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FRANK CHAMPPLE KRITIKUOJA 
BREŽNEVU DEL HELSINKIO AKTU

LONDONAS.— Buvęs komu-j 
lustas Frankas Chapple, dabar 
einąs elektrikų unijos sekreto-’ 
riaus pareigas, labai stipriai pa-j 
kėlė balsą prieš Britanijos par
lamentą ir ėmė kritikuoti, Kad 
jis tylįs ir nekeliąs balso pries 
Sovietų. Sąjunga, kuri mindžio
ja Brežnevo pasirašytą Helsin
kio aktą, ir persekiojanti žmo
nes, kurie tik reikalauja žmoni
škų teisiu ir laisvės.

Sekr? Chapple primena taip
gi kad Britanijos prokomunis
tinė sąjunga TUC labai bičiu
liauja su" Maskva, kritikuojan- 

. ti Čilę ir Pietų Afriką, bet nie- 
L.kad dar nėra pakėlusi, balso

Jprieš sovietišką režimą.
--x . ’

' JAV “DISIDENTAI”
. . '

Pašto darbininkai disidentai 
' iškėlė'$1 milijono bylą prieš 

fėderalinę valdžią už menamai 
sulaužymą New Yorko pašti
ninkams teisės piketuoti, jų 40 
.pašalinant iš darbo.

, Tuo tarpu Neyv Yorkp fede- 
. faliniame teisme vyksta išklau- 

~^yna^"l|asisėkymų (hearings) 
dėl visiškai uždraudimo pašto 
darbininkams streikuoti.

KUR GAUTI KOMPIUTERIŲ?

Sovietu- žinių agentūra Tass 
didžiuojasi, kad prezidento Car 
terio uždraudimas parduoti so
vietams kompiuterių nepakenk 
sięė. nes Sovietų užsieni^ffeika- 
lų viceministeris Anatolij Kova 
lev pasakęs, jog bus. galima ra
sti naujų prekybos' partnerių. 
“Aš galiu pastebėti, kad- Sovie- 

' Tų Sąjunga’S Sovietų ir Ame- 
rikos prekybos jokių specialių 
privilegiją^ neturi”, pasakęs vi
ceministeris,

KOMUNISTAI SAVO TARPE

Kambodija pasigarsino, kad 
pasienių susirėmimuose per lie
pos mėnesi 1,800 Vietnamo ka
rių buvo užmušta ir 3,500 su
žeista, o Vietnamas paskelbė 
tris Kambodijos kareivių bata
lijomis visiškai sunaikinęs ir 
du batalijonus aplamdęs.

PORNOGRAFIJA PLEČIASI
ČIKAGA.—Čikagos mieste ir 

apylinkėje pastebėta, kad ple
čiasi ypač vaikų pornografinė 
spauda.

Paskutiniu laiku daug tokios 
pornagrafijos buvo sulaikyta 
O’Hare aerodromo pašto įstai
goje. Jr buvo siunčiama iš Olan
dijos.

Bomba komunistų 
redakcijoje

LONDONAS. — Nedidelė lai 
ške atsiųsta bomba sprogo Lon
dono komunistų partijos laik-

‘ raščio ‘The Morning Star” re
dakcijoje.

Sprogusi bomba nepridarė di 
Gelių nuostolių, tik išgąsdino re 
dikcijoje dirbančius.

Holocaust mokyklose
Paskutiniu laiku daug kas 

siūlo, kad filmą Holocaust bū
tų įvesta į JAV-bių mokyklas 
kaip auklėjimo priemonė. Prieš 
tą mintį pasisakė Amerikos vo
kiečių leidžiamas laikraštis 
“Abendpost”, kurį redaguoja 
R. B. Nathan’as. Jis įrodinėja, 
kad tos filmos rodymas mo
kyklose tik išaugintų amerikie 
čių kartą, kuri neapkęstų vo
kiečių tautos ir taipgi kitų, pa
rodytų Holocaust filmaje.

Weisman’as užims
Beginu vieta

TEL AVIVAS. — Izraelio 
laikraščiai jau nagrinėja klau
simų, kas užimtų ministeric 
pirmininko Begino vietą, jam 
pasitraukus iš pareigų. Mano
ma, kad ją užimtų dabartinis 
Izraelio gynybos ministeris 
Weizman’as kurs turįs dau
giausia simpatijų ir pasitikė
jimo Izraelio žmonių tarpe.

JUODŽIŲ KUNIGAI PRIEŠ 
CLEVELAND MIESTO MERĄ

Cleveland© miesto juodžių 
parapijų 50 kunigų "savo .bažny 
čiose praėjusį sekmadienį sakė 
pamokslus ta pačia tema, kad 
jų klausytojai prisidėtų ir pa
gelbėtų nuversti miesto majo
rą Dennis Kucinich, 31 metų 
amžiaus, jauniausia miesto gal
vą visose J. A. Valstybėse. Jo 
atšaukimo ar perrinkimo data 
nustatyta šio Rugpiūčio 13 d.

Kampanija prieš Kucinich 
pradėta nuo to laiko, kai jau
nasis majoras (meras) pašali
no iš pareigų populiarų polici
jos viršininką Richardą Hongi- 
sto.

Daugumas reikalautojų, paša 
tinti Kucinichą lyderių esą bal
tieji miesto darbininkai, ku
riuos savo jėgomis parėmė 
pagarsėjęs miesto tarybos pir
mininkas, juodžių lyderis poli
tikierius Forbes.

Kaltinimas menti Kucinich 
keliamas, kad “stoka valdžios ir 
stoka miestui direktyvų”.

KALENDORfiLIS
Rugpiūčio 3: Marana, Ni 

kodeinas, Lengvė. - Kaitrė, Ma 
nigirdas, Radis.

_ Broliai Wright pasistatė 
lėktuvus, kuriai bandė pakilti į 
padanges. Olandijoje statytas 
brolių Wright lėktuvas dabarti
niu metu tebestovi vienoj pran
cūzo daržinėje.

* Saulė teka 5:45, leidžia.
,8^8. t

Debesuotas. Vėsiau.

_ Prisukusiųjų teismas ap
kaltino 8 pareigūnus,’ ČHės am- 
baaadbriaus nužudymą.
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Nesiseka sutaikinti Waukegano miestas
JAV-bių pasiun- neturi ninigųKADRAS;.

tinys A. Ateherto’as jokių t>ū- 
du negali surasti išeitį Į taikos| WAUKEfrANAS. — Rugpiū- 
kelius Mažojoje Azijoje. Rug
piūčio 1 d. jo taikos pastangos 
galutinai sugriuvo, kai Egipto 
vyriausybė atsisakė derėtis su 
Lzraeliu iki tas nepasiūlys kon
krečių ir Egiptui priimtinų de
ryboms minčių. Manoma, kad 
taikos derybas išjudins JAV 
sekr. Gyrus Vance, kuris Egip
te atsirasiąs rugpiūčio 5 d.

Egipto diplomatas privačiai 
pasakė, kad jo vyriausybe vi
sas viltis yra sudėjusi į Amen 
ką, kuri turėtų pasiūlyti konk
rečius derybų punktus ir net 
konkretų taikos planą, bet ne 
vaidinti tik tarpininko rolę

čio 1 d. Waukegano taryba atsi 
sakė patvirtinti miesto sąmatą. 
Tuo būdu miestas liko be pini
gų. Jis negali ir neturi iš ko mo 
keti tarnautojams, policinin
kams, ugniagesiams ir kitiems 
algų;

Miesto taryba atsisakė patvir 
tinti sąmatą, norėdama atsi
keršyti miesto merui Biliui Mo
risui, su kuriuo turi nepabaigia 
mus ginčus.

Nauja moneta
VAŠINGTONAS. Senato ban-

Veikia Libano 
kariuomenė

BEIRUTAS. — Perorganizuo 
ta ir atnaujinta Libano armija 
pradėjo veikti, lyg tuo parody
dama, kad Libano vyriausybė 
nepasitenkins' tik pareiškimais. 
Libano kariuomenės daliniai 
pradėjo užiminėti pietų Liba
no sritis Izraelio pasienyje. '

Pietų Libano kaimų gyvento
jai, sutikdami savo karius, svei 
kino apmėtydami juos gėlėmis, 
panašiai, kaip nepriklausomoje 
Lietuvoje žmonės, kad sveikin
davo kareivius grįžtančius iš 
pratybų ir dainuojančius gra
žias lietuviškas dainas. Betgi 
krikščionių milicija juos pasi
tiko ugnimi, apšaudydami iš

Valstybės departamento pare, 
gunai betgi nenumato, kad 
Amerika pasirodytų Mažojoje 
Azijoj’e su konkrečiu taikos 
planu.

Izraelis nenori užsiangažuc 
ti ir sutikti pasitraukti iš užim
tų arabų žemių, kurias jis oku 
pavo 1967 m. karu. Izraelis 
tvirtina Jcad tos sritys reikalin 
gos Izraelio saugumui.

Izraelis yra pasiūlęs šiokių 
tokių nuolaidų, kurios turi bū
ti aptartos derybose, bet prez. 
Sadatas jas atmetė.

Išgriaus Čikagos 
centra1

ČIKAGA. — Čikagos centre 
planuojama išgriauti 7 .blokų 
pastatus ir jų vietoje “Sbuda- 
voti” dangoraižius, kuriuose 
būtų 7 kino teatrai, raštinių 
patalpos, krautuvės ir 
pastatymo vietos.

Iš viso projektuojama pas
tatyti 50 naujų pastatu. Visas 
Čikagos centro atnaujinimo pla 
nas kaštuosiąs 571 milijonų do
lerių.

.Milijonierius Arturas Bub- 
loffas pasigyrė, kad jis pasi-

kų priežiūros komitetas patvir
tino naujos vieno dolerio mone 
tos projektą, kurioje bus iškal
ta pirmosios moterų teisių ko
votojos Suzanos B. Anthony at 
vaizdas. Kai kas iš senatorių 
nori monetoje matyt; Ameri
kos arą nusileidžiantį mėnu
lyje.

Vieno dolerio moneta bus 
kiek didesnė už dabar apyvar
toje kursuojantį kvoterį..

Tardomas Maskvoje

kulkosvydžių.
Libano perorganizuotos ka

riuomenės judėjimas daromas 
prez. Elias Šarkio įsakymu, ku 
ris stengiasi įvesti krašte taiką 
ir ramybę savo paties jėgomis, 
neprašant kitų pašalinių pa
ramos.

Hipnotizuoja Korčnojų

Konkurento į pasaulinio šach

MASKVA. — Amerikietis F. 
J. Crawfordas vėl iš naujo Mas 
k vos KGB agentų tardomas. 
Kaip žinia, jis'atstovavo Sovie
tų Sąjungoj International Har
vester bendrovę ir buvo Mask
vos skyriaus* direktorius.

Dabar International Harves
ter bendrovė nutraukė visus ry 
sius su Sovietų Sąjunga ir atsi- 

Int.
Harvester bendrovė raštu krei
pėsi į visas Amerikos prekybos 
bendroves bei įmones, prašyda
ma kad Jos taipgi nutrauktų 
pekybinMs ryšius su Kremliaus 
ponais.

Prints Charles atsisakė

mašinų sako .parduoti jai mašinas.

ruošęs mesti bilijonus dolerių dainuoti, bet sutiko pašokti 
Čikagos miesto centrui atnau- kartu* au Jctais savo draugais, 
jintt / Jis makosi netuijs gero balso.

matų čempiono titulą Viktoro 
Korčnoj draugai Filipinuose 
formaliai užprotestavo prieš lo 
Šimuose nuolatinį sovietų ru
so daktaro dalyvavimą, nes 
Korčnoj prisibijo, kad tas dak
taras stengiasi jį užhipnoti
zuoti. Tas daktaras, Vladimir 
Zonchar, sekmadienį būdamas 
galerijoje visą laiką sekęs kaip 
Korčnoj vilkina ilgiausią šach
matų istorijoje žaidimą su da
bartiniu čempionu Anatolijų 
Karpovu, kad .pasibaigtų lygio
mis (be rezultatų).

Mechanikų streikas
DETROITAS.—Detroito mies

to 375 autobusų mechanikai pa 
skelbė streiką, visiškai suparali 
žuodami autobusų susisiekimą 
mieste ir priemiesčiuose.

Prie streikuojančių mechani
kų prisidėjo ir 250 miesto tar
nautojų. ;

Pagaliau, pc ilgų pasitarimų, ir posėdžių, prez. Carteris išę- 
jo nugaluoju — kongresas panaikino ginklų pardavimo (Irąud!*- 
mą, kuriuo buvo uždrausta parduoti ginklus Turkijai, kai j & įsi
veržė į Kipro salą.

