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BEGIN NESUTARIA SU MINISTERIAIS, 
... GINČIJASI DEL PAGROBTU ŽEMIŲ
' ARO MINISTeRIUI SVARBIAU TAIKA, NEGU 
: ? ? PAGROBTOS ARABŲ ŽEMĖS, NAUJAKURIAI

TELAV1VAS Izraelis. — Įtakinga Izraelio spauda birželio 
. 15 laidoje ėmė nągriiu&ti minįsterio pirmininko Menachem Be
ginatsistatydinimo klausimą.

i Pasak, spaudos, Begin grei
čiausiai turės pasitraukti iš mi- 
nisterio pirmininko pareigu,' jei 
jo paties ’ kabinetas neparems 
Ęęgino idėją ir bus ’priešingos 
nuoinonės dėl užimtu sričių 
ateities. ’ ' : .

Pats ministeris . pirmininkas 
negalvojas atsistatydinti, bet

aptvoti savo^ ppzicijąs, Regulo gureffi Ri-
jei kabinetas ir tohau priėšmšiš ■ • * 
jo planams; Didžiausi, esą;- ne-j 
sutarimai vyksta tarp, mųuste-1 Žinios iš Maskvos sako, kad 
rio pirmininko ir kabineto narių' Venecuelos pasiuntinys Mask- 
dėl Gaza juostos jr dėl kairiojo! voje niekur niekad nesielgė ne- 
Jordano upės kranto Stimo. diplomatiškai, bet visdėlto jis 
Planuojama penkių metų laiko- buvo pašauktas i Caracas pasi- 
tarpyje Jordano pakraščiais iri 
Gaza juostoje gyvenančius ara
bus priauklėti prie apribotos 
savivaldos.

Ha’aiįfe aiškina, 
kįd meisteris pirminMcag Be-

jei kabinetas ir toliau priešinsis

z apsigintų Jkraęl>o padėtį*1967 
metų karu užimtose arabų sri-

Saį^naį^sj a

nisteris'-Ezer WeizmaiU su reR- 
gijos partijos vidaus reikalų, mi 
nisteriu cJoįėphu Burg. . Abejų 
minfeterių pasitarime norime 
surastikomprbrmsas ir-šu daryti 
koaliciją tvarstant užimtų sri
čių ir tuo pačiu Izraelio ateitį.

100;Q00-DOLu ATLYGINIMO
ROYAL OAK, Mich. — Miči

gano policija skiria 100,000 do
lerių-atlyginimo .tam, kuris pa 
dės: policijai susekti ir suimti 
Oakland apskrityje, Mičigano 
valstijoje, vaiko* žudiką.

Policija pagal įvykį mačiusių 
liudininkų nurodymus yra iš- 
leidusi spalvotus lapelius; ku
riuose-vaizduojamas žudiko vei 
das ir mėlynos spalvos Gremlin 
markės automobilis; kuriuo žu
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ATŠAUKIA PASIUNTINĮ 
Iš MASKVOS

MASKVA----- Kremliaus po
nai apkaltino Venesuelos pa
siuntinį Maskvoje “nediploma-
tiškai, elgiantis”. Atsižvelgiant 
į Sovietų kaltinimus, Venecue- 
los vyriausybė todėl ir atšaukia 
daugelį metų šbuvusį Maskvoje

vas.

aiškinti. Manoma, kad pasiun
tinys R. B. Rives i Maskvą nę* 
begrįšiąs.

DIPLOMATAI DEGTINDA-

LONDONAS.—Britanijos už
sienio reikalų ministerija birže 
lio 14 d. prisipažino, kad jos du 
tarnautojai Pietų Afrikoje ga
mino namie degtinę ir ją parda
vinėjo arabams,- tuo, nųsikals- 
dami - valstybes įstatymams ir 
musulmonu Koralui.
Jie buvo suimti "vaesai “išgar- 

binti” įr nuteisti šešiems mėne
siams patupėti kalėjime. Brita
nijos parlamento' nariai pakėlė 
skandalą ir pareikalavo, kad 
Darbo partijos vyriausybė - at
šauktų savo pasiuntinį iš Saudi 
Arabijs.

Jų manymu, Saudi Arabija 
padarė brutalų veiksmą, pasi
remdama brutaliais Įstatymais. 

* Britų pasipiktinimas dar padi
dėjo, kai užsienio reikalų mini
sterija pranešė, jog dar 7 britai 
laukia tokio paties teismo už 
degtinės slaptą gaminimą ir jos 
pardavinėjimą arabams.

Policija mananti, jog žudikas 
yri' tas pats ašmuo' kuris 1976 
m.’ ir 1977 m. pirmame pusme
tyje nužudęs 4 vaikus.

KALTI POLICININKAI

CHCAGO. — Du Čikagos po
licininkai rasti teisme kaltais, 
kad jie, atėmę iš girto sunkve
žimio vairuotojo kredito korte-1 
lę, pasinaudodami ta kortele pa 
ėmė į skolą, svetimu vardu krau 
turėję prekių 300 dol. sumai.

Kiti du Čikagos poidninkai, 
apkaltinti, kad jie, suėmę nar
kotikų “biznierių?”, jį fiziniai ge 
rokai sumušė. .
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Balzeko Lietuvių Kultūros muziejų aplanko iš toliau atvykę 
muziejinių vertybių mėgėjai. Muziejaus archyvų tvarkytojas 
Kazimieras V. Baltramaitis (kairėje) rodo eksponatus poniai Fay 
Watts iš Fort Rusher. Alabama, atvykusiai sit Katerina Mieželie
ne iš Ft. Sheridan, 111. Dešinėje muziejaus bendradarbis Karolis 
Bertulis.

PEKINAS ATITRAUKIA KINIJOS 
KARIUS K LAOSO

Birželio 17: BenHda, Adolfas, 
LiudgaDė, Žiedė, Daumantas.

Birželio 18: Tėvo Diena. Ma
rina, • Hipatijus, Suvaida, Tol* 
vandas, Gimbutas.

Saidš,teka;— 5’15, leidžiasi

“PRAVDA” KALTINA
J 4 KINIJĄ
MASKVA.—Dienraštis “Prav

da” kaltina Kiniją, kad ji neat
sisako Mao idėjų ir visokiais bū 
dais stengiasi įstumti pasaulį 4 
visuotiną karą, vienkart patys 
administracijai rimtai vedant 
didindami įvairių ginklų atsar
gas. -t

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Oficialiomis Tailando žiniomis, 
raudonosios Kinijos kariai ati
traukiami iš Laoso, kur jie jau 
JT metų statė dvejų linijų plen
tą'ir saugojo kelius.

Prieš 17 metų asiųsti Kinijos, 
kariai bei inžinierijos daliniai, 
pradėjo statyti 500 mylių ilgio" 
strategiškai ir ūkiškai svarbų" 
plentą. J \ ' J
Kelio'. statyba jau yra /gerokai* 

įpusėjusi. Jį statė* koks* 18-ka- 
tūkstančių iš' Kinij os atsiųstų 
karių.* Bet'paskutiniu laiku* jų 
skaičius sumažėjęs .pusiau.

Ypač’žymUs karių* atitrauki- • 
mas iš Laoso, juntamas paskuti 
niais mėnesiais,, kurių vyriau-' 
šia būstinė buvusi ’centriniame; 
Laose, Nam Bac. mieste. P’

Kinijos karių pasitraukimas Vokietijos politikai raudonoje 
iš Laoso būk tai yra Sovietu Kinijoje, o Kinijos politikai — 
Rusijos, Kmios ir Vietnamo ne^į V- Vkietijoje.. Be to,_ tarpusavio 
santaikos pasekmės.

Pasitraukus kinams, susida
rys savotiška politinė tuštuma, 
kurią užpildys Vietnamo kariai, 
kurių Laose priskaitoma iki 
40,000

Pasitraukdama iš Laoso KiJ 
nlja norinti sudaryti Vietnamu! 
Laose 
kybes, 
komas

Jau 
tinių žinių< iš Tailando, Laose 
reiškiasi tautinio pogrindžio ju
dėjimas, kuris gali lengvai išsi
plėsti.
Nedidelės Laoso karinės jėgos 

nesugebės gintis tiuo pagrin- 
džio puolimų. Jiems į pagalbą, 
asą, turės ateiti Vietnamo ka
riai, ko ir siekianti įpykusi prieš 
rusus ir Vietnamą raudonoji Ki 
nija. Kinija jau kuris laikas 
skelkia, kad Kremlius ir Viet-j 
namo rankomis norįs paglemžti' 
ir viešpatauti visoje pietų Azi
joje.

MASKVA IR PEKINAS 
VARŽOSI DĖL BONOS .

BONA, V.Vokietija. — Atro
do,. kad Kremliaus ponai yra su 
interesuoti - Vakarų' Vokietija, 
norėdami ją sau prisivilioti, 
kaip tik tuo metu, kuomet san
tykiai tarp V. Vokietijos ir rau 
donosios Kinijos valdžios kas
kart darosi artimesni ir draugi-- 
škesni. Tai ypačiai pastebima 
šiais T978. nietaisį’ čia ' bus su
prantama, .kodėl Sovietų -impe
lijo diktatorius Brežnevas • sku
botai atsirado V. Vokietijos- so
stinėje. \

Pasak Mihvaukėje išeinančio 
vokiečių laikraščio .. “Abend- 

”/■ ’beveik . ‘nenutrūkstamai 
įvairiais reikalais lankosi Vak.

— Pan American lėktuvų ben 
drovi nutarė mažinti kelionių 
mbkeMį U Amerikos į Eur>

tokias sąlygas ir aplin- 
kad jis Laose būtų lai- 
okupantu.
dabar pasak diploma-1

Į gerus santykius nuolat stiprina 
įvairios abejų šalių besilankan
čios delegacijos, turistai. Kini
ja, esą, jau yra prašiusi V. Vo
kietijos vyriausybės pasiųsti į 
Kiniją mokslininkus, kurie Ki
nijos universitetuose dėstytų 
vokiečių kalbą, literatūrą, že

mės ūkio ir kitus mokslus.
V. Vokietijos Kinijos ge

rų santykių atmosferą šiek tiek 
pritemdė Brežnevo vizitas Bo
noje, kur jis buvo šiltai priim
tas. Bet, pasak “Abendpost” 
kinai tai aiškina tik politiniu 
Maskvos vinguriavimu, kuris 
besivystančius gerus santykius 
tarp Pekino ir Bonos tik sutvir
tins, ypač, kai kinai ne juokais 
kelia Rytų — Vakarų Vokieti
jos sujungimo klausimą, griež
tai priešingą Maskvos nusista
tymui.

PREZIDENTO PAREIGAS EIS SENATO 
PIRMININKAS AMINTORE FA^FANI

PREZIDENTAS LEONE BUVO KALTINAMAS NETVARKIN
GU VAI^TYBĖS MOKESČIŲ MOKĖJIMU

ROMA, Italija. — Italijos prezidentas Giovanni Leone, ryte 
paprašęs televizijos tinklus svarbiam pranešimui paskelbti, visą 
reikalą atidėjo popiečiui, o vėliau per Italijos radijo stotis pra
nešė, kad jis atsistatydina iš prezidento pareigų.

žinia sukrėtė visą kraštą,nes 
daugelis manė, kad prezidentas 
teroristų verčiamas traukiasi 
iš pareigų.

Andreotti vyriausyoė yra su
ėmusi dalį “raudonosios briga
dos” narių, bet pačios teroristų 
galvos jai nepavyko paimti, nes 
visame krašte sprogdinamos ele 
ktros jėgainės, gadinamos susi 
siekimo priemonės ir labai smar 
kiai kenkiama ūkiui.

Pavakare paaiškėjo, kad pre 
■! zidentas Leone pasitraukė iš i1 prezidento pareigų dėl spaudo
je pasirodžiusių kaltinimų neva

Amerikos architektė Jorda
nijos karalienė

AALKNNAS, Jordanija. —. 
Jordanijos karalius Huseinas 
birželio 15 d. formaliai vedė 
2C> melu amžiaus Pan Ameri- v 
k a n XVorld L k t u v ų be n drovūs 
prezidento dukterį aichiteklę 
Lisą Halabv.

Vestuvės įvyko Huseino mo
linos karalienės Zain rūmuo 
se, atliekant musulmonų religi 
jos vestuvines apeigas ir tuo 
pačiu pervedant jaunąją į mu
sulmonų tikėjimą. Ceremonijas 
pravedė islamų teismo vyriau
sias teisėjas Ibrahim Kathan.

Visus Jorbanijos gyventojus 
netikėtai nustebino žinia, kad 
jaunoji paskelbta krašto ka 
raliene. Buvo manyta,.kad jai 
bus suteikta tik princesės titu
las. Jaunasis karalius Husei
nas, kiirs dabar yra sulaukęs 
42 m. amžiaus, savo 
žmonelę šeiminiškai 
“Nur ei Husejina — Huseino’^ . . -
šviesa. 1 ■v , .. - I ne tik pats 80 metu amžiaus leX edvbu ceremonijoms pasi- _ , . . ,i' . ' f . h i-i i one, bet ir visi trys jo sūnūs ne

jaunąją 
vadina

baigus, kuriose dalyvavo tik • 
vieni vyrai, atsižvelgiant Kora
no įstatymų, jaunieji leidosi fo 
tografuojami, bet nebuvo jo
kių kalbu, nei pareiškhnų ko
respondentams. Taipgi nebuvo 
jokių viešų vedybų proga’iš
kilmių.

Jaunoji amerikietė, dabartį 
nu karaliaus Huseino žmono 
1961 m. baigė *inzinierijos mok 
shis, architektės laipsniu, Prin-a 
ceton universitete ir darbavosi 
Jordanijoje lėktuvų konstruk 
torė, negalvodama apie vedy
bas, bet. inatyt; karalienės ti
tulas- ir narališkas gyvenimas

-suviliojo.
Karalius Huseinas pirmą kar 

tą' vedė 1954 m., kai sulaukęs 
dar tik 19 metus amžiaus. Pir-i 
moji jo žmonelė buvo Huseino 
tolima pusseserė. Po trijų ve
dybinių metų, susilaukus duk
ters, vedybos iširo. Autuos ka
raliaus vedybos pyko 1960 m. 
Tuomet jis vedė Anglijos ge
nerolo dukterį Toni Gardner 
Bet sulaukus keturių vaikų, 
1971 m. išsiskyrė. Trečios ve
dybos pyko 197cT m. kuomet 
vedė Jordanijos diplomato 23j 
metą amžiaus dukterį Aliajdėlto nutarė atsistatydinti iš 
Toukan, kuri karaliui padava Parei€TU- 
nojo sūnų ii’ dukterį. O kiek 
jam sūnų ir dukterų padova
nos dabartinė žmonelė ameri 
kietė.Lise Halaby? --dar pa-

’ matysime.

