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Meras
Italijos senato komitetas 

priėmė įstatymą kuris legalizuo
tu skyrybas. Dabar šis daug 
ginčų sukėlęs Įstatymo projek
tas bus svarstomas senate.

Vienas dalykas aiškus: Sovie
tu Sąjunga labai sumažino sa
vo puolimus ant^ęhorvyriaųsy-

Sauiėta, ši
Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:03

NEW YORKAS.
Lindsay pasiūlė miesto biudžetą, 
kuris siekia 7.8 milijardus dole
rių.
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BONA TĘSIA DERYBAS SU MASKVA 
Sovietai sušvelnino savo puolimus

BONA. —■ šią savaitę įvyko trečias Vakarų Vokietijos vals
tybės sekretoriaus Egon ’ Bahr susitikimas su sovietų užsienio
reikalų ministeriu Andrei Gromyko. Ateinantį ketvirtadienį įvyks 
susitikimas tarp kanclerio Brandto ir Rytų Vokietijos premjero 
Willi Stopho. šie pasitarimai'tarp rytų ir vakarų laikomi pa
slaptyje ir kol kas nematyti nuolaidų iš abiejų pusių. Komunistai 
stato pagrindinę sąlygą: pripažinti Rytinės Vokietijos valstybę
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JAV AVIACIJA DAUŽO KOMUNISTU KELIUS
Fordas nestatys 
rusams fabriko

DETROITAS. — Fordo auto
mobilių bendrovės metiniame su
sirinkime bendrovės prezidentas 
Henry Ford 2-sis paskelbė, kad 
Fordas atmetė Sovietų Sąjun
gos pasiūlymą statyti sovietams 
didelį sunkvežimių fabriką. For
das apsvarstęs šį prašymą, kar
tu apsvarstė ir visuomenės pa-

sekretorius Melvin Laird pasisa
kymą prieš šitokį projektą.

Fordo bendrovė dar svarsto 
kitus sovietų pasiūlymus bendra
darbiauti automašinų pramonės 
srityje. Fordo atsisakymas sta
tyti sunkvežimių fabriką buvo 
įteiktas sovietų ambasadoriui 
Washingtone.
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Kambodijos žemėlapis, kuriame tamsiau pažymėtos vietos, kur amerikiečiai naikina komunistę stovyklas ir sandėlius. 
Dešinėje, aukštai paūmėta "The City" vieta, kur buvo centrinis komunistę; štabas, iš kurio buvę vedamas visas Vietna

mo karas. Pietų Vietnamo karo laivai Mekongo upe pasiekė PhnonvPenha ir jau plaukia į Kompong Chama.

ginas visai neatsakė Į klausimus 
apie santykius su V. Vokietija. 
Pragoję gegužės 7 d. Brežnevas 
mažai tekalbėjo apie Vokietiją 
pareikšdamas tik, kad Vak. Vo
kietija irgi galėtų nemažai pri
sidėti prie Europos taikos stip
rinimo. Gegužės 8 d., minėda
mas pergalės prieš nacių Vokie
tiją sukaktį, gynybos ministeris 
maršalas Greško pareiškė, kad 
Vokietijos ateitis yra ne karo 
lošimuose, bet taikingame ben- 

\ dradarbiavime su kitomis šali
mis, Įskaitant Sovietų Sąjungą.. 
Tokie nuosaikūs, pareiškimai yra 
naujas dalykas sovietų vadų kal
bose. ,

Kancleris Brandtas, stebėtojų 
manymu, yra pasirengęs pada
ryti nuolaidų Oderio-Neisės sie
nos klausimu. Jis reikalauja už 
tai praktiškų komunistų garan
tijų, kad susisiekimas tarp Va
karų Vokietijos ir Vakarų Berly
no nebus trukdomas, kad abiejų 
Berlyno miesto dalių gyvento
jai galės bendrauti laisviau kaip 
dabar.

Sovietų tikslas yra pasto
viai stabilizuoti dabartinę padė
tį Rytų Europoje. Maskvai rū
pi pašalinti savo vakaruose vi
sus įtempimus, kad daugiau dė
mesio būtų galima skirti Kini
jos pasieniui. Sovietams rūpi 
praplėsti prekybos ir techninio 
bendradarbiavimo ryšius su Va
karų Europa, nes tie ryšiai galė
tų daug padėti kovojant su so
vietų ekonominio gyvenimo atsi
likimu. .

■Prieš susitarimą su Bonos 
valdžia kiečiausiai laikosi Ryti
nės Vokietijos vadas Walter Ul- 
bricht. Jis paskutiniame sovie
tų “Komunist” žurnalo numery
je rašo, kad tik besąlyginis jo 
valstybės pripažinimas iš Bo
nos pusės patenkins jo vyriausy
bę. Bona turinti pripažinti sa
vo dabartines sienas ir tame 
klausime negali būti jokio “lai
kinumo’*.

♦ Baltieji Rūmai per spaudos 
sekretorių pasmerkė senate pa
siūlytą rezoliuciją, kuri atimtų 
lėšas karui Vietname. Tai būtų 
smūgis Amerikos kariams ir pre
zidento galių varžymas, pasakė 
sekretorius Ziegleris.

♦ Pietų Vietnamo daliniai yra 
jau 25 mylios nuo Kambodijos 
sostinės. Viename name, kuria
me žuvo trys komunistai, viet
namiečiai rado trijų amerikiečių

JAV Prezidentas R. M. Nixon, gavęs Vliko pirmininko dr. J. 
K. Valiūno ir Dipt Tarnybos šefo St. Lozoraičio š. m. balandžio 
14 d. laišką, pavedė Į jį atsakyti Valst. departamento pasekretoriui 
Martin j. Hillenbrand. Seka laiško, išsiųsto š. m. gegužės 4 d. ir 
adresuoto VĮ&crPirmininkui dr. Valiūnui, tekstas:

Gerb. dr. VŽiūnai-,
Prezidento prašomas, atsakau 

į Tamstos ir p. Lozoraičio ba
landžio mėn. 14 d. laišką, kuria
me buvo paliesti Rytų-Vakarų 
ir Baltijos valstybių klausimai.

Jungt. Amerikos Valstijos te
besilaiko jų vykdomos politinės

KOMUNISTAI NEBETURI KUR DĖTI 
HANOJAUS SIUNČIAMOS MEDŽIAGOS

SAIGONAS. — Amerikos didieji B-52 bombonešiai ir lėktu
vai iš trijų, Tonkino įlankoje stovinčių lėktuvnešių stipriai puolė 
rytiniame Laose esančius Ho Chi Minho kelius, kurie yra pri
kimšti karinės medžiagos gurguolių. Lėktuvai pradėjo nuo Mu 
Gia tarpeklio šiauriniame Vietname ir daužė kelius ir sandė
lius 200 mylių ilgumo ruože. Komunistai, netekę savo milži
niškų sandėlių Kambodijoje, tebesiunčia iš š. Vietnamo karinę 
medžiagą, tačiau nebeturi kur jos dėti. Keliai ir jų pakraščiai 
pilni maisto, ginklų ir amunicijos.

JACKSON. — Jackson State 
kolegijoje, kurioje daugiausia 
mokosi negrai, įvyko neramu
mai. Prie mergaičių bendrabu
čio susirinkusi minia ėmė mė
tyti akmenis Į policiją, pasigirdo 
šūviai.iš langų. Policija du neg-’ 
rus nušovė, 11 sužeidė.

: KATMANDU. — Praėjusią 
savaitę net dvi japonų grupės 
nugalėjo Everesto kalną, turin
ti 29,028 pėdas. Iki 1953 metų 
joks žmogus Everesto viršūnėje 
nebuvo buvęs. (Pirmas ją pasie
kė zelandietis Sir Edmund Hil
lary. Po to viršūnėje jau buvo 
šveicarų, amerikiečių ir indų ek
spedicijos, iš viso 24 asmenys.

SAIGONAS. — Kambodijoje 
dar nėra jokių žinių apie tris 
dingusius amerikiečius žurnalis
tus. Spėjama, kad jie bus iš
siųsti į Hanojų. Kambodijoje iš 
viso yra dingą 13 užsienio kores
pondentų ir fotografų.

WASHINGTONAS. — Pašti
ninkų unija spaudžia kongresą,_ keleivių ir nugabentas į Kabą.

dijojej dokumentus..
♦ Vakar buvo iškilmingai pa

laidotas lėktuvo nelaimėje žuvęs 
UAW unijos ..vadas ..Walther 
Reuther ir jo žmona.

♦ Tarptautinis Olimpinis ko
mitetas išmetė iš organizacijos 
Pietų Afriką už jos rasistinę po
litiką.

♦ Sovietų ir amerikiečių dele
gacijos vakar vėl susitiko Vie
noje derybose dėl strateginių gin 
klų apribojimo.

♦ Čikagos policijos vadas pa
žemino tris aukštus policijos ka
pitonus už ją apsileidimą Juo
dųjų Panterų byloje. Policija 
pasirodė labai prastai, aiškinda
ma gruodžio 4 d. susišaudymą 
panterų būstinėje, kur žuvo du 
panterų vadai. Policija neuž
darė būstinės, nesurinko kaltę 
įrodančių daiktų ir davė proku
rorui klaidingų informacijų.

♦ Ore buvo pagrobtas Brazi
lijos keleivinis lėktuvas su 40

kad greičiau sutvarkytų algų pa
kėlimo klausimą. Paštininkai 
jau gauna 6% algų pakėlimą, 
kuri gavo visi federaliniai tar
nautojai, tačiau dar negavo ža
dėtų 8%, skirtą tik paštininkam. 
Unijos nariai vėl kalba apie 
streiką.'

Kremliaus vadai, parodę'norą 
susitarti su vokiečiais, supran
ta, kad tokia proga greit gali ne
pasikartoti. Socialdemokratai 
Bonoje parodė norą derėtis ir pa
gerinti santykius su komunisti
nėmis valstybėmis. Jei kancle
riui Brandtui tas tikslas nepa
vyktų, jo vyriausybė atsidurtų 
sunkumuose, Vokietijoje išaug
tų didesnis nepalankumas so
vietams ir komunistams Berly
ne. Dešinėms grupėms Vokieti
joje vėl sustiprėtų viltys laimė
ti rinkimus ir Europos fronte to
liau liktų pavojingas rytų-vaka
rų įtempimas. -

Dvylika čekoslovakų pabė
go iš ekskursijos Danijoje ir pa
prašė politinės globos.

♦ Romoje sustreikavo aero
dromo darbininkai ir tas suvėli
no daug skridimų.

S _______________
v

Lietuvos klausimas 
11-tam kanale

ČIKAGA. — Ketvirtadienį, 7 
vai. vakare, Čikagos televizijos 
11 kanale buvo perduotas pro
gramoje “Chicago Is” pasikal
bėjimas programos vedėjo Ro
bert Cromie ir Stanley Balzeko 
Jr., Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejaus pirmininko. Buvo pa
rodyta vaizdų iš muziejaus eks
ponatų: gintaro, tautinių rūbų, 
lėlių ir kt.

Daug svarrbesnis buvo St. Bal
zeko pasikalbėjimas su Cromie. 
Buvo paliesta sena Lietuvos is
torija, bolševikų okupacija, lie-

ta įvykdyto Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir 
užjaučia bei supranta Baltijos 
tautų siekimus atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

JAV-bės, bendradarbiaudamos 
su jų Nato sąjungininkais, pri
taria ligšiolinių Rytų-Vakarų ry
šių plėtrai, laiko svarstytinu So
vietų Sąjungos ir Rytų Euro
pos kraštų pareikštą norą aptar
ti būdus, kuriais būtų siekiama, 
konstruktyviai veikiant, suma
žinti įtampą ir paskatinti ben
dradarbiavimą Europoje.

Mes tikime, kad kiekvienai 
konferencijai Europos saugumo 
klausimais reikia iš anksto pa
siruošti. Prie galimos konferen
cijos sėkmės žymiai prisidėtų 
pažanga, vykdant dvišalius ir 
daugiašalius svarstymus ar šiuo 
metu tariantis pagrindiniais Ry
tų-Vakarų klausimais. Konfe
rencija Europos saugumo klau
simais neturėtų būti priemonė 
patvirtinti dabartinį Europos 
padalinimą.

Mes dėkojame už Prezidentui 
pateiktas jūsų pažiūras.
(pas.) Martin J. Hillenbrand (E)

TAIPEJUS. — Du Taiwano 
daktarai paskelbė, kad jiems pa
vyko sustabdyti pelėse vėžio ba
cilas, naudojant ricinoje esan
čias medžiagas. Tolimesni ban
dymai bus daromi su beždžionė- ■ 
mis. -•

tuvių tautinės kolonijos Čikago
je gyvenimas, spauda, mokyklos, 
kultūrinė veikiau St. Balzekas 
atsakinėjo j jam statomus klau
simus ir savo uždavinį gerai at
liko. šioje stotyje gauti visą pu
svalandį televizijos vakaro pro
gramoje kainuotų nemažą sumą 
pinigu. Lietuvos klausimui pro
grama gerai pasitarnavo ir už 
tai reikia sveikinti St. Balzeko 
iniciatyvą. Programos sponso
ring buvo Talman Fed. Savings.