Rugpiūčio 1 d. Atstovų Rū- =—■ ■■ —
mai beveik pusiau pasidalinę ir NAKTJ MADISON GATVe-JE 
oalsų persvara, 208 balsais, 
prieš 206, nutarė panaikinti 
kontroversinį ginklų draudimo 
įstatymą. Ginklų pardavimo 
draudimas buvo balsų daugu
ma panaikintas, kai kongreso 
daugumos lyderis J. Wright pa
siūlė kompromisinę rezoliuciją, 
kuri ir laimėjo atstovu palanku , t .Kartus įsakymą pakartojus, jis

* i peilį įsmeigė į namo sienai' bet 
Rezoliucija arba priedas prie policijos valdininkams rrisiar- 

įstatymo numato, jogei prezi- ’ tinus, vikriai pasisukęs išsi- 
dentas turi teisę parduoti Tur-įtraukė peilė ir Nelsono įfenktą 
kijai ginklus vieno bilijono do- kartą nepaklausius.buvo pasau- 
lerių sumoje, bet tik tuo atve-.tas per petį. Nugabentas į Ap- 
ju, kai prezidentas matys ir ga-jskrities ligoninę, kur nustaty- 
lės kongresui pranešti, kad Tur ta, kad ‘‘žmogus su peiliu” yra 
kijos vyriausybė nuoširdžiai šie Leonard Lesxire, 36 metų, gyv. 
kiuti “geroje valioje” susita-. 2656 W. Madison st. Pakaltin
ti su graikais ir užbaigti visas, tas pasikėsinimu neleistinu gin 
priešgynybes Kipro salos reikia’klu.
luose. j

Policijos pranešimu, Harri
son srities plėšikavimų inyestr 
gaiorius Lawrence Helson šeš
tadienio nakq ‘eidamas su savo 
partneriu "West Madison gatve 
pamatė priešais ateinant vyrą 
su 7 colių peiliu rankoe ir įsa
kė mesti .§alin peilį. Keturis

Turkijal buvo Atstovų Rūmui *
uždėtos sankcijos 1975 m., kai 
turkai įsiveržė į Kipro salą, gin 
darni gyvenančius saloje 
kus ir nedelsdami, kad Grakija 
ją sau prisijungtų, paversdama 
tik paprasta Graikijos provinci
ja.

: c Pfez. Carteris labai stengėsi 
panaikinti ginklu pardavimo 
draudimą, nes tai skaudžiai pa
lietė NATO organizaciją ir vi
są jos gynybos sistemą.

Antra vertus, buvo net pavo
jaus, kad Turikja, ginklų drau
dimo slegiama, galėjo nuslink
ti į Sovietu Sąjungos orbitą.

VISAS PASAULIS SMERKIA

BERNAS. — Vienu ar kitu 
tur- būdu visame pasaulyje kyla 

protesto balsai smerkiantie j i 
Sovietijos teismus ir žmogaus 
teisių mindžiojimą.

Pavyzdžiui, Šveicarijos kata
likų, vyskupų konferencijos pir 
mininkas vyskupas Mamie pa
siuntė protesto telegramą So
vietų Sąjungos ambasadoriui 
Berne, kurioje išreiškę susirū
pinimą dėlei pagrindinių žmo
gaus teisių Sovietijoje ir ragina, 
pilnai įgyvendinti Helsinkio ak 
te įrašytus įsipareigojimus.

Prezidentas džiaugdamasis san 
Tccijų panaikinimu, gyrė atsto
vus, ir pareiškė, jogei yra atė
jęs laikas atversti naujus san
tykių lapus su kraštais Vidur
žemio Jūros rytuose.

Prez. Carteris pažadėjo tua- 
jau atšaukti ginklų pardavimo 
sankcijas bei draudimus. Atšau 
kus, ‘pasak prez’detą. bus gali
ma vėl atidaryti JA Valstybių 
karines bazes Turkijoje, kurias 
turkai buvo uždarę, priešinda
miesi Amerikos sankcijoms.

Pasak amerikiečių spaudos, 
tai jau toks trečias prez. Carte- 
rio laimėjimas Atstovų Rūmuo 
se užsienio politikos srityje: 
Panamos kanalo sutarties pat
virtinimas, leidimas parduoti 
Saudi Arabijai karinius naikin
tuvus ir dabar ginklų draudi
mo panaikinimas.

Respublikonų partijos mažu
mų lyderis sen. J. J. Rhodes iš 
Arizonos ta proga apkaltino 
prez. Carterį, kad jis ginklų 
draudimo politikoje pasielgė la
bai “skystai” pats sau priešta
raudamas. kadangi prezidentas 
Carteris, dar kandidatu būda
ma į prezidentus, rinkimų kam
panijoje apkaltinęs prezidentą 
Fordą, jog jis stengiasi panai
kinti ginklu draudimą ir leisti 
parduoti Turkijai ginklus, 
“štai,— pasak atstovo Rhodes,

— dabar prezidentas Carteris 
to paties siekia”. —

Amerikos 'graikai, • atstovafi- 
dami kongrese graikų atstovų, 
labai priešinosi ir dėjo visas-pa 
stangas ginklų draudimą pra
tęsti tol, kol Turkija neatšauk
siant? savo kariuomenės iš Kip
ro salos. Jie šaukė, kad Turki
ja yra okup. 40% Kipro salos ir 
išvariusi tūkstančius graikų iŠ 
nuosavų namų. Esą. Amerika 
atšaukdama ginklų draudimą, 
nusikalsta įstatymams ir taps 
pajuokos objektu pasaulio aky 
se, gindama žmogaus teises.Bet 
nežiūrint už ir prieš balsų, laiko 
reikalavimai laimėjo — kongre 
sas. kad ū su sąlyga, panaiki
no gzl . dimą parduoti Turkijai 
ginklus.



Socialiais draudimas ir aprūpnriaas
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NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

Policija gavusi tefonn pragmas buvo

jnms Įsūnytų Panašiuose rei
kaluose daugeliui padeda lab-

mudu su vyru norime jį turėti 
kaip mūsų sūnų. Ar tas kūdi-

tfk vvro ir

kad tas vaikas jums legališkai 
priklausytų^turit jūs su savo vy 
hu kreipti į teismą ir užpildyti 
formą ^petition for adoption”

roper- 
ut. /sArybė ne- 

ix t kuriomis 
parašytu te-« taisyklėmis 

šlamentu.

L- Prieš 4 imtus jauna po- 
išsinuom^vi) 1 kambarius 

u namuose. J^unavedis ne

metų kūdi-
Išvykdama ji man palakė

venhnMij o 
dfia narnas:, į

Turbot jau taip žmogus “subū- 
da vatas”, kad žmogus su žmo-

m. mėn.
dž!<^ Fantus klinikoje.

z Co^>k a^kr, Hgonri I
įveUa nau’a reųpstrarijosI saky-.me. kad jūsų

? vark a nuo^avvbėH vertė v ra ^I^OjOOO.Į , 'čioi gydžiausi Fa n t | A tAkaKius atleistirią nuo moke- 
GI skyriuje dėl sir-įsčių sumą (angi. vadinamą ex- 

negalarano. Kai aš muB*f W/JIJO, pasiliktų ap-i
skundžiau gydytojui, kad man j mScest: mama nuosavybės suma] 
iš nosies retkarčiais teka kraxt-|fl9O4XXA - I

i
Ncrmalūs tedera k mai mokė-’ 

sčhd9 kuriuos tektų mokėti nuol 
^190^0 palikimo, būtų apie 47,-» 

į (XX) dėl. Tačiau žmonos — vy-j 
ruf skirtos nuosavybės neap m o 
kestinamos.

rai pasivaišinus, užeidavo ūpas 
ir sutartinę sutraukti arba sa

kutę sutrepsenti, o virtuvėje ke 
pamos desros, kugelis, virtinil- 
kai—kvepėdavo ir keldivo ape~

o laikotarpy, ir sumokės už 
vaikučio globą ir aprūpinimą. 
Tačiau jau praėjo žadėtas mė-

ją. Tačiau mane nurses ten ne-J 
priėmė, nusuntė į ^Emergen
cy" Cook ligoninėj. Ten 
išlaukiau 3 <al, nors nursė už- 
registravo, pamatavo tempera- 
turą. Ten radau laukiančių 40 
pacientų. Čia vėl liepė laukti.

Per tą laiką nuvykau į akių 
kliniką, kur gydytojas patikri
no mano akis ir prirašė aki
niams receptą.

Po poros valandų Cook aps
krities ligoninės gydytoja mane

Jeigu jūs 
nuosavybės pusę arba $125,000* 
2avo vyrui — žmonai, federal!-1 
nių mokesčių apskaičiavimui 
iš \iso patikimo (iš £250,000 at 
skačius $125,(XX)) liktų 125,000 
doL, nuo kurios atskaičius at-

buvo tik prieš kelis metus, kaip 
sakoma, niekur nėra pastovu
mo; keičiasi margas svietas, 
keičiasi ir jo plunksnos. Gaila, 
kad dabar tų garsių jdkmkįų yie 
tos išnyko d kitos \ žolės 
apaugo.

Garsus buvęs Bučo daržas na 
mams statyti išparceliuotas^ 
prie Tautinių kapinių 'piknikų 
sielos aklydėmis apstatytos, o 
kitos apleistos pusta, nyksta. 
Tai už buvusio Bučo daržo^apie 
porą mylių pažangiųjų piknikų

mok£5^nama širma 65,000 
dol. Taigi nuo tos sumos tektų 
mokėti ^ll,(XXh Sutaupo 47,000 
— 11,060 lieka 36,000 doL

Čia mmxjyta suma yra m(r 
kelčių duodama lengvata.

Įstatymai nenustato, kokią’ 
dalį jus turite palikti žmonai— 

_________ vyrui.
Jūs turite atsiminti, kad JAV į galite palikti tiek, kiek 

federalinė Simtis (exemption) I pagoda u j ate. L*t nemažiays Vz 
nuosavwbei dabar yra nustaty" ar trečdalį.
ta W,000. t. y. federalinių mo- Pūdymo suteikiama tei- 
kcsčių nereikia mokėti nuo pir atskaityti mokesčių lengvatą 
mųjų WJ,000 nuosavybės ver-J^ P123^ turimo turto.

nueičiau į Fantus kliniką, kur 
mane turįs nosies ligų gydy
tojas apžiūrėti.
Kodėl aš turėjau vaikščioti iš 

Fantus klinikos į Qx>p apskr. 
ligoninę, kad pastaroj vėl siųs
tų į kliniką apžiūrėjimui?PetiL

Bet įstatymo suteikiama tei-

ba seseriai.
Ši lengvata duodama tiktai nešimą, kad trys "V-riri nžpuoleįžmonos vardais, tai dabar na- 

vyrui arba žmonai
Atmintina, kad vra skirtu- 

mas tarp federalinių ir valsty-
: bintų mokesčių: fedeiąlinių
I mokesčių nemokama nuo pali
kimų, mažesnių, negu 60,(XX) 
dolerių.

Sekantj kartą patieksime ži
nių apie atskirų įstaigų paliki
mo mokesčių atleidžiamas su
mas vyrui, žmonai, mažame
čiams vaikams ir kt pr. š.

te šv. Vilos senelio prieglaudos, 
nuosavybė apleista, ir laukia:-su* 
nykimo. Seniau, ten buvo .ruo
šiami pScnikaL Bet ten: atėjtis

tės jūsų įpėdiniams.
Tačiau federalinių mokesčių 

:<p«kaičiavnnui jūs turite pri- 
skaityti savo apdraudos (insu
rance policies) vėlę, savo U.S. 
pwerrnnent Savings Bonds ir

Jeigu jūs paliksite mažiau 
turto, palik uotis gaus propor
cingai mažiau mokestinių leng
vatų.

_du vyresnio amžiaus vyrus

Chicagos policija suėmė tris 
užpuolikus, kurie sumušė du 

y Įsidėmėtina, kad ši mokesti- vyresnio amžiaus asmenis Mar 
nė. fongvata negalioja tais at'jquette Parke, prie 6300 S. Map- 

Javo bendrai valdomos nuosa- vėjais, kai nuosavybė palieka- le^’ood ir skersgatvio užpraei-

du senjonus ir kad tie 
likai su 1972 m. Lar colnu 8 tos 
vietos paspruko. Te užpuolėjai 
netrukus palicijos buvo sulai
kyti ir buvo išaiškinti, kad jie 
yra tos apylinkės gyventojai, — 
John E. Williams, 21 m., Ber
nard MrumJinski, 17 m., ir Ed
ward Fitzpatrick, 19 m.
Užpuoliką- buvo nuvežti įpolici

ja ,pagal kurios rekomendaci
ją tesmas dažnai padaro isva-užpuo-fmas priklauso vienai mamai ir

’ji, ^ena gal parduot namą bej« ^Tdvoklto
*”113,18 * z pagalbos negalėsite atlikti, rei-

KL. Pasakykite,, kiek reika- kės remtis veikiančias istaty-

Suėmė tris \yrus, užpuolusius vieną policininką Wasik mn-

tas galiotų tose valstijose, kur geriausiai pritaiko ir pateikia 
daugiau lietuvių gyvena?

Į ATS. Du iiudinirkai re’kalin- 
fgi šiose, valstijose: Aliaskoje,

. ‘Arizonoje, Arkaūsas, Californi-^ KL. Malonėkite paaiškinti kai
cijos stoti, kur pe panrode^-Delaware, District of Co-! kuriuos terminus 
na agresyvaus, kad. kai pobci- ;
ninkas rašė protokolą, jie puo-

I. J? teisėju, kad pastarasis padary
tų reikiamą nuosprendį.

kai ruošti uždraudė. - Gal

ti ir dar gero ir bonkutę

Taip pat^Spąj 
jęs .iš madbš; T 
mos garsios tijonįįį^

i daržas išė- 
buvo ruosia-

vo greit “nuraminti’’.
Užpuolikai kaltinami už 3 as

menų sumušimą, už laikymą 
automobily alkoholio ir va'ravi 
mą be miesto vairavimo leidi
mo. " < Rep. A. č-

,Iinnbia, Floridoje, Idaho, Illi-Į 
nois, Indianoje, Iowa, Mary lan
dė, Alichigane,^ Minnesotoj e, 
Montanoje, New Jersey, New* 
Yorke, Ohio, Oregone. Penn- 
syivanijoje, Washingtone, Wis
consin e ir Wyominge.
Trys liudinnkai reikalingi Con 
necticut, Georgia, Mainė, Alas- 
sachuretts. 'New Hampshire, S. 
Gardina is Vermonte.