— Sovietų valdžia dar nesu
mokėjo Harvester Co. už Leni
no konfiskuotas mašinas, nusa
vintą bankuose turtą ir paim
tas dirbtuves. Rusai gali iŠ nau, 
jo konfiskuoti visą Harvester 
turtą.

MAŽINA IŠLAIDAS
WASHINGTON. — “Išsigan

dęs” Mokesčių mokėtojų “revo
liucijos” Kalifornijoje, Ameri
kos kongresas, 279 balsais.prieš 
90, įstatymu uždraudė didinti 
algas vardan infliacijos visiems 
kongresmanams, teisėjams ir 
visiems kitiems feder?l»nės val
džios tarnauto jams, kurį? tik 
gaunadidesnes algas kap 47i500 
dolerių. Taipgi nubraukė 5% 
algų priedus reprezentacijos iš
laidoms padengti ir uždraudė 
mokesčių mokėtojų pinigais 
siuntinėti kalendorius, almana- 

, , , chus ir kitus panašius spausdi-
sutvarko valstybės mokesčių, ‘ nius 
moka mažiau, negu jie privalo, 
o vaikai vęrčiasi įvairiomis pr

Jau ne vieną kartą Italų span 
doje pasirodė žinios, kalbančios

1 PRIPAŽINO KALTAIS DU
- VEŽIKŲ LYDERIUS

KINGSTON, N.Y. 11 Birželio
apie prezidento šeimos netvar-^ teismas rado kajtąis du New 
kingą mokesčių mokėjimą. bet4^erse^ vežikų unijos lyderius: 
pats prezidentas ir šeimos na-’Anthony Provenzano ir Harold 
riai kiekvieną kartą -paneigda-Į Konigsberg. Ji? 1961 metais nu 
vo pasirodžiusias žinias. ' 
tarpu ■ dabar reikalas 
komplikavosi.

'Tuo! žudė savo konkurentą Anthony 
truputį' CastelUto. kuris varžėsi dėl ve- 

j žikų unijos vadovavimo po- 
Gabi žurnalistė Camillia Ca-j s^°‘

derna surinko visas spaudoje 
pasirodžiusias žinias, gavo lei
dimą pasižiūrėti J prezidento ir 

.jo vaikų mokesčių lakštus, pa
sitarė su iždo specialistais, ga
vo jų^nuomones ir parašė ne 
straipsni laikraštyje, bet visą 
knygą.

Knygos leidėjas džiaugiasi, 
kad knyga labai greitai parda
vinėjama, italai ją perka tūks
tančiais. Knygoje daugiausia 

kalba patys dokumentai, o ne 
žurnalistė.

Prezidento
kad Camillia Caderna patrauk
ta teisman,

DAUGĖJA NĖŠČIŲ 
MERGAIČIŲ

WASHINGTON.—Kažkokiais 
sumetimais JA Valstybių visų 
klasių mokyklose buvo įvesta 
“mokslai” apie seksą, visapusi
škai jį išaiškinant. Dabar jau 
pradeda reikštis to “mokslo’C pa 
sėkmės: JAV? sveikatos, šalpos 
ir. auklėjimo sekr. J. A. Califa- 
no biržebo 14 pareiškė kongre
so komitetui, kad nėščių jaunų 
nesuaugusių mergaičių skaičius 
labai dideliu greičiu didėjajtiek 
moksleivių, tiek ir nemoksleivių 

o prezidentas vis farpe Dabar, pasak Califano,

I 
seimą paskelbė.

kas desimta nestfaugusi mergai 
tė tamoa' nėščia. Tai . didelė A- 
merikos ir pačių -margaičių bė
da, kurios būdamas vaikais su
silaukia vaikų.

LENKIJOS RĖŽIMO
KRITIKA! IR DISIDENTAI

Lenkijos intelektualų bei mo 
ksJo žmonių sukurtas taip vadi
namas savęs apsaugai komite
tas parašė Sovietų Rusijos No- 
bebo premjėe laureatui ir įmo

_ Sovietų valdžia, bijodama 
pakenkti geriems santykiams 
su JAV, pranešė, kad ji sutin
ka sulyginti savo karių skaičių 
prie Vakarų Europos karių ricaiinitj bei laisvės gynėjui 
Čiaus. Tai esalti pirmoji sovie- Sachaftwirii laišką, kuriame ra* 
tų maršalų padaryta nuolaida- 5^,4, jj, solidarizuoja hr 
RuMi 3 -nėnorėji malinti ve&ia kartu Kr«n
saro kiriy ricMBfca*; -.

iPribzidento Leone radijo 
pranešimas buvo trumpas. Jis

51 pareiškė, kad jis esąs nekaltas, 
kad italams niekad nebus gėda 
žinoti, kad padorus ir teisingas 
žmogus seseris metus sąžinin
gai sunkiais laikais ėjęs prezi-; zoncn besivetžančių pale- 
dento pareigas, bet spaudoje j kiniečiu, tai Izraelio karo jė- 
pasirodžiusios žinios palaužia t —’:.ns visą Libaną ir ap-
jo gerą vardą ir sunkias Pare*‘Į tvarkys palestiniečius, sako da
gas jam dar labiau pasunkina, karo vadai. Izraelio
Prezidentas kalbėjęs labai sktr karianis padėtų Libano krikščio 
biai. Suvėlavęs vien dėl to, kad ' /a*

norėjęs savo atsistatydinimo raj 
štus įteikti ne tik premjerui, 
bet senato ir atstovų rūmų pir
mininkams.

Įteikus atsistatydinimo pa
reiškimą, reikalai ėjo gana sku 
biai. Pirmon eilėn, senato pir
mininkas Amintore FanfanR 
tuojau buvo prisaikdintas prezi 
dento pareigoms. Jis tas parei
gas eis laikinai, kol bus išrink' 
tas kitas prezidentas.

Giovanni Leone, buvo Italijos

— Jeigu Jungtiniu Tautų ka
ro jėgos nesustabdys demarka-

f

disidentais — au Juri Orlovu, 
Sūiat Gamsahurdija, Merab Ko 
stawa, Miroslavu Marinovičiu- 
mi, Olegu Tichi ir su Baliu Ga
jausku.

Laiške pasmerkiama neteisė
tas ir brutalus Kremliaus teis
mų sprendimas prieš tuos asme 
nis ir užtikrinama, kad laiško 
rašėjai darysi^ viską, kad apie 
juos ir jų taip svarbi mums 
veikla būtų žinoma visoje Len- 

eį , Ij krikSČionių demokm^Ą PMftFsįpaĮ.r

veiklus nary*. ’Ntramas Aldo 
Moro draugas. Italijos prezid. 
Leone tikėjosi baigti savo pare! 
gas |ių njetų gruodžio mėnesį, 
bet knyga paspartino visu? rei
kalus.

Komunistą frakcijos pirmi
ninkas reikalauja. 15 dienų lai
kotarpyje pravesti krašte rin
kimus. bet Italijos- prezidentą 
renka abieji parfamento rū-



_..... .( « ......Uan negalina važinėti didelio

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
PRANAS SULAS į7 vai. v. Be ta, šeštadieniais ir,

sekmadieniais bei šventadie-Į 
a*4**1 _ _ birželio 17, 1978. Nr. ^2(33) niąjs galima važinėti su 50%^

KUvsimua ir 4436 Su. WashHmw Ave., Chicago, HL 60632 nou^aida, taip, kaip ir auto-,
—--------------------------- — 1111 ■ bosais. Soc. klubo inf.Į
šo Kongresų prnuiti įstatymų* p s Ne.visai aišku su ne-l 
sumažinto nmumalūiio uždar dalbiugų (disabled) papigta-! 
rtixk l euLminlmnm • • • *- tu važias imu, nes ir jiems bu

\o pripažinta ta teisė, bet ko! 
kas jiems tokių kortelių neiš-:

Du darbininkai elektros 
srovės buvo užmušti

oio (subnūnimum vage), 
paskatintų samdyti jauname* 

ėius (teen-agers) darbams.
Pagal ka n gresi n anų Paul Si duoda, 

nion (D. iš Iii.) ir Robert Cop 
nell (D. iš Wis.) pasiūlymų, 
darbdaviai pasamdyfitips 18

Du darbininkai elektros sro
vės buvo užmušti ir treuiasis 
buvo smarkiai apdegintas pra
eita antradieni birž. 13 d.. Tie 
trys darbininkai prie 12,000 vd 
tų srovės dirbo prie Chicagos 
prienų^~o Batavia pramogų
(amusement) parke, statydami:lneJV amžiaus jaunuoliams ga 

naują metalinį elektros (light- lėtų mokėti 85 procentus da- 
polė) stulpą.

Policija sako, kad trys vyra? 
naudodami keltuvą (forklift) 
kėlė aluminijaus stulpą troko 
prysakyje ir palietė elektros 
nuogus laidus. Miscevičius bu
vo vietoje užmuštas. Kitas dar
bininkas Gerhadrtas buvo nu
vežtas į Copely Memorial 
nine Auroroj;?, kur buvo 
kelbtas mirusiiL

Treciasis darbininkas 
landas taip pat buvo nugaben
tas į Mercy ligoninė Auroron ir 
vėliau pervežtas į Cook apkfi- 
ties ligoninės apdegimų (burns) 
skyrių, kum }is gydomas 
didelio apdegimo ir yra 
kiam sveikatos stovyje.

bar esančio ($1.65 į vai.) už 
pirmuosius 6 mėnesius. Po to 
be jaunuoliai turėtų teisę gau 
ti pilną minimalinį uždarbį.

Pažymėtina, kad praeitais 
metais pasiūlymas priimti sub 
minimumo nuostatus 
so buvo atmestas.

kongre-
pr. f.

ligo- 
pas-

Wei-

nuo 
sun- 
p. f.

V. Vokieti jos bedarbių

BONA. — Per V ak. 
jos televiziją kas mėnesį pra
nešama apie paskutinius duo
menis bedarbių skaičiaus ta
me krašte. N op s sezoniniai 
darbai V. Vokietijoje jau pra 
sidėjo, tačiau bedarbių skai
čius per paskutinius kelis me
tus pasiliko toks pats, mažiau 
šia 1,000,000 arba 5 proc. dar
bo jėgos.

skaičius

Vokieti-

Feder, valdžia apmokei 
inkstų susirgimo gydyzta

WASHINGTON, D. C. (AP). 
Prezidentas . Carteris birželio 
13 d. pasirašė įstatymą, kuris 
leidžia feder. v^yriausybei a pa
mokėti išlaidas asmenims, ser
gantiems inkstų dideliu nega
lavimu, kurie turėjo jų persodi
nimą (transplant) ar turėjo 
dialysės gydymą namuose, fb.

1

Dėl papiginto važiavimo 
autobusais

Kaip jau rašėme, iki liepos 
d. Chicagoje reikia išimti nau
jas papiginto važiavime* kor
teles auobušais ir traukinėliais 
važinėti. Senos kortelės su už
rašu “Senior Citizen Fare Per
mit”, bus pakeistos į “Special 
Users Travel” korteles.

Su tais naujiais pažymėji- 
4 mals bus galima važinėti 6 ap-

Du demokratų atstovai pra- skrityse Illinois valstijoje. Ta-

.bumam Pčių atlyginimą i

COSMOS. PARCEIS EXPRESS 
CORPORATION

ki~LTWiir^ i* <■ ■■■—
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų škuhiži 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrų, Siunčiam

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVA, LATVIJĄ, 
_ ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
tūkstančiai klijentų patenkinti. 
V&l SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTLVrAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.

Vistiosė triūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu aukš
tos kokybės prekių prieinamomis kainomis. į

Informacijų i** nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyfiausKjė įstaigoje ir visuose ftiūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION_____  i _

IsSjVIadisdn Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)
t ' FLOOR 21st.
J NEW YORK, N. Y. 10022.
š Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI: 

7626 W. 150 St. 
389 West Broadway 
1880 Sea view 
33/ Fillmore Avehue 
2222 We«t Chicago Avenue 
250) West 69 Street 
5879 State Rood 
1807 Bemeke Ro^d 
636-38 Bridge St. N. W. 
112 Main 
T082 Springfield Ave. 
518 Park St. 
24] Fourth Street 
Route 13A 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave. 
45 Second Ave. 
135 West 14 St. 
42 Monroe St. 
1214 N. 5th Street 
4925 Otd York Rd. 
1307 E. Cirwn Street 
Hidden Hollow Apts. 
555 Copk Street 
144 Millbury 3lrW 
309 W. Federal Street

Apple-Veltey, Minn. 55124 
So. Boston. Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Buffale, X. Y. 14206 

. Chicago, HL 60622 
Chicago, in. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 06701 
Lexington, N. Y. 12452 
Los Angeles. Calif 90022 
New Haven, Conn. 0651]

. Newark. N. J. 07106 
New York. N Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Passaic, N. J. 07055 
Philadelphia, Pa 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh. Fa. 15203 
Wappingers Fails, N. Y 12590 
Waterbury. 'Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown. Ohio 44W

612-432-7083 
268-0068 

103-367-2863 
TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5 2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9816 

374-6446 
246 9473 

FO 3-8569 
518-989-6742 

AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3 2583 
GR 2-6387 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

914-297-0261 
756 1668 

SW 8-2868
Rl 3 0440

J "*LTTįĮr

JŪRATĖ IR KASTYTISVyt. Ignas

JŪS KLAUSL4TE, 
-MES ATSAKOME

Dėl testamento tvirtinimo ..
‘‘probate” teisme

KL. Ar yra būtina eiti į “pro 
bate” teismą, jei mes vienas ki 
tam turtą testamentu užrašo
me? Viską, ką mes turime, lai
kome banke “joint tenancy’’ są 
skaitoje. Vienas kitam testa
mentu užrašėme turimą turtą. 
Testamento vykdytojas — mū
sų sūnus. Mudu esame pensi
ninkai. Ar mums reikia advo
kato tam reikalui sutvarkyti?

