašinį į krepšį nemes. Kitaip 
elgdamasis, jis nustos gero ben
dradarbio ir nerespektuos kito 
žmogaus kūrybinio darbo. Jis 
ji pasiųs atgal, arba tarsis dėl 
turinio.

Ponas Vaičiūnas atetiškai 
klausia: “Kokiu kitu vardu Tam- 
ta pavadinsi asmenį, savo tau
tos atsisakiusį?” Ir toliau: 
“Tamsta esi gimęs savo tauto
je. Gimęs. O kas Tamsta bū
tum, jeigu atšaltum ir su kita 
tauta nueitum ? Būtum išsigi
męs savo tautai. Klausk kal
bininką, jie kito žodžio neras, 
nes jo nėra”. Kalba auga. Jei 
nėra, kas nors pagimdys.

Pirmiausia, nei p. Vaičiūno 
mano cituojamame sakinyje, nei 
visame rašinyje nėra žodžio “at
sisakiusį”. Aš vartoju žodį at
šalti. Kalbu apie atšalėli. Jei 
p. Vaičiūnas mano kalbą mokąs, 
tai jis turėtų tuos du žodžius 
skirti. Jų sąvokos skirtingos.

iš piršto išlaužtus žodžius, bet 
kurie yra rašinio tekste. Kas j 
šiandien yra atšalęs, rytoj jau 1 
gali būti įkaitęs. Tai pačiai tau- Į 
tai. Pavyzdžiu gali būti kad ir! 
V. Kudirka.

Žodžio “išsigimėlis” sąvoką 
p. Vaičiūnas klaidingai interpre
tuoja. Tas žodis jam nesąs keiks
mažodis. Aš patarčiau p. Vai
čiūnui padaryti bandymą. Susi
tik Tamsta ambicingą, rafinuotą 
damą. Pasikalbėk su ja ir, kai 
tarp jūs užsimegs ginčas, dreb- 
telk jai: “Tu esi išsigimėlė!” 
Laimingas Tamsta būsi, jei ji 
bus šalto charakterio. Priešingai 
esant, gal i tekti Tamstai skubėti 
pas chirurgą, kad jis susiūtų su
žalotą veidą, iš kurio išskristų 
žodis, kurį Tamsta nenori vadin
ti keiksmažodžiu. Ne žodžio ana— 
tomiška struktūra apsprendžia 
jo esenciją, bet praktiškoji sam
prata. Išsigimimo procesas vyks
ta gyvio fizinėje ir psichinėje 
struktūroje. Tai neigiamas reiš
kinys. Santykio įtampos vibra
vimas tarp tautos ir individo ma
ža ką bendra turi su degenera
cijos procesu, vykstančiu fizinia
me žmogaus kūne. Panašumas 
gali būti tarp tautos ir individo 
iš vienos pusės ir tarp individo 
ir individo iš kitos pusės. Kokia 
nors Agota gali ilgai mylėtis su 
kokiu nors Petru. Jei Petras nuo 
jos atšals, negi jis-bus išsigimė
lis?! Kas kita būtų, jei sūnus 
ar motina atšaltų nuo vienas ki
to. Tarp jų yra kraujo ryšys.

II-jo P. L. J. K. atidarymo sesijos metu Kent valst, universitete publika 
džiaugiasi per "Grandinėlės pasirodymą. Prieky sėdi Kent universiteto 
rekt. Glen Olds, toliau kun. K. Pugevičius, kun. A. Saulaitis, Br. Kviklys, 

V. Račiūnas ir kit.
Foto VI, Bacevičiaus

Jau. kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$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, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia, 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.

II x 1 t x . ■ > ’ _ /y < * •” -

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį ...

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:-

. 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
' Hili'! ■ ■■ mi ' ~~

Bet ir jų atšalimo atveju negali
ma būtų vadinti Vieną .kurį iš
sigimėliu. Atšalimo priežastys 
gali būti logiškai ir psicholo
giškai pagrįstos. Individo ryšys 
su tauta yra ir gi kraujo ryšys, 
išmirkęs pastovioj, istoriškai be
sivystančioj bendruomenėj, tu
rinčioj bendrą kalbą, bendrą kul
tūrą, bendrą teritoriją ir bend
rus papročius. Sakysim, kokia 
nors Katiuša išteka už lietuvio. 
Ji išmoksta lietuviškai kalbėti, 
myli vyrą, žavisi lietuvių kul
tūra. Ilgainiui ji užmiršta rusų 
tautą, atžala nuo jos. Pagal p. 
Vaičiūno logiką, ji turėtų būti 
išsigimėlė. Žinoma, tik iš ru
siškos observacijos sprendžiant. 
Lietuviams ji nebūtų išsigimėlė, 
bet miela sulietuvėjusi rusaitė. 
Taigi tas pats individas — ru
sams karti piliulė, išsigimėlė, 
o lietuviams — šokoladas ar iš
sirpusi uoga. Bet teisybė ant 
dviejų kėdžių nesėdi. Ant kat
ros kėdės ji atsisėstų kalbamu 
atveju: rusų ar lietuvių? Ką p. 
Vaičiūnas pasakys? Ir aš ma
nau, kad teisybė atsisės ant lie
tuvaitės kėdės. Tegul ją va
dins ir išsigimėle rusai — ji 
nebus tokia. Ji psichiškai ir fi
ziškai nedegeneravo. Ji ėjo mei
lės keliu. .0 meilė yra ašis, apie 
kurią sukasi gyvasis pasaulis. 
Ji gyvybės pradžia, egzistenci
jos variklis. Tauta valstybiniuo
se rūmuose arba ir be jų turi 
puoselėti tokią savo dvasinę šir
dį, kuri būtų magnetas visiems 
tautiečiams. Jeigu gi viens iš 
jų tos traukos nejaučia ir laiki
nai atšala, neniekinkime jį, neva-

dinkime išsigimėliu. Iš praktiš-
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Now at GLASER’S

AccuCoior 60- 
a great value in 
viewing pleasure

Vivid, lifelike color. Consistent, 
dependable performance. 
AccuCoior^. automatic tuning 
system. That's RCA's AccuCoior 
60—and it's all yours in this 
value-priced Contemporary 
console. Ultra-bright black 
matrix picture tube. Fddle-free 
tuning with RCA's AccuTint* 
and Automatic Fine Tuning. 
Come in for a demonstration.

LOW LOW PRICE
COME IN TODAY! . EASY TERMS

-- , * ■

Glaser’s Furniture and Appliance Co.
5115-5123 So. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

WBiWiW

ko požiūrio tas nieko nepadės, o 
moraliniu atžvilgiu yra netikslin
ga žmogų dvasiškai prievartauti.

M. Niedermannui išsigimėlis 
yra išgama, vokiškai Missgesi- 
alt, Krūpel. Taigi fiziškai ne
normalus. Thorndikei — iškry
pimas fizinių, psichinių ir mora
linių savybių. Weberiui — spe
cialiai tas, kuris yra psichiškai 
ir moraliai žemiau normalaus 
standartinio lygio. Einšteinas nu 
tolo ir atšalo savo gimtajam 
kraštui. Koks sveikai galvojąs 
žmogus galėtų sakyti, kad jis 
išsigimėlis ?! Taigi, “išsigimė
lis”. yra keiksmažodis. Tuo žo
džiu mes vadiname asmenį, no
rėdami jį įgelti, suniekinti.

Uodas drambliui per storą odą 
neįgels. Tas pats uodas žmogui. 
su savo geluonim gali daug 
skausmo padaryti, žmogus ab
sorbuoja meilę, švelnumą ir pik
tai reaguoja Į grubumą, pašaipą. 
Kas drįsta tvirtinti galįs kitą 
asmenį vadinti išsigimėliu, turė
tų gerokai pamąstyti, ar jo pa
ties psichinė bei fizinė būsena 
nedegeneruoja prieš tiesos, gė
rio, tikslingumo akis. Tas akis, 
kurias jis tariasi žinąs ir ma
tąs iš apčiuopiamos realybės 
platformos, bet kurios iš tikrųjų 
toje realybėje pasirodo tik mi
ražo pavidale.

Gaila, kad tenka aiškinti net 
tokį elementarinį, dalyką, kaip 
šakotumą. Ponas Vaičiūnas tei
gia, kad, > “jeigu šakotumas 
yra, tai negali būti siauras.” Ir 
medis, ir žmogus šakoja ir lapo
ja. Medį užblokuok iš dviejų pu
rių — jis šakosis siaurai, tik į 
dvi puses. Kai žmogus save už
blokuoja politinėmis, religinė
mis ir tradicijų normomis bei 
dogmomis, jis šakojasi ir lapoja

kur Tamstai kilo tokia mintis? 
Aš niekada nesisiūliau į pokal
bius.