JŪS KLAUSIATE,

i

Forging Fuel Economy

Great

ream
Machine

KL Paaiškinkite, koksai tes
tamentas yra “holografiškas”?

R. G-tė
ATS. Holografiškas testamen

tas yra toks, kuris yra testato- 
toriaus ranka parašytas.Tai gali 
būti laiško forma parašytas. Ta 
čiau ne visos šio krašto valsti
jos tokį testamentą pripažįsta 
galiojančiu. Į

KL. Aš esu Chicagos darbo-, 
vietėje išdirbęs 12 .metų. Taip’ 
pat žinau, kad mokėjau į įmoj 
nes pensijų< fondą. Pasakykite^ 
kokius išmokėjimus aš turiu 
teisę gauti? P. K.'

ATS. Įstatymas nustato, kad 
tiktai tas kentnbusijas, kurias 

na turėtų pasirašai, jėigu ma- jūs įmokėjote iš savo uždarbio

ir sąvokas.

ATS. Skirtas — sala į šiaurės 
rytus nuo Eubojos. Tėnėdas —- 
sala netoli nuo Trojos, garsi 
savo gyventojų turtingumu.Tra 
ja — Mažosios Azijos miestas, 
Trojadės srityje, šis miestas bu 
vęs jau ir prieš Enejidės ^aiz~ 

| dujamąjį karą Heraklio nuka
riautos. Vėsta — Jupiterio duk
tė, namų židinio ir valstybės 
saugumo deivė. Jos šy^itDyęje 
vestalės turėjo saugoti amžiną
ją ugnį.

rs mados, draugijos ar klubai 
vieni pradėjo, kiti p^dejoruoš-

i

Na ir šunta^. prakaituoja, kaip 
žemaitiškoj pirty rengėjai aiš
kinasi, -kad. nevertą nieskotį ir 
-ruošti piknikus^ ore,. n£š,.girdį , 
jaunimas į juos riejo ir neis, d>

kiti pasėdo, sunkiai bepaeina,

nis. Taip ir liko nėrayisKos ge-; 
gūžinės tik malonus praeities

Axnerta bl the >Laot that h made 
out (/ drama. And, TIS. Savings 
Bonds have been heiping to make 
hawy drams come true for years.

Now, Bonds mature In less than 
dx years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

Ybtt can buy shares in your parti- 
enlar dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-e-Monlh plan where you bank.

Before you know it, your American 
.h/ «m wul be a reality.

Take stock in America.

KL. Vyras ir žmona prieš 25 
metus nusipirko namus Chica- 
goje.Dokumentai sudaryti abie
jų vardu. Jie turi tik vieną sū
nų, kuris dabar yra apie 40 me
tų. Prieš 10 metų vyras mirė, 
nepalikdamas testamento. Da
bar jo žmona nori parduoti na
mą. Ar ji viena gali pardudfi 
namą be sūnaus sufkimo ir ko
kia dalis priklauso sūnui pa
gal veikiančius IlltnoisTvalstijos 
statymus? A. M.

ATS. Jeigu sūnus yra prira
šytas prie namo dokumenų, be 
to, jei jis yra vedęs, tai jo žmo-

-GeSūžnnų mėgėjas

Liko tik malonus prisimini
mas, prieš kelis metdfc į pikni
kus ruošdavomės kaip į kokius 
lietuviškus “atlaidus” susitikti 

f su senai nem atytais giminėmis,

Šiuo metu vyksta Susitieifijimo Lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti'

m. Specialus Vajus. . y
Susivienijimas kviečia visus geros valios Uįtuvfas

mis ir privilegijomis. i?
Norime atkreipti Įrišamųjų Su&ivdenijnnouarių.dėmesį,kari ir

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fad savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
b getting from car.parU before they even go into the auto
mobile. The fuel fas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear It Axle ptaflt in a simple metal testing procedure being 
performed here by HazeUa ^rapa. The electronic apparatus £ 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated z 
before they can be machined. Formerly aD pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones Which -need the beat treatment, some three 
mfflion cubic feat ot g|g per month nr 36 rwUlinn cubiR

pridėtinėmis apdraudomis. . -
-k Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO-> 

LAID Anuo pirmųjų metu metiniu mokesčių.
★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei

katos.
★ Aplikantai nuo 1 iki^O metų gali apsidrausti nuo $1,000

iki $5,000. ' -
★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų ghE apsidrausti $1,000 arta

$2,000. * ;' ' ’ ‘ '
★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 

Viso Amžiaus Mokama ,apdraudą (WholeLife V4J . 
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20T^ymenį
Life V-2) 1 ; . * r . ;
Metų Taupomąją apdraudą (20 Tear£ndwmeni V^3) » 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment V-X) '

•k Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamas ap
draudę vertybės (Cash Surrender ir Paid Upyalue) ’ ' F 

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI-pr^iHkytų P 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLAft^ganind-o- 
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kr^pfisdr įŠusrvieBiji- 
mo Centrą:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street

. New York, N.5Y. 10001 A 
Tel. (212) 563 2210

f . Į 4 . *

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo dalą (mė«yį Įj 
dieną ir metus),' tada siunčiant aplikacijas Jums bus praarti *p« 1 

draudę mokesčiai. ?. L, ><' i i

’ Naujikuos, Chicago 'Hnrrsday, August 3, 197J

7^10
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Sįonioįe leidiniuose daug 
propagandos, 

maža lietuviukų žinių

Leidyklą “Mokslas” Vilniuje
.1976/ m. /įšleido “Lietuviškos 
^ąrybipte Enciklopedijos” I to- 

Atsak,- rei rJ. Zinkus, pa- 
yaduptcų’ai V; Kvietkauskas, A. 
Jrakymas, atsak. sekret. R. Kur- 
juiisJ Tie patys ir. antram to- 
Įpųi. tarybą (rašo:
^oksŲnę) ' audaro kelios dešini- 
firs p^vsfrdžių. Spaiisdinama po 
75.000 lįaune. Kaina 7 rub-

Ir antras išspausdintas 1977 
Jąį: Gausu; iliustracijų, brėžinių. 
'Yra spalvoutų nuotraukų, pa- 
yeįsįųL brėžinių, žemėpalių. 
J^nygps didelio formato, kietais 
viršeliais. • • *

Redaktoriai yra griežtai jpa- 
feigpti dubti piktas komunisti- 
pęs žiniai, dažnai nutylint tiesą, 
Sįėlbfanf ; Tatai aišku iš 
pisisakynw įvede:“Daug vietos 

JbTE''- skiriairia' kitų tarybinių 
■’respublikų c ir visos Tarybų 
ISąjhrigęs. ekonomijos ir kujtū- 
iėį Jkjmėjifnajns, TSRS tautų 
•Istbrijąkr leihinmei Tar. Sa'jun-

‘e t o

Dailininko A. Cooper-S kupė sūnus Paul

\ en:;>
b va

Vietomis yra neutralių žinu
čių, bet tokių begaliniai mažai, j 
Net menkiausias, nekalčiausias j 
rašinėlis, ar kokia valstybė, 
miestas, asmuo — viskas sten
giamasi nužerti kruvina k mu- 

ir užsienio politikai. TSKP ko-lnizmo propaganda, įterpiant 
vai dėl taikos, demokratijos ir J kokį šlamštą. Galimas dalykas, 
komunizmo idėjų pergalės”, j

Šie žodžiai jau smirda melu, Niekas negali lakstyti po pajau
nės komunizmas negal būti ke-j ] - - .. ..
va “dėl taikos, demokratijos”./ pO eilutės. 
Komunizmas yra melo, neteisy- _ 
bių, keršto, okupacijos, viso t 
žmoniško, religinio ir dorovinio! visiškai nutylėti arba .jie dergia 

»mi. Sakysime, 1 tome tepaminė
ti du lietuvių rašytojai, gyveną 
užsienyje (vienas jau miręs). 
Antrame tome nutylima, kad 
dr. J. Basnavičius pirmininka
vo ir pasirašė Lietuvos Neprik
lausomybės artstatymo aktą Vil
niuje 1918 nj; vasario 16 d. O 
toks nu lytėjimas yra melas. To
kių melų pilni puslapiai.

Keistu atsitikimu I t' -me yra 
teisingas rašinėlis apie DLK 
Algirdą (150 psl.). Nors šalti
nių nenurodyta, viena knyga ir 
ta pati lenkų kalba. Rašinėlis 
teturi vieną skiltį, Va puslapio. 
Yra ir DLK Algirdo vaizdelis.

Antrame tome neblogas ra
šinėlis apie M. K. Čiurlionį, su 
keliomis, spalvuotomis, iliustra- 
cijo. Bet štai: kokiu “objekty
vumu” saistomas!, galima nus
pėti skaitant apie Čikagos lietu
vių spaudą, nei žodžiu neužsi
menant apie “Draugą”, “Lais
vąją Lietuvą” ir kai kuriuos ki
tus peri j odinius leidinius. Iš 
Čikagos lietuvių veiklos duotos 
dvi nuotraukos: socialistų suva
žiavimo 1916 m. su komunisti
nių šūkiu viršuje, ir “Vilties’’ 
laikraščio redakcijos patalpa iš 
lauko . . . Baisu! Melas nuty
lėjime, melas eilutėse ir bend
rame pristatyme.

Koktu skaityti tas knygas,nes 
melas kyšo kiekviename pusla
pyje. Užsienio lietuvius vadina 
nacionalistų buržujais hitleri
ninkų talikininkais, fašistais, 
žudikais ar kitokiais komunistų

gos Komunistų partijos vidaus

(grynai pačių čekistų parūpintą.

pagrindo panaikintojas, bruta
lios vergijos velniškas saugoto
jas.

Leidinys yra gryniausia ko
munizmo išpera. Tos vadinamos 
“Lietuviškosios Tarybinės En- 
riklopedijos” bus dvylika tomų. 
Kiti bus tolygūs.

Ištisai skaitome piktas komu
nistines informacijas, garbini
mus visokių komunistų pašle
mėkų, lietuvių tautos naikinto
jų, kruvinų okupantų. Gausy
bės puslapių grynai rusiškai ir 
komunistinei melo propagandai 
kylyti. Menkiaush kacapų komu 
riistai, žudikai, jų kruvino re
žimo generolai ir kalikai pris
tatyti paveiksluotai, su iškiliais 
aprašymais. Pasinaudotas med
žiagos šaltiniais, dažniausiai, 
nurodomi rašiniai rusų kalba.

; ' ———————
KNYGOS ANGLŲ KALBA

'' '

M HTTHB DARK. Pikantišku ir tntvmiu nuotvia, 
Lengvu stilius, gyva kalba, gražiai išleista

-k - HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijų*
tmuju7 'ącžhj iki pokario meti*. Vidutinio formato. 14}

’VYTAUTAS: THB GRIAT. Istoriniai DLK Vy 
L to laiko Lietuvos valstybės ir los kaimynu istorija 
Kietais viršeliais $4.00.

kUį knygų yra Unkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
atillankiua f Naujienas arba ataiuntus čeki ai

S4
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lt ir tikrinti, ir pataisyti eilutę

Užsienio lietuviai -stengiami

ROCKFORD, ILL
Nauja reigistruotos Bendruo

menės apylinkė
Amerikos Lietuvių Bendruo-

sukurtais plūdinais, gi rusai va
dinami maloningiausiai. Juo 
daugiau kacapai ir jiems pad- 
1 aiži auj an tieji nusikaltę žmoniš
kumui, tuo daugiau garbinami.

„ " i

Paimkime šiai dar vieną pa
vyzdį, kaip nutylima, o tolygiai 
skelbiama melas: Visi žinome, 
lietuvių muzikiniame pasaulyje 
yra trys Budriūnai: Antanas, g. 
1902 m., Bornius, g. 1909 m. ir 
Motiejus, g. 1898 m. Gi “Lietu
viškoje Tarybinėje Enciklopedi
joje”, II t., 299 psl., teminimas 
vien Antanas Budriūnas. O kur 
kiti Budriūnai? Kur užsienio lie
tuviams taip žinomas ir kaip 
kompozitorius mylimas Bronius 
Budriūnas? — Apie juos nei 
žodžio!

menei suskilus į dvi grupes, 
Rockfordo apylinė, kuris laikas 
laikėsi nuošaliai. 1976 ir 1977 
m. metiniuose susirinkimuose 
buvo nutarta, nepriklausyti nei 
vienai bendruomenės grupei ir 

apsiriboti vien tik veltine vei 
kla.

Šiais metais, prieš metinį su
sirinkimą buvo pranešta, kad 
ir vėl bus svarstomas apsispren 
dimo klausimas, kuriai ben- 
duomenei turėsime priklausy
ti? Toliau “tupėti ant tvoros’’, 
yra nelegalu ir kenksminga 
bendruomenės veiklai.

Gausiame ir ilgai trukusia
me metiniame susirinkime, po 
ilgų diskusijų, apsisprendimo, 
klausimas buvo pastatytas bal- 
aavimui. Beveik % balsų dau
guma, buvo nubalsuota pri
klausyti registruotai bendruo
menei.

Senu j ai valdybai! atsistatydi- 
i*. bu\ . renkama naują vai
zba. Į valdybą išrinkti ir pa- 

pasiskirstė sekančiai: 
i.'skuišl 
cutkauhkas— vicepirmi- 
lustinas Babelis — sek 
Juozas S tada liūs ka
ir Augustinas Kapočių 

< >cialiniams reikaalms.