Anlosė K.
ATS. Jeigu viską, ką turite, 

yra vadinamoje “joint tenancy“ 
tarp jūsų vyro ir žm mIios, tai 
nėra būtino reikalo eiti į “pro
bate” teismą po vieno iš jūsų 
mirties, nebent federal, nuosa
vybių mokesčių įstatymas to 
reikalautų, jei turto nuosavy
bės vertė viršytų $60,000. Mo
kesčius reiktų mokėti, jei abie

jų nuosavybės vertė viršytu 
$120;000,

Ar as galiu gauti nedarbo 
pašalpą? ..

KL. Darbo metu turėjau 
akcinentą, po kurio gulėjau 
ligoninėje. Dabar aš jau išė
jau iš ligoninės, bet mano gy
dytojas galvoja, kad aš dar 2 
mėnesius negalėsiu grįžti į 
darbą. Aš dabar gaunu vad. 
“Workmen’s”' kompensacija už 
sužeidimą. 'Noriu paktaušti hr 
aš tuo pat laiku 'ifaicciaii gair- 
ne vad. “Unemployment Insu
rance” pašaipu, kol aš grįšiu į 
darbą, į savo darboviete? K.F.

ATS. Nedarbo Apdraudos 
sistema veikia tiems asme* 
nims, kurie neteko savo dar
bo ir atatinka reikalavimus. 
Vienas iš tų reikalavimų, yra ; 
toks, kad tamsta esat pajėgus] 
dirbi (are able to work), ir ac> Tos nuo 1977
tyviai ieškoti darbo. Taip pat lieP?s mėn’ buvo 175 doL ir
tamsta negali gauti nedarbo! ^iitu mėnesiai. Kai kiirie as
pašalpos, tuo metu kai gaurii’menys _g,aUfia ^neš sumas, 
"Workmen's'' kompensaciją.. 1198 Ur* tas pajamas.

Kaadngi tamsta sakai, kad gali KL. Pasakykite, af Vaikai. {

tų, kad tamstą negali gauti pa linę pansiją gali gauti kasmet 
šalpos dėl .-turimų•• asmeniškų padidinimą dėl’kainų pakėlimo?

Jonė M-tė
ATS. "Toki' asmenys negali 

gauti pensijų padidinimo.

KL. Paaiškinkite, kodėl soc. 
see. įstaiga tam tikrais atvejais 
pensijų išmokėjimą sustabdo?

Jurgis M-kis
ATS. Paprastai kiekvienas 

soc. see. pensininkas gauna če
kius kiekvemą mėnesį. Jei pen
sininkas grįžta darban,, tai jo 
uždarbiai gali atsiliepti į pen
sijų išmokėjimą. Tačiau pensi
ninkai virš. 65 metų gali dirbti 
ir gauti pensijas pilnas ar su
mažintas. pagal'jų uždirbtų tais 

ni lų kompensaciją ui sužėi-l kurie gyvena instilutijose (vali *_______
A' _ ___ 1__ — _ _ J xr _ i____ iv? . • yH. , *

pajamų pagaįvveikiančias tąij.,, 
tamsią 'naniųo^-ir. ištirs vied 
toje tamstos turimas pajamas.. 
Po to ištyrimo, tamsta gausite 
pranešimą rastu ar duos pašal- 
sykJes, jų atstovai aplahkys 
pu ir kokio didumo.

Kokio dydžio SSI pašalpos?

KL Pasakykite, kokio dydžio

dimą, kas nelaidžia lamstą!' džioš išlaikotnošė prieglaudose 
dirbti, todėl tamsta neturi tėl- taiįJOgi £ali gąąti SSI f>ašal- 
sės į nedarbo apdraudos pk- paš^ S. Z-tis

Į ATS. Paprastai toki vaikai, 
(gyveną valdinėse prieglaudose, 
negali gauti -SSL-pašalpų.- Ta
niau tokie asmenys, kurie gy
vena valsybinėser. valstij ų insti
tucijose, kur gyvena iki 16 asme 
nų, Medicaid apdrauda moka.

-KL. Pasakykite, ar asmenys, * BIZNIERIAI. KURIE^GARSINASI 
. T i. • - “NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA
kūne gauna sperialinę minima- pasisekt*a bizny..t

šalpą.
Nedarbo kompensacijos 

kalaus informacijas teikia 
linois Darbo departamento įs
taiga, $110 So. Michigan Ave., 
Bin. 1830, Chicago IK. 60603. ,

SSI programa nedarbingiems 
z‘r neregiams

Prašau paaiškinti apie SSI 
programą, ypau nedarbingieins 
asmenims ir neregiams. C. J.

ATS. SSl arba Supplemen
tal Security Income yra fede
ralinė programa kuri pagelb
sti suaugusiems bei vaikaitis 
neregiams ir . nedarbingieins 
ašmenims. . Tokie asmenys 
g^una pagal tą programą me- 
hesinjus uekius, tai yra tokie, 
kurie nčturi pakankamų lūšy 
pragyvenimui ir didelių nuo
savybių, nežiūrint jų amžiaus, 
net žmonės, kurie uiekndtnc! 
nedirbo, gali gauti pašalpą,

Kaip gauti SSi pašalpą?

KL. Paaiškinkite, kur rel-1 
kia kreiptis .kad SSI pašalpą 
gaučiau? M. B.

' - ? T

ATS. Visas informacijas pa* 
šalpai iš SSI programos galgi , 
teikia Soc. See. įstaiga. Taft' 
nairtojai paaiškins ar tamstą 
gausi pašalpą ir kokio dydžif.j 
Jei Soc. Sek. įstaigai atrody-

fei-
D-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talaltš
(Tęainya)

LIETUVIŲ ARCHYVAS

Bolševizmo metai

Kazlausko Kazio, Kazio sūnaus, gilusio 1919 metais 
Kepurėnų kaime, Plungės valsčiaus, Telšių apskrities, 
kilusio iš namų pramonininkų, darbininko, lietuvio, SS
SR piliečio, nepartinio, nevedusio, žemesniojo'išsilavini
mo,pasak jo neteisto (so slov nesudimego), Lietuvos ka
riuomenėn įstojusio 1940 metais kovo mėnesį, už.nusikal 
timą, numatytą RTFSR BK 58-lb str. ■> r ,

Parengtinio ir teisminio tardymo duomenimis Kąri 
pis Tribunolas nustatę:
Kulikauskas, nuo 1940 metų gruodžio mėnesio, būdamas 
20 ŠK atskiro pionierių bataliono puskarininkių mokyk' 
los kursantu, 1941 metų vasario 4 dieną pabėgo iš dalies, 
kad pereitų SSSR valstybės sieną į vieną iš kaimyninių 
valstybių. . r . f

Vasario 12 dieną 400 metrų nuo valstybės siehbs Ku
likauskas pasienio užtvaros karių buvo sulaikytas, kaip 
valstybinės sienos pažeidėjas (narušatel).

Remdamos išdėstytu, Karinis Tribunolas Kulikaus 
ką pripažino padariusį nusikaltimą, numatytą RTFSR 
BK 58-lb str., vadovaudomos RTFSR BK 319 ir 320 Str. 
str. Karinis Tribunolas . • .^ ■

.. nuteisė: .
Kulikauską Kazį, Kazio sūnų, pagal RTFSR BK 58' 

!lb ster. liepti nubausti aukščiausią,.baudžiamąja priemo
ne — sušaudymu, be konfiskavimo, turto, kadangi jo nu
teistasis neturi. i? . -..xh: j.*

Sprendimas gali būti apskųstas SSSR Aukščiausiojo 
Teismo Karinei Kolegijai 72-jų valandų laikotąrpyje nuo 

. to momento, kai sprendimo nuorašas jteąktasdnuteista
jam. • i . .

Originalas su reikiamais parašais ...
Į , ’ t Nuorašas tikraą-r-

K. T. Teismo Sekretorius Efemin.
Atsp. “12” egz. nuorašų ir išsiųsta pagal šąfašą, pri

dėtą prie originalo. - •
Vykd. F. E.

(tas) į ’
Mirti nuteistasis Kulikauskas, Kazys padavė SSSR 

Aukščiausiojo Teismo Kariflėi Kolegijai kašąmnį skuii- 
dą, kuris buvo nagrinėjamas 1941 metų balandžio 25 d. 
posėdyje, pirmininkaujant divizijos karo juristui Orlo
vui, dalyvaujant divizijos karo juristui Dmitrijėvui ir 
brigados karo juristui KliitUnui. Išklausius dfg Orlovo 
pranešimo ir vyriausiojo karo prokuroro, .padėjėjo drg. 

•jė, nutarė

EINAMA PRifc ŪKINĖS 
STAGNACIJOS

Harris banko ekonomistas 
pranašauja, kad vyriausybėš 
administracijai rimtai tvedan 
kovą su infliacija, padarau L tėi 
giamus ir neigiamus ta krypti
mi žingsnius, gali privesti kraš
to ūkį prie stagnacijos.

Machrovo išvados apie bausmės palikimą gąj 
sprendimą be pakeitimų palikti galioje, -© kas 
dą atitiesti. Be to, SSŠR Aukščiausiojo Teisini 
legija taip pat nutarė, kad remiantis BK 5^fc et* 2 da
limi patraukti atsakomybėn tėVynėfe išdavikė Kulikaus
ko pilnamečius šeimos narius, karti! sti jūb gyVOntišiUš ar 
nusikaltimo metu jo išlaikomus, ir vykdymu UUkrŠĮbti į 
SSSR valstybės Saugumo Liaudies Kormsdrialą.- Vadi'SSSR valstybės Saugumo Liaudies Kormsdriatą. Vadi* 
nas, savo kasaciniu skundu Kubkauskas ne tik pats nie
ko nelaimėjo, bet dar ir savo šeimds ilariuš įkliūdė. Lyg 
skenduolis, griebdamasis šiaudo, mirtį nuteistasis Kuli
kauskas, sulaukęs iš SSSR Aukščiausiojo Teismo karinės 
Kolegijos į savo kasacinį skundą neigiam^- atsakymą; 
SSSR Aukščiausios Tarybos ptezidiUftlUi padavė malo
nės prašymą, bet ir šis 1941 m. gegužės 1? d. posėdyje 
buvo atmestas. . iį

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizą u gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(PrekybiiMtriid Estkos šeimos vedamas biznis)

PAIRI A CO.
420f S. Š«rttaiffėiite (Kampas Archer ir SAčramento) 

TeL 247-5081

J & - ' ' ' ‘ Nuorašas. -}
j . ' Visai slaptai. Egz. N r. iii

SPRENDIMAS Nr. 0056 ' <
ias* ~—- ' . - -—- -a - •-*— t

Sovietinių Socialitsinių Respublikų Sąjungos vardu 
f 1941 metais balandžio I dieną

XI Armijos Karinis Tribunolas išvažinėjhtilbje besi
joję Vilniaus mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio 2. 
rango karo juristo Bezgino ir narių: bataliono komisaro 
Kunčano ir jaunesniojo politruko Polonskio, Sekretoriau 

ĖhėjJĖ 
pul-

t

J. Burkališ dvi naujos knygos: 
f II “DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 

vienas gerųjų ir fcita& blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
kaina $8.30 'Jt> " ' '' _

“KONNERSREUTHO TERESE”
(MSUMAMNAirft)/

'didelėm, raidėm, kaina $5.00 Abi knygos yra labai įdomios, 
.vkiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 

dė pėtsiuhtifnu U5 SI3Jb. uisakatrt ik:
’ -r SODUVA. *80 RAMBL& VT., ROT SPRINGS, AR 71901. VSA.

jant Ereminui, uždarame teismo posėdyje 
kaltinamąją bylą Nr. 0090 29 šaulių korpo 2Š 
ko 6 kuopos raudonirtniečia —

Snudaičio Antano, Juozo sūnaus, gimusio 1918 me
tais šilgalių kaime, šakių apskrities, Lietuvos TSR, iš 
valstiečių — biedniokų, berno, lietuvio, SSSR piliečio, ne^ 
partinio, mažai raštingo, neteisto, kariuomenėjb nuo 1940 
metų kovo mėnesio, už nusikaltimus, nufiiatyttfs RTFSR 
BK 19’59-b ir 58-10 1d str. str. 11 ’ M*

Barengtinio ir teisminio tartiytno duomenimis. Kari* 
nis Tribunolas nustatė:

(Bus daugiai!)

I MAOJHNQ1, CHICAGO K iU-5aTurday^unTT7rT97r*^^^



įspūdingas sol. Motekaitienės Balso 
Studijos koncertas

* Solistės Izabelės Motekaitie- 
nės Balso Studijos pavasarinia
me koncerte birželio 9 d. Jauni-

- mo centro didžioje artipilnėje 
t saloje įspūdingai padainavo so

lo bei duetu 15 savo balsą lavi
nančių sudentų-čių.

Saulė Brakauska»tė jausmin- 
.gai padainavo “Tau, Mano Ma
myte” (Paltanavičiaus) ir “Lie 
tuvos Dukra” (Matekūno). Jo
nas Gražys “Aš noriu būti impe 

t ratorius” (Mozarto) ir Vokie- 
x čių studentų dainą — išgyven-
Y tąi' atliko.' Aleksandra Gražytė 
' jausmingai padainavo dvi dai- 
^nas: “šypsos Baltos Sodybos” 
Y(Gobulskio) ir angliškai “Chity

ChHy Bang Bang” (Shermano). 
Sesutė Aleksandra ir broliukas 
Jonas su žįstais padainavo “La 
pę ir Meškiną” (Navakausko) ir

- liaudies dainą “Naujienos” (Ven 
Yckaus) irgi žestais pabrėždami 
<;kai kuriuos dainos žodžius.
•

Po pertraukos Daba Polikai- 
j;tytė ir Alvydė Eitutytė padai- 
f navp duetą “Gintaro Tėvynė” 
/.(Gobulskio) ir “Motinos Val- 
/sas” (Vaitkevičiaus). Toliau 
'Dalia Barzdukaitė išgyventai 
padainavo Binkio “Dukružėlę” 

*Y(Sarpaliaus) ir iš operos “Figa- 
- : ro” partiją. A. Eitutyrė ir A.