Didesnės bausmės 
“soc. parazitams”
MASKVA. — Sovietų valdžia

paskelbė naujus pakeitimus bau
džiamajame kodekse. Numato
mos griežtesnės bausmės tingi
niams, “socialiniam parazitam”, 
elgetoms, klaj ūnams, dažniems 
darbų keitėjams. Rusijos res
publikoje, Latvijoje ir Tadžikis
tane vidaus reikalų ministerija, 
gavusi skundą apie tinginį ar
parazitą, pirma jį įspės ir įsakys 
per 15 dienų susirasti darbą. 
Jam to nepadarius vietinis ko
mitetas galės jam darbą parū
pinti ir jis turės dirbti. Jei ne
dirbs, pirmą kartą gaus iki me
tų kalėjimo ar darbo stovyklos, 
o pakartotinai nusikaltus — du 
metus kalėjimo.

Už elgetavimą bausmės dar di- 
' desnės. Be jokio įspėjimo elge
ta bus baudžiamas iki dvejų me
tų, o už tolimesnius nusikalti
mus — iki ketveriu-metu.

5 ■> 'X-’ ■ ■" , ■ ■ ■ -3

Priverstino į darbinimo įsta-

svarsto rinkimus
LONDONAS. — Šį savaitgalį 

britų valdančios darbiečiu par
tijos nariai svarsto klausima, 
kada- skelbti^ rinkimus. Valdžia 
turi laiko iki ateinančių metų ge- _________ ________
^įžės 8 d. šiuo metu darbo par-! tymas Sovietų Sąjungoje yra' da- 

7 " Z‘: ‘‘■"i bar plačiai propaguojamos “dar-
paaiškėjo keliuose viešosios opi-, bo disciplinos” dalis. Partija nu

sprendė, kad reikia griebtis 
griežtesnių priemonių keliant 
darbo našumą. Darbininku “ro
jus” ims dar daugiau darbo žmo
nes išnaudoti ir prievartauti.

Neseniai sovietų spaudoje bu
vo skelbta, kad pernai vien tik 
Sochi kurorte, prie Juodosios jū
ros, policija suėmė 1,800 klajū
nų, pabėgusių iš namų, mokyklų, 
nuotykiii ieškotojų. Tokių kla
jūnų, modernių elgetų'ypač daug 
jaunimo tarpe.

nijos apklausinėjimuose, spau
dos anketose ir savivaldybių rin
kimuose. Darbiečiu vadai turi 
pramatyti ar ateinantieji mė
nesiai darbiečiams bus palankūs 
ir jų prestižas kils, ar dėl įvai 
rių priežasčių jis gali smukti.

Po svaro nuvertinimo 1967 
metais britų ekonominė padėtis 
pasitaisė, algos pakilo, kainos 
ėmė kristi, gyvenimo lygis pa
kilo. Sakoma, kad premjeras 
Wilsonas labai stebi padėtį Ame
rikoje. Jei čia įvyktų ekonomi
nė krizė, ji tuoj atsilieptų ir Bri
tanijoje. Darbiečiu viltys laimė
ti rinkimus tokiu atveju suma
žėtų.

Korespondentai iš Londono 
praneša, kad darbo partijoje 
daug kas siūlo geresnių dienų 
nebelaukti ir skirti rinkimus 
tuoj pat, birželio mėnesį, mini
ma net ir diena — 18 birželio. 
Šiuose rinkimuose darbiėciai ga
lėsią gauti 30 atstovų persvarą. 
Jei viskas palankiai dėstytusi, 
ateinantį pavasarį būtų galima 
tikėtis didesnės persvaros, ta
čiau galima būtų rinkimus ir pra
laimėti, jei ateitų ekonominė kri
zė. \

Tiria negrų mirti
AUGUSTA. — Gebrgijos tei

singumo organai įsakė padary
ti pomirtinį skrodimą šešiems 
negrams. Jų mirties aplinkybes 
aiškina ir FBI. Policija, ramin
dama negrų riaušes Augustoje, 
tuos šešis nušovė, tačiau atsi
rado liudininkų, net medicinos 
daktarų, kurie pareiškė,.kad pen
kis policininkai nušovė be jokio 
įspėjimo, šūviais į nugarą, ne
grams bėgant iš išplėštų krau
tuvių.

Konferencija 
Kambodijos reikalu

JAKARTA..— šiandien Indo
nezijoje prasideda tarptautinė 
konferencija, sušaukta Indonezi
jos vyriausybės, svarstyti Kam
bodijos klausimų. Dalyvauja 12 
Azijos valstybių, išskyrus ko
munistines, kurios prieš šią kon
ferenciją pasisakė.

ši konferencija laikoma asme
niniu Indonezijos užsienio reika
lų ministerio Adam Malik lai
mėjimu. Jis ją sugalvojo ir su
kvietė. Nors šitokia konferenci
ja vargiai ką laimės, nes joje 
nedalyvauja principiniai Kambo
dijos konflikto dalyviai, ji gali 
duoti Azijos valstybėms progą 
daugiau suartėti sprendžiant sa
vo problemas.

Adam Malik buvo vienas svar
biausių opozicijos prezidentui 
Sukamu i vyrų, kurie po nepavy
kusio komunistų perversmo Su
kamą nuvertė ir paėmė valdžią 
Indonezijoje. ’

Kambodijoje pietų vietnamie
čiai lengvai užėmė Banam mies
tą ir dabar valdo visą vieškelį nr. 
1. Kai kur dar reikia pataisy
ti kelis komunistų susprogdin
tus tiltus. Iki šiol Kambodijos 
fronte žuvo virš 7,000 komunis
tų kareivių. Buvo paimti tūks
tančiai tonu įvairios karinės 
.mantos.

Iš Vietnamo į Kambodijos sos
tinę vis dar naktimis vežami 
kambodiečiai kareiviai, buvę 
Specialių Jėgų samdiniai. Jie 
jau sudaro stipriausią Kambo
dijos kariuomenės dalį. Vyriau
sias šių Vietname gimusių ii’ au
gusių kambodiečių vadas yra 
premjero Lon Nol brolis, majo
ras Lon Non.

Vietnamo kariuomenė glau
džiai bendradarbiauja su Kam
bodijos kariuomene, nors ši yra 
blogai aprūpinta ir organizuo
ta. Palyginus su kambodięčiais 
P. Vietnamo kareiviai yra tik
ri veteranai, užsigrūdinę, aprū
pinti ir sudaro rinktinės kariuo
menės įspūdį. Kambodijos da- 
ĮinjaLjau gavo iš Amerikos 7,- 
200 šautuvų ir apie 6,000 šau
tuvų, atimtų iš komunistų jėgų. 
Tačiau ir su šiais šautuvais 
Kambodijos kareiviai dar nega
li vieni priešintis komunistams.

Paryžiaus taikos derybose ket
virtadienį Amerikos delegacija 
įspėjo komunistus, jog jų laiky
sena derybose pasidarė nepaken
čiama ir Amerikai teks tinka
mai reaguoti. Princas Sihanou- 
kas, nuverstas Kambodijos val
dovas, iš Pekino skelbia apie di
delius komunistų smūgius ame
rikiečiams Kambodijoje, kur jau 
žuvę apie 2,000 amerikiečių.

Egiptas nuskandino 
Izraelio laiva

TEL AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė paskelbė, kad Egipto 
karo laivas, iššovė raketą į Iz
raelio žvejų laivą, 70 tonų “Orit” 
ir jį paskandino Viduržemio jū
roje, netoli tos vietos, kur 1967 
m. buvo paskandintas Izraelio 
naikintuvas “Eilat” su 51 jūrei
viu. žvejų laive žuvo keturi jū
rininkai.

Po “Eilato” nuskandinimo iz
raelitai smarkiai sudaužė Egip
to naftos įrengimus Port Suezo 
mieste. Manoma, kad ir dabar 
Egiptui bus suduotas keršto smū 
gis.

Keli šimtai ginkluotų vyrų iš 
Sirijos įžengė į Libaną. Daliny
je buvo ir Sirijos reguliarios ka
riuomenės kareivių. Dalinys ap
sistojo toje vietoje, kur izraeli
tai antradienį puolė Libano par
tizanus. . Libano vyriausybė 
svarsto susidariusią padėtį, ji 
jau nekartą atmetė Sirijos ir 
Irako pasiūlymus atsiųsti ka
riuomenę.
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JONAS EIVENIS

Suomija raudonosios Maskvos šešėlyje
Pastarųjų poros metų būvyje 

Sovietai energingai vykdo savo 
robuoniškus planus, susijusius 

•>-i griežto neutraliteto besilai
kančios Suomijos įtraukimu į sa
vo politikos orbitą. Tos Sovietų 
pastangos pasireiškia politinėje, 
ekonominėje, mokslo, kultūros, 
Į rukcmunistinių profsąjungų, 
moterų ir jaunimo organizacijų 
re kimo srityse. Ypač jos pasi- 
ęciškia uoliu kurstymu kompar- 
b’jos pagrindžio destruktyviai 
veikti.

Šato išbandytu metodu (mas
kuota veikla) so vietininkai pa
lenkė savęsp ne tik Suomijos vy
riausybės ir įvairių visuofneni- 
nių ir politinių organizacijų na
rius, bet — ko svarbiausia ir sie
kė — studentų ir kitas jaunimo 
organizacijas, iš kurių daugiaa
šė tikimasi ir laukiama šios 
pragaištingos veiklos pageidau
jamų vaisių.

Tiriamai perėvelgus suomių 
sovietizacijos procesą, ylos iš 
ma:šo skverbimosi pavyzdžius, 
ryškėja visur tas pats Krem
liaus “specų” išbandytas, planin
gas, pasalūniškas veikimas, pa
gristas klasta, melu ir apgaule. 
P > z.: 1968 m. sausio men. pabai- į 
goję Helsinkyje įvyko Danijos,! 
Norvegijos, Suomijos ir švedi-1

jos kompartijų atstovų suvažia
vimas. Žinoma, tame suvažiavi
me vadovaujamą vaidmenį (iš 
pasalų) vaidino “Vyresnysis bro
lis” iš Kremliaus. Po to, balan
džio 16-18 d., Helsinkyje įvyko 
nuolatinės Suomių-Sovietų prof
sąjungų jungtinės komisijos po
sėdžiai, kuriuose dalyvavo So
vietų delegacija, vadovaujama 
žymaus čekisto šelepino. Jam, 
maskuojantis savo visasąjungi
nės profsąjungų centro valdybos 
pirmininko titulu, labai patogu 
įsiskverbti suomių tarpan ir sėti 
ten komunizmo sėklą.

SSSR - Suomijos “draugiš
kų” santykių sutvirtinimui U. 

'Kekkonen perrinktas Suomijos 
prezidentu naujai šešių (1968- 
1974) metų kadencijai. Jis bir
želio mėnesį nuvyko Sovietų Są- 
jungon “poilsio”. Ten neoficia
liai tarėsi beveik su visais Po- 
litbiuro nariais. Po to, bestip- 
rėjančių politinių santykių ir 
simpatijų įtaigoje, tų pačių me
tų rudenį Lachti (Suomijoje) 
įvyko Sovietų įsteigto, remiamo 
ir puoselėjamo Pasaulinio Taikos 
Kongreso sesija, kuri, Maskvos 
įsakymu, kreipėsi į visas pa
saulio tautas, kad visais būdais 
remtų šiaurės yietnamą. šioje 
pačioj sesijoj pemagrinėta Eu-
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UP TO 
S20,000.

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 Year maturity

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$160.00 MINIMUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Ištreniruota šimpanzė "Tina" linki laimes britu automobilistui Graham4 Nill, pasirengusiam pra
dėti lenktynes.
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ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
and Loan Association

lankyti Suomiją. Pakviestasis 
atvyko spalio mėnesio vidury, 
skaitlingo įvairių karinių, tech
nikos, politikos, ekonomikos ir 
žvalgybos' šričių specialistų ly
dimas. Vizito'm et u aptarta eko- 
nominių-prekybiniųsantykių sri
tyje darbo ir ryšiu praplėtimas 
ir nutarta naujam penkmečiui 
(1971—1975),; ;Oįį gal ir dar 'il
gesniam teim’inui, labiau suak
tyvinti nuolatinės Sovietų-Suo- 
mių bendradarbiavimo galimy
bių nustatymo komisijos darbą. 
Išspręsta taipgi ir kai kurie po
litiniai klausimai.

^FETYOfN 
YOU R SAYINGS

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

oa»d quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4045 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 2544476

racijos prezidentu buvo išrinkta 
žymi suomių komunistų veikėja 
Berta Kuusinen, Suomių kom
partijos CK pirmininkė, demo
kračių suomių moterų sąjungos 
vicepirmininkė ir suomių parla
mento deputatė.

Suomijos profesinių sąjungų 
veikimas staiga pašoko. Ekstra 
(ne eilinis!) centrinio profesi
nių sąjungų atstovų suvažiavi
mas įsteigė naują “Suomijos pro
fesinių sąjungų centrą”, kuris 
turįs apie 460 tūkstančių na
rių. Sprendžiant iš labai jau pa
lankaus sovietinės spaudos tuo 
reikalų atsiliepimo, tenka ma
nyti, kad tai Maskvos globoja
mas kūdikius.

ir kt. Sovietams rūpimais klau
simais.

Menamai atsižvelgiant į Suo
mijos Sovietams palankumą, bu
vo pratęsta ilgesniam terminui 
(1971—1975) Suomių - Sovietų 
prekybos sutartis, pagal kurią 
numatyta (palyginant su iki šiol, 
veikusia tuo reikalu sutartimi) 
bendrą prekių apykaitą padidin
ti tredaliu. Minimą sutartį pa
sirašė: Sovietii užsienio preky
bos ministeris Potoličev ir Suo
mijos užsienio reikalų ministe
ris Ačhti Karjalainen.