Rockfordo apylinkės in 
is: knygos, kasa ir k L 
< rdouta be jokių nes- 

. Stamboka pinigų su 
perkelta į reg. Ben- 

ci-uome its Rockfordo apylin
kės sąskaitą.

Liūdima rašyti, bet tai yra dar 
vienas pavyzdys, prie ko pri
vedu partinės ambicijos centro 

>( >j e* bend ruda rbia u to j ų
/žavimas okupantui ir ne- 
txmas su daugumos nuo

mone.

Ncpergausiausia, bet beikli 
Rockford:* apylinkė buvo nu
brėžusi gražų kelią Rockforde. 
Daugumas minėjimų buvo at
likta su Čikagos, Kenoshos al
kilų apylinkių pagalba.

• NeActimi buvo Rockfordie- 
čiai ir lietuviškiems reikalams, 
čia rasdavo prieglobstį Čikagos 
skautai savo kasmetine stovyk
la. Buvo renkamos peticijos, 
dalyvauti proteste dėl Sč Kudir
kos išdavimo. Paremtas Tau
tos Fondas, lietuvių klubas, lie
tuviška parapija ir daugelis ki
tų darbų, atliktų per 25 me
tus.

Reikia tikėti, kad naujoji vai 
dyba, tęs toliau puikiai vedamą 
darbą ir CIevelando ir Lemon 
to “bendruomenininkams” grį
žus į tikrąjį kelią, bus vėl dir
bama sutartinai pavergtos tau-

tuš ir lietuviškos išeivijos ge
rovei.

Rockfodieti*

pirmininkas STEĖTINA KARVĖ

Davenport. Iowa.—Ūkininkė 
(Jiris Lohse, kuri savo ūkyje 
turėjo stebėtiną karvę, kuri ke- 
liis kartus buvo tamadų velyta 
ir mėtyta, praėjosį šešta
dienį nugaišo, suluakda 25 nu 
tų amžiaus, paskelbta laimin
giausia karve visame Scott apsk

Du kariu savo amžiuje 1962 
iir 191’7 m. ji pataikius smar
kios audros tornadui ant kelio 
ir abudu kartu tornado straub
lio buvo pagrobta j sūkurį ir 
pakelta nuo žemės 
sveika ir g v va.

ir nuleista

pergyveni-
1962 metų

Nuotykiausias jos 
nias buvo pirmasis 
gegužės 9 d. Žmonės matė kaip 
tornadas karvę paglemžė, bet 
niekas nematė, kur ją pametė, 
dėlto savininkai nusprendė žu
vus ir pamiršo, bet koks buvo 
nustebimas kai po kelių dienų 
ji grįžo į Lohses fanną ne tik 
sveika bet ir dieni (nėščia) ir 
laikui atėjus atsivedė Holstei- 
nų veislės puikų veršį.

Vienas Lohsių kaimynas turi 
tos veislės bulių.

— Hurano ežere, Kanadoje, 
yra Manitoulin sala. Toje sa
loje yra Manitou ežeras. Jis 
užima 41.09 kvadratines my
lias 1.068 kvadratinių mylių 
saloje.

a Kompozitorius Handel su
kūrė savo garsųjį veikalą “Me
sijas” per 25 dienas.

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RASYTOJO^ATSIMINIMUS^ 
Dn~A. J? Gusien — MINTYS IR DARBAi^ąa psL, likučius ISO® 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sus* 
rūpini rn a. _---------------------—------------■   ..

5r. A. J. Gi-nen — DANTYS, ju priežiūra, sveitau ir grožia. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---
Minkštais viršeliais tik ---------------------- - -------------- -—

Dr. A. J. Gutsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 
f ' Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik -----------------
Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus eakĮ arba monay ordarĮ, pri# 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.

$3.06 
Hoe

AUJIENU $1M

1738 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. W508

I Taupykite dabar

46-ta GATVĖ IR ARCE R AVNENUEIN

IKNIKAS
lašėjo 10 d., sekmad.

POLONIA SODE

■ Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų

Rimkams bus paskirstytos gausios ir vertingos dovanos

Atsivertus Bostone, Mass., 
JAV-se išleistą “Lietuvių En
ciklopedijos’ III t., 318-319 psl. 
randame visų trijų Budriūnų 
paminėjimus ir jų aptarimus.

Galima pasinaudoti techniki
nėmis “LTE’’ žiniomis, jei į jas 
nebuvo įmanoma įkišti komu
nizmo šiukšlių. šiaip viskas nu
pinta rusiškai komunistinio sli
bino įsakytais “ukazais”.

Gaila redaktorių, bendradar
bių, kurių - aselbta labai daug. 
Visi jie turėjo rašyti pagal duo
tus komunistų įsakymus, nuo
latos įkišant bolševikinius pa
mazginius. Jie, spėtina, turėjo 
rašyti per kruvinas ašaras. 
Užuojauta vagšams lietuviams! 
Rusiškai komunistinė okupaci
ja yra kartu.

Kęstutis Gardinas

pasėmus
d

Ms bu tasjoal JUf jiaLgat «t> 
dideliu dirbu. Pirmi, ji« pa

dedi Jumi pudekti įsmeniiku jūsq 
ūiiimojimui. Antri, jie padedi iš
kerti geresnį apylinkėj bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar,
Santaupoa, padėtos prlei 10 mtat- 

ilo diezui neia nuoiimčiuz nuo mė
nesio pirmoi dieno®.

Išduodami Certifikatal, kurie ne-

ENERGY 
WISE

Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t te a BomLoserf

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtos 
sumos ir jos išėmimo. f

Investavimo knygelės sąskaitos '
■»eša

UNIV RSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įsteigta 1923 metai*. 

l*Ulro» pietuos Mėmių automoMlUms ytitatytL

mauji»*oi cuiCAOO t, ILL, Thunday, Augu<t J, 197%



Redaguoja PRANAS ŠULAS

Rugpiūčio 6. 1978. Nr. 30 (40)
Whusimus ir slystu 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, IM, 60632

Nauja registracijos tvarka 
Fantus klinikoje?

Nuo š. m. leipos mėn 
džios Fantus klinikoje, 
čioj ž’nioj Cook apskr. ligoni
nės, Įvesta nauia reigistracijos 
tvarka

Aš iki čiol gydžiausi Fantus 
klinikoj. GI skyriuje dėl šir
dies negalavimo. Kai aš • nusi- 
skundžiau gydytojui, kad man 
iš . nosies retkarčiais teka krau
jas, tai gavau paskyrimo lapelį 
nueiti pas nosies ligų gydyto
ją. Tačiau mane nursės ten ne
priėmė, nusiuntė į “Emergen
cy” skyrių Cook ligoninėj. Ten 
išlaukiau 3 vai., nors nursė už
registravo, pamatavo tempera
tūrą. Ten radau laukiančių 40 
pacientų. Čia vėl liepė laukti.

Per tą -laiką nuvykau į akių 
kliniką* kur gydytojas patikri
no mano akis ir prirašė aki
niams receptą.

Po poros valandų Cook aps
krities ligoninės gydytoja mane 
priėmė ir parašė raštelįjrad vėl 
nueičiau į Fantus kliniką, kur 
mane turįs nosies ligų gydy
tojas apžiūrėti.

Kodėl aš turėjau vaikščioti iš 
Fantus klinikos į Coop apskr. 
ligoninę, kad pastaroj vėl siųs
tų į kliniką apžiūrėjimui?Petit-

pra 
esan

vybės (jointly o wned proper
ty) dalį, nors ši nuosavybė ne
gali būti pervesta bet kuriomis 
taisyklėmis jūsų pasirašytu te
stamentu.

Pvz., sakysime, kad jūsų 
nuosavybės vertė yra $250.000. 
Atskaičius atleistina nuo moke
sčių sumą (angį, vadinamą ex
emption) 60,000, pasiliktų ap- 
mflcestimama nuosavybės suma 
$190,000.

Normalūs federaliniai moke
sčiai, kuriuos tektų mokėti nuo 
$190,00 palikimo, būtų apie 47,- 
000 dol. Tačiau žmonos — vy-J 
rui skirtos nuosavybės neapmof 
kestinamos.

į tą įmonės fondą, tegaK 
ti. Kartais apkaitytos iš darbi
ninko uždarbio kontribuci  j os bū 
na įmokamo^ į dirbančiųjų pen 
sijų fondą, prie kurio prisideda 
įmonės administracija su savo 
įnašais. Jūsų išniokos priklau
sys nuo tų reikalavimų ir teisė
tų sąlygų.

KL. Prieš 4 metus jauna po
relė išsinuomavo 1 kambarius 
mūsų namuose. Jaunavedis ne
trukus mirė, jaunoji našliuke 
sugrįžo j savo gimtą miestelį, 
palikdama vienerių metų kūdi
kį. Išvykdama ji man pasakė, 
kad vaikutį atsibusianti mėne
sio’ laikotarpy, ir sumokės už 
vaikučio globą ir aprūpinimą. 
Tačiau jau praėjo žadėtas mė
nuo.. o nuo jos'jokios žinios ne
gavau ir negaliu surasti, kur ji 
gyvena. Aš tą kūdikį pamilau ir 
mudu su vyru norime jį turėti 
kaip mūsų sūnų. Ar tas kūdi
kis mums legališkai priklauso?

M. D-čiai

vennnas,

Jūs turite atsiminti, kad JAV 
federalinė išimtis 
nuosavwbei dabar yra nustaty
ta $60,000. t. y. federalinių mo
kesčių nereikia mokėti nuo pir 
mųjų $60,000 nuosavybės ver- 
.tės jūsų įpėdiniams.

Tačiau federalinių mokesčių 
Apskaičiavimui jūs turite priy 
■skaityti savo apdraudos (insu
rance policies) vetę, savo U.S. 
government Savings Bonds ir nė. 
Javo bendrai valdomos nuosa-

Jeigu jūs paliktumėt savo 
nuosavybės pusę arba $125,000 
savo vyrui — žmonai, federali
nių mokesčių apskaičiavimui 
iš viso palikimo (iš $250,000 at 
skačius $125,000) liktų 125,000 
dol., nuo kurios atskaičius at
leistiną sumą $60,000 liktų ap
mokestinama suma 65,000 
dol. Taigi nuo tos sumos tektų 
mokėti $11,000. Sutaupo 47,000 
— 11,000 lieka 36,000 dol.

Čia nurodyta suma yra mo
kesčių duodama lengvata.

Įstatymas nenustato, kokią 
dalį jūs turite palikti žmonai— 
vyrui.

Jūs galite palikti tiek^ kiek 
(exemption) Į pageidaujate, bet nemažinus 

ar trečdalį.
Bet įstatymo suteikiama tei

sė atskaityti mokesčių lengvatą 
iki pusės turimo turto.

Jeigu jūs paliksite mažiau 
turto, palikuotis gaus propor
cingai mažiau mokestinių leng
vatų.

Įsidėmėtina, kad ši mokesti- 
langyata negalioja tais at-

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

ma vaikui, motinai, broliui ar
ba seseriai.

ši lengvata duodama tiktai nešimą, kad trys 
vyrui arba žmonai.

Atmintina, kad yra skirtu
mas tarp federalinių ir valsty
binių mokesčių: federalinių 
mokesčių nemokama nuo pali
kimų, mažesnių, negu 60,000 
dolerių.

Sekantį kartą patieksime ži
nių apie atskirų įstaigų paliki
mo mokesčių atleidžiamas su
mas vyrui, žmonai, mažame
čiams vaikams ir kt. pr. š._

to pirmadienio rytą. |ma namą parduotų: Jeigu na-
Policija gavusi telefonu pra-j mas buvo pirktas tik vyro ir 

yyrai užpuolė Į žmonos vardais, tai dabar na
mas priklauso vienai mamai ir 
ji viena gal parduot namą be 
sūnaus sutikimo.

du sęnjonus ir kad tie užpuo
likai su 1972 m?Lar.colnu iš tos 
vietos paspruko. Tie užpuolėjai, 
netrukus paličijos buvo sulai
kyti ir buvo išaiškinti, kad jie 
yra tos apylinkės gyventojai, — 
John E. Williams, 21 m., Ber
nard Mrūmlinski, 17 m., ir Ed
ward Fitzpatrick, 19 m.
Užpuolikai buvo -nuvežti į poliei 

cijos stotį, kur; jie pasirodė ga
na agresyvūs, kad. kai polici
ninkas rašė protokolą, jie puo
lė vieną policininką Wasik mu
šti. Tačiau kitų policininkų bu-, 
vo greit “nuraminti”.

Užpuolikai kaltinami už 3 as
menų sumušimą, už laikymą 
automobily alkoholio ir vairavi 
mą be miesto vairavimo leidi
mo. '<■y f Rep. A. č-

ATS. Ne. Jeigu jūs norite, 
kad tas vaikas jums legališkai 
priklausytų,turit jūs su savo vy 
hu kreipti į teismą ir užpildyti 
formą “petition for adoption” 
ir prašyti teismą, kad tą vaiką 
jums įsūnytų. Panašiuose rei
kaluose daugeliui padeda lab-> 
daringa (Welfare) organizaci
ja ,pagal kurios rekomendaci
ją tesmas dažnai padaro išva
dą. šią procedūra be advokato 
pagalbos negalėsite atlikti, rėk

Suėmė tris vyrus, užpuolusius 
_du vyresnio amžiaus vyrus

Chicagos policija suėmė tris 
užpuolikus, kurie sumušė du 
vyresnio amžiaus asmenis Mar 
ąuette Parke, prie 6300 S. Map- 

yėjais, kai nuosavybė palieka-’ levvood ir skersgatvio užpraei-

KL. Pasakykite,, kiek reika- kės remtis veikiančias įstaty 
linga liudiainkųjcad testamen

tas galiotų tose valstijose, kur geriausiai pritaiko 
daugiau lietuvių gyvena? L J.