Polikaitis duetu subtiliai pa- 
Ydainavo “Juodkrantė” (Gobul- 
f skio) ir “Grįžulio Ratai”. Da
ilia Poięcaitytė itališkai padai- 
Lnąvo“Unmoto di gioja”(Mozar 
^to) ir “Vyturėlį” (Metrikienės)
Y su čir-vir-pavasaris. Su > stip
inu altu pasirodė A. Eitutytė, 
L padainavusi “Trys Berželiai” 
C (Noviko) ir “žalialapė šakelė”

(Vaitkevičiaus), išlaikydama 
aukštus tonus. A. Polikaitis 

•I; kiek silpniau padainavo “Lėk 
y Mano Laive” (Gobulskio) ir
Y “Du Grenadieriai” (Šumano), 
< sužinoję, kad jų karalius be-

džiai) (Gudauskienės) ir “Non 
Piu Di Fliori” (Nėra daugiau 
gėlių iš “La Clem nza Di Tito” 

(Mozarto). Ponia I. Motckai- 
tienė publikai pranešė, kad Zita 
:švyks4a į Wash’ingtona, pas sa
vo vyrą nuolatiniam apsigyve
nimui, todėl laivo paprašyta 
dar palainuoti vieną dainą, kąx 
ii mielai atliko. Ji susilaukė sti
prių- katučių ir dovanu iš savo 
klasės kolegių.

Puikiai užsirekomendavo vy
resnės klasės solistas Tadas 

Avė Mama!”

laisvis, daina nuteikė klausyto
jus kartu su juo liūdėti. Joanne 
King su stipriu balsu padainavo 
“Serenadą” (Šuberto) ir “Mi
randa” (Hageman) — linksmą 
dainelę.

Broliukas Arūnas ir sesutė 
Dalia Polikaičiai duetu subti
liai padainavo “Gimtinę” (Ma- 
kačino), sukeldami klausytojų
nostalgiją tėvynei Lietuvai, padainavo 
kur viskas nubėga gražiais lau-- jl-apasinsko^ žodžiai (Povilai- 
kats... ir dainą “Susikalbėjome 
(Be Piršlių” (Klovo) Dalia pasi 
puošė gražia kepuraite, o Arū
nas su bernelio be kazirko ke
puraite, abu vaikštinėjo po 
sceną ir humoristines daineles 
dainavo, gi M. Motekaitis vyku 
šiai fortepionu pribirę.

Po paskutinės pertraukos 
scenoje pasirodė stipriausios so 
Ustės-ai. Aldona Penkienė stip
riu balsu padainavo “Patekėk, 
Aušrinė!” (Kacanausko) ir “Vai 
gražu!” Donna Petersen irgi 
gana stipriu ir maloniu balsu 
angliškai padainavo “My Lover 
Fisherman (Striklando žodžiai 
ir kompozieja) ir linksmą “Ta
rantella”' (Rosini).

Buvusi baleto šokėja, dabar 
lavinanti balsą sol. I. Motekai
tienės Studijoje Onutė Pažer- 
niukaitė jausmingai išpildė “Bi 
rutės” ariją (Petrausko) ir 
prancūziškai <cPastarolė” (Bizet. 
Aušra Baronaitytė ir Zita Pet- 
keviuienė duetu išgyventai pa
dainavo iš operos “Eugene One
gin” Tatjanos ir Olgos parti
jas (Čaikovskio) ir dainą “Gam 
toje” (Metrikienės).

Danutė Bajelytė solo padai- 
novo savo stipriu balsu“Sweeter 
than Roses” (Parceli) ir iš 
“Užburto laivo” -— “Ach, Ich 
Fuehl’s (Mozarto). Gana gra
žiai padainavo Zita Petkevičie
nė “Aš Žinau” (Alės Rūtos žo- miai geriau.

čio) ir “Oh Tu Palermo!” iš “I 
Vespi Siciliani” (Scribe žodžiai) 
(Verdi). Publika buvo sužavė
ta T; R utis stipriu boso balsu ri 
jausmingu perdavimu.

Pabaigai Aušra Baronai tytė 
vaizdingai padainavo “Su Ta
vim” (Andriekaus žodžiai) (Gai 
debo) ir “Sidliana” iš “I Vespri 
Sicilian? (Verdi).

Publika už gražiai padainuo
tas dainas kiekvi?nam solistui- 
tei nesigailėjo gausių katučių, 
išreikšdami savo nuoširdžią pa
dėką už puikiai išpildytą kon
certą.

Kūno K u livro* Rūmai Kauna

šlykščiai meluudamas skelbė; 
“Mūsų šalies santvarkos esmi
niai pagrindai tebėra nepakitę. 
J teisėta privatine miosavvlM* ar 
turtą niekas nesikėsina. Raudo
noji armija 

jie n 
pake

vi ainio sant\arkos 
tik apsaugoti nu > 
is ir p;.dėti minus 
įiepriklaiHoinvbt”. 
iog Lietuvoje bū- 
Staliuo konstihtri- 
vadino '‘pikčiau

siais priešais*’. Mickis vadi
no provokatoriais tuos, kurie 
sakė, jog Lietuvoje būsią jve-

Kai’ ; juslus,

I. Serapinas

Didžioji Lietuvių Tautos Tragedija
(Tęsinys)

Birželio 15-Eą d. sovietų tau- Liaudies vyriausybei partijos*steris. Kaunas, 1940. VII. 16 d. 
kams okupavus Lietuvą, sekan- padiktuotus reikalavimus įvyk-!— 1 virtinu ir sutinku: J. Palec- 
čią dieną Kaune jau sėdėjo Mo-jdyti be priekaištų talkino didy-l^’s» Respublikos Prezidentas, 
lotovo pavaduotojas G. Deka-Įsis ramstis — NKVD. Birželio'^aunas’ 1«^« VU- 16 d.’’ 
nozovas, atsiųstas okupacijai į-Į27 d. uždarė ėjusius laikraščius 1 Prieš ‘liaudies seimo” rinki- 

— jų vietą pakeitė komunisti-f111US propagandistai, vengdami 
tniaia Nutraukė santykius su * nugąsdinti Lietuva žmones, 

Tą pačią birželio 16 d. Ą. Vatikanu, konkordatą paskelbeinernln^J° aP*e ruošiamą greitą 
Vėliau vyko scenoje solistų- Merkys siūlė Dekanozovuj į Lie- nebegaliojančiu; uždarė Teolo-1 ijunL'iuią į Sovietų Sąjungą ir 

ir solLsčių apdovanojimas gėlė- tuvos ministerius pirmininkus!gijos-Filosofijos fakultetą, pe-/ ' 
mis bei dovanomis.

Po koncerto t . 
pakviesti pasivaišinti studen 
tų-čiu tėvu paruoštais skaniais 
užkandžiais bei kava ir pasti-. kovas telefonu padiktavo Mer- portacijos. Liepos 7 d. saugumo 
printa “gira” (punču). ' kini vyriausybės narių sąrašą.’ departamento dir. ------

kaipo pavojingus Lietuvos val
stybei. ir Sovietų Sąjungoje ap
gyvendinti. Prašau Tamstos, 
Pone Prezidente, sutikimo. M. 
Gedvilas. Vidaus Raikalų Mini-

tvirtinti ir sovietinei santvarkai j 
įvesti.

s kelis kandidatas, bet visi jo bir.’rėmė vienuolynų ir kitas priva-
dalyviai buvo vo atmesti. Birželio 17-tos d.{tinęs mokyklas. — Pagaliau 

rytą Sovietų atstovas (įgaliotas j prasidėjo žiaurioji genocido ak- 
ministeris) Lietuvai Pozdnia- cija: suėmimai, tardymai, de-1

’Lietuvos sovietizacija. Vidaus 
reikalu ininisteris M. Gedvilas

Ką meluodami slėpė minėtie
ji “liaudies ministerial”, tą lie
pos 1 d. Molotovas V. Krėvei- 
Mickevičiui nesivaržydamas iš
dėjo atvirai: “Jūsų Lietuva 
drauge su kitomis Pabaltijo 
tautomis, įskaitant ir Suomiją, 
turės įsijungti į garbingą Sovie
tų Sąjungos šeimą. Dėl to jūs 
turėt u m ės dabar jau įvesdinti 
savo tautą i sovietinę sistemą, 
kuri ateityje visur viešpataus, 
visoje Europoje . . . Jūs pama
tysite, kad nepraeis keturi mė
nesiai, ir Pabaltijo valstybės 
balsuos už inkorporaciją”.

(Bus daugiau)

printa “gira” (punču). vyriausybės narių sąrašą.1 departamento dir. Antanas
Magdalena šulaitienė Štai jis: ministeris pirmininkas j Sniečkus pasirašė NKVD paruo- 
______ .— Justas Paleckis, jo pavaduo-|štą įsakymą suimti lyderius ir

'tojas, užsienio reikalų minis-į \ ‘ __
— Michael James, 25, iš Chip* Įras jr švietimo m-jos laikinas voldemarininkų, 

pewa Falls Wisconsine teisme valdytojas

’ tojas, užsienio reikalų minis-

Vincas Krėyė-

aktyviuosius narius tautininkų, i 
, liaudininkų, j 

krikščionių demokratų, jauna--į
J1Hatsisakė priimti darbą su 350 Mickevičius, teisingumo — Po- lietuvių, socialdemokratų, šau-l 

dolerių mėnesiniu altyginimu* vilas Pakarklis, žemės ūkio ir

Hair formula JIB is Paxenled-Guarantecd in Switzerland and* IM 
Registered in USA, Canada, Bsaope. It euree Danrirutt. FąUlaę 
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GREY. Guaranteed. Listed In’
Druggist Red-Blue Book. Drug’s-Chemlst Order STRAIGHT 
JIB LAB.; J J, 2557 W. 69th SU, 1640 W. 47th St, So.
Ave. & 14th SC., Cicero, BL, 111TN. Ashiaad Ave., 2S34 No* 
Milwaukee Ave., Chicago, BL • JIB Medicine Liquid 8 oz< 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Todayi

LABORATORY, 1437 So. 42th CICERO, ILL. S0650
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___ __41ių, net ir trockininkų, buvusius: 
nes jam neapsimoka, kadangi laikinai vidaus reikalų m-jos vyriausybių narius, spaudos 

veikėjus ir kt. šis įsakymas į- 
vykdytas liepos 11-12 naktį — 
prieš pat “liaudies seimo” rin-J 
kimus. — Pirmomis departacijų; 
aukomis buvo parinkti Antanas! 
Merkys ir Juozas Urbšys, kurių! 
deportaci j ų įsakymą pasirašė 4 
Paleckis ir Gedvilas liepos 16 d.1 
štai jo tekstas:

“Ponui Respublikos Prezi-1 
dentui. Valstybės saugumo su-j 
metimais laikau, kad buvusį 
Lietuvos Respublikos minister! j 
pirmininką A. Merkį ir užsie
nių reikalų rninisterį Urbšį,! 
kartu su jų šeimomis, reikia iš-' 
siųsti iš Lietuvos teritorijos,

PIKNIKAS
š.m. Liepos 16 d., sekmad

POLONIA SODE
46-ta GATVEI IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką,

jis dabar gauna 300 dolerių m ė- valdytojas — Matas Mickis, fi- 
nesinę pašalpą ir . 130 vertes nanSų jr laikinai susisiėkimo — 
maisto kuponais. Taipgi darj^^^ Galvanauskas, sveika- 
gauna ir nemokamai medicinos ^Os — Leonas Koganas. Merkys 
pagalbą. Taigi kuriam galui dir- padiktuotuosius kandidatus — 
bti, jei be darbo gyventi yra žy--pagal Maskvos atstovo įsakymą 

j— nurodytoms pareigoms pa- 
! sirašė. Tuo veiksmu buvusioj 
‘nepriklausomos Lietuvos mirii- 
sterio pirmininko misija buvo 
baigta.

! J. Paleckis, Maskvos kariu 
pakeltas ir į prezidento postą, 
neužimtoms ministerijoms va
dovauti paskyrė patikimus kan
didatus. Visame ministeriu sa- 

.raše tikri komunistai bu vo f J; 
Paleckis, M. Gedvilas, L. Koga
nas, M. Mickis, L. Adofcauskas 

* (ekskunigas), M. Junčą-KuČin- 
skas, K. GrosmąnaS’lJidžiulis, 
tuoj komunistu tapęs A. Ven- 

‘dova (Tomo tėvas). Didis ko- 
•munistų simpatikas buvo geu. 
V; Vitkauskas ir prisiplakėlis 
P. Pakarklis.

| Po V. Krėvės liepos 1 d. vizi
rio pas Molotovą Maskvoje, 
i greit iš vyriausybės pasitraukė 
du liberalai — V. Krėvė-Micke- 

jvičius ir E. Galvanauskas. — 
j Taigi visa vyriausybe liko ne tik 
I prokomunistinė, kokios norė
jo Maskva, bet ir* grynai sovie
tinė.