Toliau p. Vaičiūnas rašo: 
“Straipsnio autorius remiasi re
ligijos etika, o vėliau sako ‘Ar 
ne per daug kreipiamas dėmesys 
į religinį auklėjimą?4” Jis tai va
dina prieštaravimu. Niekur ne
tvirtinau, kad remiuosi religine 
etika! Kuo aš remiuosi, dar ne
turėjau progos pasisakyti. Aš tik 
minpjau, jog “religijos etika ne- 
auklėja žmogaus neapykantos 
dvasioje”. Minėjau ir filosofiją. 
Ponas Vaičiūnas per drąsus įsi
skverbti į mano mąstymo pag
rindus. Spėliojimais rimta pole
mika neįmanoma.

P. Vaičiūnui yra tik viena 
naujoji era— bolševizmas. Man 
gi vaizduojasi tokia era, kuri bus 
sintezė iš viso to, ką žmogaus 
genijus galėjo sukurti geriausio. 
Jis kalba apie dabartį, aš kal
bu apie ateitį. Rodos kalbame 
lietuviškai, bet nesusikalbame.

P. V. vadina mane oponentu. 
Tuo tarpu ne aš str. “Veikla ir 
kritika” jį kritikavau, bet jis 
mane bombarduoja. Vadinas, jis 
mano oponentas. Kaip jis klys
ta sąvokas painiodamas, taip kly
sta ir kritikuodamas.

Jam neaišku, kas tie “kitaip 
galvojantieji”. Jam rodos, kad 
aš turiu galvoje ieškančius san-I 
tykių su okupantais. ? Jeigu 
Tamsta nežinai, tai prielaidomis 
nederėtų operuoti. Jei minčių 
nedetalizavau, vadinas turėjau 
galvoje bendrybes, kurios apima 
mąstymo visumą.

Kalba p. V. ir apie tautų bei 
luomų išsigimimą. Ar aisčiai 
su jotvingiais išsigimė? Ar lie- 

, tuvių tauta išsigimtų, jei, žiau
riems istorijos ratams besisu
kant, ji šimtmečių bėgyje išnyk
tų ? Tai nebūtų išsigimimas, bet 
gyvenimo evoliucijos procesas. 
Romos valstybės ir imperijos iš
nykimas galima aiškinti ne išsi
gimimo dimensijomis, bet žmo
nijos tobulėjimo evoliucija. Juk 
patricijai ir visa diduomenė ne
gi buvo socialinio gyvenimo puoš 
mena, nuvytusi prieš ' plebėjus 
ir vergus. Išsigimimo sąvoka 
kaišiojama dažnai ne ten, kur 
ji reikalinga. Ar Lietuvos ba
jorija buvo Lietuvos puošmena, 
ar didelės bendruomenės šašas, 
parazitiškai naudojęs masių dar
bo jėgą? Jeigu ne, tai ir jokio 
išsigimimo proceso nebuvo, žlu
go valstybė, ir bajorų vietas už
ėmė žmonės be privilegijų. Už
kopė demokratija viršum. Ka
dangi tauta nėra fizinis kūnas,

tai ir išsigimimo negali būti. Iš-. 
sigimsta tik žmonės, individai. 
Tai daktarų ir ligoninių objektai.

P. V. klausia, ar žmogaus elge
sys derinasi su žmogiškumu (m. 
p.). Žmogaus elgesys gali derin
tis ne su žmogiškumu, bet su 
žmoniškumu. Kiekvieno žmo
gaus elgesys yra žmogiškas, bet' 
ne kiekvieno žmoniškas.

P. V. nepatiko mano sakinys: 
“Tačiau patys, skaičiumi ir po
litine galią būdami maži, lyg 
širšės lizde pajudintos, norime 
aštriais geluonimis .ginti savą
sias teises ir įsitikinimus”, šis 
sakinys yra lyg išvada straips
nelio dalies. O ten aš kalbu ne 
apie tautos kovą su jos priešais. 
Aš kalbu apie žmogaus kovą su 
žmogumi, kada mes kitame žmo
guje nematome žmogaus. Turėtų

p. Vaičiūnas gerai suvirškinti 
minčių esmę turinyje ir tik tada 
imtis kritiko plunksnos. Kritiko 
tikslas aiškintis, o ne provokuo
ti. Nemanau, kad jis turėtų blo
gą tikslą. Tačiau ir be blogės 
intencijos, nesupratus teksto, ga
lima pasidaryti sau ir kitiems 
nemalonumų.

Jo kritikos žodžiai dažnai įvilk
ti į jautrias emocijas. Operuoja 
jis kenčiančios tautos vardu ir 
net nukankintųjų kaulais. Tokia 
gražbylystė tiktų politinei pro
pagandai, bet ji netinka rimtus 
reikalus svarstant. Mes mėgsta
me oratoriškai kalbėti ir įsivaiz
duoti kovotojais, bet užmiršta
me, kad liūdną ir tragišką va
landą mylimuosius palikome išbė 
gę su prikimštais lagaminais.

Kazimieras Baltrukonis

II-jo P. L. J. K. atidaryme Kent, Ohio, valst. universitete sveikinimo žodį 
tarė Cleveland© miesto sanitarinio distrikto direktorius inž. R. Kudukis. 
Jis perdavė linkėjimus ir miesto burmistro R. Perk, nes tą dieną, 4-to liepos 

šventėje burmistras negalėjo apleisti Clevelando.
Foto VI. Bacevičiaus

Nuo

FrankZogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 80632
S PHONE: 254-4470

INSURED

intelektuališkai, dvasiškai ribo- — 
tuose plotuose. g]

Aš savo rašinyje kalbu apie T 
filosofiją ir Evangeliją, klaus- y 
darnas: “Argi jų įtaka išgara- 1 
vo?” O p. Vaičiūnas sako: “neti- 1 
kiu, kad būtų išgaravusios ne tik y 
lietuvių, bet ir svetimtaučių f i- 1 
losofijos”. Filosofijos negaruo- J 
ja. Garuoja įtaka. Apie ją ir y 
kalbu, čia vėl painiojamos ma-i 1 
no mintys. | >

Įdomiausia, kad p. Vaičiūnas y 
man siūlo įsigilinti į Evangeliją | 1 
ir ypač filosofus, nustatančius £ 
tautos sąvoką. Taip išeitų, lyg 
aš tos sąvokos nesuprantu. Pa- 
grįsk, drąsusis Rekomenduoto- 
jau, kuo remdamasis taip tvir
tini! Tautos sąvoką niekas ne
gali nustatyti. Ją gali tik aiš
kinti, formuluoti. Ginčijamasi 
ne tiek dėl jos formalaūs apibrė
žimo, kiek dėl jos esmės ir jos 
įtakos bei reikšmės civilizacijos 
ir kultūros raidai. Tuo reikalu 
aš esu studentas. Jei Tamsta 
jauties galįs būti profesorius — 
mielai išklausysiu. Studentas 
esu, juo ir mirsiu. Tautos egzis
tencijos klausimas evoliucijos 
procese nuolat kelia naujų pro
blemų. Toliau Tamsta liepi man 
gerai išstudijuoti Kristaus mok
slą. Iš kur Tamsta žinai, kad jo 
nesu studijavęs? Gerai išstu
dijavęs. Kaip suprasti “gerai”? 
Tokį studijų objektą, dėl kurio 
beveik pora tūkstančių metų teo
logai ir mėgėjai nuolat ginčija
si ! Dėl kurio interpretavimo že
mė prarijo tūkstančius žmonių! 
Mielai išsėdėčiau prie žmogaus, 
kuris būtų gerai išstudijavęs 
Kristaus mokslą. Būtų įdomus 
pasikalbėjimas. Studijuoti dėl
to, kad galėčiau su Tamsta kal
bėtis, kažin ar būtų verta. IŠ

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

J
NSUREi
\ ’O / 

OW/, F

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

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

UNIVER
Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

įsteigta 1923 metais > ' TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Ko reikėjo laukti?
Brooklyne pranciškonų leidžiamo Darbininko redak

torius liepos 7 d. numeryje parašė demęsio vertą įžanginį. 
Jeigu neskaityti Kanadoje leidžiamų Tėviškės Žiburių, 
pranciškonų leidžiamas laikraštis geriau informuoja sa
vo skaitytojus apie lietuviams labiausiai rūpimus klausi
mus negu kiti laikraščiai. Porą kartų jis drįso net ir Chį- 
cagos lietuvių katalikų skriaudas iškelti viešumon, tiks
liau informuodamas ir apie pavergtoje Lietuvoje vyks
tančią didelę lietuvių tragediją, bet ko jis siekia šį kartą 
'—sunku atspėti.