ATS. Du liudininkai reikalin
gi šiose valstijose: Aliaskoje, 
Arizonoje, Arkansas; Californi- 

jj.oje, Delaware, District of Co-I kuriuos terminus 
lumbia, Floridoje, Idaho, Illi
nois, Indianoje, Iowa, t Mary lan
dė, Michigane, - ^.Minnesotaj e, 
Montanoje, New Jersey, New 
Yorke, Ohio, Oregone, Penn- 
sylvanijoje, Washingtone, Wis- 
consine ir Wyominge.
Trys liudinnkai reikalingi Con 
necticut, Georgia, Mainė, Mas- 
sachuretts. -New Hampshire, S. 
Carolina is Vermonte.

mals, kuriuos tik teisiu žinovai 
pateikia 

teisėju, kad pastarasis padary
tu reikiama nuosprendį.

Great JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATS AKOME

KL. Vyras ir žmona prieš 25 
metus nusipirko namus Chica- 
goje;Dokumentai sudaryti abie
jų vardu. Jie turi tik vieną sū
nų, kuris dabar yra apie 40 me
tų. Prieš 10 metų vyras mirė,, 
nepalikdamas testamento. I)a- 
bar jo žmona nori parduodi na
mą. Ar ji viena gali parduoti 
namą be sūnaus su Šamo'ir ko
kia dalis priklauso sūnui pa
gal veikiančius IllinoisWalstijos 
statymus? A. M,

ATS. Jeigu sūnus »yra prira-| 
sytas prie namo dokiimenų, be 
4o, jei tfisyra vedęs, taijo žmo
na turėtų pasirašyti, rjėigu ma-

KL. Paaiškinkite, koksai tes
tamentas yra “holografiškas”?

R. G-tė
ATS. Holografiškas testamen

tas yra toks, kuris yra testato- 
toriaus ranka parašytas.Tai gali 
būti laiško ferma parašytas. Ta 
čiau ne visos šio krašto valsti
jos tokį testamentą pripažįsta: 
galiojančiu.

KL. Aš esu Chicagos darbo-, 
vietėje išdirbęs 12_metų. Taip 
pat žinau, kad mokėjau 4 įmo-( 
nės pensijų7 fondą. Pasakykite^ 
kokius išmokėjimus aš turiu 
teisę gauti? p. K.

ATS. įstatymas nustato, ’kad 
tiktai tas kentribusijas, kurias 
jūs įmokėjote iš savo uždarbio

KL. Malonėkite paaiškinti kai 
sąvokas.

ATS. Skirtas — sala į šiaurės 
rytus nuo Eubojos. Tėnėdąs_-į 
sala netoli nuo Trojos, garsi 
savo gyventojų turtingumu.Tra 
ja — Mažosios Azijos miestas, 
Trojadės srityje. Šis miestas bu 
vęs jau ir prieš Enejides vaiz
duojamąjį karą Heraklio nuka
riautos. Vėsta — Jupiterio duk
tė, namų židinio ir valstybės 
saugumo deivė. Jos šy^itp.yėje 
vestalės turėjo saugoti amžiną
ją ugnį.

I Bsial- 
bėjus, per pusę sumažėdavo. 
Turbūt jau taip žmogus “subū- 
davotas”, kad žmogus su žmo
gumi turi beadrautiūr taip iš
sikalbėjus, o dar geriau bend
rai pasivaišinus, užeidavo ūpas 
ir sutartinę sutraukti arba sa

viškę ar kaimynką išvesti pol
kutę sutrepsenti, o virtuvėje ke 
pamos dešros,'' "kugelis, virtinu-' 
kai—kvepėdavo ir ketddvo ape
titu tų skanėstų paragauti ir tas 
buvo tik prieš kelis mettis, kaip 
sakoma', niekur nėra pastovu-* 
mo; keičiasi margas svietas, 
keičiasi ir jo plunksnos. Gaila, 
kad dabar tų garsių piknių ^įie. 
tos išnyko d kitos , žolės 
apaugo. ' '

Garsus buvęs Bučo daržas na 
mams statyti išparceliuotas^
prie Tautinių kapinių ’^piknikų 
vietos aklydėmis apstatytos, o 
kitos apleistos pusta, nyksta. 
Tai už buvusio Bučo daržo,apie 
porą mylių pažangiųjų-piknikų 
vieta lankia sunykimo- iLeman- 
te šv. Vilos senelių prieglaudos 
nuosavybė apleista ir laukia;su
nykimo. Seniau ten buvo 
šlami piknikai. Bet teni atėjtis 
naujam vedėjui kunigui pikni
kai ruošti-uždraudė. • Gal kgd 
kartais galintieji pavaikščioti 
seneliai, nesusigundytų nueiti, 
ir “svieto^marmastj^jpąžiū^- 
ti ir dar gero ir bonkutę 
alaus išgerti

. Taip patįSpąįap daržas išė
jęs iš madbš; 'ten* buvo, ruošia-, 
mos garsios. “Jqni.g^’x ’ 
‘ 'Dabar gegužinėfftfe išeiaaal 
iš mados, draugijos ai* kfiiKal 
vieni pradėjo; kiti psftlejo/ruoš- 
ti geguznes (pifepfcusj/ysąlėsį. 
Na ir šunta,, prakaituoja, kaip

arba

Forging Fuel Economy

kinas!, kad. nevertą meškeli, ir 
-ruošti piknikus ~ orė, h^Tgįrdi, 
jaunimas į juoshęįoir.neįs; ^ 
tokių gegužinių mėgėjai dau- 
_guinas. iškeliavo amžinybėn, e 
kitb pašerto, sunkiai bepaeina, 
tai .dar-t salę vis. šiaip taip Atei
na, nors lazdele pasiremsčioda-

ŽINES
Liko tik malonus prisimini

mas, prieš kelis metus į pikni^ 
kus ruošdavomės kaip į kokius 
lietuviškus “atlaidus” susitikti 

i su šenai nematytais giminėmis,

nis. ’Taip ir liko iierūviskos ge
gužinės tik malonus praeities 
prisiminimas. ’ '

_ 'r Gegužinių mėgėjas

Šiuo metu vyksta Susivierijimo Hetuviiį 
Amerikoj eNau jiems Nariams Įrašyti 197i 

m. Specialus Vajus 
” * - ~ • ■*’*• *• • į * **

Susivienijimas kviečią visus geros valios lietuvius

mis ir privilegijomis.
Norime atkreipti ir esamųjų Susivnenijimoiiarię-dėmesį, kad

pridėtinėmis apdraudomis. . / '
Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų. metiniu mokesčių.

★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei
katos.

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000
iki $5,000. • ' ' ' '

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gah apsidrausti $1,000 arba
„ $2,000. 7 7 ‘ .

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą.apdraudą (Whole-Life VtI)
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 mrių(20Paymenį 
Life V-2) . , / •..

America to the place that la made 
out of .dreams. And, UB. Savings 
Bonds have been helping'to make 
hanpy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six yean. That means your dreama 
can come true faster than ever before.

Ycmi can buy shares in your parti- 
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan vdiere you work, or the 
Bantta-Month plan where you hunk,

Befogwyju know it. your American 
J- < will be a reality.

Take stock in America.
Now Bond* mature in less than ax yegjx

---- z

1 rl

J

-

X Dw4a beU W
af B 10 mcctha tm J

Booda ar* npUand if te. atoUn.
dMtroyad. When xwwhd aw JMrxsmiwrf *• 
■t jnr Nnk ia ant achtact tn 5Ė
or iqpd jaopne (mmb, and fitted te

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the foet savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is getting from car, parts before they even go into the auto
mobile. The fuel ps is being saved at Chevrolet's Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by HazeUa The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings vrerv put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones Which need the heat treatment, some three 
million cubic tat ot fee iBnoth, nr 36 oūUioo cubie

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamas ap
draudę vertybes (Cash Surrender ir Pdd UpJfąĮue) ' ’ 

Smulkesnių informacijų Ir specialiai šiam VAJtJI'ppteikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietitaį §LA^(hganiz»to« 
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreMUir į Susivieniji
mo Centrą: s

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street /. York, N.^lOOOl *Kį,
Tol. (212) 563-2210 '*

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datų (mėnesį, 
dienųjį metus),' tada siunčiant aplikacijas Jums bus praneiti ap- 
draudų mokesčiai.• -j-'v ■y'1



Rock fortieth*

Dailininko A. Cooper-Skupo sūnus Paul

AUJIENU
IKNIKAS j Taupykite dabar

POLONIA SODE

RSALUNIV
Chicago, III. 60608

Pss zis swjoa! jl*f at* 
U*i* dldellii* darbu. Firma, jia pa- 
d*i* Jnmx partekti asmenilkoa jūsq 
oirtmojimoa. Antra, jie padeda K- 
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

ūk u n ir 
nuleista

pergyvem-
1962 metų 
matė kaip

ENERGY
WISE i®

Organize car pools to 
save gasoline. . Ą
Don’t be a Bom Loser!

Storuose leidiniuose daug 
MoznuBi^aės propagandos,

Taupykite dabar.
Bantaupoi, padėtos prieš 10 mtaa- 

rio dien4, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirznoa dienos.

Išduodami Certifikataį kurie ne- 
Saiki

asmuo
nužerti krnvina k m>
propaganda, įterpiant

valdybai! nūisiatydi* 
v renkama naują val- 
valdybą išrinkti ir pa- 
pasiskirstė sekančiai: 

l/skuišs— pirmininkas, 
mtkauhkas— vicepirmi- 
Justinas Bobelis — sek 
Juozas Šlaitelius ka 
ir Augustinas Kapačin 
>cialiniams reikaalms.

kokia valstybė
— viskas sien-

ui* Ir THB DARK. Pikantiškų Ir tntvmjj nuotvKi. 
gyvenimo. Lengvu rtilius, gyvi kalba, gražiai IšleirU

Šiais metais, prieš metinį su
sirinkimą buvo pranešta, kad 
ir vėl bus svarstomas apsispren 
dimo klausimas, kuriai ben- 
duomenei turėsime priklausy
ti? Toliau “tupėti ant tvoros’’, 
yra nelegalu ir kenksminga 
bendruomenės veiklai.

Gausiame ir ilgai trukusia
me metiniame susirinkime, po 
ilgu diskusijų, apsisprendimo 
klausimas buvo pastatytas bal- 
aavimui. Beveik % balsų dau
guma, buvo nubalsuota pri
klausyti registruotai bendruo
menei,

VYTAUTĄ* THI GREAT- Istoriniai DLK Vy 
ptUe4£čgt to talko Lietuvos valstybė! ir jos Kaimynu istoriją 
r WOO; žietaii viršeliais $£00.
Mr knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
glbmk tfįgyU atsllantiui f Naujienai arba atsiuntus čeki c

e Kompozitorius Handel su
kūrė savo garsųjį veikalą “Me
sijas” per 25 dienas.

grupes, 
Rockfordo apylinė, kuris laikas 
laikėsi nuošaliai. 1976 ir 1977 
m. metiniuose susirinkimuose 
buvo nutarta, nepriklausyti nei 
vienai bendruomenės grupei ir 

apsiriboti vien tik veitine vei
sukurtais plūdinais, gi rusai va
dinami maloningiausiai. Juo 
daugiau tkacapai ir jiems pad- 
laižiaujan tieji nusikaltę žmoniš
kumui, tuo daugiau garbinami.

Paimkime štai dar vieną pa
vyzdį kaip nutylima, o tolygiai 
skelbiama melas: Visi žinome, 
lietuvių muzikiniame pasaulyje 
yra trys Budriūnai: Antanas, g. 
1902 m., Bornius, g. 1909 m. ir 
Motiejus, g. 1898 m. Gi “Lietu
viškoje Tarybinėje Enciklopedi
joje”, II t.. 299 psl., teminimas 
vien Antanas Budriūnas. O kur 
kiti Budriūnai? Kur užsienio lie
tuviams taip žinomas ir kaip 
kompozitorius mylimas Bronius 
Budriūnas? — Apie juos nei 
žodžio!

gos Komunistų partijos vidaus 
ir užsienio politikai, TSKP ko
vai dėl taikos, demokratijos ir 
komunizmo idėjų pergalės”.

šie žodžiai jau smirda melu,’xfekas ne 
nes komunizmas negal būti ko
va “dėl taikos, demokratijos”., 
Komunizmas yra melo, neteisy
bių, keršto, okupacijos, viso 
žmoniško, religinio ir dorovinio 
pagrindo panaikintojas, bruta
lios vergijos velniškas saugoto-

Tarybinė Enciklopedija 
t 'K - > ■ ' I ir II tomai

Atsivertus Bostone, Mass., 
JAV-se išleistą “Lietuvių En
ciklopedijos" III t., 318-319 psl. 
randame visų trijų Budriūnų 
paminėjimus ir jų aptarimus.