Kremliaus pasirinkta, jo “pa
laiminta” ir sovietinės armijos 
tankų budrios apsaugos globo
jama raudonoji Lietuvos vyri
ausybė skubiai ėmėsi darbo. — 
Birželio 25 d. formaliai legali
zavo komunistu partijos veiklą 

i ir jų Padarė vienintele Uliau<fies 
valios” reiškėją. Liepos 1 d. už
darė visas politines grupes bei 
partijas, visuomenines, kultū
rines, ideologines ir religines 
organizacijas. Tą pačia dieną 
komunistų partija pareikalavo, 
kad naujoji “liaudies vyriausy
bė” sunaikintų tą visuomenę, 
kuria ligi tol rėmėsi Lietuvos 
gyvenimas ir jos vietoje sukur
tų naują. įpareigojo ją atimti 
iš žemės savininkų žemę, gyvą 
ir negyvą inventorių; Bažnyčią 
atskirti nuo valstybės, įvesti ci
vilinę metrikaciją, panaikinti 
“klastotą” Liet, konstituciją, 
suimti visus liaudies priešus ir 
sukonfiskuoti jų turtą; išvaly
ti administraciją, policiją, kari
uomenę nuo “liadies priešų” 
Tais “priešais” buvo laikomi 
visi, kas tik nesutiko sų )comu* 
nistų partijos — pu Maskvos 
valia.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos) 254-8500 :
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS 
ater-City Relocation Service

uNIVERSA
Chicago, III. 60608

Pm ku taayaad Jlif
L<*h* dldtllu* darbu*. Firm*, jit pa- 
dW* Jum* pasiekti asmeniškų* jū*ų 
uUimojimu*. Antra, jie padeda *u- 
kurti geresną apylinkė* bendruomenę 
Ir parūpina fondu* namam* įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, nei* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie na
ša iki _

.VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮsteLgta 1928 metai*. T< <21-8070

Įstaigos pietuose Benu automobiliam* pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* sąskaitos
''eša
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Pataria išmokti literatūros kurinius 
skaityti

išaugintą dienraštį, padarė jį mažos lietuvių grupelės or
ganu. O Kenebunkporte literatūros nestudijavęs teolo
gas ėmėsi lietuvių rašytojų draugijai vadovauti, nors pats 
neturi jokios nuovokos apie literatūrą ir literatūrinę at' 
ranką. Bevadovaudamas šis teologas galėjo būti bent 
pranciškonams naudingas, bet dabar, kai ėmėsi tokio da
lyko, kokio jis nežino, tai prisivirė sau ir kitiems labai nes 
kanios košės.

Mums atrodo, kad literatūrą skaityti ir vertinti turi 
pramokti ne tik Chicagos teologai, bet kiekvienas, kuris 
imasi tokio darbo, kurio nesimokė ir apie kurį neturi jo
kios nuovokos. Dr. Grinius Chicagos teologus išskiria 
apgolvotai, o pagrindą tokiam išskyrimui jis šitaip pa
grindžia:

“Bei pirmiau įtikinti snobus ir “Ateities” leidyklą, 
kuri išleido “Striptyzą”, o Chicagos teologams patar
kite pirmiau išmokti skaityti literatūros kūrinius, 
nes teologijos čia neužtenka. Ant lietuvių rašytojų 
premijų komisijos nereikėtų labai pykti —‘ji premi-1 v 
ją Merui skyrė daugiau politiniais matyyais, nes Ic. 
Meras yra žydas, kuris gražiai vartoja lietuvių kal
bą, nors jo tėvai ir tautiečiai nukentėjo sušaudymuo 
se per karą Lietuvoje”. (Tėviškės Žiburiai, 1978, bir 
želio 1 d. 2 psl.).
Jeigu “Striptyzo” literatūrinė vertė yra nulis, jį ver 

tinę lietuviai, literatūros mokslus studijavusieji specia
listai priėjo vienodos nuomonės, jeigu moralinė “Strip
tyzo” vertė yra žemiau nulio. Knygą perskaitę ilgų metų 
ateitininkai pratestavo ir pasipiktinimų reiškė dėl stak
lių įvedimo j ramų ir pavyzdingą šeimyninį gyvenimą,

Dr. Jonas Grinius, vertindamas “Striptyzą” patarė
_ įtikinti “Ateities” leidyklos snobus, kad iš pornografinio 

rašinio negalima daryti literatūrinio kūrinio (žiūrėkite j tai kodėl Dr. Grinius mano, kad “Striptyzas” gali turėti 
1978 ih. birž. 13 d. Naujienas), o Chicagos teologams tas į kokią politinę svarbą. Kaip doroviniai ir Anastazija Tamošaitienė Kilimas“Žilvino Pasaka*1978 ih. birž. 13 d. Naujienas), o Chicagos teologams tas į kokią politinę svarbą. Kaip doroviniai ir literatūriniai 
pats literatūros specialistas patarė “pirmiau išmokti >skai sušniukęs rašinys gali turėti’politinę reikšmę? Jis galėtų 

būti, naudingas tiktai tiems, kurie pirmieji išleido, norėda 
mi parodyti supuvusią “visuomeninę santvarką”, dar la' 
biau “pašvinkusią moralę”, kad ją dar labiau supūdytų 
ir privestų prie pabaigos, prie “gyvenimo mįslės spren
dimo”. “Strijityzas” tiktų komunistų politiniams tiks
lams, bet kokiu būdu , jis galėtų tikti aiteitiriinkų politi
niams sumetimams, Dr. Grinius neužsiminė.

Teisybė,, jis pamini, kad Ic. Meras buvo žydas, kad 
jis gražiai vartoja lietuvių kalbą ir kad jo tėvai ir tautie 
čiai karo metu nukentėjo per sušaudymus Lietuvoje. Vi
si žinome, kad karo metu ne tik žydų, bet ir lietuvių bu
vo sušaudyta Lietuvoje, bet visi taip pat žinome, kad iki •. . _ ...t— .

2 tyti literatūros kūrinius, nes teologijos čia neužtenka”. 
: Dr. Grinius turėjo kantrybės perskaityti visą “Stripty 

zą.” ii- padaryti kelias pastabas apie snobų ir teologų pada
‘lytas klaidingas išvadas. Jeigu jie būtų mokėję skaityti

: literatūros kūrinius, tai gal tokių išvadų būtų, nepriėję, 
- *bėt literatūros skaityti pramokusieji Chicagos teologai 
* būtų neapšijuokinę, viešai paskelbdami savo nežinojimą 
; ir pasirašydami pilną vardą ir pavardę.

Bet mus gerokai nustebino Dr. Griniaus patarimas 
į tiktai Chicagos teologams pramokti skaityti literatūros
; kūrinius. Juk Washington©, Detroito, Mahanojaus ir net 
Z Maspetho teologu literatūrinės sąvokos turėtų būti to" 
: kios pačios, kaip ir čikagiečių. Jie ilgus metus mokėsi te

ologijos, bet nekreipė jokio, dėmesio į literatūros kūrr 
; nius. Darbštesnieji, laiko turėdami, gali ir patys pastu- 
: dijuoti literatūros kūrinius ir pramokti skirti pornogra- 
• fiją nuo detektyvinio romano, bet tokių lietuviškame gy

venime nepastebėjome. Jeigu kurioje užkampio parapr 
joje yra vienas kitas literatūros mėgėjas, tai jis bus vienas 
užsidaręs, savo patirtimi jis nemėgsta dalytis su kitais. 
Gal todėl platesni lietuvių visuomenės sluoksniai apie jį 
ir nežino.

Jeigu Dr. Griniaus patarimas gali būti naudingas 
Chicagos teologams, tai jis gali būti nei kiek nemažiau
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Nfl8ūn*to, kad B-nte vadukai 
parodytų gerąją valią, kai jie | 
Vasario IfFslos Šventės metu su 
renka vieną kitą tūkstantį dole
rių, bet jiems atrodo nesvarbu, 
tuo suskaldo mūsų išeiviją ir su 
silpnina mūsų laisvinimo veik- 

|lą Juk Altą aukas renkas tik 
į vieną kartą metuose ir tai tik 
minėtos šventės metu. O B-nė 
renka kiekvieną kartą kai tik 
atsiranda koks reikalas ar pa
rengimas, jau neskaitant to, 
kad ji renka dar ir nario mo
kestį. Tik .prisiminkime 16ek
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DR. K. G. DALUKAS ’ 
■ KUttRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

♦♦49 So. Pulaski Rd, (CrowfoH 
**••1 Building), TM. LU 5-6444 
k.Ųjni ponius pagal susitarimą.

tūkstančių ji surenka Jaunimo \ 
kongresams, dainų Šventėms ir 
Pasaulio lietuvių seimams.:/

St. Barzdukaš gindamas savo 
“mintį” kuri daugiau pasitarnau 
ja vienybės skaldymui, ją bau 
do pridengti kun. Stasio Ylos 
balsu, kuris kalba apie tulžies 
proveržous ir kiek St.Barzdukas 
tokių tulžies proveržių -išlieja 
kiekvieną kartą “Pasaulio lie
tuvyje” prieš tuos, kurie gina 
laisvinimo veiksnius!

iI

g
I

I

I

F1 ne^iliejua, skambinti 374-8004

Uit C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»l»f. 695-0533 

*ox Vaiky Mediči CanHr 
860 SUMMIT STREET 

KOUTe 58, ELGIN, ILLlHOij

OH. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WaHckester Community klinikos
^♦didnot d irt k? oriu< 

1*38 S. Htnhetm Rd., Wtsfchtsfer, ft
V ALA. DOS: 3—d darbo dienomis i* ’ 

kar antra šežtadienį 8__3 vai
T4l r 561-^727 562 2728 »

kar antra šeštadienį 8__3 vai

.EL. _ BĖ 3-5893 •
UR. A. R. GLEVECKA? j

-£L. — SĖ 3-5893

GYDYTOJAS ir chirurgas

M. ŠILEIKIS

tokio amžiaus. Nuo pat jaunys- meat balls, English muff i ns. r ww*w ? wwvWM * * » «wwwy lVW.».-vW.vAW.y.n
*ės prof. Vafbaš yra nenuilstan- Brussels sprouts, Copenhagen 
tis visuomenės veikėjas. Dar te- snuff, German potato salad, 
bestudijuodamas fotografuoja Grecian Formula Nine, I^bra- 
Li&uvofl kryžius, nepriklauso- dor retrievers, Singapore Slings, ’ 
mą Lietuvą kuriant jis projek- Spanish peanuts, Irish stew, 
tuoja pašto ženklus, pinigus ir Hungarian goulash, Bermuda

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jūs tyrinėjate Raštus, nes tariatės juose turj amžinąjį gyvenimą; 
jie tai ir yra, kurio liudija apie mane". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Rastas apreiškia mums Viešpatį 
i. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti Žinių apie jį šventajame Raš-

i

iimasi visų jaunu valstybės or^ onions. Norway spruce, Russian Jėtų.

'buvo reikalingas pajėgus*ir są- plaids ar Venetian blinds. To- žodžius gaUme pr^mti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo- 
žiningas daiHttihkas, kaip kuri- kie pavadinimai yra už įstatymo 
ant Teatrą, Mth Mokyklą ir ribų Michigan valstijoje, 
kit. Savo ilga Visuomenine veH 
kia jh yra Užsipelnęs visų lie-’ 
tuvių pagalbą. Vžtat, jo sukak
tis minėtina vfeu lietuvių kuo 
plačiausiai

Birželio 14 d. Čiurlionio Ga
lerijos iniciatyva buvo sušauk
tas Tautiniuose Namuose orga
nizacijų pasitarimas tuo reika-T 
lu. Jame dalyvavo keliolikes or- ’ 
ganizacijų atst vai. Susirinki
mas -sudarė sukakčiai minėti 
komitetą ir aptarė minėjimo 
pobūdį. Balfo atstovo kun. A. 
Trakio siūlymu, į komitetą įei
na visos susirinkime atstovau
tos organizacijos, tačiau jis pa
liekamas atviras ir k Joins įsi
jungti. Sudarytais Darbo Ko
mitetas buvo-įpareigotas iki se
kančia posėdžio tą pa pūdymą

ganitacijfli būtinu darbų, kur dressing, Panama hats. Scotch te- Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo-

Vykdant persitvarkymą
U. S. Senate iš buvusio 31 komi-.
teto pereita i 25. Iš egzistavusių
-1 * W *■ į x.iaw«4ii

177 snbkomltritį padarė 130. fhfek«m.L Raiyklt.: 
Tačiau tuose komitetuose it- 
subkomitetuose iš buvusių 1,153

lėto pereita į 25. H egzistavusių

valdininkų dabar jų skaičius

džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotųsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamai ge
riems darbams.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir pallačla her «ur yra mi
rusia J i? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite no*

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629. 
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.
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pakeltas iki 1,169.
— University cf Michigan 

pshihologijos profesorius Dr. 
Lofc Hoffman už “studija”, Ko
dėl amerikiečiai turi vaikų — 
gavo iš federalinės valdžios at
lyginimą $5,800. Reporterio pa
klaustas Dr. Lois Hoffman at
sakė, kad ir jis nesupranta, ko
dėl tokia “studija” buvo reika
linga.

— Comprehensive Training 
and EmploViiient Act savo pro
gramoje San Diego, Kaliforni
joje, išleidi $25,706 tyrimams, 
kodėl yra reikalingi šunims lei
dimai, kitus $34,900 išmetė nu-

Mažeika Evans
■ ■

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A/E.

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Stret ? 

Valandos pagal stisitarimu

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T.l. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL a£al šusitarinuĮ'. vždtTyta &©■

Trys Moderriiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

— National Science Founda- 
tion davė 78,400 dolerių dviem 
profesoriams, studijuoti meilės 
dalykus homoseksualų, hetero- 

I seksualų, lesbičių ir kitokių 
Į mums atrodančių nenormalių 
žmonių meilės santykius. Jei 
kas čia būtų labai ypatingo, tai 
anot.. fundacijos atstovo Her
bert <Gostner, dar toms “studi
joms” antrais ir trečiais metais 
būtų skiriama palildomai 217/ . 
’700 dolerių.

seksualų, lesbičių ir kitokių

. šagamogienės portretas . užbaigti.
Į , Minėjimas’numatytas surou-

VaL agal susitarimą, oždfryta

GItLEONAS SEIBrJTIS
Įnuoja, kad metų bėgyje būtų 
vienas ar du* scenos pastatymai. 
Rinktinės vaidintojai balandžio 
16 d. suvaidino žemaitės dviejų

x - 3 ; gruodžio 2 d. (šeštadienį)
Vytauto Did. Šaulių Rinktinėje Tautiniuose Nanniose.su atitin

kama akademija ir nukaktuvi- 
Rinktinės meno vadovas Jucr/se Rugsėjo 8-tosios minėjinlo’1^11^0 apžvalgine paroda. 

?as Petrauskas vis sukonibi-! programoje, spalio 14 d. dalv-‘ Gruodžio 3 d. toje pat salėje tę
siamas parodos ir sukaktuvi
ninko parodoje lankvmas. Nu- 
K o ?!•

kariuomenės atkūrimo minėji
me. šokėjai numatytoms pro
gramos uoliai ruošiasi. :
kapų puošimo šveųtėje šv. Ka
zimiero lituvių kapinėse. Ap-J 
lankė mirusiųjų šaulių kapuš:^

, , T;... - ____ itekėjimo greičiui matuoti San —---- X
*•

Diego kanalizacijose. Dar kitus 
$29,996 išleido rankomis rinkti 
bonkas ir alum ines skardinėles 
iš suvežamų miesto sąšlavų 
grūsties. Sakoma, tas darbas 
mašinomis būtų sparčiau ir pi
giau atliktas.