Draugiškas Sovietų dosnumas 
tuo dar nepasibaigė. Rugsėjo 9 
d. Helsinkyje pasirašyta jau mi
nėtos elektros jėgainės statybos 
vykdymo susitarimo protokolas, 
kuriuo, kaip ir reikėjo manyti, 
įvairių Sovietų specialistų, at
vyksiančių suomiams ■ pagalbon, 
skaičius neaprėžtas. Pabaigtu
vėm visokių “draugiškų” sutar
čių pasirašymu ir protokolų, pa
gal kuriuos, tam tikra prasme, 
Suomija iš’dalies jau pateko į 
Sovietų spąstus, prezidentas

DO J O Kupits * iZDlO 
iuškinimo.

Atsakydamas į ^veikinimus 
ryšium su Suomijos respubli
kos metinėmis, prezidentas U. 
Kekkonen perdavė Brežnevui, 
Podgomy ir Kosyginui džiaugs
mo ir dėkingumo išsireiškimų 
kupinas telegramas, kartu pa
brėždamas neįkainuojamą Suo
mių-Sovietų draugystės santykių 
vertę. Atseit, tik Sovietų — vy
resniojo' brolio padedama, Suo
mija pasiekė tokių aukštų me
džiaginių ir kultūrinių laūnėji- 
mų. .

Ir taip palinkusia plokštuma,

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myHy. 
''■■■■ Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT.- BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

Plymouth Valiant 
k Duster 2-Door 
fes CouP*.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

dama klasta ir- melu 
:a meškerės masalą, Suo- 
gia užsikabinti ant Krem

slitailiO

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

Kėkkonen palankiai priėmė 
naują Sovietų-'pageidavimą — 
parlamentarines SSSR grupės 
ribose, įsteigti“šiaurės Europos 
valstybių grupės” sąjungą. Ši
tam projektui- realizuoti jau iš 
anksto buvo ruoštasi. Praeitų 
metų balandžio 23-24 d. Kopen
hagoje, dalyvaujant Danijos, Is
landijos, Norvegijos, Suomijos 
ir Švedijos užsienio reikalų mi- 
nisteriams, buvo atlikta genera
linė repeticija, kurios metu, be 
kito ko, aptarta eilė klausimų, 
liečiančių Europos saugumą ir 
nusiginklavimą.

Podgornio Suomijoj vizito me-, 
tu iškilmingai: buvo paminėta 
Suomijos-Sovietų Sąjungos drau
gijos, turinčios apie 200 tūkstan
čių narių, 25 mėtų gyvavimo su
kaktis. Be šios, draugijos, Suo
mijoj veikia dar “Rusų kultūri
nė demokratinė sąjunga” ir “De
mokratinė suomių liaudies są
junga”.

Sovietų veikėjai, kaip ir jų 
spauda, apie minimas organi
zacijas labai gražiai atsiliepia. 
Beplintančios Suomijoj komu-

Rugpiūčio mėnesi Helsinkyje 
Įvyko SSSR KP organizuotas Pa
saulio jaunimo ir studentų, soli
darizuojančių su šiaurės Vietna
mu, susitikimas. Visų Suomi
jos prokomunistinių organizaci
jų papildymui rugsėjo mėnesį iš 
Vienos Helsinkiu atvyko Mask
vos organizuota Pasaulinės Tai
kos Taryba, pirmininkaujama 

• prezidento-koordinatoriaūs Iza- 
; "belos Blium generalinio sekreto- 
i r lauš Romeš Gandro asistoj. šios 
; “draugystės” sutvirtinimui lap
kričio! d. sovietininkai Lenin- 
grade surengė simpoziumą “V. I. 
Leninas ir Suomija”, į kurį iš 
Suomijos buvo pakviesta 300 
svečių. ’ Po savaitės Helsinkyje 
prasidėjo “Sovietų-Suomių drau
gystės mėnuo”. Lapkričio 2 d. 
Kosyginas Kremliuje priėmė 
Suomių užsienio reikalų minis- 
terį Achti Karjalaina. Ir baigia^ 
masis Sovietų ofenzyvinis praė
jusių metų veikimo apvainika
vimo aktas įvyko gruodžio 12-13 
d. Leningrade, būtent, profsą- 
jungininkų susitikimas šūkiu: 
“Už taika • ir Sovietu-S'uomiu 
draugystę!” Susitikimo priimta 
iš Kremliaus (ryšium su 100 me
tų Lenino gimimo sukaktimi at
siųsta) rezoliucija, kreipimasis

įtikimoje c 
žiosios Sovi< 
istų partija 
nio

ropos saugumo problema ir kiti 
labiausiai komubistams rūpimi 
klausimai. Pasaulio Taikos Kon
greso prezidiumas taipgi (aišku, 
Kremliaus nurodymu) 'nutarė 
aktyviai reikštis Lenino 100 me
tų gimimo sukakties minėjime.

1 Tų pačių besiplečiančių “gerų 
santykių’” nuotaikoje, 1968 me
tais Leningradą aplankė virš 
600,000 suomių turistų, kuriems 
sovietininkai (propagandos tiks
lu) nepagailėjo itin gražaus pri
ėmimo: suruošė jiems labai pa
lankias viešėjimo sąlygas. 1969

i metai pradėti Helsinkio univer- 
i siteto studentų sąjungos inici
atyva Suomių-Sovietų studentų 
seminaru 30 klm. 'nuo Hėlsin- 
kio atstume prie gražaus eže
ro, ištaiginguose poilsio namuo
se. Maskvos universiteto stu
dentų — komjanuolių grupei va
dovavo prof. P. Račkov, o juos 
visus “globojo” ir referatą “Eu
ropos saugumas prie dviejų poli
tiniu sistemų” skaitė vienas So
vietų politinio žurnalo “Novoje 
Vremia” redaktorius, V. Berež- 
kov. Seminaro tema, aišku, bu
vo padiktuota Kremliaus agre
sorių, besi jaudinančių dėl dar 
laisvų tautų nuotaikų.

Keturias dienas Kremliečiai 
plovė suomių studentų smege
nis, baugindami juos pavojin
gais Nato planais ir mafonia- 
šviesa, nušviesdami Varšuvos 
paktą. (Paskaitas dar skaitė “Suo- 
mija-SSSR” draugijos pirmi
ninkas prof. H. von Bunsdorf ir 
Helsinkio karinės kolegijos pro-' 
fesorius pulk. Itn. A. Paioen, 
Suomijos užsienio reikalų m-jos 
politinio departamento viršinin
kas R. Chiuvrinen ir kt. Suomi
jos vyriausybės atstovų šiame 
seminare dalyvavimas buvo lyg 
įžanga Suomijos paskelbtam pa
siūlymui pirmoje 1970 metų pu
sėj Helsinky sukviesti visų Eu
ropos šalių konferencija saugu, 
mo bendradarbiavimo ir nusigin
klavimo reikalams aptarti.

Po seminaro (1V.3-6 d.) Hel
sinkyje Įvyko Suomijos komu
nistų partijos narių suvažiavi
mas, kuris partijos pirmininku 
'perrinko Aerne Saarinen, o ge
neraliniu sekretoriumi — Avro 
Aalto. Gegužės 14 d. Helsinky
je pasirašyta SSSR-Suomijos su
tartis dėl bendradarbiavimo ato
minės energijos pramonei pa
naudojimo.: ši sutartis, Sovie
tų ratifikuota 1969 m. Vni. 15 
d., plačiai atkėlė vartus į Suomi
ją įvairiems Sovietų NKVD ir 
kt. žinybų specams-šnipams, ku
rie, maskuodamies atominės 
energijos tyrinėjimo specialistų, 
technikų, Vnieštorgo prekybos 
agentų, valdininkų ir įvairiausių 
kvalifikuotų darbininkų vardais, 
gausiai užplūs Suomiją. ,

Vęliau Suomijos prezidentas 
vėl lankėsi Leningrade ir ten 
matosi ir tarėsi šū Kosyginu ir 
kt. sovietinirikais. Tų pasitarimų 
išdavoje Suomijos vyriausybė 
(V. 4) principiniai nutarė pra
dėti su Sovietais oficialius pasi
tarimus dėl pirmosios atominės 
elektro jėgainės statymo. Bir
želio 9 d. Sovietų pasiuntinys 
Kovalev Suomijos užsienio rei
kalų ministerial maloniai įteikė 
draugišką “pro memoria' 
primenančią Suomijos vyriausy 
bes pažadą- paruošti ir pravesti visokią galimą pagalbą 
bendrą Europos valstybių atsto- rių” amerikiečiu terorizuojamam 
vų konferenciją saugumo taikos Šiaurės VietnąĮn

GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M. Tuos. 9 to 4, Thurs. & Fn. 8 to 8. Sat.. 9 to 13:30

1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir1 namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norė
tume Jums naudingi 
irateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

tenka pabrėžti ten jaučiamą 
SSSR KP kontroliuojamų ir pro
teguojamų organizacijų didėjan
tis aktyvumas.^..

Pernai birželio 14-17 d. Hel- 
hinkyje įvyko VI-sis tarptauti7 
nės-demokratinės Moterų Fede
racijos kongresas, kuriame So
vietų delegacijai pirmininkavo 

notą, Į V. Tereškova. Ji savo kalbomis, 
be kito ko, ragino organizuoti 

agreso-
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netvirtino. Vistik jis prie gim
nazijos trynęsis, bene sargu (?) 
buvęs.

Į JAV atvykti Juozui Mikuc
kiui garantiją davęs Vienybės 
redaktorius Tysliava, bet kepy
kloje j j darbu Baltimorėje aprū
pino sukomunistėjęs, brukliniš- 
kės “Laisvės” rėmėjas, gyd. J. 
Kaškaitis. Kepykloje Mikuckis 
mažai uždirbo, todėl išėjęs į 
pensiją, jos mažai gaudavęs 
(arti $100). žmogui įpratusiam 
gerai gyventi, gerai su moteriš
kėmis paūžti, tokios pensijos 
gal tik vienam vakarui užtektų, 
o norai smaguriauti begaliniai. 
Todėl rusai greitai užuodė gerą 
talkininką ir pasiūlė jam grįžti 
Į okupuotą Lietuvą jiems tar
nauti. Mikuckis pakvietimą pri
ėmė ir dabar visokiom “tiesom” 
rašinėja “Įvairiausias tiesas”.

Š. m. balandžio 1 dienos 
“Komsomol’skaja Pravda” tilpo 
JuozoMikuckio straipsnis “Kar
ti svetimos žemės duona”, ku
rioje jis rėžia:

“Aš labai daug gyvenime pa
tyriau. žinau kartų svetimos 
šalies duonos skonį ir saldžių 
Tarybų valdžios priešų pažadų 
pagundą. Aš žinau, kiek kai
nuoja demagogija tų, kurie JAV 
pastoviai organizuoja vadina
mąsias “pavergtų šalių savaites”, 
kadangi gerai žinau visas šių 
žmonių paslaptis. Metai be tė
vynės išmokė mane šiuose ‘pa-

“... Viskam ■ šiandieninėje 
Lietuvoje jie meta iššūkį, vis
kuo abejoja. Viskas jiems — 
miražas, bolševikų propagan
da” ... (ten pat).

O kaip gi gyvendamas JAV, 
kol nebuvo sąvo “dūšios” par
davęs sovietams, kalbėjo Mikuc
kis? Kodėl jam sovietai davė 
titulą “darbo žmonių budelis”, 
ar jau taip be jokio pagrindo? 
Juk ir jis karui pasibaigus į 
Lietuvą negrįžo, tik dėbžvėriš- 
kos sovietų tvarkos krašte. Ta
da jam dar jokia žvalgyba ne- 
sivaidino, o dabar:

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

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

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

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

"B. • M. • B/' (SKYSTIMAS)
Sudarytas iš parinktu sveikų gyvulių kaulų smegenų. At- 
stato naujus raudonus kraujo rutuliukus. Sustiprina krau- 

WTy ją. Taip pat padeda suvargusiems ir turintiems anemiją. 
FOn Stiprindamas kraują, atstato jėgas. Puikiai tinka vaikams.

» Butelis $4.85 — 3 buteliai $13.00.

Siųskite užsakymus su money order ir dar pridėkite prie kiekvieno 
siunčiamo dolerio 10 centų siuntimo išlaidoms.

Ypatinga jūrų žolė 1.
ištraukta iš Jūros prie Norvegi- iii Jį] 
jos krantų ir perdirbta i table- illf'TT* 
tęs KELP-KARBON. Tai yra „
turtinga natūraliais vitaminais 
ir turinti savyje 60 mineralų, o 
ypatingai jodo. Jei kūne yra 
stoka tu sudėtinių dalių, žmo- 
nės jaučiasi pavargę, nerviški, 
turi, blogą virškinimą, yra lin
kę Įvairioms infekcijoms ir ligoms. Ypatingai kei
čiantis orui ir esant šalčiui pradėkite imti KELP- 
KARBON, kad sustiprintumėte organizmą prieš vi
sokias ligas. Svarbu tuos vaistus imti kasdien. 
KELP-KARBON suteiks vaikams sveikatos, o suau-

Be natūralaus jodo ir mine-

triotuose’ ižyelgti jų tikrąjį vei
dą — išdavikų, pradžioje tarna
vusių Hitleriui, o vėliau ir tų, 
kurie iš sumušto liitlerizmo pe
rėmė žvėrišką norą sunaikinti 
didžiausią darbo žmonių iškovo
jimą — socializmą”.