Galima pasinaudoti techniki
nėmis “LTE* žiniomis, jei į jas 
nebuvo įmanoma įkišti komu
nizmo šiukšlių. Šiaip viskas nu
pinta rusiškai komunistinio sli
bino įsakytais “ukazais”.,

Gaila redaktorių, bendradar
bių, kurių paselbta labai daug. 
Visi jie turėjo rašyti pagal duo
tus komunistę įsakymus, nuo
latos įkišant bolševikinius pa- 
mazgynus. Jie, spėtina, turėjo 
rašyti per kruvinas ašaras. 
Užuojauta vagsams lietuviams! 
Rusiškai komunistinė okupaci
ja yra kartu-

Kęstutis Gardinas

Nuotakiausias jos 
mas buvo pirmasis 
gegužės 9 d. žmonės 
tornadas karvę paglemžė, bet 
niekas nematė, kur ją pametė, 
dėlto savininkai nusprendė žu
vus ir pamiršo, bet koks buvo 
nustebimas kai po kelių dienų 
ji grįžo į Lohses farmą ne tik 
sveika bet ir dieni (nėščia) ir 
laikui atėjus atsivedė Holstei- 
nų veislės puikų veršį.

Vienas Lohsių kaimynas turi 
tos veislės buliu.

Rockfordo apylinkės in 
s: knygos, kasa ir k t. 
rdouta be jokių neš
iu. Stamboka pinigų su 

perkelti! į reg. lien- 
.is Rockfordo apylin-

Reikia tikėti, kad naujoji vai 
dyba, tęs toliau puikiai vedamą 
darbą ir Clevelando ir Lemon 
to “bendruomenininkams” grį
žus i tikrąjį kelią, bus vėl dir
bama sutartinai pavergtos tau-

Vietomis yra neutralių žinu
čių, bet tokių begaliniai mažai.] 
Net menkiausias, nekalčiausias* 
rašinėlis, 
miestas, 
giamasi 
nizmo 
kokį šlamštą. Galimas dalykas, 
grynai pačių čekistų parūpintą.

Lili lakstyti po pasau
lį. ir tikrinti, ir pataisyti eilutę 
po eilutės. .

Užsienio lietuviai -stengami 
visiškai nutylėti arba .jie dergia 
mi. Sakysime, 1 tome'tepaminė
ti du lietuvių rašytojai, gyveną 
užsienyje (vienas jau miręs). 
Antrame toriie nutylima, kad, 
dr. J. Basnavičius pirmininka
vo ir pasirašė Lietuvos Neprik
lausomybės artstatymo aktą Vil
niuje 1918 m. vasario 16 d. O 
toks nutylėjimas yra melas, lo
kių melų pilni puslapiai.

Keistu atsitikimu 1 t-me yra 
teisingas rašinėlis apie DLK 
Algirdą (150 psl.). Nors šalti
nių nenurodyta, viena knyga ir 
ta pati lenkų kalba. Rašinėlis 
teturi vieną skiltį, % puslapio. 
Yra ir DLK Algirdo vaizdelis.

Antrame tome neblogas ra
šinėlis apie M. K. Čiurlionį, su 
keliomis, spalvuotomis, iliustra- 
cijo. Bet štai: kokiu “objekty
vumu” saistomasi, galima nus
pėti skaitant apie Čikagos lietu
vių spaudą, nei žodžiu neužsi
menant apie “Draugą”, “Lais
vąją Lietuvą” ir kai kuriuos ki
tus peri j odinius leidinius. Iš 
Čikagos lietuvių veiklos duotos 
dvi nuotraukos: socialistų suva
žiavimo 1916 m. su komunisti
nių šūkiu viršuje, ir “Vilties’’ 
laikraščio redakcijos patalpa iš 
lauko . . . Baisu! Melas nuty
lėjime, melas eilutėse ir bend
rame pristatyme.
Koktu skaityti tas knygas,nes 

melas kyšo kiekviename pusla
pyje. Užsienio lietuvius vadina 
nadionaHstų buržujais hitleri
ninkų talikininkais, fašistais, 
žudikais ar kitokiais komunistų

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įjteljt* 1923 mRUh T< 421-8070

lAUlrot pietuos Memxi potatytt

Du kartu sav » amžiuje 1962 
iir 1967 m. ji pataikius smar
kios audros tornadui ant kelio 
ir abudu kartu tornado straub
lio buvo pagrobta 
pakelta nuo žemės 
sveika ir gvva.

jrąkymas, atsak. sekret. B. Kur- 
IjLulis. Tie patys ir antram to- 
mui. Redakcijos tarybą (rašo: 

'sudarę kelios dešim- 
tys pavardžių. Spausdinama po 
75.000 aįąį lįaunė. Kaina 7 rub- 
įįi.,‘ t- tomas turi 640 psl^ tiek 
pat ir antras išspausdintas 1977 
in. Gausu: iliustracijų, brėžinių. 
Yra spalvoutų nuotraukų, pa- 
yę^.sįę; brėžinių, * žemėpalių. 
I^nygps didelio formato, kietais 
.yirię|iais, • ' ?

L* Redaktoriai yra griežtai įpa
reigoti dubti piktas komunisti- 

žiniai', dažnai nutylint tiesą, 
Skelbiant melą. Tatai aišku iš 

vietos 
^TE": .deiriama' kitų tarybinių 
^respublikų:■" it - vfšoš Tarybų 
'jSyhngęs/ekonomijos ir kultū
ras iimėjifnąrris, TSRS tautu 
-Istorijąiyr lenininei Tar. Sąjun-

Leidinys yra gryniausia ko
munizmo išpera. Tos vadinamos 
“Lietuviškosios Tarybinės En
ciklopedijos” bus dvylika tomų. 
Kiti bus tolygūs.

Ištisai skaitome piktas komu
nistines informacijas, garbini
mus visokių komunistų pašle
mėkų, lietuvių tautos naikinto
jų, kruvinų okupantų. Gausy
bės puslapių grynai rusiškai ir 
komunistinei melo propagandai 
kylyti. Menkiausii kacapų komu 
riistai, žudikai, jų kruvino re
žimo generolai ir kalikai pris
tatyti paveiksluotai, su iškiliais 
aprašymais. Pasinaudotas med
žiagos šaltiniais, dažniausiai, 
nurodomi rašiniai rusu kalba.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtof 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelė! iškaltos
^eša w

— Hurano ežere, Kanadoje, 
yra Manitoulin sala. Toje sa
loje yra Manitou ežeras. Jis 
užima 41.09 kvadratines my
lias 1.068 kvadratinių mylių 
saloje.

Gtllmi taip pat užsisakyti pzštu, atsiuntus čeki arba money orderi, pHe 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.

Leidyklą “Mokslas” Vilniuje 
j$76ž m. ^išleido “Lietuviškos 
'ę^ry^inėa Enciklopedijos” I to-

Ncpergausiausia, bet beikh 
Rockfordo apylinkė buvo nu
brėžusi gražų kelią Rockforde. 
Daugumas minėjimų buvo at
likta su Čikagos, Kenoshos ar 
kilų apylinkių pagalba.

Ne-vetirni buvo Rockfordie- 
ciai ir lietuviškiems reikalams, 
čia rasdavo prieglobstį Čikagos 
skautai savo kasmetine stovyk
la. Buvo renkamos peticijos, 
dalyvauti proteste dėl Sč Kudir
kos išdavimo. Paremtas Tau
tos Fondas, lietuvių klubas, lie
tuviška parapija ir daugelis ki
tų darbų, atliktų per 25 me-

Nauja registruotos Bendruo- menei suskilus į 
menės apylinkė

Amerikos Lietuviu Bendruo-

1 )a\ enport, Iowa.—Ūkininkė 
(Jiris Lohse, kuri savo ūkyje 
turėjo steljėtiną karvę, kuri ke- 
liis kartus buvo tamadų velyta 
ir mėtyta, praėjosį šešta
dienį nugaišo, suhiakda 25 mt 
tų amžiaus, paskelbta laimin
giausia karve visame Scott apsk 
lityje.

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUT) NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJOJVTSIMINIMUS^ 
Or. A. J? Gusjw — MINTYS IR DARBAi,““259 1908

metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienas ir 
____rūpinimą. -----------------------------------—-------- 

br. A. J. Gu««n — DANTYS, ją priežiūra, sveitau ir grožu. 
Kietais viršeliais, Tie to j e $4.00 dabar tik---
Minkštai! viršeliais tik ----------------------------- —-----

Dr. A. J. Gutstn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 
Kelionės po Europą įspūdžiaL Dabar tik -—------------

Lmdna rašyti, bet tai yra dar 
vi< mis pavyzdys, prie ko pri
veda partinės ambicijos centro 
valdys de* bend ra darbia u tojų 
padkii,/avimas okupantui ir ne- 
s'ska'tymas su daugumos nuo-

WI0
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Noo gruodžio pirmos d« 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose;
metams_______
pusei metų ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metaną-. ___

pusei metų ____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metu __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
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vienam mėnesiui

$16.00 
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$18.00 
$ 3 JO
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$18.00 
$ 4.00

$33.00
$18.00
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Naujienos eina kasdien. Įžaki rUm r 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted StZ, Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia rimti pakto 
Orderiu kartą /u užsakymu.

Money

NAUJTENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 Tai. vakaro. šeštadieniais — iki 12 viL

Kaip gražiai pakerpa
Paskutiniame Aidų numeryje atspausdintas vieno, 

atrodo, padoraus žmogaus straipsnis, pavadintas “šių 
dienų informacijos revoliucija ir kompiuteris”. Straips
nis lengvai parašytas, suprantamas ir net pailiustruotas 
penkiomis elektroninėmis dėžėmis. Visos dėžės gražiai 
sujungtos, kiekvienam užteptas tinkamas pavadinimas.

Pati svarbiausioji dėžė pavadinta elektroninis žiny
nas. I jį sueina žinios iš visų kitų modernaus skaičiavimo- 
dėžių. Viena dėžė vadinai “elektroninėmis smegenimis, 
Smegenys tiesia žinia yra sujungti su elektroniniu žiny* 
nu. Prie elektroninio žinyno taip pat yra prijungtas ir 
•‘elektroninis žinynas”. Atrodo, kad elektroniniai sniege 
riys, suderinę savo veiklą su “elektroniniu žinynu”, čia pat 
pakiša pageidaujamus rezultatus. Iš “elektroninio žiny
no” išeina dar viena jungianti viela, kuria traukia tiesiai 
“spausdinimo mašiną”. Menkiausios vertės turi infor
macijos skaitimo mašina — kurios reikšmė nebūtų tokia 
jau svarbi, bet jos nėra pradžios operacijai. Nepaskai
čius pirmos žinios,-visos kitos mašinos neturės ką veikti, 
o pati paskutinioji neturės ką spausdinti.

Turint galvoje, kad kiekvieną dieną ne tik tarptauti
nės, bet ir didelės organizacijos- informacijos darosi vis 
sudėtingesnės, elektroninės mašinos darosi reikalinges
nės. Apie elektroniką turintieji nuovoką stengiasi su pag 
rindiniais dėsniais supažindinti vis platesnė informa
cijos reikalingus asmenis. Jeigu Keblys, besiviešėdamas 
Vilniuje ir gavęs įsakymą ruoštis pirmajai “Striptyzo” 
laidai Amerikoje, buvo žiniomis pasidalinęs su savo arti' 
maišiais draugais, tai dalis būtų pradėję raukyti kaktas. 
Betekai Keblys, artimiesiems nieko nesakydamas, knygą 
atmušė ir ateitininkams išsiuntinėjo, tai tokio klausimo 
nekilo. Pats svarbiausias klausimas — mokėti už knygą. 
Būdami pareigingi, organizacijos nariai už knygą sumo
kėjo, jokių klausimų nekėlė ir atidarė duris Į naują elekt 
nikosfetapą.

zakevičių ne Vilniuje, bet Detraito paežerėje, turtingos 
advokatės bute. Kas ten buvo nutarta ir kas nutarta kep
ti, patirsime už poros metų, o gal kiek graižiau. Šį kartą 
Kazakevičius kelias savaites sukinėjosi ne tik Kaliforni
joje, bet buvo Chicagoje ,lankėsi Detroite, metėsi su ma
žai apsiskaičiusiais žmonėmis, bet matėsi su nutarimus 
vykdyti pajėgiančiu Kebliu. Jeigu jis pajėgė išleisti “Strip 
tyzą” tau galės išleisti ir savo žmonos eilėraščius.