Turime galvoje Darbininko įžanginį, pavadintą “To 
ir reikėjo laukti”. Atidžiai perskaitėme redaktoriaus 
dėstomas mintis. Dar atidžiau perskaitėme “tarybinėje” 
Lietuvoje išleistą Lietuvos vyskupijų vyskupų ir valdy
tojų ganytojinį laišką tikintiesiems ir kunigams raštą, 
atspausdintą tame pačiame'Darbininko numeryje. Per
skaitėme ir galvojame, kogi reikėjo laukti? Ką laisvame 
pasaulyje leidžiamas pranciškonų laikraštis galėjo pra
nešti apie didžiausią prievartą, taikomą katalikų baž
nyčiai?

Niekam ne paslaptis, kad okupuotoje Lietuvoje ka
talikų bažnyčia prievartaujama pačiu žiauriausiu būdu. 
Komunistai prievartauja kitų tikėjimų žmones, bet nie
kur tie prievartos veiksmai nebuvo ir nėra toki žiaurūs 
ir toki dideli, koki pastebimi Lietuvoje. Lietuvoje prie
vartaujami ne vien paprasti tikintieji, bet prievartau
jami dvasiškiai ir prievartaujama visa bažnyčios vadovy
bė. Niekam ne paslaptis* kad okupantas savo žmones yra 
įsodinęs į aukščiausią bažnyčios vadovybę. Katalikai ko
votojai padėti į kalėjimus, išsiųsti prievartos darbams, 
izoliuoti į giliausias provincijas, išvaryti mirčiai.

Laisvasis pasaulis žino, kad Prienų ir Alytaus aps
kričių lietuviai pasiuntė į Jungtines Tautas peticiją, pa
sirašytą 17,054 lietuvių. Parašai buvo renkami pačių 
okupantų ir jų tarnų panosėje. Pasirašinėjo visi, nes vi
siems lietuviams daroma didelė skriauda. Lietuviai rei
kalavo pripažinti pagrindines žmogaus teises, leisti žmo
nėms tikėti arba netikėti taip, kaip jie nori, neprievar- 
tąuti jų sąžinės, neprimesti jiems tikėjimo, kuriuo neti
ki. Sovietų Sąjungos vyriausybė yra pasižadėjusi duoti 
vįsiems gyventojams Jungtinių Tautų pripažintas pa
grindines žmogaus teises. Lietuviai okupantą, apgavo, 
sakydami, kad peticiją siųs Brežnevui. Viena peticija 
jam jau anksčiau buvo pasiųsta, bet jis nesiteikė į ją at-

sakyti. Lietuviai pasakojo, kad antroji peticija turi tu
rėti daugiau parašų. Tada ko gero, ir Brežnevas atkreips 
į tai dėmesį.

Bet vietoj Brežnevo, peticija pateko j laisvąjį pasaulį, 
į Jungtines Tautas. Aiškus daiktas, kad peticijos tekstas 
su visais parašais okupantui yra žinomas. Okupanto 

1 agentai Jungtinėse Tautose gavo fotostatines lietuvių 
peticijos kopijas.

Kiekvienam lietuviui buvo aišku, kad okupantas 
I šitokio lietuvių žingsnio, praskambėjusio visame pasau- 
! lyje, pro pirštus nepraleis. Jis kabinsis ir gal jau kabi- 
( naši prie parašų rinkėjų, bet jis padarė dar didesnį spau- 
i dimą į Lietuvoje likusius dvasiškius. Kiekvienam aišku, 
' kad vyskupai buvo priversti paskelbti po peticija pasira

šiusius niekinantį ir smerkiantį raštą. Trečiasis to laiško 
paragrafas šitaip skamba:

“3. Pagaliau, paskutiniu laiku kai kuriose pa
rapijose neatsakomingi asmenys, kunigų ir tikinčių
jų vardu, prie bažnyčių ar net pačiose bažnyčiose, o 
kartais lankydamiesi į namus, renka ant lakštų su 
tekstu ar net be jokio teksto parašus, neva tam, kad 
kleboną iškeltų, kad bažnyčios neuždarytų, kad pa
skirtų kunigą, kad klebono ar vikaro neiškeltų ir 1.1. 
Tie parašų rinkėjai vėliau pakeičia ar parašo tekstą, 
prie jo pridėdami surinktus parašus. Bet juk tai yra 
klastojimas. Mus labai stebina, kad pasitaiko tikin
čiųjų, kurie pasirašo, nežinodami dėl ko ir kam bei 
negalvodami, kokios bus to pasekmės”. (Darbinin
kas, 1972 m. liepos 7 d., 2 psl).
Kiekvienam aišku, kad komunistinė ‘‘tarybinės” 

Lietuvos valdžia, • prievartaudama Lietuvoje likusius vys
kupus, nori niekais paversti Jungtinėms Tautoms įteiktą 
peticiją. Jeigu parašus rinko “neatsakomingi asmenys”, 
jeigu taip lengvai keičiami parašų tekstai, jeigu iš viso 
tekstai vėliau .pridedami, tai kokios vertės yra ta 17,054 
parašų peticija? Kiekvienam aišku, kad sovietinės val
džios atstovai vyskupų raštą jau bus įteikę atsakomin- 
giems Jungtinių Tautų pareigūnams. Kad Amerikos 
pranciškonai žinotų, koki netvarkingi buvo tie parašų 
rinkėjai, Darbininkas įdėjo “tarybinės” Lietuvos vys
kupų valdytojų laišką. Kad kiekvienam Amerikos lietu
viui būtų aišku, kuriems tikslams pranciškonai leidžia 
laikraštį, jie skelbia visą išprievartautos katalikų bažny
čios vadovybės raštą. Jie žino, kad Maskva tikinčių per
sekiojimą bando paneigti vyskupų balsų. Jiems aišku, 
kad vyskupų balsas turi nutildyti kunigus, o kunigų bal
sas turi nutildyti tikinčiuosius. O ką tuo reikalu pasako 
Darbininko redaktorius? štai ‘To ir reikėjo laukti” pa
grindinė mintis:

“Gyvenantieji laisvėje neturime moralinės teisės 
vertinti Lietuvos vyskupų laiško.” (Ten pat, 3 psl). 
Jeigu Darbininkas būtų leidžiamas komunistiniame 

Vilniuje, tai dar galima būtų suprasti nenorą vertinti 
vyskupų laiško, bet leidžiant laikraštį laisvame krašte, 
toks susivaržymas nepateisinamas. Darbininkas stipriu 
balsų,, aiškiais straipsniais, nedviprasmiškomis minti
mis turi visam pasauliui pasakyti, kad “tarybinėje” Lie
tuvoje katalikų bažnyčios vadovybė yra prievartaujama, 
kad į Lietuvoje paskelbtus vyskupų raštus nereikia kreip
ti rimto dėmesio. ■ . • - .

Darbininko redaktoriai tą žino, bet jie to nedaro. 
Teisybę apie katalikų padėtį Lietuvoje turi, pranešti 
Naujienos. . . L. ;
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i Prūsis parvežė įdomių 
ir Druskininkų

PONIA PATRICIJA NIKSONIENĖ

Jeigu nori linksmas būti, reikia su draugais 
pabūti Naujienų piknike, liepos 30 dienų, 

Bučo sode, Willow Springs, III.

— Apie* ponios Patricijos 
Niksonienės kelionę į Chica
goje suruoštą Lietuvių Tauti
nių šokių šventę Vilniaus lie
tuviai žinojo liepos 2 dienos 
vakarą, — tvirtina iš “tarybi
nės” Lietuvos šiomis dienomis 
sugrįžęs senas čikagietis Frank 
Prūsis. — Nežinau, ar dauge
lis vilniečių žinojo, kad Ame
rikos prezidento žmona buvo 
atvykusi į lietuvių suruoštą 
Šokių Šventę, bet man jie pa
pasakojo tos pačios dienos va
karą. Aš pats nieko nežinojau, 
kad ponia Niksonienė. vyktų į 
Chicagą. žinojau, kad Ameri
kos lietuviai ruošią didelę šo
kių šventę, bet man ir į galvą 
neatėjo mintis, kad ponia Nik- 
sonienę teiktųsi atvažiuoti.