Parinko J. J — tis.

programoje, spalio 14 d. ^...Gruodžio 3 d toje pat salėje tę- 
vaus St. Butkaus šaulių kuopos 
20 — čio minėjimo programo- EUDEIKISINKŠTŲ, PŪSLĖS j* 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
25Š6 WEST 63rd Št'REET 
Vai antrad. 1—4 popiet 
ketvirtį. 5 —7 vaL vat 
Ofiso Selof.: 776-2880

Rtžrdėnčljo* Hlefe 448-5545

DR. VYT. TAtJftAS
- -GYDYTOJAS IR =»!RURGAS 

praktika, ipec. MOTERĄ ligo 
Ofisas 2652 WEET SVth SlR'JET

TĄ fR4i-.1S3

i

š

- - ‘ n muės programos ir banketo ko-
‘ misijos. Komiteto primininku 
•išrinktas inž. Domas Adomai
tis.

Minėjimo’ nun:atoriams
- - - - - J kaktiršTiiiiikJ^ ' pareiškė koletą
šv. Kazimiero, Lietuviu tauti-‘^da^n^

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

veiksnių komediją “Apsiriko’’. 
Tačiau vaidinimo pažiūrėti atė- 
;usieji neapsiriko, nes pastatjr-

DAIMID ,II
IJ

St. Baržduko “mintys ir atgarsiai
(Tęsinys)

šiam mano spėliojimui davė pa-j 
grindą, štomis dienomis dviejų į 
politinių žonglierių Gečio ir Če-Į 
sonio ‘“kelionė” pas Andrew} 
Yoūng, Amerikos atstovą, prie! 
Jungtinių Tautų. Tai tokia . 
lione”, Afečio žodžiais yra pats 5 

___ _ kvapiausias politinis žonglieriau, 
karo Lietuvoje niekas žydų nešaudė. Norėtume tą patį v™as Juk dideBs s^nda^f’ E-nė Trub daugiausia 

J________________________ r-. z labai pavojingas pavergtai Lie-
tavai, kuris - gali pasitarnauti 
Lietuvos okupantui, žinant ko- 
k’ą jis balsų persvarą turi šioje.. 
Tautų įstaigoje.

Klausimas kas tokius žonglie
rius įgaliavo ’ lankytis minėtoje 
įstaigoje ir kas juos įgaliavo 
kalbėti išeivijos vardu? Visuo
menė laukia iš St. Baržduko pa
aiškinimo, fcas juos ten sitotė 
ir 
žygiui atlikti mes turime Dįr 
lomatinę Tarnybą, mes turime 
pagaliau ir Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą. Man ro
dos, kad šie du minėti žonglieriai 
paneigė mūsų vyriausių institu- 
jų Autoritetą ir pasisavino jiems

pasakyti, kad įr.po karo Lietuvoje' inekas1 žyčfij nešaudė,
bet Lietuva iki šios dienos yra atskirta keliomis “geleži
nėmis sienomis” ir negalime patirti, kas joje buvo karo 
ihet ir tuojau po karo. Jeigu būtų duodama premija ib

reikalingas ir kitose vietose “vynuogynus purenantiems”
teologams.jis būtų reikalingas. Ne tik Chicago j, bet ir 
kitose vietose gyvenantieji teologai mėgsta rūpintis tais

” klausimais, apie kuriuose seminarijose jiems nė vieno
žodžio joks specialistas nedėstė. Chicagoje ilgus metus 

’ vadovavo lietuviams žurnalistams teologas, kuris žurna- 
’ r. lizmo nesimokė, bet turėjo drąsos kitus ne tik žurnalisti' 
’ kos, bet ir politikos mokyti. Savo laiku kitas teologas, 
; skriausdamas didokame vienuolyne uždarytas aveles, va

dovavo visam lietuvių šalpos darbui. Trečiur teologai, jo
1 kios žurnalistikos nestudijavę, perėmė lietuvių katalikų savo draugijos priešakyje.

c

c

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių Įkurtoje 
valstybėje

(Tęsinys)

Tada paimu sėdynės priekyje stūksantį storo po
pieriaus gabalą ir pradedu braižyti mažutį žemėlapį: 
čia Baltijos jūra, čia Helsinki, čia Suomijos įlanka, 
čia Leningrad, čia Talinn, čia Riga, čia Vilnius, čia 
Suomija, o tenai Lietuva. O tenai yra Maskva.

Ir padarau brėžiniuką, kad storos rankos iš 5Iask 
vos (kaip tik nupaišiau raudonu paišeliu) pakorė Lie
tuvą. Ir rodau kaip rankos smaugia mane ir vos 
galiu alsuoti. Ir vėl nupaišau, jau kitame lape, kad iš 
Lietuvos (įrašiau datą) pabėgau į Vokietiją, o iš Ve 
kietijos į Ameriką ir dabar gyv-enu I>os Angeles.

“Atea, aha, aha — abi pritaria linguodamos. 
Dabar štfprato. Ta grclitnOji kažin ką sako ir švfelniai 
man ploja per kelius, takšnoja petį.

Antroji iš lagaminuko išsitraukia suomiškų sal
dainių ir duoda man.

Mes jau draugai ir jos jau žino kai ką apie mane. 
Prašau, kad kai grįž į Suomiją, pasveikintų visus suo
mius nuo lietuvių. Už jų drąsą kovojant prieš Sovietų 
Bosiją.

šilai pasakyti ir išaiškinti truko nemaža taiko ir 
j brėziniukų. Bet, atrodo, suprato.

Vos pradėjus skristi prie tarnautojoj (stiurdės)
keletas papik

monopolistus. Jautiek kartų

>~

gražų lietuvių kalbos mokėjimą, -tai -tada .būtų supranta
ma, kad ji būtų galėjusi atitekti Ic. -Merui; pramokusiai 
gražiai ją vartoti, bet kada premija paskirta ūž “Strip-, 
tyzb” literatūrinę vertę, kada jokios vėrtėš jbje nėra; tai 
manome, kad ne tik Chicagos teologai privalo pramokti, 
kaip skaityti literatūros kūrinius, bet ir Kennebunkpor- 
to tėvai. \

Jeigu lietuviams rašytojams vadovaiįti .pasišokęs tė 
vas pranciškonas, būtų turėjęs nuovaką apie gyvenimą 
išorėje vienuolyno sienų, tai -jis nebūtų sveikinęs Gimto
jo krašto redaktorių, rekomendavūsi “Striptyzą” špaūs- 
dinti Vilniuje leidžiamoje' komunistinėje Pergalėje, ro ’vė
liau nebūtų pataręs premijuoti visais atvejais bevertį por
nografinį kūrini. Vadovauti pasišokęs -ambicingas pran
ciškonas būtų neparodęs visiems lietuviams, ko . jis visai, 
nežino, o tremtyje gyvenantiems rašytojams nebūtų bu- 
vūši gėda literatūros vertirfti nepramokū^ žtnogū turėti

jie ten. kalbėjo? Tokiam'

1 spaudoje buvo skelbta, kad mū- 
j sų laisvinimo -veikla turi būti 
-vieningai suderinta, nes kitaip 
ji Ijus tik nenaudinga “parti- 
zanščina” ir sumenkins mūsų 
laisvinimo veiksnių politinę veik 

:lą.
! St. Baržduko skelbiamos "mm 
tys” yra.nukreiptas, 1^.iąi, kad 

surinktų 
aukų Vasariol6-sios šventės me 
Tu. kode! užsispyrusi^
siekia mažinti laisvinimo reika
lams# ūkas?’Kodėl jis savo umin 
timis” klaidina tuos, kurie gi
liau neįstengia įžvelgti, jug tuo 
siekiame sunaikinti AltOs insti
tuciją, kuri dėl lėšų stokos ne
įstengs atlikti savo paskirties. 
O jau tada jis galės Altą ap
šaukti kaip 'pasenusia atgyventa. 
Taip pat sunku suprasti kodėl 
pastaruoju laiku Bendruomenė 
ėmė manau kreipti dėmesio į 
jos tiesioginius veiktos bMri^,-0 
daugiau veržiasi į politinę veik
la. Ar nebūt naudingiau, kad

— U. N. Food 2nd Agriculture 
generalinis dųį^t orius,r ’. kuris 
gauna metuose ^8,00Qi dolerių 
atlyginimą libanietis Edouard 
Saubuma, turintis istagą Ro
moj  e, užsinorėj o savo įstaigų
prabangiai sumoderninti. Tam 
reikalui JAV jiiėšė savo duokle 
'$26,347. Likusieji kraštai tūrė
jo sudėti tb biurokrato užgaidų
įgyveiidinimūi $79;CS1.

; " ■ - 'V - >

— Praeitais metais federalinė 
vladžfe išlaido maždaug: $1,7 
•milionus kaip garantuotas pa
jamas \rirš 900 New ¥orko mie- , 
sto gyventojams, kurie jau bu- : 
vo prieš kalėta 'mėnesių numi
rę.

— The Department of Trans
portation apskaičiuoja, kad ihr
tiesti 4,200 itiMių greitkelių si
stemos afeeina $40,6 bilionų.
Vidutiniškai viena, pėda trkio 
greitkelio pravėfĮimui kainudja

5
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negriaunant Altą politinei veik- » • • • •

Tiek Minuojant ga
lima ir aukso medžiaga naudo
ti, išsireiškia spauda.

l
i

OFISO VAL.1 pirm., antiacL, trema h 
bėūkt. 24. if fcį vM. Vak. Stštadie-

žikiš 2-4 viL popitit ir kitu tok? 

' pagal susitarimą.

P» ŠOKIS, d. p.
. AjSSfitai - Protezai. wl bar 

dšlflL špeciil; Ljjom?
(Arch Support ir t t

B-^-4 ir 8-^8. ^^adiesiais 9— 
2t$6 WM 63rd St, Chiea^ ||L 6062'

Taki: PRospact 6-5084

nias buvo gėras.
Veikalo trūkumus užpildė 

gera vaidyba. Vaidino: Myko- 
as šaduikiš, Saliomėja Petrau
skienė, Ramūnė Triėytė, IMah- 
las Zuniaras, Adelė Latonienė, 
Jūratė Jasaity te ir Valdemaras 
Sadauskas.

Dekoracijas padarė ir apšvite 
Limą tvarkė Juozas Petrauskas.

nėse ir Bathania kapinėse.
Birželio 18 d. rinktinės nariai, 

dviem autobusais vyksta į 
įBockfordo šaulių rengiamą Jo-j 
ninių gegužinę. Pasisvečiuoti į*. 
Rockfordą rinktinės nariai vyk
sta kas metai joninių proga.

jimas Čikagoje turėtų būti 
vienas.

BIUROKRATUOS 
DžUNGLĖSE 

PASIŽVALGIUS.

su-

tik
StJsiUfNKiMi'

PRANEŠIMAI

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal- 

kimas įvyks sekmadienį, birželio 18

r
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 — 1742

bhfŪOČfeDA&PftbTEZjSTA- - režisavo, .tik . prieš pastai}’-
— —w - * * ** • »

Biižši. Speciil; Ljjom*

sta kas metai joninių proga. — The New Jersey Medicaid 
Taip pat rinktinės nariai uni-'programa sumokėjo $7,000 už

pos klubo pusmetinis narių susirin
kimas įvyks sekmadieni, birželio 18 
d., 1:00 popiet Anelės salėje, 4500 S. j 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti ir užsimokėti duokles, kad nfe- 
liktumėte suspenduoti. Klubas turės 
2 mėnesiu atostogas. Reikalui esant

’ perkraustymai

Moving 
Leidifliči -i- ®iln« ipcraudt 

; ŽEMA KAINA 
R. iERĖNAS 
T»l. WA' 5-8063

mą, prie režisūros prisidėjo Al- 
'as Brinką. Salė buvo pilna žiū
rovų, o gausūs plojimai rodė, 
kad jie buvo vaidinimu paten
kinti.

Rinktinės choras su mažomis 
pertraukomis savo veiklą tęsia. 
Chorui vadovauja rhiiž. Povilas 
Mieliulis. Jo suorganizuotanie 
styginių instrumentų Orkestro 
koncerte choras, kartu su orkė-

formuoti vyksta kas metai į lyties pakeitima operaciniu bū"
Rockfordą Vasario 16-tosios du dviem vyrams. Čia įskaitomi 
minėjimo proga. Birželio 24 d. ir duotieji hormonai vykdžius 
6 vai. šaulių namuose įvyks lyties operacija.

rengiamas. ... . . ....° t ____ \lTPinfr*5!i -valcTimu
šaunus, 
joninių renginys.

rinktinės

J. Alksnė
j — Michigan -valstijos seinie- 
Ilis išleido įstatymą, kuris drau
džia tokiais pavadinimais gami- 

jnius kaip ‘Polish sausage”. Ga- 
»Įima tik rašyti kaip “Polish-
I • •

■y

Talman Avė. Nariai prašomi atsilan- , -z • _ i__ , _ l '

liktumėte suspenduoti. Klubas turės

kreiptis į B. Žemįulis, finansų raš-1 
tininkę, tel. 847-2879. Po susirinki trio > 
bus vaišės

Rožė Didžgalvienė. rast.

Lietuviu Evangeliku Liuteronu Tė
viškės parapijos Motėm Draugija 
ruošia Tėvu Dienos pikniką sekma
dieni. birželio 18 d., 12:00 vai. Mar-

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS air-conditioned koplyčios

t3B*

quette Parke prie Homan ir 67 gat-
vęs. Visi kviečiami dalyvauti.

priklaūsbihss teises. Sunku, bū
tų tikėti, kad tai būtų padary
ta su mūsų diplomainių atstovų 
pritarimu’te lead jie šią jų '"ke
lionę” būtų pafeiminę.