Tai buv. Kauno karo komen
danto, poeto, karo vald. Dirsės 
žudiko kpt. Juozo Mikuckio žo
džiai; žodžiai žmogaus, kuris iš
davęs savo tautą nuėjo kolabo- 
rauti su didžiausiu žmonijos 
priešu, kuris jį taip atestavęs:

“Kariuomenės vadas Liatukas 
ir Kauno miesto komendantas, 
darbo žmonių budelis Mikuckis, 
priimdamas reikalavimą, veid
mainingai pažadėjo kareiviams 
rūpintis, kad viskas būtų pada
ryta jų padėčiai pagerinti ir rei
kalavimams patenkinti”... (“Re
voliucinis judėjimas Lietuvoje” 
1957 m. 308 psl.)

Vadinas, darbo žmonių bude
lis, veidmainys, žmogžudys Juo
zas Mikuckis, kitus vadindamas 
išdavikais, kalba apie žvėrišką 
norą sunaikinti darbo žmonių 
socializmą. Ar ne parodija? 
Gerai’tik, kad jis kalba ne dora, 
bet sovietu stiliaus kalba.

Dividendai mokami sausio
Prašome aplankyti naują

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
penktadienį 9:00 ryto — 
9:00 ryto — 12:00 dienos.

K N Y G Ų I S T O R I J A 
širmajame tome yra 208 puslapiai, o1 antrajame,226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už 36.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresai-

HIGHER INTEREST 
ON SAVINGS

Mikuckis biauriai 
Kas galėjo iš jo ge- 
kai jau Nepriklauso
mos laikais jo vardas 

buvo niekais pavirtęs? Ar Lo- 
kad jis ru- 

Taip, gal Lo
zoraitis taip ir sakė, bet tik ne 
gero, bet blogo iš jo laukda
mas — laukiame nemalonumų. 
Ir Lozoraitis neklydo — sulau
kėme jau.

“Jungtinėse Amerikos vals
tybėse Tarybų Lietuvos priešai 
į kiekvieną, kuris blaiviai kal
ba apie savo buvusią tėvynę, 
kuris palaiko .su juo ryšius. 
Žiūri kaip į raupsuotąjį”... (ten

Paraudonavusiam sovietų 
draugui Juozui Mikuckiui mes 
galime tik priminti tokioje ro
lėje buvusio Albino Morkaus 
likimą. Tas buvo nuėjęs tais 
pačiais keliais, kaip dabar Mi- 
kuckifc) ' J. Mažiukas

1945 metais Braun- 
ė įsisteigė maža DP sto
jos administratoriumi 

topi Juozas Mikuckis. Jis gy
veno privačiai, nors skaitėsi sto
vyklos gyventoju. Pasirodžius 
sovietų repatriacinei komisijai, 
Mikuckis susidraugavo su polit- 
rukais, su jais susitikdavo, pa- 
baiiavodavo. Stovyklos gyven
tojai pajutę, kad Mikuckis ga
lįs juos išduoti sovietams, pakė
lė triukšmą ir jį iŠ stovyklos iš
varė. 1946 metais UNRRA ta 
mažą stovyklą likvidavo, o jos 
gyventojus perkėlė į Watten- 
sted’o stovyklą. Į Čia atsikėlė ir 
Mikuckis su Šeima. Stovykloje 
jis jokių pareigų negavęs. No
rėjęs gimnazijoje mokytojauti, 
bet kaip neturinčio mokytojo 
cenzo vokiečių vyriausybė jo

Ko gi vertas šis Mikuckio 
tvirtinimas? Sutarybintos Lie
tuvos JAV priešų iš viso nėra 
— yra tik Sovietų Rusijos prie
šų, kurie Lietuvą pavergė ir 
dabar ją alina. Kas tik turi 
Lietuvoje giminių ar gerų pa

žįstamų, kiek tai įmanoma, pa
laiko iv ši (1 s ir ne tik patys j sa
ve/ bet ir į palaikančius ne
žiūri kaip į raupsuotuosius. 
Kurie vyksta Lietuvos aplan
kyti ar iš Lietuvos atvyksta j 
JAV pas giminei kiekvienas 
mielai su jais pasikalba, pasi
dalina matytais/ įvykiais ar 
vaizdais. Kaip į raupsuotuosius 
žiūri i tokius, kaip dabar Juo
zas Mikuckis, kurie nuoširdžiai 
tarnauja sovietiniam melui ir 
kas ne sovietiška niekinimui.

“Aktyvi imperialistinių žval
gybų agentų veikla tarp emi
grantų prasidėjo po karo, kad 
Vokietiją užplūdo visokie bu
vusieji. Tada aš gyvenau Braun 
šveige tarp Hanoverio ir Berly
no... (ten pat).

“... Aišku, su Tarybų Lie
tuva jiems buvo nepakeliui. 
Pradėjo kurtis įvairūs emig
rantų komitetai. Mane išrinko 
lietuvių draugijos Braunšveigo 
komiteto pirmininku. Anglų 
okupuotoje zonoje mes atida
rėme lietuvių vaikų gimnaziją. 
Man, kaip komiteto pirminin
kui, teko važinėti po Anglijos, 
Amerikos ir (Prancūzijos zo
nas, dalyvauti Įvairiuose emi
grantų suvažiavimuose. Ir aš 
liudiju, kad jau tuomet, pa
dedant Vakarams, savo po
grindinę veiklą išvystė vadina
masis Aukščiausias Lietuvos 
išvadavimo komitetas, (ten pat)

Taigi, tik Juozui Mikuckiui 
buvo pakeliui į Okupuotą Lie
tuvą, bet jis nevažiavo, nes ne
gavo sovietų leidimo — jis tu
rėjo jiems šnipinėti. Jis dabar 
ir nesigina tokiu buvus.

“Kartą susitikęs mane, Lo
zoraitis pasakė: Iš jūsų 
Mikucki, mes daug laukiam”... 
Žinau, ką jis galvojo — būti 
pasiruošusiu kovoti prieš dar
bininkus ir valstiečius, vėl ka
lėjimus ir stovyklas privaryti 
darbo žmonių, vėl pragaru pa
versti žydinčią Lietuvos žemę” 
... (ten pat).

naši Hirošjnios likimas Maskvai i Čia jau 
ir po to jis pramato, jog už iš-j nuskiedė. 
davimą savo tautos jam bus ro laukti, 
‘kaput”; jau ir šnipų mokyk-pnos Lietuv 

los rodosi, ir žvalgyba priešą' 
kyje. Matyt rusai ;gerai jam.zoraitis nežinojo 
smegenis išplovė, baimės įvarė, Įsams tarnauja? 
todėl dabar kliedi

*Dr. Michaels
N. D.

guriems grąžins Jėgas ir jauną išvaizdą.
raių, negalima išlaikyti geros sveikatos.

Kaina už bonką $5.00, 3- bonkos — $13-50,

Italijoje, Romos gatvėse merginu kojos jau uždengtos naujos mados 
sijonais ajba kelnėmis. Italijos vyrai, kurie mėgsta akimis palydėti 

gražesnes merginas, nelabai patenkinti mados kaprizais.

DIENOS
Pinigai įdėti prieš mėnesio ,15 d. duoda dividendus už visą mėnesį, 

r liepos 31 d. 
mūsų namą.

— 8:30 vakaro: Antrad. ir 
5:00 vakaro; šeštadieniais 
Trečiadieniais uždaryta.

PER 
ANNUM

PER 
ANNUM

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-10S3 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment.

account rlTOFT

Kieti joje, Braunschwt 
stovykloje, tas klaus: 
puola.

Taigi.
schweig

“.. . Nemuno kraštą okupavo 
fašistai. Man pasiūlė važiuoti į 
Lietuvą, pažadėjo gana solidų 
postą. Atsisakyti tada buvo ga
na rizikinga, ir vis tik į Lietuvą 
negrįžau...” (ten pat).

Juozas Mikuckis atsisakė ga
na solidaus posto, ar kas tą gir
dėjo? Kas gali šiuo Mikuckio 
pareiškimu tikėti, kai jis priėmė 
didžiausio XX amžiaus nusikal
tėlio pakvietimą bendradarbiau
ti? Niekas jam jokio posto ne
siūlė ir siūlyti negalėjo, nes, 
kaip ne vokiečiui, iš viso nega
lima buvo net iš Vokietijos iš
važiuoti. čia tik Mikuckio išdi
dus pasigyrimas — “štai koks 
aš didvyris”.

“Baigėsi karas. Aš žinojau, 
kad gimtojoje šalyje vėl užsėja- 
mi . laukai, atstatomi miestai. 
Bet buvę baudėjai ir ‘patarėjai’, 
kurių rankos buvo aplaistytos 
krauju, neskubėjo namo. Jie 
pradėjo tarnauti naujiems šei
mininkams. Dabar jiems mo
kėjo ne markėmis, o doleriais ir 
svarais... Jie mielu noru ėjo 
šnipų mokyklas, diversines gru
pes, o ministrai be ministerijų ir 
generolai be armijų pradėjo 
kurti specialias ardomąsias or
ganizacijas ... Nenutilo vieno 
karo aidai, kai išdavikai pradė
jo šaukti apie tai, kad Maskva 
susilauks Hirosimos likimo”... 
(ten pat).

Taip sako Juozas Mikuckis, 
kurio tartum rankos nesuterš
tos k. v. Dirsės ir dar kaikieno 
krauju. Jam tą kraują nuvalė 
sovkomai, tik dar neatėmė dar
bo žmonių budelio titulo. Da
bar Mikuckiui iš baimės vaide-

lOAN ĄSSItJ

MIKUCKIS SKELBIA SOVIETINĮ MELĄ
Kažin ar yra kam paslaptis, 

kad sovietinė “Pravda” ar “Tie
sa” iš tikrųjų yra “Lož’“ arba 
“Melas”. Abejojantieji tuo labai 
greit gali įsitikinti paskaitę jų 
spaudą. Jie ir melagius labai 
myli.

Jau buvo minėta, kad iš įJAV 
į sovietų okupuotą Lietuvą su
grįžo žinomas poetas Juozas Mi
kuckis ir apsigyveno Kaune. 
Būtų nieko nuostabaus, jeigu 
jis ramiai leistų savo senatvės 
dienas. Jis to nedaro, nes so
vietai veltui jo neįsileido — jis 
privalo už tai jiems atitarnauti, 
o paskui širdies smūgiu ar kuria 
kita greita liga mirti. Jis nuo
širdžiai jiem> ir tarnauja. Tik 
pasekime sovietų ar jiems tar
naujančią spaudą ir tuoj įsiti
kinsime. Galima galvoti, jog jfe 
tą daro raudonųjų buržuazinių 
žudikų verčiamas, tačiau prisi
minus jo elgesį 1945 metais Vo-

Jūrų mineralai ir vitaminai yra 
‘ “ ' ' $5.00, 3 btl. r— $13.50

□ Vaistažolė N. 18 Nuo raumenų reumatizmo .......... Dėžutė $2.75
□ Vaistažolė N. 11 Pūslei ir inkstams ........    Dėžutė $2.25
□ Tabletės Inkstams ir pūslei ...........     Butelis $3.75
□ Vaistažolė N. 20 Nervams ____________________ - Dėžutė $2.25
□ Vaistažolė N. 16 Kepenims ir tulžiai ....____i.__ ...^ Dėžutė $2.25
□ Chinatus vaistažolė (skystimas) Kepenims ir tulžiai.... Butelis $4.89
□ Vaistažolė N. 31 Nuo vidurių išpūtimo ir virškinimui Dėžutė $2.25
□ Vaistažolė N. 17 švelnus vidurių išvalymas __ ____- Dėžutė $1.95
□ Vaistažolė N. 340 Moters periodų pasikeitimui Dėžutė $3.00
□ Vaistažolė N. 10 Nuo bronchinės astmos _____L™.. Dėžutė $2.75
□ Vaistažolė N. 100 Vyriškumui sustiprinti  .........  Dėžutė $3.00
□ Vaistažolė N. 9 Nuo odos išbėrimo ____ ________ _ Dėžutė $3.89
d Cukrinė — Arbata BI-BE-TTC . ................    Dėžutė $2.60
O Vaistažolė N. 40 Nuo kraujo spaudimo.... ..... .... ...Ll. Dėžutė $3.00
□ Žyme-Aids Nuo nervų, vidurių išpūtimo ir virškinimo TąbL$4.89
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3 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, MAY 16, 1970



*

UNion 6-9206

au

$18.00
$10.00

$5.00
$1.75

gėris dar įrodinėja Vliko plana- 
navimo komi-ijos reikalingumą,

$20.00
$11.00

$2.00

gėrio str. paskutinio rakinio min
čiai, kad “iš rimtą žmonių reikia 
laukti ir rimtą darbą”.

Todėl ir siūlau mūsų rimtiems 
veikėjams neužsiiminėti žaidy
nėmis, o dirbti rimtą darbą.

Kas gi čia yra?
Gi visos Vliko darbo sritys, 

netgi daugiau, nes-čia nurodyta 
net ir tokių darbų, kurie Į Vli- 
ko kompetenciją visai neįeina.