— Buvo taip, — toliau papa
sakojo į Naujienas užėjęs se
nas naujienietis ir Chicagos 
lietuviams gana gerai žinomas 
visuomenės veikėjas. — Aš pa
sinaudojau Vlado Rasčiausko 
ruošiamom ekskursijom ir bir
želio viduryje išvykau Į Lietu
vą, kartu su kitais Amerikos 
lietuviais. Buvome didelė gru
pė, 35. Vieni važiavome- pir
mą kartą, o kiti ten vykome 
paskutinį. Aš pats palikau Lie
tuvoje didoką skaičių giminių. 
Norėjau nuvažiuoti ir juos ap
lankyti, bet nepasitaikė pro
gos. Dabar laiko turiu, jau ke
lintas metas esu išėjęs pensi
jon, tai nutariau pamatyti, 
kaip mano giminės gyvena ir 
pasižiūrėti, kaip “tarybinėje” 
Lietuvoje gyvena darbininkai. 
Papasakosiu savo įspūdžius ir 
apie tai, bet- pirma noriu pa
sakyti, kokį įspūdį man pali- ’ 
ko žinia apie pomes prezidęn*

^rTTp ACH TP — Ar žinote, kad $iandi£P 
V J ponja Niksonienė, prezidento

Niksono žmona, buvo atskri
dusi į Lietuvių Tautinių šokių 
šventę?

— Ne, nežinau, — jam atsa
kiau.

— Nežinote? — jis kartu su 
manim nustebo. — Taip, ji bu
vo. Ji dalyvavo lietuvių suruoš 
toje šventėje.

— Iki šip meto nė vieno pre
zidento žmona į lietuvių ruo
šiamas šventes neatvykdavo, 
— jam atsakiau. — Aš girdė
jau, kad lietuviai tokią šventę 
ruošia, bet nieko nežinojau, 
kad prezidentienė būtų vykusi 
Chicagon.

— Taip, ji šiandien specia
liu prezidento Niksono lėktu
vu atskrido į Chicagą, kad ga
lėtų būti šokių šventėje.

Tą jauną vyrą esu matęs Gin
tare, jis mane taip pat yra ma
tęs. Jis žinojo, kad aš atvykęs 
iš Amerikos, o gal žinojo, kad 
gyvenu Chicagoje. Mudu galė
jome anksčiau pasikeisti ke
liais sakiniais, bet arčiau vie
nas kito nepažinome.

Man parūpo patirti, iš kur 
jis tokią žinią galėjo patirti? 
Laikraščiuose jos nebuvo. Nie
kas oficialiai jos nepranešė. 
Žinia man patiko. Jeigu jau pre
zidento žmona nutarė atvykti 
į lietuvių organizuojamą šo
kių šventę, tai geras ženklas. 
Lietuviai nėra toki jau prasti 
žmonęs, jeigu net prezidento 
žmona panoro su jais paben
drauti, galvojau. Žinią pra- 
nešusio jauno vyra paklausiau:

— Iš kur jūs tokią žinią ga
vote?

Jis man neatsakė į klausimą, 
bet manęs paklausė:

— O ką, netikite?
— Neturiu pagrindo netikė

ti, kaip Jums nėra jokio pa-

; ti.enčš atvykimą į lietuvių 
■ tinių šokių šventę.

— Mūsų ekskursiją buvo nu
vežta į Druskininkus ir Kauną, 
bet mes visą laiką prisilaikė
me Vilniaus. Buvome apgy
vendinti Gintaro viešbutyje. 
Vilniečiams tai yra pats geriau 
sias lietuvių sostinės viešbutis, 
bet aš esu truputį kitokios nuo- 
mopės apie šį “geriausiąjį” vieš, 
būtį. Geras jis tuo, kad minė
tame viešbutyje yra baras ir 
bet kada gali užeiti ir gauti 
alaus. .Kelionėje man teko su
sidraugauti su kėliais žmonė
mis, bet gana dažnai sueidavo
me su vienu žemaičiu. Abu 
grįžome į Gintarą ir abu užsi
manėm išgerti po stiklą lietu
viško alaus. Vasaros metu Vil
niuje alus labai reikalingas, 
bet ne visuomet gali jo rasti. 
Kas Vilnių gerai pažįsta, tai gal 
neturi jokio sunkumo alaus 
stiklui rasti, bet kai mes jo ne
pažinome, tai Gintare buvo ge
riausia vieta alui.

— Atrodo, kad Gintaro alus 
buvo žinomas ir kitiems vilnie
čiams lietuviams; — toliau pa
sakoja p. Prūsis. — Mes paty- 
rėme, kad Gintaro restorane ir. 
barelyje susirenka patys įta
kingiausi lietuviai, Čia sueina 
ne tiktai valdžios žmonės, bet 
įvairūs menininkai. Jie ne tik
tai pasikeičia nuomonėmis, 
bet gali lemčiau užkąsti ir išsi
gerti, o jaunimas gali ir-pa; 
šokti. Vakarais Gintaro žmo
nės padainuoja arba jiems dai
nuojamų dainų pasiklauso. 
Mudviem begirkšnojant prie 
baro, prie manęs priėjo vienas 
24 metų amžiaus vyras ir man 
pasakė:

tau-

kyti, — jam atsakiau.
— Žinia tikra, — jis man pa

kartojo.
— Jeigu ji šiandien buvo 

Chicagoje, tai man įdomu pa
tirti, kaip ta žinia taip greitai 
Lietuvą pasiekė, — jam pako
mentavau.

_ Nįphįo^jis* manajai Įieatsįkė. 
Nieko daugiau ir aš jo neklau- 
siau. Abu patylėjome kurį lai
ką, o vėliau jis tarė:

— žinokite, kad Lietuvoje 
liepsnelė dar dega...

Taręs tuos žodžius gražiai 
nuaugęs jaunas geltonplaukis 
akimis mane ’ atsisveikino ir 
nuėjo į kitą kambarį pas savo 
draugus.

Bus daugiau) 
Reporteris
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JURGIS STUDENTAS MASKVOJE ‘

P. Narutavičius buvo daug girdėjęs ir skaitęs 
apie Kaukazo kalnų grožį. Jis svajojo kada nors 
pamatyti tą kraštą, kaip nors jį pasiekti. Ir va, 
sutaupęs pinigų, jis pasiryžo savo svajonę įvyk
dyti. Petras ėmė ruoštis kelionėn.

Tuo metu Jurgis Savickis grįžo į Maskvą, įsto
jo į Agronomijos Institutą, vėliau studijavo juri
dinius mokslus. Praktikos darbų jis neturėjo 
(kaip pvz. medikai ar technikai tad jo laikais ne
buvo perdaug suvaržytas, ir jis, dėdės pagalbos 
beprašąs, prisiėmė banko valdininko tarnybą.

Būdamas Maskvojo, jis žavėjosi rusų teatrais 
ir juos lankė su dideliu pamėgimu. Ypačiai jis gė
rėdavosi “Bolšoj Teatr” pastatymais — tai buvo 
didysis išgarsėjęs Maskvos teatras, kur buvo su
trauktos geriausios sceninio meno pajėgos.

Petras Narutavičius, grįždamas iš Kaukazo 
per Maskvą, sustojo Jurgį aplankyti. Jurgis tuo 
laiku (studentiškomis akimis žiūrint) buvo labai 
gerai įsikūręs — turėjo savo nedidelį butą. Jis lan
kydavo kolokviumus. Bet tuo pačiu metu jį labai 
viliodavo teatras. Visa širdimi jis buvo atsidavęs 
teatro menui, nepraleisdamas naujausių premje
rų scenoje. Anot P. Narutavičiaus, Jurgis buvo 
nuvedęs ir jį į Maskvos “Bolšoj Teatr”, į kurį la

bai sunku buvo pakliūti. Tada ėjo didelė, garsi 
Čechovo drama “Vyšniovyj Sad” (Vyšnių sodas), 
turėjęs didelį pasisekimą Rusijoje.

Kiek pasisvečiavęs pas Jurgį Maskvoje, P. Na
rutavičius vyko į Vilnių uždarbiauti privačiomis 
pamokomis, kad galėtų toliau mokytis Šveicari
joje. O Jurgis Savickis išsikėlė į Krokuvą, vaka
rietiškos kultūros miestą, kur buvo įstojęs į uni
versitetą ir, vis dėlto, lygiagrečiai. studijavo ta
pybą. O vasarą tėviškėje Įeidamas atostogas, so
de būvo^pastatęs namuką ir įsirengęs meno gale
riją.'