St. Barzūtekas rašo netiesa, 
kad išeivija turi savo politinius.

lai, ji susavo atstovais įsijung“ — Thfe Nattonel ’Scrėnče 
tų į šią Lietuvos la^vmimb ins- Frundation išleido SfiOXXX) “sti - 
titucijų, tajp kaip yra įsijungi- dijai”, kodėl JAV pietiniu va 
šios visos kitos mūsų patriotinės stjių gyventojai kalba pietieti- 
organizadjos. Tada pasibaigtų akčėhtu? "Taip” gi išmėtė 
tas nelemtas erzėlrs tarp jos te “studijai”

ti tupi ją, taip kaip yra įsijungu- dijai”, kodėl JAV pietiniu va-

j , $136,100 norėdami
Altos, tada pranyktų ir dviejų’sužinoti, kaip veikia CB radi- 
Bendruomenių egzistencija ’jo sistema žmonėms.

j 004111011, B.Uip VClAld 

•jo sistema žmonėms.

Moving
Apdraustas plrkrausiymas

S {vairių atstūmę.

ANtANAš ViliMAs

1. Tai. 376-1882 arba 376-5996 
■Ta —T r4*. , 1 a ■te

a.

SOPHIE BARČUS
MADUO ŽEIMOS VALANDOS

Vtot programos Iš W0PA, 

1490 IdL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais

= stru, išpildė du dalykus. , 
—4 Nuo ateinančio sezono 3u 

choru dirbti grįžta maz. PetHs
sezono

Vacbergas. Tokiu būdu su chb- 
ru difbs du nnižikai: Povflds 
Mieliulis if Pėtfaš Vacbergas.
Choras j&ii pakviestas išpHdyti
lalį programos lapkričio 26 d.

eina mažo ūgio žydukas. Jo tėvas, tas juoda skrybėle^ kalyje sėdintieji to su ilgais peisais žyduko tėvai nie- kurie gali po pasaulį skraidyti.

SUDARYTAS PROF.
A. VARNUI PAGERBTI

KOMITETAS
Prof. Adomas Varnas, mū- French fries, Dutch bple pie,

Jstylė sausage.” Gaminiai šu pa- 
* vadinimais kaip Danish pastry,

sų dailės veteranas, eina Šimluo- Cornish hens. Swiss cheese, Ra
sius mėtuš. Žin nijbs istorijojė lian dressirig. ChitlėMi diėdk-

Žemaičiu Kultūros klubo pusmte- 
tihls nariii susirihklanis ivyks trečia
dieni, birželio 21 d., 1:00 vai. Doiriėt 
Šauliu namuose, 2417 W. 43 St. Na
riai pragotai atsilankyti ir tftsimdkė- 
tį klubo duokles, kad nęUkturhėte 
SUSpėdduoti. Klubas turės Ž Ūiėnėsiu

. J “ T 7 ; T < *tsti>gflš. Raikalui esant. fcteiptįsJ
tai pirmas atsitikimas, kad pro- ers, Hawaiian £tinčK baked A- raštininke R. DidžsalviėM tel.927-
fėsionalūs dailininkas sulauktų laska, Cari^diln Bacon, Swedish °660- P°RSUoid^a1tyier^usraĮf1^s*

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

vl,/ 2533 W. 71st Street
* - Tėlef. 476-2345-6

1410 So. 50th Avė.j Cicero
Telef. 863-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AiRšT« TUTdMOĖiLIAMŠ PASfAlYfi

V

JiWlhlVMWIII!lilW!lHWiWH
8TW------- r*/

LieHitos kariuOmetiės atkūri
mo minėjime.

Vadovai yra, bet galėtų būti 
daugiau choristų. Rinktinė skdi- 
čiuoja per 800 narių. Nejaugi 
jų tarpe nėra Itertt 60 balsingų 
r lietuvišką daitią nMinčių? 

Choro repeticijos ttsta pirma
dieniais žaiilrų nainupse.

Tautinių šokių ratelis sėk
mingai veikia. Rugšėjo 10 d. iš
pildys programą šaulių nąrrtuo-

AMBUEANCS 
PATARNAVI
MAS DIENA' 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MUŠTO 
DALYSE.

N ARI AI;
Ckicacof
Uetuvių
Laidotuvių
Otrertorių
ARtociacijoš

1 T. prepared h*r*sr*dhlt /
1 L w<m theHerahht; teloce
2 Trtrd-ęooked eCfi
1 ifc-ta. jnHbtet fVwfi Kpinaeh, ’

TAXGY HOT SPINACH SALAD TOSS 
total cooking time: 13 minutes 

X T. lemon Juice 
•pared Iwwwradkh

g

madienio iki penktadienio 3:00 

ir sekmadieniais nūo 8:S) iki 9:30 
vat rytb.

Vadėje Aldona Daukus M 

Tolof.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE,

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

!=o. JJTįjANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

kPasižiūrėjus, paklausius, paskaičius skelbimus a/ir motina sėdėjo kaip tik mūsų užpakalyje.
Paaiškinus, jis grįžta atgal.
Bet po kelių rainučių eina ir klausia, kur yra pa-’ 

togumai.

Jam parodė, bet tenai kaip tik kažkas sėdi.
Žydukas vėl eina prie tarnautojos. Ji užimta, tai 

jisai traukia jai už rankovės. Turbūt aiškina, kad jau$ 
vistiek reikia eiti į patogumus. Bet ji, tūrbūt, aiškina, 
kad reikia palaukti, nes tenai kas nors sėdi.

Žydukas vistiek eina prie patogumų ir matau, kaf 
spaudžiu duris, į jas beldžiasi.

. Išėjęs vyras, kažin ką, nepatenkintai, sako žydu
kui, bet tasai nei riemirktelėjęs, nieko nesakęs užsida 
rė patogumuose.

Atistinka ilgiau pasėdėti. Ką gi.
Prie durų susirinko eilutė. Vienas vyriškis klau-’ 

šia tarnautoją, kas tenai sėdi, kodėl neišeina. Gal kas 
blogo atsitiko?

Ta pati tarnautoja, kuri buvo nėgrė, beldžiasi į 
duris. Niekas neatsako. Vėl beldžiasi. vistiek už 
darytos. Pagaliau atsidaro ir kaip niekite nteko, nėr 
žodžio netaręs, tas žydukas sugrįžęs ntštsėda mūsų paims, nes ir vežamasis link tenai. Bet man reikės 
užpakalyje. 'hftMiėtr tfek ir tiek. Mamau/<k>d ųž visą dįcną Tai

i -ii -i- • kaip nortef: važiuoju ar:lauksni autobusb?'po keliolikos minučių jam vėl ko prireikė. Ne l 1 - r
patogiomis, tik taip paklausti. Negrė visai supyko ir 
parodė sėstis.

Visi balti žmonės žiūri, šypšosi, šnairuoja. L’žpa- kų jų gyvenimą. Ir stebėjosi, kad atsiranda žmonių,
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ko-nesako, tarsi nematytu nei girdėtų. i

o'

Suomės pbima tą storą, mano pripaišytą lapą. Ir skelbiminių kelionių aprašymus, gali atrodyti, kad kfe-
apačioje kartiivių, kur Maskva pakerusi Lietuvą, iš
paišė: j

jferajos kartuvės. Jose virvę laiko tipelis su įrašu ‘ 
Izrael. O ant kartuvių pakabintas tipelis su užrašu :i 
-U. S. A ‘

Man parodžiusi ir palyginusi abu brėžiniu, šypso-’ 
josi., •

Kas galėjo manytu kad net Suomijos moterys 
turi tokią ryškią savo nuomonę...

KAIP PARVAŽIUOTI K LOS ANGEEfcS NAMO i
Ilgesnį laiką trukęs taksistų slra i kas nepasibaigęs.
Link niano namų pusės autobusai vyksta kas dvi 

valandas. Gi pėsčiam nueiti kdiolrką mylių nebūtų 
sSUgtų nei įprlsta.

Atsirado, fansčiau nebuvusių, ‘•privačių” taksistų. 
Kaip juos prisišaukti? Mosuoju kiekvienam. Bet jie su 
4UK) ftors jau važiuoja ir net nežiūri.

Pb gerbs Valandos prisimOsuojn. Jis -stabteliu pa- 
Ukra<ti į kur man reikia važiuoti. Aha, jei į tą pusę, tai

U. S. A.

liauti yra labai paprasta ir ypatingai malonu JAV-se^ 
I Praktikoje ne visai taip, šiuo kart Amerikoje kaip 
! tiktai buvo viskas Ihenkiausia ir brangiausia.

Los Angeles, Calif. T 
1978 m. balandžio 2 A

CHICAGO, ILL. 60629 X

Does a meatless meal sound 
Kke an Incomplete meal? It 
doesn’t have to be. A meal with
out meat can be nutritious, deli- 
etous and easy to make, espe
cially when it’s made the fast, 
microwave way. Add variety to 
your family’s menus with these 
easy entrees from the Whirlpool 
microwave oven cookbook. In 
tine Dutch Cheese Casserole, 
thrifty cheese takes the place 
of meat.
DUTCH CHEESE CASSEROLE 
total eookinir time: 21 mhrutes

4 e. thinly sliced Eucchfc* 
(UM

x e. water
1^4 i. tffcfed fresh mushrooms 

e. chopped onion -
1 cteve garlic, minced
4 T. better ar martarine

e, all-purpose flour
M V salt t pepper

L dried basiL crushed 
m ernilk

1 e. shredded kotida ebee*
1 e. wide noodles, cooked

A MIM
t T. dipped pimente 

H c-shnrfded roods
In 2-quart casserole, edrhbine 

ncchlni and water. Coot, cov
ered. at HIGH 6-7 minute*, tffl 
t#Rler. stirring onrt. Dhrih; set 
aside. Th same casserde, com
bine TtUBhroOtns. dfatoh, garlic 
and butter. Cook, coreMti, at 
HIGH far 3 minutes or till ten
der. Blend in flour, salt, basil

in m w uclmjca . yauu uma A ulajbC 
at mOH for 5 minutes ir tin

2 min. and then after
k chdebe tffl

ENERGY 
WISE

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, AL Phone: OLvmpie 2-1968

* t C .

Didžiausios kailiu
_____ • t 1 •pasirinkimai

•—IAB

jLNOfcMANĄ

1’ 
II

MriTEINA
STSL28«82P
ftfiitaisos) k
f 6T7-MS9

(bato) o**.o
filiw

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayefU 5-85 7J

GEORGE F. RUDMINAS
W.1 IAH, T41W-I1SI— .......

kaip noriu: Tižiuoju ar jauksiu autbbųįb?' 
*

Parsikraplčiau. Tai yra su juo atvažiavrMLL .Tak-' 
sistas visę kelM| pasakojo apie aukštus mokesčius, sun-

G'

North Wab—h Aww*
A Fta* OtoBk ».
** \ X

Vel Htane Mfhenis, kuri< 
galė^užsisakyti Naujienas, ptfl 
šofiae taWil'ti jų rfdrems. Me
jiėto pysime Nšttįifcaas dvi A 

nkamai ‘ rvaito s
T

A

Buyaearridlarflėfor 
more powerful than you 
need.

Doni be a Both Ldiert

y

and % L pepper. Add mflk- cook
1 ---------------- _■--------------- :—:--------- -----
thick and bubbly, stirring after
2 min. and then after eaeh min.

dUžteic.

K dice*
2 T. diced rreea ankm
4 L floor

54 Lnfl 
54 e. water

In large mbdnc oowi eook baeon covered with paper towek at 
HIGH for 5 minutes, iftfinr bowl Mlf-ttrrh dnee. Remove bacon 
from bowl, leaving c. drippings in bowl Cook onion in reserved 
drippings, uncovered, at HIGH far 3 mm. Blend in flour, salt, dash 
pepper. Stir in water, lemon juice, horseradish, and Worcestershire 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or till mixture thickens and bubbles, 
stirring aftdf MA Mrrtite. Add ertfflblefl bacon, diced eggs and. 
spinach to sauce. Toss to coat with dressing. Cook, uncovered, at 
HIGH for I minute. Toss again before serving. Makes 4-6 servings.

MICRO TTP. Create a spontaneous *6ap with celery, onion, 
parsley, carrots, anfl flte lAb o/ teftever bmM ėt* pasta. Add 1-2 e.

Kl» So. MTUANICA AVĖ. 
■■ _ . ..........«-MJJLfirto‘tfll rili

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCSV

2424 WESI BBtfi STREET
MM WEST 23rd PLACE Vh^nh 7-M7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa HHh, 1M. S7M41I

KKpiHIc 7.1211

melted. Add KJeJhfllL »Bodies, water, Mawntags, ahfl afhafotr ai tfti tn flavors are bięnded
SM jAihentd. Cook at HIGH and veretableK are tetHBr. Or Bae Aicteen ffrlete and bones, and

■for 6-7 minutes or tfll Huited 
tMrtodh, ^rrthg once. dįHnkle 
L — v - - —-- —— ——B' ...... /IMU hcmi IMI—...........  >rcT-n UURJIFS M4»crru mm. ory WMTW ...

£*<<*** ** mGH te 2 min. mtm. m Mttf flheM ahd jt* QWnMnWM temp nuke fl 
MakS • Mmngs, hearty sappcE»

. -1 .7- — i — -» ' •

add leftover rice or efctMkMes, riifckFn. No time to maim 
yow ewn stock? Start wfth canned cream or clear soup, ar a mhc» 

--beI®®** Add fresh BMBhrocuMu green oaiom, sKvered ham, dry wine

Kteto ImctIdjs.- torty «««.

P. J. RIDIKAS
5354 So, HALSTKD STREET PhMe: YArda 7*1 tn133 <7
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— Adv. Raimundas Sakia iš
rinktas Detroito Lietuvių Orga 
nizacijų Centro (DLOC) pirmi
ninku, Elzbieta Paurazienė, dr. 
Algis Barauskas, inžinierius 
Bernardas Brizgys ir inžinierius 
Alfas Šukys — yięepirm., Sta
sys Aimoliūnas ir Juozas Leščin 
skas —, sekr., Antanas Vaitė- 
nas — _fin. sek. ir ižd,. muz. Vy 
tautas Petrauskas, inž. Saulius 
Kaupelis, inž. Povilas Geskus 
Diana cemytė ir Romualdas 
Macionis — kultūriniams veika 
lams ir Antanas Bukauskas—m 
formacijai.