Ar šita, sakyčiau, šimto ku
pranugarių našta, kurią Cleve-

“... Valstybės prezidentu naujasis Sei. 
mas (1926 m.) išrinko seną varpininką —

bet-ir Teisin- 
jis darbo turėjo 

(80t>sl.)

rašto
1915

dr. Kazį Grinių, kuris pavedė sudaryti nau
ją vyriausybę Mykolui Sleževičiui,' kuris 
jau 1919 metais buvo gražiai pasireiškęs 
krašte ministerio pirmininko poste, pir
mas pašaukęs savanorius stdti Į krašto gy
nėjų eiles. Tai nebuvo naujas žmogus, bet 
jau turįs didelio patyrimo valstybininkas.

Ministeris pirmininkas savo žinion pa
ėmė ne tik Užsienių reikalų 
gurno ministeriją. Aišku 
daugiau negu žmogus gali aprėpti

A. a. Jonas Kardelis savo Zarasą 
atsiminimuose, kurie parašyti 1911 
m., dėsto:

pilni kišeniai proklamacijų prieš okupaci
ją už Lietuvos nepriklausomybę...

šią .tragišką padėtį išgelbėjo tos Bielo- 
rusijos'- Lietuvos vykdomojo komiteto na
rys ir įgaliotas suvažiavime dalyvauti Mo
tiejus Petrauskas. Jis suvažiavimui paaiš
kino: ' vyksta kovos už naują santvarką, 
dar nežinomoš'nei ribos nei sienos, natū
ralu, kad yra visokių nuomonių, todėl šį 
klausimą Įrašykime j dienotvarkę ir tęski
me suvažiavimo darbotvarkę. Suvažiavi
mas paklausė M. Petrausko ir manęs ne^ 
tikrino ir nesuėmėt Bet dėl visa ko, 
laukan ir apsivaliau nuo proklamacijų 
kurios;- jeigu būtų mane iškrėtę, neabejo
tinai būtų man atnešusios mirtį.” (85 psl.)

nuo 
iki 12 vai.

apsvaigino Izraeli, 
kuris vadovavo Izraelio gink- 

eiškė.

esuprantame kitą 
r norą, kas būna 
aidingo kitą dar-
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Nemanau.
3) Ar teisiškai galimas Vliko 

vadovybės nusiėmimas jai Vli
ko statutu tenkančios Vliko dar
bą planavimo pareigos ir per
kėlimas jos kažkokiai visai ne
statutinei, privatinio asmens 
(neturinčio jokios pozicijos Vli
ko vadovybėje) sava nuožiūra 
sudarytai Vliko darbų planavimo 
komisijai?

Ne. Tą pareigą gali ir turi 
atlikti ne kiekvienas, turįs “ge
rus tikslus ir norus”, o tik tas, 
kam tenka teisinė pareiga. O ji 
tenka tik Vliko Valdybai. Ji pa
ti turi ne tik Vliko darbus dirb
ti, bet ir juos susiplanuoti bei 
pasiimti už tą pareigos atlikimą 
visą atsakomybę.

Vliko Valdyba, žinoma, gali, 
netgi ir turi, esant reikalui, pa
siklausti tuo ar kitu klausimu 
ekspertų (pvz., tarptautinės po
litikos ar teisės žinovų), bet ji 
turi pati tuos ekspertus pasi
rinkti ir pateikti jiems konkre
čius klausimus. Jokiu būdu ji

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

“Kasdieniniame” gyvenime 
antykiaudami su kitais žmonė-

. r. L. UTHUANIaN DAILY N5W5
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 
' 1739 So. Halsted Street, Chicago, Hi. 60608. Telephone HA 1-600

“... Bolševikai ėjo pirmyn; Pradėjo or
ganizuotis kiti valsčiai. 1919 metų žiemą 
buvo sušauktas valsčių komitetu atstovu 
suvažiavimas. Į suvažiavimą vykome dvie
se su Jonu Bužinsku dvarininko Pelekaus- 
ko obuolmušiu arkliu, nepaprastai ram
biu.. Jau buvome gavę per frontą-MykoIo 
Sleževičiaus atsišaukimų. Važiuodami 
pakelėmis visur lipinome juos ant medžių, 
stulpų, išmėtėme kaimuose. Atsišaukimų 
prieš rusų veržimąsi ir okupaciją turėjau 
pilnus kišėnius.

Tiktai vykstant suvažiavimui ir pradė
jus svarstyti dienotvarkės punktus, iŠ to 
paties Breslaujos agr. Risčiuke buvo.gauta 
telegrama: “Rimšės komiteto pirmininką 
Joną Kardelį, kaip varantį kontrrevoliuci
nę propagandą už Lietuvos atsiskyrimą 
nuo Bielorusijos. suimti, atiduoti revoliu
cijos teismui ir sušaudyti”!.. O pas mane

7643 HAKOING, AVENUE

-—------^MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO-PAJŪRIO-

Sophie ir Bomtco- WeHck**

ravosi apie Kinijos - Japonijos karą. Kai pirmą kartą 
paklausęs, tai Rogers atsakęs, jog kinams nesiseka: jų 
per vieną dieną žuvę dešimt, o japonai netekę tik vieno. 
Antrą dieną Roger pasakęs kinui, kad kinų nuostoliai 
padidėjo iki 50, o japonai netekę tik penkių. 'Kai trečią 
rytąiinui buvo pranešta, jog kinai neteko penkių šimtų, 
o japonai tik 50, tai kinas ėmė džiūgauti ir šokinėti. Pa
klaustas, kodėi jis taip džiaugiasi, kinas atsakė, jog jei ir 
toliau karas taip sėkmingai eis, tai netrukus nebeliks 
japonų!

Tas Rogerso anekdotas tinka ir. Vidurio Rytams, kur 
siaučia savo rūšies alinimo karas, tarp šimto milijonų 
arabų ir nei trijų milijonų neturinčio Izraelio. Arabų 
nuostoliai gali būti kelis kartus didesni, negu Izraelio, 
bet jie tuos nuostolius gali lengviau pakelti.

Susirėmimuose su arabais Izraelis beveik dieną po 
dienos netenka kelių karių. Vidurkis gal siekia keturis 
ar penkis. Atrodo, jog tai maži nuostoliai. Bet tik taip 
atrodo. Jei, sakysime, Amerika, proporcingai imant, 
Vietnamo kare turėtų tokius nuostolius, tai jos žuvusių 
kareivių skaičius per mėnesį siektų penkis ar net šešis 
tūkstančius!

Taigi Izraeliui pražudyti keturis ar penkis karius per 
dieną yra didelis nuostolis. Ne be reikalo tad keliamas 
klausimas, kaip ilgai galės tokia padėtis tęstis?

Jaunimas (mokyklinio amžiaus jaunimas) pradeda 
nerimauti ir reikalauti, kad būtų daromi rimti žygiai 
alinimo karai baigti. Pranešama, kad Jeruzalės moki
niai pasiuntė savo rūšies protestą premjerei Goldai Meir, 
kad jos vadovaujama valdžia nerodanti noro susitarti su 
arabais.

Jaunas dramaturgas Levin, kaip pranešama, parašė 
labai kandų ir satyrišką scenos veikalą, pavadintą ‘Vo
nios karalienė”. Sakoma, jog tame veikale labai vykusiai 
esanti pašiepta premjerė Meir. Kiti ministerial esą vaiz
duojami kaipo neatsakingi demagogai, kurie neboja tau
tos kančių ir nesistengią karo baigti. Veikalas sukėlęs 
didžiausią sensaciją ir teatras, kur jis yra statomas, vi
sada esąs perpildytas.

Kai pasireiškia tokios nepalankios nuotaikos ryšium 
su kietu valdžios nusistatymu nepasiduoti ir nedaryti jo
kių nuolaidų arabams (labiausiai nesitraukti iš okupuotų 
žemių), tai visai suprantama, kodėl šiais metais ir nepri
klausomybės atgavimo sukaktis nesukėlė didelio džiaug
smo. Jei tos nepalankios nuotaikos didės, tai kyla klau
simas, kaip ilgai galės būti tęsiama toji alinimo kova su. 
arabais, nededant visų galimų pastangų su jais susitarti?

Prof. dr. A. RAMŪNO, Ottawos Universiteto Lyginamosios* 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginiu Mokslą

Fakulteto vicedekano, nauji veikalai:

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

• DEVELOPMENT OF THE WHO
LE MAN THROUGH PHYSICAL 
EDUCATION...

Išleido. Ottawos universitetas, 435 
psl. Įvadą parašė-Avery Brundage, 
tarptautinio olimpinio komiteto pir
mininkas. Prof. J. Maritain pareiš
kė apie šį darbą: “Tai galutinis 
klausimo nušvietimas”;
• DIALOGE ENTRE ROME ET 

MOSCOU...
Ekumeninis žvilgsnis į Rusijos ir 
Europos santykius, praeityj, dabar
tyje ir ateityje. Įvadą parašė- kar
dinolas Koenig.' Išleido Ottawos 
Universitetas. (Prancūzu kalba).
• Iš SUTEMŲ 1 AUŠRĄ...
Jame iškeltos naujos mintys apie 
žmogų, tautą ir žmoniją kosminiam 
amžiui auštant. - - -

Veikalai-gaunami:
UNIVERSITY OF OTTAWA PRESS 

OTTAWA, ONT. CANADA

Net ir dabar, po tiek daug metu, matau 
M. Sleževičių kaip gyvą. Didžiai džentel
menišką, energingą, visada gerai nusitei
kusį, linksmą, prakalbantį į žmones ma
loniai, raminančiai ir nuoširdžiai” (74 psl.).

Mečislovas Mackevičius apibūdinęs M. 
Sleževičių, kaip nuoširdų jaunimo draugą, 
prieina šios išvados:

“Platėliau prisiminę ir pagerbę Mykolą 
Sleževičių ar nepanagrinėtume šių dienų 
lietuvių kartų santykius? Ar nebūtų laikas 
peržiūrėti savuosius nusiteikimus ir veiki
mo būdus? Pilnoje pakantoje išsiaiškinti, 
susiprasti, atrasti bendrą tautinį ir demo
kratinį kelią tiek vyresniesiems, tiek jau
nimui labai ir labai praverstų.” (77 psl.

Teisėjas Saliamonas Baltūsis tvirtina:

“... M. Sleževičius buvo ne tik žymus 
politikas ir visuomenininkas, bet kartu ir 
neeilinis, o geras advokatas... ”.X--

“... tenka pasakyti, kad visa savo as
menybe M. Sleževičius visiems buvo šviesus 
pavyzdys, koks turi būti geras advokatas. 
Dalis advokatų, ypač jaunesniųjų, iš jo 
daug ko ir pasimokė;” (78-79 psl.).

Užsienio reikalų ministerijos bendra
darbis dr. P. MačiuliS'išdčstė. savo atsimini
mus apie M. Sleževičių, kaip užsienių rei
kalų ministerį, ir tarp kita ko šitaip para-

lando veikėjas su savo komisi
ja užsikrovė sau ant pečių, jam 
su jo talkininkais pakeliama? 
Ar tie tegul ir rimti žmonės jau
čiasi tikrai kompetentingi aniem 
darbams atlikti, netgi ir su eks
pertų pagalba? Visokiu atveju, 
ar jie Vliko kompetencijos sri
tyje jaučiasi esą kompetentin- 
gesni (daryti sprendiniams) už 
Vliko vadovybės žmones, ku
riuos jie imasi jų darbe pavaduo
ti, jiems patarti, ką ir kaip da-

(Pabaiga)

Skaitykite ir. platinkite 
-t a TH i

SĖJA,. tautinės demokratinės minties 
laikraštis Nr. 4,1969 m. 92 psl.

Straipsnių antraštės dail. Broniaus Mu
rino. Fotografijos V. Noreikos. Viršelyje 
M. Sleževičiaus 1939 m.-nuotrauka, šio nu
merio kaina $2.00.

Redaktorius L. Šmulkštys — 2523 W. 69 
th St, Chicago, iIIL 6062^ĄeI. RE 7 - 0039. 
Administratorius J. Urbelis — 1649 No. 
Broadway. Melrose Park; III. 60160. Tel. 
FI4-9033.

“ — Nesulaukęs senatvės, per anksti 
M. Sleževičius apleido šį pasaulį. Palaido
tas buvo Kauno kapinėse visai netoli vartų. 
Kai eidavau pro šalį kapinių, beveik visuo
met prisimindavau M. Sleževičių ir negalė
davau praeiti pro šalį neužsukęs ir neap
lankęs to garbingo velionies kapo. Ir atgy
davo man M. Sleževičius gyvas, toks arti
mas ir malonus. Susimąstęs ir liūdesio pri
slėgtas, kad nebėra gyvųjų tarpe brangaus 
žmogaus, žengdavau toliau savo keliu, lyg 
palikęs savo jaunystės draugo, artimo bi
čiulio kapą.

M. Sleževičius buvo unikumas lietuvių 
tautoje. Tai buvo realus, didelės dinami
kos ir praktiškos veiklos žmogus. Tokie 
žmonės, kaip ^1. Sleževičius tautoje gimsta 
labai retai. Dažnai nepasikartoja. M. Sle
ževičius savo asmens ypatybėmis ir savo 
buvimu praturtino Lietuvos advokatūrą. 
Tai buvo labai geras pavyzdys jauniesiems 
gražaus korektingo ir kultūringo elgesio 
teisino ginčuose ir darbuotėje. Toks buvo 
M. Sleževičius gyvenime ir toks jis man 
tebėra ir šiandien dar gyvas mano atmin
tyje.” (72 - 73 psl.).