JURGIS — BŪSLMAS DIPLOMATAS
Jau pirmojo pasaulinio karo pradžioje Jurgis 

Savickis Lietuvių Komiteto nuo Karo Nukentėju- 
siems Šelpti buvo įgaliotas lankyti lietuvius pabė
gėlius, išmėtytus po įvairius Rusijos miestus, ir 
juos visokeriopai šelpti. Tuo metu ir Felicija Bbrt- 
kevičienė tą,patį globos darbą dirbo, lankydama 
Mažosios Lietuvos pabėgėlius. 

i

Vėliau jaunas ir gabus Jurgis Savickis buvo 
pasiųstas atstovu į Stockholmą visus Skandinavi
jos lietuvius aptarnauti bei juos aprūpinti. Iš ten 
jis vizitavo Daniją ir rūpinosi joje esančiais lietu
viais, karo tremtiniais.

Iš Danijos sostinės Kopenhagos jis ne kartą 
važinėdavo į Stockholmą, kur dalyvaudavo lietu
vių konferencijose. Pats gyvenimas tremtyje J. 
Savickį ruošė diplomatinei tarnybai.

DIPLOMATINĖJE TARNYBOJE
1918 m. grįžęs į Lietuvą, Jurgis Savickis pa 

stoviai dirbu Užsienio Reikalų Ministerijos diplo
matinėje tarnyboje. Tuo pat metu, kaip beletris
tas, jis paliko neišdildomus pėdsakus mūsų litera
tūroje. Jurgis Savickis buvo vienas gabiausių 
mūsų diplomatų ir pirmasis Lietuvos atstovas 
Skandinavijoje. Aristokratiškų manierų inteli 
gėntas, šviesių idealų kultūrininkas, rašytojas, 
menininkas negalėjo būti nepastebėtas.

. r • » - r*“ y* . * '
Gal ne pro šalį bus pasakyti, jog Kauno ponios 

(ypač svetimtautės) sekiodavo jį akimis, zaveda
mosios jo išvaizda, gabumais, jo sąmojum.

1919 m. Jurgis Savickis buvo paskirtas pir
muoju Lietuvos atstovu Danijoje. Taip pat jis Lie
tuvą atstovavo Norvegijoje ir Švedijoje iki 1923 
metų. Pastoviai gyvendamas Kopenhagoje, jis 
lankydavo minėtąsias kaimynines valstybėse, vė
liau mihišteriš J. Savickis buvo paskirtas į Olandi
ją(1923 —1925) ir į Suomiją (1923 — 1927). Vi
sur sėkmingai eidavo savo pareigas.

Tačiau jis pasiilgdavo Lietuvos, savojo krašto, 
savų žmonių, draugų ir savo artimųjų. Atvažiuo-j 
damas į laikinąją mūsų sostinę Kauną tarnybos 
reikalais, jis aplankydavo ąavo brolius ir taip pat 
jaunystės draugą (tada jau inžinierių) P. Naru
tavičių su žmona.

- — Vaje, kaip jūs skurdžiai gyvenate! — nu
stebo Jurgis įėjęs į mūsų vienintelį kambarį, ii-
nuomotą ekonomisto Andriaus Vosyliaus šeimo-

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, 1^— THURSDAY, JULY 13, 1&T2

je. Jokio buto ir už pinigus negalima buvo gauti 
tais laikais Kaune. ..

Kai aš pilsčiau arbatą į emaliuotus ameriko
niškus puodukus, jis su užuojauta pasižiūrėjo į 
mus ir tuojau pasiūlė, ar nereikėtų iš Švedijos at
siųsti mums reikalingiausių daiktų? Mat, po ka
ro Lietuvoje nieko ničnieko nebuvo. Valstybės 
iždas buvo tuščias^ nebuvo pinigų nei algoms iš
mokėti. Tada gaudavome algas “natūra”, t. y. 
įvairiais daiktais, kuriuos mums siuntė amerikie
čiai: geležinės kariškos lovos, matracai, pataly
nė, ligoninių įvairūs indai ir 1.1. Buvo didelis var
gas... ;

— Taip, taip, — nuleido žvilgsnį Jurgis. — Iš 
nieko pradedame gyventi... Iš pelenų keliasi Lie
tuva!

Per tuos neilgus apsilankymus Kaune jam pa
sisekdavo savo paruoštiems spaudai rankraš
čiams rasti leidėjus. 1922 m. išėjo iš spaudos Jur
gio Savickio pirmasis novelių rinkinys “šventa
dienio Sonetai”. Tai nemažos apimties knyga, tu
rėjusi gerų atsiliepimų ir recenzijų.

Jaunasis diplomatas atvažiuodavo iš užsienio 
praleisti atostogų jo pamiltoje Palangoje, kur 
buvo įsigijęs nuosavą senoviško stiliaus vilą, be
veik priešais kurhauzą.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
NRAŠTĮ “NAUJIENAS”IM
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DL ANNA BALIONAS 
AK1Q, ausų mosiu 

ir GRRKits Ligos" 
PRITAIKO AKINIUS 

2«5i W. 63rd STREET 
Ofi* Pk«»pect L3229 
Rnid. Ulif.: WXlbrook 5-5076

Kasdien nuo Iff TE 12 vaL ryto, 
quo 7 iki 9 vai, ntk. Tree, uždaryte'

------------------239-4683

0R. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puteli Rd. (Crawford 

Madičal Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal nusitari 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

’ Iolof.j PResjMct 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadienini, 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Ražu 1241 WEST 6«th PLACE 
®honor REpublic 7-7*64

DR. C. K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

. Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
physician and surgėon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 ___
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

.-ir sestad. tiktai susitarus.

vai.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

KANADOS
SLA 72 kuopas veikla 

i HAMILTONAS, Ont 
liepos 23 d. SLA 72 kuopa A. Pa
liškio gražioje sodyboje, esan
čioje Poris, Ont., rengia tradici
nę gegužinę. Pradžia 12 vai.

SLA 72 kuopa Hamiltone at- 
sisteigė prieš 11 metų ir darbš
čių SLA veikėjų dėka kuopa yra 
veikli. Kuopa kas metai ruošia 
gegužines ir į jas visuomet su
traukia daug publikos, o iš gau
to pelno paskiria tautiniams rei
kalams.

Iš eilės jau 6 metai kuopa 
ruošia gegužines savanorio-kurė- 
jo A. Podalskio sodyboje. Vieta 
yra labai graži ir patogi jauni
mui ir senimui. Jaunimas atvy
kęs j gegužinę galės naudotis 
maudymosi baseinu; suaugę, kas 
norės virti ar kepti, virimo kros- 
nėmis, o kas norės galės gauti 
vietoje pagaminto maisto.

Kas mėtai į SLA gegužines su
važiuoja žmonės iš tolimiausių 
apylinkių, taip, kad SLA gegu
žinė tapo lyg susipažinimo vie
ta. Laikas patogus — atostoga
vimo metas.

Nėra tų metų, kad SLA na
riai ir ne nariai iš JAV, atos
togaudami Kanadoje, neatvyk
tų j SLA gegužinę. Paskutiniais 
metais turėjome svečių iš New 
Yorko, Chicagos, Detroito ir net 
iš tolimosios Kalifornijos ir Van
kuverio.

Kelias j gegužinę:
Važiuojantiems iš vakarų į 

rytus, 2-ruoju keliu, privažia-

TT >w fl A 0

š, m.

vus 5-tą kelią yra šviesos 
šviesų sukti į kairę ir už P/ 
lios privažiuosite A. Pad 
sodybą, kurioje plevėsuos ] 
vos trispalvė. Važiuojan

privažiavus 2-rą kelią prie švie
sų sukti į dešinę. Posūkio vie
toje bus rodyklės, rodančios 
kryptį į SLA gegužinę.

Kviečiame SLA narius ir ne 
narius iš Londono, Toronto, St. 
Catharines, Hamiltono ir kitų' 
vietovių į didžiąją SLA tradici
nę gegužinę, sekmadienį, liepos į 
23 d. į A. Padalskio sodybą.

Troškulio ir alkio nereikės kęs
ti. Svečiai bus vaišinami, SLA 
kuopos darbščiųjų narių paruoš
tu maistu ir t. t.

J. šarapnickas, 
SLA 72 k. pirm, j

čia St. Cathai 
įvykiu minėj i 
nes mieste.
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CLEVELAND, OHIO
ALT susirinkimas

Informacinis Clevelando lie
tuvių organizacijų atstovų susi
rinkimas įvyksta sekmadienį, 
š. m. liepos mėn. 16 d. tuoj po' 
10:30 vai. šv. Mišių Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje.