Ne visos žinios patenka į kompiuterius. Ne visoms 
žinioms, aišku, ir kompiuteriai reikalingi. Praeituose Ai
duose buvo paminėta tapytojo Miko Šileikio" 85 metų am
žiaus sukaktis. Šileikis seniai išgarsėjo amerikiečių tar
pe. Pirma amerikiečiai — meno mėgėjai nulenkė jam gal
vą ir išpirko veik visus jo Michigan ežero kopų paveiks
lus. Visi pripažino, kad niekas tokių vaizdų ir tokių natū
ralių kopų nepajėgė piešti, kokias pajėgė piėšti Šileikis. 
Jis mėgo piešti Jam tekdavo eiti anksti į da’roą, bet va
saros metu jis rasdavo laiko dar anksčiau nuvažiuoti į 
kopas ir pasidaryti bent poros paveikslų škicus. Vėliau, 
kitą dieną, o gal kartais net ir kitą savaitę, jis ruoš škicus 
baigdavo. Kartais paveikslai jam atnešdavo daugiau ne
gu darbas spaustuvėje, bet Paulina patardavo spaustu
vės nemesti. Paveikslai ir jai patikdavo, bet ji patarė2 žiū 
rėti, iš kur duoną galima užsidirbti... ,

Butų buvę įdomu,-kad per kompiuterines dėžes būtų 
buvusi perleista ir visa dailininką šileikį liečianti infor
macinė medžiaga. Vienuoliai bando-būti objektyvūs ir 
stengiasi teikti tikslią informaciją, bet kaip galėjo būti 
paskelbtos tokios tikslios žinios apie modemus kompiu
terius, ir toki melai apie vieną padoriausią menininką Mi 
ką 'šileikį. Kartu su gerais ir padoriais darbais į “elektro
ninį žinyną” buvo įmestos ir šileikio draugus degutuo
jančios žinios. “Elektromagnetinis žinynas” juk būtų ga
lėjęs tas žinias patraukti į šalį ir neleisti įkristi į spaus
dinimo mašiną”. Bet taip neatsitiko. Kas kada įkrito, tai 
ten ir pasiliko. Buvo paskelbtas patikslinimas, bekeikia 
manyti, kad tas patikslinimas įkrito atvirkščia puse. Jis 
atspausdino, bet nieko nepatikslino. Jis' ne tik nepaska
tino, kad bet patvirtino, kad viskas, kas apie šileikį buvo 
paskelbta, tai buvo teisingai pasakyta.

Kompiuterizuoti patikslinimai dažniausiai daroriii' di 
desnei kontūzijai, bet p. Šileikis šį kartą pabrėžė, kad-jo 
patikslinimas daromas “dėl aiškumo”. Paskelbus p. Šilei
kį ir visus jo artimiausius bendradarbius liečiantį straips 
nį ir šileikio patikslinimą, jokios aiškumos neatsirado.- 
Šileikis norėjo aiškumos,- bet tos aiškumo^ jis’ neftOkėjo1 
tinkamai dėstyti. Kitų skatinamas, jis pasidarė saū didelę 
.moralinę žalą, nupiešdamas kelias karikaturaš “ateisti-" 
niam šlamštui”. Neteko išsikalbėti su-menininkų, kas ga
lėjo pastūmėti piešti šlamštą, bet jeigu jau krūtinė skau
da,- tai Šileikis bereikalingai save kankina padaryta “nuo 
dėme”, šileikio gali nebūti gyvųjų tarpe, bet- jftšiiūefęs 
be orientacijos ir atsakymo į bent vieūą sVarb'ėšiiį kiadi- 
simą jo- pieštas vienuolis bus likęs brangiausias jo darbas. 
Nei vienas kitas lietuvis menininkas-nepajėgė palikti kk 
to išsiblaškiusio ir pasimetusio vienuolio, kokį palikė’ Šk 
leikio akis ir pieštukas.

Jeigu žilo plauko sulaukę vienuoliai gėrisi Šileikio1 
kūriniu, tai jam nėra prasmės savęs' kankinti. Vietoj ša^-'

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

PLANUOJA LIETUVIŠKŲ 
PREKIŲ CENTRĄ

užsimojusi išvystyti įvairiau
sių lietuviško motyvo dalykų 
gamybą ir prekybą visoj šiaurės 
Amerikoj ir net kituose laisvojo 
pasaulio kraštuose. Mūsų tiks
las — sutelkti kaip galima dau 
giau lietuvių į vieną distribuci
jos sistemą, kad skatintume 
kurti dar daugiau lietuviškų gė 
rybių — masiniu' platinimu kel 
tume lietuviškąjį sąmoningu
mą.

Mfe- nesiekiame sū niekuo 
konkurūbti Mėšžngaį mes no 
rrnfe esančionis lieuvių preky
boms padėti, jas aprūpinti gau
sesnėmis' b^ įvairesnėmis gėry 
bėmis'; norime dirbėjams, leidė 
jams ŪT MSėm's' gamintojams 
atverti dar. iki šiol jų nepasiek
tą rinką"; 6 pb visą ŠiaUTės' AiKė 
riką ir kitus kraštus pasklidu- 
sioms betėvių masenis trokšta
me sudaryti patogią, galimybę 
per -mūšų centrą pnėnliamai tcp" 
mis gėrybėmis pasinAudoti

Pagrindinis mūsų veiklos- r 
rankis — didelis, mažiausiai 52 
psl. spalvotas liuksusinis kata
logas, kurio1 paskleisinfe daū-- 
giau kaip 25,000 egzempliorių.- 
Jis pasirodys tik rudeni nės te?

gelio atsiliepti nespėjusių ga
mintojų. (Jeigu būtume apsi 
riboję tik prekėmis, kurias mes 
patys gaminame, tai katalogą 
— žinome, daug siauresnį—bū
tume jau paruošę).

Vien išspausdinti tą mūsų 
planuojamą spalvotą katalogą 
kainuos tarp 20 ir 25 tūkstan
čių dot, todėl mums yra laba? 
reikalinga lietuvių visuomenės 
parama. Pirmiausia kviečiame 
katalogą iš anksto užsisakyti, 
prisiunčiant 2 dol. JAV ir Ka
nadoj (3 dol. kitur) išlaidoms 
padengti. Kadangi katalogą lei 
sime, tik vieną kartą, jį papUdy 
darni laikas nuo laikb priede
liais (o nebe naujomis katalo
go laidomis), tai užsisakydami

egzempliorių gausite.
Be to, mes į katalogą priima 

me visokius lietuvių prekybi
ninkų ir šiaip organizacijų bei 
pavienių asmenų skelbimus.Tai

garsinti Jūsų prekybą, patarna 
vinią ar idėją. Prasme"'teirau’" 
tis* pas mus* dėl skelbimų kai-

Pabrėžtina, kad tokio užmo
jį — visų lietuvišką interesą 
atitinkančių prekių gamybos 
bei distribucijos' centro visės iš 
eivijos- mastai — dar • niekas

prieš mus nėra bandęs įgyven
dinti. Todėl mums labai ra km- 
tautiečių pritarimo bei para
mos. Jeigu kas dirba lietuviško 
stiliaus gaminį, ir- mūsų orga
nizacija- dar nėra su juo susi
tarusi, prašome skubiai atsi
liepti, kad galėtume įtraukti į 
katalogą. O S visų lietuvių lau
kiame’ir prašome talkos. •

Reikia paminėti, kad, išvystu 
plačią distribucijos sistemą, 
ypač lietuviai nekalbančių ar 
toliau nuo lietuvybės centrų gy 
venančiųjų ‘ tarpe, talkiname 
mūsų veiksniams bei.kitoms or-j 
ganizacij oms, dovanai skleisda- - 
mi jų isformacinę literatūras j 
ypač anglų kalba. Tap pat tal’f ^ 
kiname lietuvių spaudai, rink-Hb^ 
darni laikraščių ir žurnalų pre-, 
numeratas.

Gintaras Karosas

Prezidentas pasalino Portu
galijos premjerą

LflSBONA, Portugalija. — 
Prezidentas Antonio Ramalhc 
Karės atleido is pareigu minis
ter^ pkniininką Mario Soeręs, T

teko konservatyvų paramoj ■ , 
petns pa&traukjaš iš kdSIicijos. į

Soared buvo čentri&fė: figūra į. 
į^artugrfijal grįžti-deiiokra-1 
fine sutvarką po 36 mėtų de-1 
šininJį‘ dikfdTūrbs. “AJ* visuo- į 
met bandžiau daryti kas ge- : 
riausia mano kraštui. Rytoj L 
grįžfū1 į BSenr.-fiKrllip sočia- 

pirirfiKnkas’’,

knygutę. Nagus turi graužti, kurie nesuprato, nestudija
vo ir nebandė išaiškinti pasaulio- ir- žmonijos laisvės sie
kiančių fėgųy neįsiriĖiavo į ji^gretas ,bet pasiftėfę ėjo 
į jėzuitų kaftpeliuš1 fnėtetis, ieškodami toleraifcijGS.1 Jėzų- isafeij-pasSis parėtose kol bus 

vikritikos ir bereikalingo sąžinės g/aūžimd', reikia'šftnftųitai juo stabai graa^ jakir^o1/ 
ti į šalį visus kritikus klaidų-pataršyti hepajė^išfiti feoift-f " .

$ud&fytas> naujas kabinetas.
Sta^e^ TWinistef^' kabinetas | 

buvo aštuntasis po revoliucijos, 
kuri nuvertė 36 metus išsilaL, 
kiurių Antonio de UĮiyeircyJSa-

........................... _ J Vienus kerpa Kaz^ėvfČf®, IffČūs kel-pa jėzuitai
piuterį piešti. Jeigu žmogus nesiims pozityvios akcijos,,ftoningai lietuviai nesileidžia kitų kerpami. Jie sąmonių 
tai sukti kompiuteriai tol ramumo-neduos, kol išsineš-pasagai žygiuoja į savo tautos laisvę. Patys žygiuoja ir kitus

Šiomis dieriomis tas pats Keblys susitiko tą patį Ka'-kutinį paveikslą ir Įrašys savo -pavardę?-į paskutinę? banko1 fkvieei^x •- t ? laaaro- di^tatūr^ įį. jį;
NhMa

padeda motinai. Prieš keletą metų jis buvo' išmokęs'’ 
skraidyt#/- tft-ėj^ privataus I‘^ūnb?JkeūžT?ą, bet pas- 
kuft»ais‘ m4td9s^nė(>eskjraidoS. Labai &ftėjbsi savo tė- 
vo> afįkttf sfendiudį- ir savo MotfiPos/furimS, bei mano 
sūtaupfa dokuinentacine — archyvine medžiaga.

■’ Į Sūn&u& Pbltfpo atsiminimai apie tėvą

Kol motina gamino pietus, sūnus Pilypas papa- 
šakojo savo atsiminimus apie tėvą, kuriuos įrekorda- 
vau į magnetinę juostelę. čia ištisai paduodujo atsimi- ' 
nimus, iš juostelės perrašytas ir išvertus į lietuvių kal- 
bą: , ■ • i

E. J.: — Pilypd?/i? vaikystės atsi
minimų muniš ką? papasakoti apie saK-p’tėvą?

P. V.: — MaWtr vailcystė^ atsiftuniwai apie tėvą 
prasideda nliO 11^5 m e To,- ttfoj po Rujo' Pasž karo’ lakų’ :

Mes tufė>o)W' pasistatę namąj BėHerieiV.. Wastiftg’ 
ton valstijbjd. RŠtĄe- Washfl^gtonib ežero pUsejč- 
Seattle mift*a> s* savo Bbtelng' aviacijos dirbtuvėthis. 
Namo statyba užtruko mėAe^s; nes"vvfaisfo kiro 
nebuvo gafiihA' g§ft»f kfep ktfrių stąĄbmių. mčdfeįkgų. 
Pamenu, žieftf ptWdbft#- jau nauj&ie Aaiile, bei be 7 
šildymo sistėnibs. Kffremrtirt! tik ži^fiį, i* Sfonjt laip * 
vaikui, atrodė tabaf šarfU...’tėvas mėgdaife sSUftiėti, ir/ 
dažnai savaitgkliaiur v$kd&ome į žetfclidfc esančius 
Cascade kalnus. ..

Vėliau persikblėflte^gyventi į San Bernardino, Ca
lif., bet, netrukus prasidėjus Korėjos karui, tėvas vėl 
buvo pašauktas aktyvios karo aviacijos tarnybc.n. Prik 
lausė netoli San Bejyiardino esančiai Norton aviaci
nei bazei. Čia t?v6' pomėgis (Hobby) buvo fotografa
vimas. Važiuodami į dykumas ir su spalvota*filmą fo- 
■^grafWa^iifb dVftftnU’ Nuotrauliij išaiškini
mui, padidinimams ar skaidrėm^-pasinaudodavome

■>kas Lietuvą.
I Spėju-,- kad mes buvom#pififttėji pbkario1 atei- 
viailiėtuyiaiV aplankiusieji F.- Vaitkaus1k-aSpą. Padėčiau 
gana* -daug- kapo ir sklypo spaNoft: ntfotVaukiį'.

STfečiuo.se pas M. Vaitkuvienę
Iš' kapinių- pasukome tiesiai f ryttK, į gietirtiūt 

esafllį ŠheftoygaA' miestelį. M. Vaitkuvienės namą su
rasti- nebuėo stihftu, nes gatvių numeracija yra suda
ryta pagSI kompafeą, panašiai, kaip Chicagoje. Jos na
mas yra įkalniai# labai gražioje gatvėje, netoli Michi
gan ežero kranto 1. Namas medinis, pastatytas kiek ato
kiau nuo gatvės. Tarp1 namo ir gatvės; yra gražiai pri
žiūrima pievelė, o arti namo, kur auga dekoratyviniai 
krūmtfrar," įrengti^ paukštėlirims lesykla.