Lietuvos valstybinės operos dainininkė 
Elzbieta Kardelienė:

mis, dažnai 
gerų tikslų 
priežastimi 
bo įvertinim

Čia mano oponentas aiškiai 
duoda supra--'i, kad, va, aš “kas
dieniniame gyvenime” santy
kiaudamas su Vliko darbų pla
navimo komisijos žmonėmis, įs
kaitant ir jį patį, kol. J. Krygerį, 
“nesupratau” jų “gerų tikslų ir 
norų”, kas "buvo priežastimi” 
mano klaidingo jų visų darbų 
“įvertinimo”..

“ ... Kiek man teko girdėti M. Sleževi
čių sakant prakalbas Įvairiomis progomis, 
jo kalbos visada būdavo ne tik kaip gero 
advokato, bet ir kaip gero artisto meniškai 
išsakytos. Jos labai jaudindavo klausyto
jus.

visą savo darbą (savo 
s suplanavimą) pavesti ne- 
nei komisijai, tegul ir tu- 
•‘gerus tikslus ir norus”.

4) Ar teisingas man daromas 
priekaištas, kad aš savo straips
ny (“Rimtą žmonių nerimtas 
darbas”) klaidingai “įvertinęs” 
kitų (tai Vliko darbą planavi
mo komisijos) darbus?

Tuo tarpu aš tos komisijos 
darbų dar. nesiėuiiąj^ vertinti, 
nes ji savo darbų iki šiol dar nė 
neparodė. Ji tik ruošiasi tiems, 
jos nuomone, “geriem darbam”, 
kurie man atrodo, nerimti. To
dėl aš ir įspėjau tuos mūsų rim
tus žmones, kad jie nerimto dar
bo nesiimtą, nes tai būtų, iš tik
roj ų, rimtų žmonių nerimtas 
darbas.

Andrius Valuckas baigia savo straipsnį 
“Praeities perspektyvoje' šiuo sakiniu:

“Mykolas Sleževičius matė tragišką pa
saulio padėti, juodą Lietuvos ateiti, bet 
vistiek nepasidavė beviltiškam pesimizmui 
— jis tikėjo istorinio bangavimo perio
dams: vieną dieną turės subyrėti diktatū
ros, kaip ir kiti istorijoje žinomi “stiprūs” 
ir “šventi'’ režimai, ir visos pasaulio tau- 
tautos vėl galės džiaugtis pilna laisve... ” 
(65 psl.).

Gen št. pulk. Kazys Škirpa teigia:
”... M. Sleževičius buvo blaivaus de

mokratinio nusistatymo veikėjas. Jis tau
tos ir valstybės problemas sprendė ne as
meniškos ambicijos sumetimais, bet gry
nai patriotiniai vertindamas susidariusią 
sunkią krašto padėtį ir neišleisdamas iš 
akių gimtojo krašto žmonių gerovės ir atei
ties. Jis suprato, kad Lietuvos išgelbėji
mas priklausys ne nuo skambių diktatūri
nių titulų, bet nuo sugebėjimo, kad ir la
bai pavėluotai, sukelti visos tautos jėgas 
gresiantiems pavojams pasipriešinti.”

"... M. Sleževičiaus laimėjimai Įrašyti 
į garbingus Lietuvos istorijos puslapius.” 
(67 - GS psl.).

Advokatas Jonas Našliūnas baigia savo 
straipsnį:

deja, manęs savo argumentais 
neįtikindamas. “Aš Čia, Naujie
nose, pasisakysiu tik dėl tų “ge
rą norą”, o atsakymą dėl pla
navimo k-jos reikalingumo ban
dysiu paskelbti Laisvoje Lietu
voje, kur paskelbta ir tas jo 
straipsnis”.

1) Ar, esant žmonių geriems 
tikslams ir norams, visuomet 
būną ir ją geri, be priekaištą 
darbai?

Oi, ne! “Gerais norais ir pek
la išgrįsta” — sako mūsų liau
dies išmintis.

Kartais net didieji nusikalti
mai padaromi “gerais tikslais ir 
norais”. Pvz., Vokietijoje, Ba
varijoje, dvi dukterys, labai my
lėjusios savo motiną, ją nužudė, 
įtarusios, kad ją apsėdęs šėto
nas. Kas galėtų pasakyti, kad 
jos savo motiną nužudė “blogais 
tikslais ir norais”. Ją tikslas , ir 
noras buvo labai geras (jos gi 
norėjo savo motiną išvaduoti iš 
šėtono nagp), tiktai jų darbas 
(motinos nužudymas) buvo “ne
labai jau geras”... Tokių bylą, 
kur žmonės “gerais tikslais ir 
norais” padaro didžiausių nusi
kaltimą, yra labai daug. Apie 
jas prirašyta daug knygų, vi
somis kalbomis.

b) Netgi ir teisėjai, aišku, tu
rėdami “gerus tikslus ir norus”, 
žiūrėk, savo darbe padaro dide
lių klaidų, sakykim, nekaltai 
žmogų nuteisia ar per klaidą 
kaltąjį išteisina. Jei jiems “ge
rų tikslų ir norą” teisingumo 
vykdymo darbe “užtektų”, tai 
jie niekuomet nedarytų klaidą, 
ir apeliacinių ar kasacinių ins
tancijų visai nereikėtą.

c) Klysta visi žmonės, netgi 
ir tie, kurie turi “gerus tikslus 
ir norus”. Ypač gi dažnai klys
ta tie, kurie imasi darbu (pvz., 
spręsti jiems neįkandamus klau
simus) ne pagal savo jėgas, išei
dami iš savo žinojimo ribų.

2) Ar įveikiamas Vliko darbą 
komisijai darbas, kurį ji užsikro
vė sau ant pečiu?

Ji ’ pasiėmė suplanuoti visus 
Vliko darbus. 1
x Gi štai, kas paskelbta Eltos 
pranešime “Clevelande ruošia 
Vliko planus” 1970..IIL46 d. 
Naujienose:

“Komisija nutarė; rengiant 
Vliko veiklos planą, dėmesio svo
rį kreipti į sritis: 1) pasaulio po
litinę sritį (!—P. Str.), 2) sa
vos visuomenės, tautos laisvi
nimo kovoje organizavimą”, 3) 
jaunimo parengimą tautos- va
davimo darbui, 4) santykį su tau
tos kamienu pavergtame krašte,
5) finansų telkimo metodus ir
6) Vliko organizacinius reika-
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Izraelio gyventojų nuotaikos
Gegužės 11 d. Izraelis minėjo savo dvidešimt dviejų 

metų nepriklausomybės sukakti. Minėjimas turėjo sukelti 
didelį džiaugsmų, entuziazmą, kietą pasiryžimą vienin
gai veikti.

Tačiau, kaip praneša korespondentai iš Jeruzalės, 
ši kartą minėjimas nesukėlė didelio džiaugsmo. Vyravo 
savotiškas paniūrimas. Minėjimą gaubė slegianti atmos
fera. Ir toji rūškana atmosfera susidarė ne vien tik dėl 
to, kad Izraelio nuostoliai, susiję su menamai nutrauktu, 
bet faktiškai vis dar tebetęsiamu karu su arabais, pa
staruoju laiku žymiai padidėjo.

Nuo 1948 metų Izraeliui teko net tris kartus kariauti 
su arabais. Kariauti pirmiausia už nepriklausomybės at
gavimą, o vėliau — už tos nepriklausomybės apsaugoji
mą. Tie karai, bei dabar vedamas pusiau karas, užgrū
dino izraelitus. Iki šiol pas juos netrūko ir pasiryžimo 
atkakliausiai kovoti už savo nepriklausomybės išlaikymą. 
Tad nemažino to pasiryžimo ir arabų ginkluoti Įsiverži
mai Į Izraelio okupuotas teritorijas.

Birželio mėnesį sueis lygiai trys metai nuo paskuti
nio “oficialaus” karo su arabais. Kaip žinia, per šešias 
dienas Izraelis tiesiog sutriuškino arabų valstybes (Egip
tą, Jordaną ir Siriją), užimdamas tų valstybių didžiau
sius žemės plotus.

Tas nepaprastas pasisekim.
Generolas Moshe Dayan 
luotoms jėgoms, išdidžiai pareiškė, jog nugalėtiems ara
bams yra žinomas Izraelio vyriausybės adresas, kuriuo 
jie turi pasinaudoti, jei nori taikos.

Tai rodo, kaip jautėsi Izraelis. Jis tikėjosi, kad ara
bai, kaip sakoma, ant kelių atsiklaupę maldaus taikos. 
Bet to neatsitiko: arabai Dayano siūlomu adresu nepasi
naudojo ir nesirengia naudotis. 0 to pasekmė — nebaig
tas karas, kuris vis labiau išsivysto i alinimo kova.

Nuolatiniais užpuldinėjimais ir įsiveržimais arabai 
tikisi paklupdyti Izraelį ir kovą laimėti. Tiesa, tie užpul
dinėjimai pusėtinai brangiai atsieina: jie paprastai žy
miai daugiau nukenčia, negu izraelitai. Daugiau karių 
praranda, daugiau lėktuvų ir kitokių ginklų netenka. Ta
čiau dėlei to jie nesijaudina, nes jiems ir labai dideli 
nuostoliai nėra tokia sunki našta, kokią sudaro Izraeliui 
ir maži nuostoliai.

Will Rogers, žinomas Amerikos humoristas, pasa
koja, kaip keliaujant laivu kas rytą vienas kinas vis tei-

P. STRAVINSKAS
Savo straipsnyje “Rimtą žmo

nių nerimtas darbas” (1970.III. 
27 Naujienose) pasisakiau prieš 
Clevelando veikėjo J. Daugėlos 
(Vliko pirm, pavedimu) sudary
tą Clevelande Vliko darbą ko
misiją, kaip visai nereikalingą.

Į tą mano straipsnį atsiliepė 
.irios komisijos narys kol. J. Kry- 
geris 1970.V.7 d. Laisvoj Lietu
voje, savo straipsniu “Ar reika
linga planavimo komisija?”

Straipsnis pradedamas šiuo 
sakiniu, lyg' ir savo rūšies mot-
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UK. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologine chirurgija 
6449 So. PuUsRi Rd. (Crewford 

Medical Building). TeL LU 5-6446

$. BOiS
PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WEST 66th PLACE 
?h«ne: REpufalic 7-7868

i rulečių Cy 
lietuves HioCi

Liet O v H 
motinu

ivu:

j labai gražus būrys nai 
atsilankę, tad Darės n lt 

į rinkimą atidėti kitam

diena neljuvo.

Vįsos narės ir vfesnios, kurios I

viso-

tai ai

4LT Tr>f
ALT Pirmininkas E. A. Bart*

FrtYSIClAN ANO SURGEON 
2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

FirmadL, ketvirud. nuo 1—4 ir 7_ S,
anirau^ penktadienį nuo 1—5, tret£ 

ir šesiact ūkui susitarus.

kad \isos turi po vieną savo mo
čiutę ir jų nereikia užmiršti. 
Po to visos buvo apdovanotos 
po maža dovanėlę tai dienai at
mintu

siuntė JAV Prezidentui Ri
chard M. Nixooui telegramą, 
pritardamas Amerikos Lietu
vių Tarybos vardu Prezidento

viku agresijai Kambodijoje ir 
pasmerkdamas ‘Sovietą. Sąjun
gos premjero Aleksėj Kosigino 
protestą prieš JAV Prezidento 
žygi. Tą proga ALT pirminin
kas priminė, kad nėra dides-

dažai. Speciali pagalba 
(Arch Supports) ir t t

Or- petč“ i
DR. EDMUND E. CIARA |

x/w W. OJst STREET r
TeU GR 6-2400 :

. .. . . . - I-pagal xiisįtarimą- Pirm , ketv.

Telef.: M084

šešuct 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

AkUScKIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neal- 

smepia, sKamninti Mi 3-0001.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

H įvairi* atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Plata
Tat: FRontier G-1882

junga, kuri, pagrobė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

Pasiustos telegramos tekstas 
yra tokis:

Alexei Kosygin, premier of 
the Soviet Union, accused you.

L.V-

(Estella) McNamee

viena tradiciją. |

Londono zoologijos sode gimė šie du simpatiški leoparduk&L Tai re
ta leopardu rūšis, gyvenanti Kinijoje. Paūgėję į te nebebus tokie 

jaukūs.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A $ 

2047 W. 67th PL WAIbrock 5^063

Tree, ir šeštad, uždaryta
OHsc tek: Portsmouth 7-6COO 
Rebid. ielef.: G Arden 3-727S

ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H i R U R G A S 
Priima tik susitarus.

ūdos: pirmad^ ketvirtad., 5—8, 
antrad, 2—4

C H

Valandos:

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, HL 60618 Tel. 525-0952

Ofiso feL: HE 4-1818 ar 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR, J. MEŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC?\
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktacL nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais uždaryta._____

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
' VaL pagal, susitarimą. Uždaryta, tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Vat: antrad. fiuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef4 776-2880
Naujas rez. teief.: 448-5545

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10__12 ir nuo 2 iki 8 vai vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

7-9700

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 5?th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL,: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Riezid. telef.: Gibson 8-619$ 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandoj skambinti telefonu HE 4-2123 ^neatsiliepia, tai telef, GI 84195

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500
sn

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

SOPH IE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek- 

. madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeU HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIA'VASARA TRYS

EKS KURSI JOS

31Gegužės 23, liepos 14 ir rugpjūčio

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius _ ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
i Ameriką.