Darbotvarkėje:
1. Tolimesnė veikla dėl padė

ties pavergtoje Lietuvoje,
2. Pavergtų Tautų Savaitės 

minėjimas Clevelande,
’ 3. ALT Skyriaus vidaus 

kalai.

Organizacijos prašomos
siųsti savo atstovus. Yra numa
tyta, kad susirinkimas bus trum
pas.

ALT Clevelando Skyriaus 
Valdyba

rei-

pri-

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHTAS)
5525 So. Mariom Avs. — 586-1229

GtLtS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYŪiA 

2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai; PR 84X33 Ir PR WX34 J

i į os, įvykusios s. m_ birželio 18 d. St. Cathari- 
lietuvię demonstracijas stipriai parėmė ir ki- 
komunisty pavergtos tautos.

Foto S. Janušonio

Žygiuoja nuo miesto rotušės prie laisvės paminklo padėti gėles ir pagerbti 
žuvusius dėl pasaulio laisvės ir komunistę nužudytuosius vergy stovyklose 
Sibire ir kitur. Demonstracijy priekyje žygiuoja iš dešinės Į kairę: J. Ša- 
rapnickas — B-nės pirm.; J. Martin — Kanados valdžios atstovas; J. Wa- 
$huta — einąs St. Catharines miesto pareigas ir S. Šetkus — B-nės narys» 
Užpakalyje žygiuoja V. Zubrickaitė, M. šetkus, J. Alonderis ir keli šimtai 
1 ***-* -j--.— demonstrantu su įvairiais plakatais.

.< < Foto S. Janušonio

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
er siliepia, skambinti M- 3-000'.. > -

DR. NINA KRAUCEL-
KRIAUCEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
'6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801 •

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtad. Ir Šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.■ 
Trečiadieniais uždaryta,

DR. FRANK PLECKA5
OPTOMETRIST AS'

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7f*t St. — tol. 737-5149 
TTAna akis. Pritaiko akinius ir 

' “contact tenses’-
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEĮBUTIS 
INKŠTŲ, POSLĖŠ IR 

PROSTATOS' CHIRURGIJA 
1A56 WEST 63rd "STREET

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

- • Ofiso telef.: 776-2880
Naujastoz. telef.: 448-5545

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

OfiM» 2750 West 71 st St. 
Tek 925-M96

Valandos: 2—8 vai vSk. Penktadienį 
10—12 ir duo 2 iki 8 tai. yak. 
■^pirmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tolu WA 5-3099 

GRADiNSW
■■ VĖSINTUVAI

NUO
§99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 
s ,■ ,-7

nal — imperialistiniai sovietų 
komunistų planai, aišku kėlia 
didėjančią rezistenciją visų pa
vergtųjų tautų, kurios jokiu 
būdu nenori būti sunaikina
mos. (LWIL)

MANOJI BLOGESNĖ
i ir-* - ’f**

— Mano žmona sučiupo visus 
pinigus ir pabėgo.

— Manoji blogesnė: Visų ma
no uždarbį išleidžia ir niekur ne
bėga.

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

. . • ŽKMA KAINA ‘
R. i I R t N A S

2047. W. 67th PI. WAibrook 54063

į MOVING
Apdraustas perkrsustymas 

iš Įvairių atstumu* 
ANTANAS VILIMAS

823 Wtst 34 Place 
Tel4 FRentier S-1SS2 * ----- *

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M. ’

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 Šo. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
L - --------- ---------

NAUJAS PAVERGTŲ 
TAUTŲ RUSIFIKACIJOS

PLANAS ' ‘
Nikitos Chruščiovo valdymo 

metais Sovietų Rusijos spau
doje buvo kartojama, kad So
vietai yra įvairių respublikų 
federacija, dažnai tas respub
likas minint jų tikrais vardais, 
neginčijant, kad tose respub
likose gyvena visiškai skirtin
gos tautos.

Dabar gi, Brežnevui valdant, 
palaipsniui įvedamos aiškios 
permainos. Vis dažniau rašo
ma apie “tarybinę tautą” ir 
pabrėžiamas milžiniškas rusų 
tautos vaidmuo.' Apie tas ^ta
rybinę tautą” sudarančias 15 
tautinių respublikų, kurios 
anksčiau būdavo tiksliai išvar
dinamos, dabar ris rečiau be
rašoma. Neatrodo, kad to£š 
tautinėmis respublikomis pa
skirstymas greitu laiku bus pa
naikintas, bet, atrodo, kad 
toms “respublikoms” 
masi duoti kitokia
Atrodo, kad siekiama ateityje 
visas tas respublikas skaityti 
skirtingomis gentimis vienos 
visuotinės tautos rėmuose, pa
našiai kaip kad Vokietijoje 
yra saksai, bavarai,' prūsai ir 
kt. Tautybės, kurios visos jskai- 
fombš į vieną bendrą vokiečių 
tautą, arba kaip, 
Lenkijoje, kuri 
paskirų “genčių” 
silezfečių, kašubų 
ir kt,
mos lenkų tūta.

Kadangi dabar Sovietų Są- 
jungoje si 
ma minėti, jo 
bendra didele 
kurios dalys yra

stengia- 
prasme

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiaaa: 26B2 WEST 59th STREET 
—- Trt.r pr -f .-1223--------

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir perikt. 2-4 ir 6^ vai vak, šestadie- 
Biaia 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
FOKKT MRIS HURT 
WR WREST

NEMIRŠTANTI LAISVĖ
- 7 r •

New York Daily News rašo: 
Jau 55 metai nuo rusiškosios 
‘‘komunistų revoliucijos” ir 32 
metai po to kai komunistai pa
grobė Baltijos respublikas (Lie
tuvą, Latviją ir Estiją), tačiau 
laisvės dvasia toliau tebėra gy
va mažiausiai vienoje šių val
stybių.

Mums čia berašant tuo pačiu 
momentu Lietuvoje jau du jau
ni žmonės susidegino — var
dan laisvės. Iš Lietuvos Kauno 
pranešama apie kruvinas riau
šes,, kurių metu tūkstančių mi
nia šaukė “Laisvės Lietuvai”, 
taip pat praneša, kad komunis
tų policija areštavo apie du šim
tus j aunu, žmonių.

Mūsų nuomonė, tie tragiški 
epizodai yra dar vienas nurody- 
fnas i tai, kad .komunizmas is
torijos sąšlavyne atsidūrė greta 
rišu kitų anksčiau buvusių ver
gijos formų.

Tuom tarpu Washingtonas 
galbūt yra pradėjęs, akciją už 
visų Pavergtų Tautų išlaisvi
nimą?

PAJMOKINS PATIRTIS
— Tėveli, kodėl pergalė vaiz

duojama moterim ? f
— Kuomet užaugsi, apsivesi 

tai ir sužinosi.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

RBpubEe 7-8600 REpnbKe 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAh

GERALDAS F. 0AIM1D

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS CIENX 

IR NAKTĮ ’

TURIME 
KOPLYij'AF 

VISOSE MIEŠTO 
4''Č>AlYŠ£'w

Savo naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonlcutėi ir nuplauti 
lentynas; patikrint^ - Visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaisty su- 
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, koki ya varsty trūksta Ir juos pr- 
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtum ui pasiruošęs. 1 '

DOVYDAS F. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

. TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

yjvuvn’
Direktorių
Asociacijos

A *

pavyzdžiui, 
susideda iš 
— mozūrų, 

podhalanų
bet bendrai yra vadina-

V. Tomasonis, M. D., S. C.
• -X H I R u R G A S
2454 WEST 71st STREET

Ofiso telefi: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal
valandos skambinti telef HE 42123.
Jei neatsiliepia. telef. Gi 86195.

p. sums. 0. p.
OatTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Proteeai. Med. Bao- 
drfaL Speciali pagalba ko|<wm

Or vSMe hn ao 
the certarw of £j«.