— Dr. Rasa šilėnaitė iš Erie, 
Pa., sėkmingai baigė medicinos 
mokslus Pensilvanijos Medici
nos kolegijoje. Chirurginę prak 
fiką-atliks Loyolos universite
te, čikogoje.

— Eugenijus E. Smilgys iš 
Michigan Shores apylinkės, tyli- 
chigan City, Ind., Lietuvių At
gimimo Sąjūdžio veikėjas ir 
tos organizacijos atstovas Ame 
rikes Lietuvių Taryboje, pratę
sė'iš anksto prenumeratą ir at
siuntė penkinę Naujienų para-

mal. Dėkui ’ f ’
— A- Vitkauskas, Willow 

or ngs.-lll., be nsginhno pratę
sė prenumeratąr.4L savo 
linkėjimus atlydėjo $10 
Dėkui. e \ 
jam mūsų skaitytojui 
Cipariui iš Hamiltono už $3 au-

— Jonas P Bagdonas iš Tin- 
ley Parko užsisukę lietuviškų 
knygų ir ta rrcga*parėmė Nau
jienų leidimą S5, auka. Dė
kui.

— Jonas Janulaitis ife* Mar
quette Parko atsiuntė tokį laiš-i 
ką: “Savo 60-jo gimtadienio die 
hoje (5.19.78) išpirkau $10 Mo 
ney orderi Naujienų dienraš
čio leidimo paramai. Tačiau dėl. 
gausaus darbo darbovietėje ir 
vėliau atostogų nesuskubau lai 
ku išsiųsti. Siunčiu jį dabar, at 
siminęs patarlę, kad" geriau vė
liau, negu niekad”... Sveikina
me taip pat su pavėlavimu ir 
dėkoj ąme.

— Illinois valstijos loterijoj 4y, Indiana, prie Nepriklauso- 
birželio 15 d. Big (Bay Day loši- mūs Lietuvos Prezidentų eglių.

Į Iškilmes prie Prezidentų eg
lių; pradėsime 12.00 vai. Kvie-f baras. Muz. Strolia linksmins 
čiame ir kitas organizacijas bei visus savo svajinga muzika, 
pavienius asmenis dalyvauti iš- Autobusai į gegužinę .eis šia

gerus 
auka. 

Taip pat dėkui nauja-
‘1 Pranui

me laimėjo 626, 56, 2 ir 1773 
Gold Strike losime laimėjo 31, 
40, 16 ir 25 .

LIETUVIS
DAŽYTOJAS.

4612 S. Paulina (Town of Ūki).
Orio namus S lauka Ir Ii rida* 

Darbas ^rantuotas.

Skambinti YA 7-9107

— Nustatyta valdžiai kariuo
menė reikalinga gyventojams 
malšinti ir valdžioje išsilaikyti. 
Jeigu ne sovietu kariuomenė, 
tai žmoaės valdžią būtu nuver
tė.

Sus'tiksim prie Lietuvos f 
prezidentų eghų

Savanorių-Kurėjų, L. K. V. S. 
“RAMOVĖ” Chicago Skyriaus 
ramovėnų, L. š. S. T. Chkagoje 
gyvenančių šaulių, L. D. K. Bi
rutės Draugi j oa, Centrinio Sky
riaus narių bendras išvažiavi-j 
mas į gamtą įvyks 1978 m. bir
želio mėn. 18 d. International 
Friedship Garden, Michigan Ci-

Jvarka: 1:3 v<il. popiet iš Mar-’ 
queHe Parkjfr riub: Paramas, 2 
vai. popiet iš Cicero nuo šv. An
tano bažnyčias.

Dėl informacijų 
skambinti 737-5750.

'— Kalifornijos gubernatorius 
Įsakė įvairių departamentų vir 
šininkams apkarpyti biudže
tą.

SKAUDŽIŲ BIRŽEIJO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio skaudžių įvyki; u mi
nėjimas įvyks sekmadienį, bir- 

Jželio 18 dieną. Minėjimas pra-
vykoje. -jsidės 10 vai. ryto pamaldomis

Važiavimo reikalais kreiptis jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų 
prie ryšininko col. JrBagdžiaus. bus padėtas vainikas prie pa-

, Telef. 434-3713 
Komitetas.

minklo, o meno galerijoje įvyks 
akademija. Be to, bus pamaldos 
Marquette Parko lietuviu para*

Cicero Liet. Medžiotojų- PU08 »r Tėviškės bažnyčiose, 
'žuvautojų klubas š. m. birželio’1 "*.............—„ i........
mėn. 24 d., šeštadienį 3 vai. po
piet rengia Joninių gegužine- 
laužą savo gražiuose, prie An
tioch, laukuose. Visi mielai 
kviečiami dalyvauti šioje mūsų 
gražios gamtos išvykoje. Bus 
gardaus maisto, veiks turtingas

• Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

Chicago Lietuvių Taryba

I KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali darH 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Well 

j peržiūrėta, 4*Suauvos” išleisti

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-'— Prieš du metu Harvester
Co. pasiuntė į Maskva f. Jayjbo valandomis informacijų prašome kreiptis te- 
Crawford biznio reikalams va- lefonu 
dovauti. Vakar 38 metų am
žiaus Crawford gatvėje buvoj, 
suimtas ir apkaltintas . pinigu, ’

HA 1-6100.

Su legališkomis formomis
.Knyga su formomis gauna 

ma •Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko; 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: ‘•Naujienos”. 1739 S 
Halsted St, Chicagc Dl

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

{panelė tokius kaltinimus.NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė i 

Mojus ir į visus lietuvii 
dos pirmūnų pavyzdžiais, 
su . juo susipažįstant ir 
Štamą granmsę ne tik Iii

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MAEDA NOREBEENl - 

MM We«t 8»tk St, Chlotgo, IIL W62S 9 TeL WA 5-2787 
O< ft Iii ėaMriakimas varai rtUas fvalrfp prokiv. 

MAISTAS Ii IUROPOS SANMLIŲ,

SKUBIAI IŠPARDUODAMA 
dėl išvažiavimo:

1. Kilimai (carpetai)
2. šaldytuvas (refridžiretorius)
3. Gazo plyta (gas range)

lietuvių dienraštį.

kalų renesanso. ' .■ ■
’ Vis PLECIANTtS SAJODitUt .

. Mykolas Karaltis, j&v. Grand Sbarest aoteūo ir Reridenefxxio viešbuSo', 
17350 - Gulf St Petersburg, JV 33700, tel. 813^-331-9753, ’ paskyrė 
trijų dienų atostogas dvtenfs/asMtae. -T^Mūg^ turėfi' progos būti 
svečiais puikiame motelyje .prie pat pajūrio,-naudotis privačiu paplūdtahį

K -•

&
k.M •

3

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUITfl GIFT PARCEL* SEKVKB 

1341 W. 69th ft, CMce«e, IIL 80629. — TeL WA 5-2717 
1333 Se. HaisM ft, Chico*., IIL 60608. — Tat 354-332*

Mūsų bendradarbė ir savaitinės sdfflties ^Aplink mus fr Jnūsų naujus”

niniame Na'

Visas ir vfeur kriečiame 1 didžiąją talką. , • *

Presmmeratofl pratęsima, užsakymų, bei pumų Aiitytojų rrikaJaiM 
prašoma ptshuudou žemiau esančiomis attarpomta.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060t

t “LIETUVOS AIDAI” 
n. KAZE BRAZDZIONYT!, 
=1 PROGRAMOS VEDEJA
J/ WOPA 1490 AM'Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m. 
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

• H anksto be raginimo 
mažindama* rarirašlni

Pavardė ir Tardai_____ :

iilmo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
įėjimo išlaidas. Priede __ __ doL

. Adresai

LIEPOS 25 IKI RUGPJŪČIO 3 .
RUGPJŪČIO 22 IKI RUGP. 31

• USatkair Naujienas kaip dovaną savo _
yra nauju skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardu------- -------------------------

Jraris 1 9 7 8 METŲKELIONĖS Į LIETUVI
Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus . doL

r
Pavardė ir vardai ____________________________1________
Adresu ■

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi aavaRej gtrrtpa. 
finlmui nemokamai be jokiu Utpireifojtau.

BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 IŠPARDUOTA 
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dieną. USSR 
viza $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžtį tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 
rankpinigių.
Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio-Marius Kiela

Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

N.m.i, 2em« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS . .

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezdentu 4 U
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

2 butu 9 m. senumo. 2 do 5, 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys- 
$65.000.

10J4 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir Žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7873

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE" 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkui

4243 W. 63rd St, Chicle
Tel. 767-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS o:

LABAI GRAŽUS 5 kamb. 
gamų 20 m. mūro namas ir garažas 
arti KooLAide.. Graži gatvė, geri kai
mynai. $29.700. '

4 VIENETŲ* mūras .ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. % f * į

7 KAMBARIŲ namas, ^kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porėriis, nau
ja elektra. Apsauga nuo 'potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas, geleži
nė tvora, tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $16.500. .

MODERNUS 15 metų mūro -namas. 
2- butai ir profesionalui - liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000. £

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos. prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai -žemės. Daug gerų 
priestatų- Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. y

3

REAL ESTATE <

2625 West 71st Street
* a

Tel. 787-7200. Brin 787-8834

BUILDERS AND CONTRACTORS 
• Namv Statyba Ir Remontai

finimui

Pavardė ir vardai

Adresai _______

6557 So. Tolman Ave 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717
• — art* —

r—
Pavardė ir vardas

Adresas _______

Pavardė Ir vardo

L<trtto

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fare* nbject to change and government approval

<jimmmm'inutmnimnmmnnnifTrnr?wnnwinmnMummiM»»inwnwnufiinn»ng»m

14. Įvairūs baldai - lovos, sofa 
! ir kitkas

K j 5. Įvairūs virtuvės indai
6. Lietuviškos knygos

J ir plokštelės
Tel. 434-0785

dėl susitarimo ir apžiūrėjimo.

Prie 61-mos ir St. Louis gatvės 
SAVININKAS parduoda murini 18 m. 
senumą 3 miegamu narna ir garaža dėl 
2 mašinų. Skambinti 925-5451.

PERSONAL
Asmeny Ieško

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

PART TIME HELP NEEDED.
MACHINE SHOP. 

DOWNERS GROVE 
1648 Ogden Ave. 

960-1070

- - - - - ———
REPAIRS ON HOMES & FLATS 

AND APT. BLDGS.
ROOFING • SIDING • DOWN: 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN

""CALL ANYTIME- -*7 
878-5682 or 769-0514

VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIAI REIKALINGA 

KOMPANIONĖ
Duodamas privatus kamba

rys, maistas ir atlyginimas. 
Lengva namų rcluša ir lengvas 
virimas.

Tel. 424-5495

i 
i

Reikalinga mergaitė ar mo
teris išvalyti butą vieną kartą 
į mėnesį Bridgeporto' rajone 
prie 31-mos ir Halsted. Atlygi
nimas pagal susitarimą. Skanr 
minti vakarais. Tel. 225-6785.

WATCHMAN
willing to work any shift 6 day 
week. Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work rec
ord will be checked. Must read 
and WTite English.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

Equal Opportunity Employer

ELECTROS ĮRENGIMAI, . ... 
. PATAISYMAI „ : 

Turiu Chicago* miaeto
Dirbu Ir uimlusžiuoaa f<**t H* 
rantuotai Ir *afinin»ąl ; i <. 

KLAUDIJUS PUMPUTIS . : 
4358 So. Waihtwww Avo. t.

TeL 927-3559 t< : ".f

61—86 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!
Tiktai S98 jxmwEIvI autoįjMHe 

Liability apdrawfimaa penairwntam* 
Kreipti*

4645 M. ASHLAND AVĖ. 
523*775

RENTING IN GENERAL 
N u • m o 5

Marquette Parke išnuomojamas 5 
kamb. butas 2-me aukšte tik suau
gusiems be gyvuliuku, tarp 68 ir 
69-tos Artesian. Tel. 471-2239.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu bu
tas su 3 miegamais Bridgeporte. Tel. 
376 4219.

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

For plant in heavy metals indus
try. Steady employment with all 
company benefits. __

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND , 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

LAIKtODŽlA! It MAHQ1MTBU| 
pardavimu Ir Tiliymaa 

2646 WtST 69* FTRMT 
Tttofu RlwWc . J

> — ......................

HELP WANTED — FEMALE 
Dirbinlnkly R.IkU 

HOUSEKEEPER—COOK
Needed - TO LIVE IN.
Room. Bath and TV.

SMALL Adult Family and small 
Dog. Light housekeeping. Light Per
sonal Laundry, Washing Machine. 
To work with \>ther live-in help. 
(North Lake Shore Dr.) Current lo 
cal references.

$175 WEEKLY WAGE.
Call between 10 A.M. to 4 P.M.

664-9661 or 346-6049

AUTOMATIC SCREW
Machine. New Britain & Brown & 

’Sharp operators & setters. Good pay 
•for steady experienced men. Over- 
tlTUNITED MACHINE PRODUCTS

9100 W. Gage, Franklin Park 
678-5900

M. i I M K U S 
Notary Bubile 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Ma pl*wood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gjmlniv

Siuntiniai į Lietuvą
i

CHILD CARE—HOUSEKEEPER
Live in. own room, bath. Near North. 
Must speak some English. Experienc
ed. References required. Call 248- 
7179 evenings or 876-3351 days.

NEEDED AT ONCE 
GLASS BLOWERS 

EXPERIENCED 
Tube Bending Mainly 

Top wages — steady work 
(N. W SUBURB) 
CALL 894-8237

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aw. 
Chicago, 111. 60632. Tai. YA 7-5980

BEST THINGS IN UFE

•1^11 Frank Zapollt 
W-T5tt> H. 

GA 4-8654

HELP WANTED — MALE 
DarUnlnkv Reikto

TOOL ROOM 

MACHINIST
Excellent benefits including dental 

Apply in person or call 
. American Basket

A RUBBER CO. 
9509 Wlrwm

Sthlltor Parle 111.

BRICKLAYER ,

Experienced Mason 
For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave

An Equal Opportunity Employer j __„ ......... ........  JIW,„
pft MAU^BNM, CK9M3O e? tLUtaturdar, june

Farm Ke tnsvrMK* Cc-

M IGHT-HEAOT 5l;.<