Kreipkitės i
WALTER RASK - RASČLA.USKĄ

A31ERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

-TeL 238-9787-8

RANGE1

(PUTRAMENTAS)

ir VBiaikit

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GELINYCIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
V ■ T~~..... ■ y

gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS3 

5525 So. H*H*m Avė. — 536-1220

TfVAS IR SŪNUS
JETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODffiNlSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

States for interfering ir Cam
bodia and for disregarding the 
inalienable rights of the Indo- 
Chinese people etc. We de
nounce the Soviet interference 
in American -affairs and reite 
rate the fact that the Soviet 
union is the greatest interferer 
in the affairs of other nations, 
violator of their rights, annihi- 
lotor of independence count
ries, viz.: Lithuania, Latvia, 
Estonia, and others. We sup
port your policy of freedom 
and justice for all. We wish 
you success in every respect. 
Bartkus associates 222 West 

St, Chicago, Illinois,

riaušių?

Tėviškės žiburiai gegužės 14 
d. vedamajame “Nuomonės ir 
akmenys“ apie Amerikos uni
versitetu studentu riaušių, de
monstracijų ir smurto laikotar
pi pabaigoje be kt. rašo:

“Dėl šitokios laikysenos kal
tas ne vien jaunimas. Jis nenu
krito iš dangaus ir netapo pro
testo nešėjais per vieną dieną. 
Jeigu šiandien universitetai 
skundžiasi savo jaunimu ir jam 
tvarkyti kviečia ne tik policiją, 
bet ir kariuomenę, tai labai di
dele dalimi kalti jie patys... Į 
universitetu profesūras sugužė
jo asmenys, nešini marksistinėm 
ir giminingom idėjom, a la Mar
cuse. jų ugi šiol usspos nuomo
nės* pasklido gatvėse^* pavirto 
akmenimis, nukreiptais^ i savo 
karius, pareigūnus, profesorius. 
Jei šiandien studentai degina sa
vo universitetu patalpas, iš es
mės kaltas ne Vietnamas, ne 
prez. R. Nixonas, bet pirmiau
sia mokytojai, kurie išauklėjo to-

kią generaciją. Jų klasėse pa
skleistos idėjos pavirto liepsno
mis, naikinančiomis šimtmečiu 
institucijas.' Ateitį gali pakristi 
sveikasis elementas tylinčios 
daugumos eilėse ir tie, kurie pra
regės tragišku pasekmių sukrė
sti”.

Estai nusikratė, kodėl 
lietuviai tebetoleruoja?

Ten pat savo pranešime “Chi
cagos Vaizdai" Ekvardas Šulai- 
tis labai palankiai aprašė sovie
tu atstovybės Washingtone ant
rojo sekretoriaus Edmundo Juš- 
kio laisvas gastroles Chicagoje 
lietuviškuję'maskolių “Vilnies” 
“jubiliejaus” ir Daunoro kon
certo dienomis, kur esą šis Krem
liaus inauninkas "Taip pat turė
jo nemaža privačiu - susitikimu 
su Čikagos lietuviais”, praleis
damas Chicagoje net 5 dienas. 
Esą “po koncerto kartu su sol. 
V. Daunoru E. Juškys išvyko Į 
Washingtona”.

Tėviškės Žiburiu redakcija 
prie šios šuiaieįo informacijos 
prideda:

‘Sovietu ambasados tarnauto
jas E. Juškys laisvai važinėja po 
lietuvių kolonijas su propagan
dine misija. Panašią misiją Ka
nadoje turi Murnikovas. Kai es
tai pareiškė protestą dėl jo veik
los užsieniu reikalu ministerijai, 
Murnikovo laikysena pasibaigė. 
Amerikos lietuvių veiksniai kaž
kodėl tyli?"...

tai? ir A. Tyruolio ištrauka iš 
leidžiamos knygos “Nemarioji 
žemė”; Lietuva svetimųjų raš
tuose — ištraukos iš Eiliuotos 
Livonijos kronikos XIH am
žius (A. Tyruolio vertimas); 
Petro Ruiziaus (gyvenusio
apie 1500 - 1571 metus) odė Lie 
tuvos kancleriui Mykalojui
Juodajam Radvilai (A. Rukšos 
vertimas); Johannes
nūs (gyv. XVI amžuje) eilėraš
tis apie Lietuvą “Žemė, karais 
ir šlove pagarsėjus” (B. Kaz
lausko vertimas); Johannes 
Voigto (1854 - 1939) eilėraštis 
“Prūsų Lietuvai” (Vertė A. Ty- 
ruolis) ir Henry Parland (190S 
- 1930) Kaune (Fragmentas,

Radva-

SĖJA. 1970 m. Nr. 1-2 Redak
torius Liudas Šmulkštys, 2523 
W, 69th St., Chicago, Ill. 60629, 
iel. RE 7 - 0039. šiame nr. yra 
K. Karvelio: Lietuva tarptau
tiniu Įvykių sąvartoje; Dr. K. 
Griniaus: Liadininkų politinės 
srovės programos; L. Šmulkš
čio: Lietuvos Steigiamasis Sei
mas; V. Sruogienės: Rasių 
klausimu; toliau musų miru
sieji: J. Kardelis. J. šabanas. 
M. Nemeikšaitė, P. Stravinsko 
apie Zigmą ToliušĮ ir t. L ir 
Pamaivos.

Susirinkimų ir parengimų

PRAXES I M A I

EUDEIKI
SENLkUSIA IR DIDŽIAUSL4 LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

TeL: YArds 7-1741 - 1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

' ............... -
SIUNTINIAI

Į LIETUVI 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

>“"■ nu -i i
Federalinių ir valstijos pajamų 

mokesčių apskaičiavimas 
INC OME TAX 

Nėkilr&jamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informaci jos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390
* r- j -1 ui i i-|. jĮMiiMim i...iiiiiiiumm—iiMi mim htwii i.ummiiJL.jiiJM.1 immjF

Atsiųsta paminėti
LIETUVIU DIENOS 1970 m. 

balandžio n ėn. Nr.4 (203). Vyr. 
red. Bernardas Brazdžionis. 
Turinyje be kt K. Barėno: Iš
trauka iš naujojo romano “Tu- 
boto gaidžio metai” — apie 
naująjį P;;vandenės kleboną; 
Spaudoj i" gyvenime: Kam 
siunčiami <ia tarybiniai solis-

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadieni, gegužės 17 dieną 
i vai, po pietų Hollywood svetainėj. 
2417 W. 43rd SL Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast

— SLA 134 moterų kuopos geguži
nė įvyks gegužės 17 d, Onos Bruzgu- 
lienės sode. Bus skanių vaišių ir gros 
Joniko orkestras. Kviečiame čikagie* 
čius dalyvauti piknike ir praleisti 
popietę su SLA narėmis. Kviečia

Komisija ir Valdyba

Ketiniu Metu Mirties Sukaktis

MARY STANKUS
GIMUSI AšMONTAITĖ

. PAGAL PIRMĄ VYRA TURKUS

Gyvenusi Palos Hills, Illinois

Mirė 1966 metų gegužio mėn. 18 dieną, sulaukusi pusės amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr., Rietavo parapijoje, Plunkėnų, 
kaime.

Palaidota Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Frank, duktė Emily Guzak. žentas Joseph, 

anūkai Terry ir Diane, marti Mary Jurkus ir arnikas Albert, sesuo 
Barbora Roppė* pusbrolis Frank Ašmontas, pusseserė Barbora Šau- 
lytis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mūsų ‘rangiausiajai Mary Stankus pagerbti bus laikomos dvejos 
šv. Mišios Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčioje, 1970 m, 
gegužio men. 18 (L 8:00 vai. ryto ir antros mišios gegužio 21 d. 8:30 
vai. ryto. < ■

Kvieczame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas. &

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau ncbesįgrjsi, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę Seka: • . .

A ; „ Vyras, duktė ir anūkai. ,

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
AssodacŲos

AMBULANCE. 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ 
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 r • » • •'    -

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITŠS NAUJIENOSE
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mukų susirinkimas siu
metų gegužio 15 dieną, 7:30 vai. 
vak., parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave.

Salė bus atdara 7 vai. vakaro. 
Svarini, kad galimai didesnis 
namų savininkų skaičius atvyk
tų į ŠĮ susirinkimą. Anksčiau 
atvykusieji g^Iės užsimokėti 
mokesčius. Nauji nariai taip 
pat bus priimami.

1 irm. J. Bacevičius padarys 
pranešimą apie mokesčių suma
žinimą. Bus platus pranešimas

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

Siuntiniai į Lietuva
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

Call: Frank Zapolis 
_ 320872 W. 95th St.

GA 4-8654

L.U.. .a ,7^^ J.

SSS

STATI FA&&
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Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldas.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

apie labai opų greitkelio reika
lą ir gegužio 7 d. padarytas pro
testo Žygis. Parengimų komite
tas praneš apie rengiamą spau
dos balių ir kitus reikalus.

Nauji nariai stiprina organi- 
zaziją ir jos pajėgumą. Susirin
kimui pasibaigus, bus vaišės.

Stasys Patlaba
4

Radio pranešimai 
automobilistams

WGN radio stotis praneša* 
kad ji įveda specialius radio 
pranešimus (Traffic Central) 
motoristams kas sekmadienį va
karais per visą vasaros sezoną 
nuo sekmadienio, gegužio 31 d. 
iki pirmadienio rugsėjo 7 d. 
Pranešimai per WGN Radio bus 
duodami kas sekmadienį 6:05,| 
6:32, 6:57, 7:32 ir 7:57 vai. va-j 
karo motoristams, važiuojan- j 
tiems sekančiose keturiose val
stijose: Illinojuj, Indianoj, Wis- 
consine ir Michigane.

Pranešimams daryti 
Radio rinks žinias, 
nia įvairiausias komunikacijos orą jos praleidžia, 
priemones ir gaudama informa
cijas iš 17 profesionalią infor
macijos šaltinių, miesto, valsti
jos ir trafiko policijos ir t. t.

Tatai daroma trafiko saugu
mo ir nelaimių sumažinimo su
metimais.

u

REIKALINGA VIRĖJA

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žami — Pardavimai

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. ai, žemė — Perdavimai

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv Reikia

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

uplukęs (Jin tas Sta
siulevičius, ledelis.

—, Apgyniau, inėrginos, Lie
tuvos garbę! Pieno gavau! ■

— Kam jums tas pienas?

Ne man? Klausiam norve
gių, ką valgys pietums. Išvar
dino: žuvies, šaltos mėsos, ar
batos ir... pieno. O pabandyk, 
kad gudrus, ‘Kaune sekmadie
nį gauti pieno!

— Ne<}i<lelės ponios — galėjo 
gerti ir arbatą!

— Galėjo, žinoma, bet ką 
apie mus pagalvotų? Europoj 
vos ne pirmaujam, o prireikė 
dviejų bulelių*(pieno — tekste 
praleista — LD) — ir nėra. Vi
są Kauną sukėlini ant kojų, bet 
gavom.

— Reikėjo pas mano senelę 
užvažiuoti —ji turi ožką, — 
sako viena, visos nusijuokia”.

Namų ruošos darbas prie2 suaugusių. 
Reikalingas patyrimas, rekomendaci
jas. Amžius nuo 30 iki 50. Privalo 
kalbėti angliškai. Gyvens savo kam
bariuose, North Shore priemiesčio na-1 
me. Žiemai išvažiuos į pietų Kalifor-| 
niją. Dėl algos susitarsim. Nurody
kite atlyginimo reikalavimus. Atsa
kymas bus laikomas paslaptyje.

Rašyti: AF-280
225 W, WASHINGTON ST.

CHICAGO, ILL. 60606

GENERAL OFFICE
Good typing skills required 

aptitude for figures.

Tei. 527-5820

w.

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas
2212 W. Cermak Road

WGX Burbank, Kalifornijoje yra angaras — 
laboratorija, kur bandomi lėktuvu mo- 

panaildoda- torai. Angaro sienos taip įrengtos, 
* ****/ tačiau garsą 

sulaiko viduje. Nauji, galingi moto
rai kelia nemenką triukšmą.

BILLER - TYPIST
EXPERIENCED

For Importing Company. 5 day week, 
8:30 to 4:30. Free insurance, benefits.

1433 So. WABASH, 6th Floor
Phone 939-3210

Panteros grasinimais 
laimėjo ko pageidavo

, Chicagos priemiestis Maywood 
parke priešais savo valdybos 
namą už $250,000 pastatė mau- 
dymosi baseiną prie 125 S. 5th 
Avenue. Kai reikėjo baseinui 
duoti vardą, juodžiai pareika
lavo, būtų pavadintas var
du Fred Hamptono, juodųjų 
panterų vado, kurs gruodžio 4 
nakti kratos metu buvo polici
jos nušautas.

Miestelio mitinge tarp 300 
susirinkusių kilo karšti ginčai. 
Vienas “pantera” pagrasino, 
kad jis nebūsiąs “atsakingas 
už tai, kas ivyks Maywoode”, 
jei maudymosi baseinas nebus 
pavadintas Hamptono vardu. 
Kitas taip pat pantera, pagra
sino susirinkusiems: “Jūs bū
site bėdoje, jei šis baseinas ne-

bus pavadintas Hamptono var
du. Aš esu pasiryžęs mirti už 
ŠĮ baseiną, taip pat kiti May- 
woodo juodieji”. Juodųjų May- 
•vvoode yra dauguma.

Miestelio taryba 4 balsais 
prieš 3 nubalsavo, kaip pante
ros reikalavo.

CTA jau kalba apie 
važmos pakėlimą 15 c.