So Moer Smokey's AJCr 
ANtyi W14 MMdker mU 
>e n* i 4rr*ni iH
« dtt ashes, sa4 4rov> 

tbm s^un. Crash til 
* lbebes'des4 eotr “

2850 West 63rd ŠL, "Chicago, III. 60629
Telef.: PRoep^ 6-5084______

Hetset 4kdy jja, cm 
šeeesc Rite

istėmingai pradeda- 
, tėri yra vieha 

Sovietų tauta”, 
i uktiiniečiai, 

baltgudžiai, rusai, gruzinai, uz
bekai ir t. t. , lafai tenka aiš
kinti kaip sustiprintos rusifi
kacijos pradžią. Toms tau
toms, užragintoms tame di
džiuliame tautų kalėjime, to
kia kryptis reiškia padidėjusį 
pavojų. Brežnevas, be abejo, 
siekia rusų tautą jiadaryti jnta- 
noinai didesnę, kur lyg upės ir 
upeliai jūroje panašiai rusų 
tautoje susilietų, visos paverg
tosios mažešftci ir silpnesnės 
tautos.

Tokie šovinistiniai, nacio-1

ONA POCIUS - MIRBAĮKAITe
Gyv. 4423 So. Maplewood Ave.

Mirė 1972 m. liepos mėn. 11 dieną, 11:30 vai. ryto, sulaukusi se
natvės. Gimusi Lietuvoje, Girdiškės apyl.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Ona Feduris ir Felestine Candela, 

sūnus Anton Pocius, marti Paula, 8 anūkai, 4 proanūkai ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami. : •• *

Priklausė Garsaus Vardo Lietuvių Draugijai.
Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Penktadienį, liepos 14 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Onos Pocius giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. ■

Nuliūdę lieka: Dukterys, sūnus, giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTl}ANip4 AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
į.4j6 So. 50th Ąye., Cicero, 111. £hohę: OLympic .2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YAras 7-1138-1139

Mirties Minėjimas

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
"° (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11(^8 HIGHWAY, Palos Hills, Bl. 974-4410
9 • YY 5 f—f- 9^ ? 9 ’ 9—\ *; ’ * ' ■ T / Y j * . ! * * I * 6

MARY ANDERSON - ANDRELIONAS 7h y k * >i .
Mirties metinių proga šį sekmadienį, liepos 16 d. 12 vai. 

Šv. Antano Lietuvių parapijos bažnyčioje, 15Ui SL ir 50U1 
“S^t^Cit^rd.dęt^ BVks gėduIirigbs pamaldos. Visi artimieji 
ir pažįstami prašomi dalyvauti pamaldose ir pasimelsti už 
Velionės sielų.

Liūdintis M. G. Anderson

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
G ARSI N KITĖŠ' NAUJIENOSE
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STASĖ PETERSONIENĖ

JAUNIMO KONGRESO DIENORAŠTIS

TALENTU VAKARAS

4

Liepos 1 d.

šį vakarą Conrad Hilton vieš
butyje šlama ilgos suknelės, šau
niai pūpso daugumos damų pe
rukai. Publikos daugybė. Vieni 
sako, kad 2,500, o kiti, kad 3,000 
buvę. Aišku, kad nėra nei tiek 
kėdžių, nei tiek stalelių. Tad pil
ni pasieniai stovinčių, pilnas bal
konas, foyer, laiptai. O prie ba
ro beveik keiksmai: “Kur dau
giau bartenderių, pasiusti gali 
belaukdamas!”

Prasideda lietuvių jaunimo ta
lentų vakaras. Jau iš anksto 
žinojom, kad į Šią talentų va
karo programą galėjo registruo
tis visi, kas tik jautėsi kokį ta
lentą turįs. Ir prisiregistravo, 
Dalios Kučėnienės informacija 
apie 300. Tad atrinkimo darbas 
buvo labai sunkus. Ar pateko 
patys talentingiausieji, vargu 
kieno galva išspręs. Greičiausiai 
tai buvo savotiška loterija. Bet 
negalėčiau pasakyti, kad pasiro- 
džiusieji nebuvo to pasirodymo 
verti. Programa, nors ir ilga, 
bet buvo labai įdomi. Kadangi 
nebuvo spausdintų programų, 
tai vien tik pranešėjais reikia 
pasikliauti. Jie buvo geri, įne
ša, vietom taiklaus sąmojaus. Jų 
4: Juozas Aleksiūnas, Vitalija 
Ruibytė, Gaida Visockytė ir Al
inis Kuolas. *
Pianistai ir instrumentalistai

Pianistų keletas:
Kristina Vėlavičiūtė, Rasa Ku- 

biliūtė, Nelida Zavickaitė ir Min
daugas Bielskus. Tamošiūnaitė 
iš Australijos dainavo ir pati 
sau akomponavo pianinu. Da
nutė Bankaitytė įspūdingai 
skambino kanklėrriis Alf. Mi
kulskio kūrinį — lietuviškų liau
dies melodijų popuri. Raimun
das Kupstys iš Kolumbijos grojo 
savo kūrinį kažkaip prisitaisęs 
lūpinę armoniką prie lūpų, kartu 
Skambindamas gitara. Kartais 
net žodžius įterpdavo.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį

LIETIMŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER INC.

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
r -  - —— - —J

l^1"1 ■■ 1,11 . ......................   "■ i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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. VALANTINAS 
». ----------------------------------------- —»

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI*
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 jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko 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 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Algimantas Daugelis akompo
navo savo kūriniui “Vieniša pa
miškėje”, o jį freita grojo jo se
sutė Rasa.

Vokaliniai dalykai
Solo dainavo Viktorija Gri- 

gelaitytė; Audronė Simonaitytė 
ir Vytautas Nakas dainavo so
lo ir duetą. L. Buivydaitė ir Ž. 
Numgaudaitė, gitaromis prisi- 
tardamos, padainavo keletą dai
nų, nuotaikingai improvizuoda- 
mos kaimiškas sutartines.

Didelį entuziazmą sukėlė Vind- 
soro mergaičių kvartetas, pa
ruoštas p. Tautkevičienės. Mer
gaitės žydėjo vienodom gėlė
tom suknelėm, avėjo vienodais 
batukais. Laikysena peteliškiškai 
lengva ir mielai mergaitiška. 
Vien į jas žiūrint, kilo mintis, 
kad joms tik jaunystės giesmę 
giedoti. Ir dainavo jos taip leng
vai ir nuotaikingai, ir "taip vi
sus užbūrė, kad vienintelės iš vi
sos programos buvo iššauktos bi- 
sui.

Poezija
Savo kūrybą skaitė L. Sutkutė- 

Pocienė iš Australijos ir Algis 
Dirda. Putino ir Binkio eilėraš
čius deklamavo Rasa Lukoševi- 
čiūtė iš Montrealio. Visus ma
loniai nuteikė ne tik puiki de
klamacija, bet ir pareigingumas: 
išėjo deklamuoti ramentais pa
silaikydama, nes prieš kongresą 
nusilaužė koją.

šokiai — baletas

Vakaras buvo pradėtas R. Go- 
mardo ir R. Kupsčio išraiškos šo
kiu. Jiems grojo A. Zdaniaus, 
jr., elektroninė muzika, šokis 
vaizdavo Simo Kudirkos trage
diją. Los Angeles jaunuolės šo
kėjos, paruoštos mokyt. Razu- 
tienės, pašoko gėlių šokį pagal 
G. Gudauskienės muziką.

Vakaras baigtas įspūdingu J. 
Puodžiūno baleto studijos ba-

Karštą vasaros dieną žmonės įvairiai vėsinasi. Ši Philadelphijos mergaitė atsisėdo ant 
smarkumu bėgančio hidranto vandens. z ' -

visu

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

lėtu. Solo Janina Kolytė.
Talentų vakaro pirmininkė so

listė Dalia Kučėnienė šiltai pa
dėkojo visai publikai, programos 
dalyviams ir talkininkams: A. 
Grigui, J. Kazėnui, Ž. Numgau- 
daitei, Vyt. Nakui ir L. Ambros- 
sini. Ji taip pat apgailestavo ir 
atsiprašinėjo tų, kurie progra
mos metu turėjo stovėti. Bet, at
rodo, niekas dėl to nepyko, nes ge 
riau pastovėti, negu nematyti 
tokios gražios programos ir to
kių talentingų jaunuolių, suva
žiavusių iš 4-rių kontinentų.

VAIKŠČIOTI SVEIKA 
žymaus Londono 

kardiologo patarimas
Gerai sveikatai užtenka 2,112 

žingsnių, sako žymus Londo
no kardiologas širdžių specia
listas Dr. Robert Leaver. Ap
skaičiuota, kad vienoje mylio
je “telpa” 2112 vidutiniški 
žingsnių.