Chicagos tranzito adminis
tracijos (CTA) finansų mena- 
geris Meinardi pareiškė, kad 
tuo atveeju, jei Illinojaus se
natas atmes atstovų rūmų pri
imtą 25 milijonų doleriu sub
sidiją, tai CTA turės autobusu 
ir iškeltųjų traukinėlių važmą 
pakelti dar 15 centų. Viskas 
dabar priklausą nuo senato 
daugumos (respublikonų) va
do sen. Russell Arringtono iš 
Evanstono.

Atstovų rūmai ketvirtadieni 
127 balsais priėmė ir antrą bi- 
lių CTA paremti, būtent leido 
Chicagos miestui Įvesti 5 centų 
mokesti nuo automobilių 
statomų ne gatvėse.

pa-

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
1. Rinkinys lietuvišku liaudies dainelių Ir šokiu, 16 psl. Rinkinyje 

yra šios dainos ir gaidos:

Tegu giria šlamščia. S. Aguonėles
ūžia, tra-ta-ta 9. Vakar vakarėlį
Suktinis I 10. Augin tėvas
Suktinis I! 11. Meilės valsas
Kokietka 12. Siuntė mane motinėlė
Padispanas 13. čigonai
Vengerka 14. Pelėda
Klumpakojis 15. Noriu miege

šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.

šiuos gardy ir dažny rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čeki arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS
....................— , ---- -----------------------------

Bilius universitetų 
, riaušininkams bausti
Illinojaus seimas — atstovų 

rūmai 93 balsais prieš 11 priė
mė griežtą Įstatymą, kuriuo 
reikalaujama automatiškai iš
mesti iš valstybinių universite
tų ar kolegijų kiekvieną stu
dentą, kurs bus apkaltintas 
universiteto nuosavybės naiki
nimu arba trukdymu universi
teto darbui. Bilius persiųstas 
senatui. Bilius nukreiptas prieš 
ardančio pobūdžio demonstra
cijas ir universitetų pastatų 
okupavimą. Kitu priimtu ir 
senatui persiųstu bilium nusi
kaltęs bombos ar kitokių sprog
stamų užtaisii padėjimu vie
šuose pastatuose bus baudžia
mas minimum 10 metų kalėji. 
mo.

76,000 pietų alkaniems
Per dvi savaites nuo atidary

mo keturiolikos valgyklų Chi- 
cagoje jau 76,000 pietūs nemo
kamai duoti 
gos miestas 
8500.000.

Nė vienas

alkaniems. Chiėa- 
tani tikslui skyrė

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
—;■■ ■! 11 , .......m j.u m—wMMgau-xx.n iiiiįi m .
7------------- --- ■■■■--—.. 1 1 ’............     •'

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

trankiai. Ilgę metę patyrimas.

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

K._____________________—.............     s

nebuvo pavarytas, 
kas tik pasisakė esąs alkanas", 
pasakė tos programos vedėjai 
iš Human Recources departa
mento. Maistas laisvas visiems, 
kas tik ateina Į vieną iš 14 val
gyklų ir pasisako esąs alkanas. 
Jokio kitokio Įrodymo nereikia.

KALNE KAIP MASKVOJ
“Švyturys*’ šių metu kovo nr 

6, pusi. 10-11 reportaže apie 
Norvegijos čempionių (mote
rų) Scnberg IF ir Lietuvos Žal
girio komandų rungtynes del 
Europos moterų rankinio tau
rės Kaune aprašo, kaip Kaune 
buvo pamaitintos viešnios iš 
Norvegijos:
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— Balfo apskrities valdybos 
ir skyrių atstovų pasitarimas 
iwks sekmadienį, gegužio 17 
d.J lygiai 12 vai. 2618 West 71 
St. patalpose.

— Valerijonas Šimkus, atsi
gavęs po operacijos, prašo pa
tikslinti prieš porą savaičių pa
sirodžiusią žinią. Buvo parašy
ta, kad jis yra L. Lietuvos savi
ninkas, tuo tarpu jis yra tiktai 
minėto laikraščio leidėjų įgalio
tinis.

— Aldona ir Vincas Kačins
kai išvyko atostogų į vakarines 
valstijas. Grįš už 3 savaičių. 
Metalo apdirbimo įmonei vado
vaus jų sūnus Valdis.

— Algirdas Karaitis, Union 
Pier, Mich., jau paruošė savo 
vasarvietes savaitgaliais atsilan
kantiems svečiams. Jis buvo 
šios didžiulės lietuviškos vasar
vietės pradininku.

— Christine Pučinskis ir Don
na Barnas gavo mėrp Daley 
Jaunimo Fondo 500 dol. stipen
dijas.

— Nijolė ir Antanas Mackevi- 
čiai, Brighton Bakery savinin
kai, susilaukė šeimos prieauglio 
— dukrelės. Jų vyriausi vaikai 
lanko Montessori darželi.

— PFQ. Ken P. Jocius studi
juoja peršu kalbą Armijos Kal
bų institute, Monterey, Calif. 
Birželio pabaigoje jis parvažiuo
ja atostogų pas savo tęvus, 
Brighton Parko apylinkėje!?

į ■__________________Į
Kviečiame Į talką! Lietuvių" 

Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa- 
kartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lifuanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau" išleistas. Ma
loniai kviečiame Į talką ją užsi
prenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bar- 
caus, Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską Įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai.

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos. leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius, 
361 W. Rroadway, P. O. Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127. USA. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730,

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

GENERAL OFFICE AND ALSO 
SWITCHBOARD OPERATOR 

Typing essential. Small modern of
fice. Vic. Howard & McCormick in 
Skokie, near transportation. Paid 
hospitalization, vacation and other 

benefits.
674-2345 or 761-4600

STENO CLERK
To work in Superintendents office. 
Must be able to take shorthand and 

type. Contact
N. L. MINNIX, VI 7-6860 

ILLINOIS NORTHERN RAILWAY 
2610 So. WSTERN

An equal opportunity employer

. TYPIST & RECEPTIONIST 
For small MFG. office in 

Cicero - Lake area.
No age limit.

- Call Mr. ROBINSON, 
379-6860

I ■

PERSONNEL SECRETARY 
Typing and shorthand required. 
Assist Personnel Manager as 

secretary.
Cicero Ave location. 
Call VIVIEN OHLER 
MAIN ENTERPRISES 

Southsiders call 582-3078

his

GENERAL* OFFICE
Light typing, filing, miscellaneous 
office duties, interesting work, small 
informal office. Life, hospital, ma
jor medical insurance. Near West 
side location. Salarv commensurate 

with ability.
Phone Mrs. DOBIĄS. 261-1901.

Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankėj sagės ir kito
kios puošmenoj" auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje. 2646 W. 69 St

Kaip geram pirkėjui dera^ 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

INCOME TAX SERVICE

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMU 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIM L 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO iEIKAJLĄIS

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

♦ PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai.

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

MODERNUS 6 KAMB. octagon bunga
low 62-ros ir California apylinkėj. 
Galima‘tuoj užimti. Kreiptis į savi

ninką 737-7526 po 6 vai. vak.

INVESTAVIMUI HICKORY HILLS 
naujas 12 butų po 2 mieg. mūras su 

rūsiu ir garažu. Atsparus ugniai. 
Tel. 598-0560.

PRIEŽASTIS PIRKTI -
' SVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 
Park p GAA

PRIE FORD CITY naujas ranch mū
ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.

BLOKAS NUO PARKO ramioj gat
vėj šviesus H metų 5% kamb., 3 
mieg. mūras. Garažas. $26.500.

TVARKINGAS APARTMENTINIS 
t mūras.. arti Jaunimo Centro, apie

SAVININKAS PARDUODA 6 kamb.]$11,000 pajamų. Savininkas finan- 
mūrą su 2 voniom Marquette Parketuos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
vakaruose. ~ Galimas praplėtimas. Virš. $45,000.

$20,000 f 2 BUTU tvirtas mūras Marquette
Tel RE 5-0975 po’ 6 vai. vak. į Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga- 

’________ 1_________ __ ! ražas. $28,000.
DADUTTATAA <7 T APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ. 4 ButU,SAVININKAS PARDUODA 7 kamb. 3 mūras, Marquette Parke Rim- 

muro bungalow su dvigubu muro ga- tas pasiūiymas. $65,000.
ražu vakaru Chicago I^wn apylinkėje. 4*BUTO MŪRAS su bizniu. Dvigu- 

Tel. 476-08-5. j garažas, nauja gazo šilima. Mar-
--------------------  ——-----------------  quette Parke. $43.300.

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva-5 KAMBARIŲ mūro bungalow su kam-1 w
bariu beismante išnuomavimui. Izo-’riis 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios, 
liuotas šildomas porčius. garažas. Naujas šildymas gazu, garažas. 
65-tos ir Kedzie apylinkė. Savininkas, visko. Marquette Parke. $21,800.

737-9248 arba 247-1411. į 5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja 
________ ___ _______ -_____ 2—_ įgazo šilimai gardas, prie Maria HS.

44-TA IR FAIRFIELD erdvus 3 mie-;^
gamų 10 metų mūro bungalow. Pu- 
siau Įrengtas, rūsys, 1% vonios, dvi- Ą cLiaib Hibbdve

užimkite. $19,400.

Arti

HELP WANTED — MALS i gubas garažas. Viskas arti. Škam- 7051 S. Washtenaw Ave, RE 7-7200
binti savininkui po 5 vai., šeštad. po;

1 vai. Tel. 523-4059. :

FOOD PROCESS
Learn a trade at our new Elk Grove 

location.
GOOD PAY 

STEADY WORK ' 
COMPANY BENEFITS 

/—^.CHANCE TO ADVANCE

CICERO — 13-tos ir 48 Avė. lietuvis-’ 
■ koje apylinkėje. 2 butų po 5 kamba-* 
rius mūras. Karšto vandens šilima; 
gazu, 220 v. elektra, 125 dol. pajamų 

plus butas. $23,500.
SVOBODĄ 2134 So. 61st Ct, Cicero

Šimkus Real Estate 
NOTARY. INCOMĘ TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

♦ FOOD PROCESSORS

Call BOB at 
593-5700

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS mažos šeimos bute geroje apy

linkėje. Tel. PR 8-2738.

Greitas ir tvarkingas visokiausiq nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 

BI 2-2162. Jei neatsako —- LA 1-7038 j šioje kontoroje daromi ir liudijami 
---------------------------- ------------------- I vertimai, užpildomi pilietybės prašy- 

SAVININKAS PARDUODA 8 miega- U i'^rūs Ktold blan-
- kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

PERKAME, PARDUODAME,. MAT- 
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūniname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

muju bungalow. įrengtas rūsys. 
$20.500.

6442 So. MAPLEWOOD 
Tel. 776-4667.

PARDUOS NAUJĄ 8 BUTŲ NAMĄ 
Marquette Parke. $13,800' pajamų. 

Priims maža maina. 
Tel. HE 4-2323 “

TURĖJOME TIK MAŽĄ MOKĖJIMĄ 
Ilgai ieškojome pirkti nuosavybe. Ne-! 
kilnojamo turto brokeris p. Svoboda I

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

kilnojamo turto brokeris p. Svooodat MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 
j mums surado patinkamą narna ir su- svarus įrengtas skiepas. 60-ta ir 

: Francisco.
MŪRINIS 2 po 5. Centrinis šildy

mas.- mademios vonios, gerai įreng
tas skiepas, geriausia Brighton Parko 
vieta. y

: tvarkė paskolos reikalus. Dėkodami 
GAGE PARKE IŠNUOMOJAMAS 5 mes duodame šią draugišką re

komendacija.
MARIE BERNACEK 

3110 So. Lawndale Ave.
KAMBARIU BUTAS. 

Tel. 778-6148

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS, 
4159 W. 58 St Pageidautina 1 as

muo. Apžiūrėjimui skambinti 
YA 7-1385

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS mote
riai, I-am aukšte. Marquette Parke. 

Visi patogumai. 
Tel. WA 5-6742

ATDARAS SEKMADIENI 
1_6 VAL.

8607 So. KADARE AVĖ.
Puiki 8 kamb. rezidencija su 3 miega
mais. šeimos kambariu, natūraliu židi
niu ir oro vėsinimu. įnešus $8.500 ga

lima perimti paskola iš 5%%. 
Savininkas, tel. 581-2665.

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir* Remontas

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BRIGHTON PARKE 
savininkas parduoda mūrinį namą; 4 
butai ir gerai einantis biznis — taver
na.

EDISON PARKE
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA 

Colonial tipo. Karpetuota, įrengtas 
rūsys 2 mašinų garažas šoniniu Įva

žiavimu. Yra vietos uošvei. 
Virš $40.000.

7524 No. ORIOLE 
Savininkas, tel. NE 1-2678.

Pardavimo priežastis — mirtis 
šeimoje. Kreiptis 

3000 W. 47th STREET
(prie Sacramento).

♦ Young Americans for Frie- 
dom, prieskomunistinės studen
tų organizacijos paskiri nariai 
Čikagoje yra prašomi dėl ryšio 
paskambinti tel. RE 7-54.36. 
Ypatingai yra kviečiami skam
binti norintieji įstoti į šią orga
nizaciją. Nariais priimami ir ne 
studentai, neribojant amžiaus.

(Pr)

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNTBtS 
Pardrriuvui tr Taisymas 

2444 WF5T 4W* STREFT 
Tel.t REevMk WM1

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigus automobilių draudimai.BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ
PASISEKIMĄ BIZNYJE PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kad*