Sveikiausių žmonių tarpe 
randami daugiausiai laiškane
šiai, dujų skaitliukų skaičiuo
tojai ir “perkupčiai”, kurie 
su prekių pavyzdžiais vaikšto 
iš namų Į namus. Pradėjęs 
vaikščioti kasdien po mylią 
greitu tempu, greit pajusi, kaip 
pranyksta įvairūs negalavi
mai pasakė Dr. Leaver Londo
no egzekutyvų konferencijoje.

Sudribimas, galvos sopėji
mas, reumatiniai skausmai, 
sustyrimas, aptingimas, blo
gas ūpas, nuobodulys ir tp. 
žymiai palengvėja kasdien 
greitu tempu pavaikščiojus 
vieną mylią. Spartus ėjimas 
rankomis mostiguojant skati
na kraujo cirkuliaciją, valo 
kraują ir kūnui duoda daugiau 
deguonio.

“Jūsų organizme yra dar 
vienas mažiau žinomas skys
tis, tai limfa. Limfa išneša 
“laukan” kūno atmatas ir pa
skirsto kūno funkcijoms reika
lingus hormonus”, sako Dr. Lea
ver. Bet limfa neturi tokio or
gano, kurs ją skirsto po visą 
kūną, kaip širdis išnešioja ir 
paskirsto kraują. Limfa žymia 
dalimi priklauso nuo spaudi
mo ir raumenų judėjimo, kad 
galėtij tinkamai cirkuliuoti. 
Vaikščiojimas tam padeda. 
Bet vaikščiojimas padeda ir 
virškinimui, skatindamas skil
vio raumenis veikti.

“Kasdien po mylią vaikščio
jimas yra taip pat gera mankš
ta širdžiai ir plaučiams. Tad, 
jei neturi kokios nors aiškios 
ligos, vaikščiojimas yra ge
riausias receptas geresnei svei
katai”, sako Dr. leaver.

VYRAS IR ŽMONA
— Dar pietūs neparuošti. Aš 

einu į restoraną.
— Palauk 5 minutes.
— Ar per 5 minutes paruoši?
— Ne, bet aš pasiruošiu eiti 

sykiu su tavim į restoraną.

| TRUMPAI H 
Bte-------------------------------

— Kun. Adolfas Stašys ir Ro
mualdas Kronas vadovauja Pa
vergtųjų Tautų Savaitės atžy- 

įnėjinio parade dalyvavimo pa
siruošimui ir vadovaus lietuvių 
paradui. Savaitės atžymėjinio 
parade lietuvių dalyvavimą or
ganizuoja LB' apygardos . val
dyba ir Cliicagos Lietuvių Tary
ba. Apygardos pirm, yra .Ro
mualdas Kronas, o iš Chicagos 
Lietuvių Tarybos parado reika
lams paskirtas virepirm. kun. 
Adolfas Stašys.

— Jūratė Pažėraitė ir Juozas 
Venckus, Los Angeles, Calif., 
atstovauja ir palaiko ryšius su 
Lietuvių Jaunimo Informacijos 
centru Bostono mieste. Taip 
pat bendradarbiauja, atstovauja 
ir rūpinasi informacija Lithua
nian Youth Info Service, PO 
Box 25265, Los Angeles, Calif. 
90027.

— Raimundas Lapas, Melrose 
Park, III., studijuoja prancūzų, 
vokieių ir ispanų kalbas Rosary 
kolegijoje. Atspėjamu laiku 
padeda prof. J. Žilevičiui Muzi
kos archyvo darbuose ir yra 
plokštelių skyriaus vedėjas. Pri
klauso Lietuvių filatelistų drau
gijoms ir pakviestas i filatelijos 
biuleteniu ir žurnalo redakto
rių kolegiją, parašė studiją apie 
Lietuvos žyminius ženklus. Da
lyvavo atstovu Jaunimo Kon
grese. .

— Tradicinę Wisconsin© Lie
tuvių Dieną ruošii. Alios ir LB' 
skyriai, taip pat Šaulių organi
zacijos dalinys liepos 16 d. vi
dudienį šv. Teresės lietuvių pa
rapijos parke, Kenosha, Wis. 
Bus paminėtos Pavergtos tau
tos. Gub. P. Lucey išleido spe
cialią proklamaciją, o miešto 
meras W. E. Burke kalbės per 
radijo. Programoje dalyvaus 
Chicagos Grandis , ir Mihvau- 
kees žydų tautinių šokių grupės. 
Rengėjų komisijos pirm, yra J. 
Milišauskas.

— Cicero lietuvaitė, pasirašiu
si inicialais E. S., davė Chicagos 
Tribune TV Week tokį klausi
mą: — Vieną vakarą mano ma
mytė ir aš matėme Jack Balan
ce ir Charles Bronson vienoje 
italų gamybos filmoje. Mamy
tė sakė, kad ji žino juos abu iš 
Pensylvanijos anglių kasyklų 
rajono ir kad jie abu yra lietu
vių kilmės, kaip ir aš esu. Ar 
jos teigimas yra teisingas?
TV Week žinovas davė tokį 

atsakymą: — Abiejų atvejais ji 
yra teisinga. Jack Palance gi-

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

George R. Comman, demokratų partijos kandidatas į 
Marquette Parko aldermonus, visą laiką glaudžiai 
bendradarbiauja su lietuviais. Paveiksle matome 
advokatą Commaną, atsisveikinantį su geradariu 

kun. Benediktu Sugintu. (Pr).

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REPUBLIC
MOLDING CORP.

Has openings for
MOLDING PRESS OPERATORS

AND PACKERS
Experience preferred, but will train.
Good starting wage with full company 

paid benefits. C.T.A. to door:
Come in or call:
GENE HOGAN

6330 W. TOUHY AVE.
631-4310

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE 

išnuomojamas liuksus 5 kambarių 
butas su židiniu. 2 miegamais ir for
maliu valgomuoju. Skambinti po 

9 vai. ryto 
779-0066 arba 

HI 5-6503 po 10 vai. vak.

IŠNUOMOJAMAS GRAŽUS KAMBA
RYS moteriai Marquette Parke prie 
Californijos gatvės su teise naudotis 
virtuve ir valg. kambariu. Teirautis 

telefonu: HE 4-1430.

mė 1920 m. vasario 18 d. Latti
mer, Pa., Walter Jack Palah- 
nuik vardu. Jo tėvas John buvo 
angliakasys, taip pat Jack jau
nystėje dirbo kasyklose vasaros 
atostogų metu. Charles Bron
son, taip pat lietuvių kilmės, gi
mė devintuoju 14 vaikų Charles 
Bouchinski šeimoje, anglies 
kasyklų 500 gyventojų mieste
lyje, Ehrenfeld, Pa., 12 mylių 
nuo Johnstown, kuris gimimo 
metu antrą kartą buvo apsem
tas potvynio. 16 metų Charles 
ėjo kartu su savo tėvu dirbti į 
kasyklas, vėliau dirbo statyboje 
ir kitus darbus. Laike 2-jo pa
saulinio karo tarnavo bombo
nešių kulkosvaidininku Ramio
jo vandenyno bazėse. Penkis 
kartus atsitiktinai keliavo per 
visą Ameriką, kol 1949 m. tapo 
artistu Philadelphijos teatre.

Naujienų žiniomis Kazimie
ras Bučinskis su žmona dabar 
gyvena Connecticut valstijoje. 
Geras klausimas, geras atsaky
mas, geros yra šeimos, kuriose 
kalbama apie lietuvybę ir lietu
viškumą, gera ta lietuvaitė, iš
kėlusi klausimą lietuvius propa
guoti. Ta proga TV Week til
po Jack Palance ir Charles Bron
son nuotraukos.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRA~]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ta*$oml auto motorai, jtabdiial, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9MJ

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, JIL 

TEL — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. T«L YA 7-5980

V.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpubllc 7-1941

A. & L. INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

terra'
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.
> - - - *

' AL. IR I G N A S
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas 
_____________________________ j

VISK4 APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus; langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

— Jonas švedas, 1516 So. 49 
Ave.,. Cicero, III. 60650, tclef. 
863-6005, išrinktas Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėjų Savanorių 
Sąjungos pirmininku, J. Tamu
lis — vicepirm., A. Urbonas — 
ižd., L. Balzaras — sekr. ir A. 
Juodka — valdybos nariu.

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 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin langai, 3 automobiliu gara
žas Tik $52.000.

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 BUTŲ 7 metu mūras. Koklines 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 644a ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32,000.

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ^ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20,900.

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21.900.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10,000.

2 BUTU beveik naujas mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. S37.500.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. III. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar 

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

[TE TUOS BIZNIERIUS.
KURDE GARSINASI 
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