Pasisveikinome. susipažirtOme ir buvome nuošir
džia strtikfi. Ponia Vaitkuvienė mažo ūgio, smulkaus 
sudėjšrio; Veitio bruožai dar tebeprimena j* matytą 
nuofrtMkoSc.Vaitkams 193& nt lankantis Lietuvoj1. Gale 
tų būti apie 65-70 metų* amžiaus. Kalba tik angliškai, 
žvilgsnis kiek? nuliūdęs, gal ta? įsibrėžę pergyvenimai 

,dėl Isdiui* ankstyvos savo vyro mirtie# (F. Vaitkūk mi- 
rė.būėfenrtąs tik 40’ m. amžiaifeL

Ten'- put mus sutiko ir Vaitkų sirtibs įkypas, gi
męs- 19B9 'mėfhis, taigi jau apie 39 metų amžiaus, ta
čiau atrodė labai jiaunai. Jam ncdubtuita daugiau, kaip 
3b metų. Tai ’nepaprastai nuoširdaus if atviro būdo, 
gražių veMo iferuoSų, Jabai primenančių savo tėvą, jau- 
nuolTsT^ltyS- Avėtyftos, kūno sudėjimas atletiškas, visa 
laikysena labdi liUluviška, nors lietuviškai kilbėti nė- 

unokėjtrz Pifypbs ši) šeima ‘gyvena gretimai esančiame 
rmme> aognta *iu sūnus. Pagal,ppofesijf jis yra- offji- 
nmės- ehemijok iūžinierius, * tarnybiniais reikalais tu- 

. _ , . , _ _ , rįs daug kelinti. Daug savo . Hrsvahrikro pavėnėm
- -- -------.. ..".u,. finis solo skridimas vienmotoriu, 1935 m. rtųJSėjb*"21 [■skantHkur-veiklai, yra skautininkas; Susidariau įspū- 

yra arti vienas kilo, tai ir jų kapinės yra sujungtos į d.”. Deja, truputi nusivyliau, kai įraše neradau nieko, dį, kad jis yra ir labai geras sūnus, nes kiek galėdamas,

' NAWfENOS, TftflTday; Xugusf ■ f97ą

E. JASICNAS

Felikso Vaitkaus kapą ir gimines
aplankius
(Tęsinys)

vč-

Pik. Ifn. Feliksas Vaitkus.
Diena pasitaikė ypatingai graži, saulėta, kiek 

šoka. Kelionė puikiais greitkeliais užtruko tik apiė 3 
a olandas. *vykomė visa'valanda anksčiau, nei buvo
me susitarę. i<> ’ėl nutarėme surasti ir aplankyti Koh
ler miestelio kapinėse palaidoto a.a. F. Vaitkaus kapų.

Kadangi Schcb?ygan Falls ir Kohler miesteliai

vieną. Kažkada anseiau mūsų spaudoje buvau skaitęs,* 
kad F. Vaitkus yra palaidotas Brotz šeimos mauzo
liejuje. Tokio mauzoliejaus nesuradę, mudu* su Jūrate* 
pradėjome skaityti pavienių kapų paminklų įrašus.- 
Apėmė keistas, dalinai įgraudus jausmas,- ka4 štai 
mes, tėvynainiai iš Lietuvos, šioje paminklų jūroje-ieš
kome mūsų transatlantinio lakūno kapo. Po gero pus
valandžio ieškojimo, kapų pagaliau subadome;
t_____ ' - . •

Felikso Vaitkaus kapas

Pasirodo, kad a.a. F. Vaitkus yra palaidota nė 
mauzoliejuje, bet didžiuliame, apie 25 metrų ilgio ir 
15 metrų pločio Brotz šeimos sklype. Pats sklypas ap
tvertas gyvatvore su akmeniniais suoleliais pailsėji
mui. šeši kapai. 3-4 metrų atstume vienas ncb' kiT(57 
užvožti apie 150 cm. ilgio ir 75 cm. pločio plokščiais 
paminklais, lygiais su žemės paviršium, kurluoSė yra 
iškalti mirusio vardas^ pavardė ir gimimo-mitinio nYe- 
tai. Ten ilsisi ir F. V. uošvis A. Brotz. Septintasis ka
pas dar neturi paminklo, jame yra palaidota* prieš du 
mėnesius unirusi M; Vaitkuvienės sesuo.

F. Vaitkaus antkapyje yra iškaltas sekantis įra
šas :

LT. COLONEL 
FELIX Waitkus

1907 — 1956

SIXTH
TRANSATLANTIC

SOLO FLIGHT
SINGLE ENGINE . ' ; > c / _

SEPT. 21, 1935
Lietuviškai išvertus, būtų: Tik. Itn. FelilįsakVait

kus, JAV oro pajėgos, 1907-1956; šeštasis trhnsatlan-

(Bus daugiau)
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DR. PAUL V. DARGIB 
GYDYTOJAS IR chirurgas 

Wootchasfar Community klinilto* 
Medicinai direkforiM

W3« 5. Hanhaim Rd., Waitchoitar, iL. 
''ALA. DOS: 3—8 darbo dieaomia ir

DR. K G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So, PųJaaki Rd. (Crowtord 

Medical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susiturimą 

Jei neaUiiitpia, skambint) 374-8004.

Tots 562-2727 arba 562 -2728

DR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
•Totof. 696-0533

VilUy Modical C.nt^- 
'860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

•lotogiQ srucjuo* oiueufiui^ng

ZIGMAS L GURA

Į si trokšta Lietuvą vaduoti. Gir-
■ di, Vokietijoje taip pat pasape 
šame, bet dar nesuskilome 
Baigdamas kclelą minuciu pa
linkėjo visiems geros sveikatė
lės. Vėl visi linksminosi geroje 
nuotaikoje iki vėlumos vaisiu 
daniiesi Stasės SimoE Ūsiene s 
pagamintais valgiais. Gėrimus 
tvarkė Antanus Vaitėnas,, Al
binas Bliudžius ir kiti. Buvo ir 
laimėjimo stalas, kurį tvarki 
SteFar Kauneiienė ir Stasys ši 
inoliūnas. Laimingieji: Lidija 
Mengelicnė laimėjo Albino Gri 
guičio tapyta paveiksią, Jonas

■ Gaižutis-St. šimoliūnienės šia u 
* din ūkų darbo paveikslą. Ką ki

ne pasilikę 
atsilankė

J ti laimėjo taip ir
‘ klintyje. Publikos
■ per šimtinę. Išvyka pasisekė
• labai gerai.

Ani. Stikauskas

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Testo vi mino match kaip smilkalai prieš tave, mane rank v pakė
limas kaip vakaro valdomoji auka".

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais art>a savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli

mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusias die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika & Evans
.‘EU — BE 3-5893 .

PR. A. B. GLEVEGKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS g 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

W Watt 103rd St r m. ) 
Valandos pagal gn ana rimą

OPTOMETRISTAS
kalba lietuviškai

Uit W. 71 St. Tel. 737-5145
Tikrina .akis Pritfiikn akinius ir

“contact lenses”’
Vai. agal -Kuai tarimu uždaryta treč

INKSTU, PŪSLĖS J“. 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 .WEST 63rd STREET 
-VaL antr&u. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vak 
Offeo Jelef.; 776-2830 

Rezidenciįoe telof^ 448-5545

Laisvos mintys

Lietuviu kalba
(Tęsinys)
Jai yra nesusiprati- 
abi kalbos vra tiek

Žinoma 
inas, nes 
pasikeitusios, kad nei iš tolo

j viena į kitą nėra panašios. Be- 
i veik' tą patį galima ^pasakyti ir 
[ apie pačią seniausią sanskrito 
J literatūrą, pavyzdžiui, Rigve- 

dos kalba, kurios joks lietu- 
r vis nebesupras, išskyrus vieną 
į kitą žodį. Lietuvių kalbos kon 
] servatyvumas išlaikė ienas ar
chaines lytis, kurios buvo var
tojamos š. v. Indijoje tik be- 

I veik prieš 3.000 mėtų. Sakysi- 
f me, wlkwos, tada pavirtęs 
• vikas — vilkas, rathas — ra

tas, dhumas — durnai, varsi- 
yas — viršus, viršutinė, inata

se-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ZwSlRURGAS

8^xir« praktiką, spec. MOTER J ligos. Į— motina, motė, syasa — 
šuo, aksi — aki, asnri, asresmi; 
esi, aja — ožys, mišką — miš
kas, pay as — pienas, dhama 

‘—kluoną, grūdas, j ava — javas, 
duona, vispati---- giminės arba
kamio vyresnysis — viešpats- 
Dcvas dus dairias, devas das ir

j danas — ^Dievas davė dantis; 
Dievas duos ir duonos Aparatai - Protezai. Mid. bafi-1

Ofisas 2652 WEST 5?th Si RCET
/ Tel. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., anti ad., trpriart
tr .pepkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Statadie-

-2-4 vaL popiet ir kitu 'Taiku 
pagal susi tarimą

2850 Watt.63rd St. Chicane. HL 60629 
■ Talof.- PRo»poct 8-5084

PERKRAUSTYMAI

moving 
LeidimaiPilna aporovda 

ŽEMA KAINA 
■R. ŽĖRĖ NA'S 

‘ 7 Tai. WA 5-8063 

Sanskrito "kalba yra žinoma 
todėl, kad turime {parašytų 
prieš 2000 metų sanskrito kal
bos rgramatiką. . ’ r ‘ T

Tenka spėlioti gal panašiai 
į Indijos ir-Graikijos-.atsirado 
bendrumai ir panašumai. Prof.

J. Žilinsko yra paminėtas prū
sų lietuvis Jodokas Vilichijus, 
kuris rimtai įrodinėja, kad lie
tuviai yra kilę iš graikų, esą, 
savo tvirtinimui ^paremti jis sa 
Jco, kad lietuviai savo dievams 
aukodavę ožius; tą patį dary
davę ir graikai. Be to, jis sa
ko, kad lietuvių kalba esanti 
kilus iš graikų kalbos, nes lie
tuvių kalba esanti ne kas kita, 
kaip tik sugadinta graikų kal
ba. Toledo profesoriaus hipo
tezė irgi panaši. -Be to, ir isto
rijos šaltiniai pasakoja apie 
dingusius graikus kokį tūks
tantį metų prieš Kristų, esą, 
kebų tūkstančių graikų giminė 
pasileido į ' šiaurę ir dingo. 
Graikai turi riabai daug tikrai 
lietuviškų pavardžių, kaip Ge 
rulis, Dundulis? Jonaitis, Šimo 
naitis ir daug, kitų ir vienodai 
ištaria. Lit — graikiškai reiš- 

’kia akmenį,skalą,ir žodis grakš 
ftus — artimas — graikas. Pa
saulio mokslininkai galutina 
išvada nutarė laikyti 'lietuvių 
kalbą gimininga ^sanskritui -ii 

’ priskirtina kartu su -latvių Jii 
senovės prūsų baltų poskyriu 

‘baltų slavų* ^grėpe '— indų —- 
^germanų šeiniai:

Ir Rytų Prūsuose dar 20 amž. 
pradžioj gyveno apie 252.000 

lietuvių, ‘taigi '‘tiek daug, kad 
nepajėgta sugcrmanizud.ti jr-to^ 
dėl Prūsų karaliaus įsakymu 
19 amž. antroj pusėj buvo ra-j 
šomi raštai lietuvių-kalbar.nes 
lietuviai, būdami.begalo pris-

rišę prie seHuvcs papročių, pa
siduodavo naujiems vokiečių įs 
Matymams ir įsakymams tik ta
da, kai.jie būdavo išleidžiami; 
lietuvių kalba.

Prūsų kalba labai žymiai 
skiriasi nua savo giminaičių 
lietuvių ir latvių kalbų. Jotvin- 
igiai ir prūsai pradėjo vartoti 
juos nukariavusiųjų valdovų 
kalbas. Toks 4>ats likimas grė-- - Britu laikraštis ‘‘Daily Ex

press pranešė, kad britų gra-

Vamzdiniai kūdikiai 
suintrigavo moteris 

LONDONAS. — Britų grafic 
nė, vokiečių grafienė ir škote 
(be titulą) jau ateinančią žie
mą laukia gimstant ‘‘nekaltai”
— laboratorijų vamzdeliuose
— pradėtus kūdikius.

-.. j * Britų laikraštis
sė jau ir lietuviams. I_ _

Pirmoji mokslinė lietuvių kai fien& kaip ir Mrs Leslie Brown 
.1806 — 1884y Nuopelnas yra — pirmoji ‘'naujuoju metodu” 
b°s gramatika A. Schlcicheno pagimdžiusi kūdilvį; buvo pa 
1856 jn.- Fridri^10 Kuršaičio ruo£ta ginekologo Dr. ^Patrick 
1*5^^.kalbos'ptiegaidži.ų bei steptoe ir fiziologo Dr. Robert 
kirčiavimo aprašomas bei sus-j Edvards. Grafienės kūdikis tu- 

. $. , „ . . , . gimti per.Kalėdas, o sko-
tės kūdikis lapkričio mėnesį

Naujas prasidėjimo meto
das išsivystė beveik neikčtai į 
kai Mrs. Brown prieš porą me- f 
tų kreipėsi į daktarus Steptoe ’ 
ir Edvards aprašydama ištirti < 

jikodel ji negali -susilaukti ?kūdi-, Į 
j kio. Buvo nustatyta, kad -yra ! 
| užsiblokavę vad. fallopiM 
vamzdeliai ir nepraleidžia kiau 
šinėlių. Tuomet daktarai Ste
ptoe :ir Edwards chirurgiškai;

■ išėmė jos kiaušinėlį nr :jos vy-;
I ro spermą (sėklą) ir laborato-į ’ 
j rijoje leido stikliniame vamz-; 
J.deĮyje susijungti, ir natūraliai j 

jėgąįlI^SSgid^e'la/ užs"liez8^i gemaja ^rkėl.ė ;L

Temimmas.
Mūsų 'žymiausi kalbininkai 

— Baranauskas, Jaunius, Jus-; 
ka, Jablonskis, Būga, Balčiko
nis,^ Salys, Skardžius.

v

? M0VWG
Apifrausta*, parkravvtynia* 

iš ivairip atetumv.
> ANTANAS VILIMAS

TeL 376^1862. arba. JĮZ6-5996

THE JACKASS 5 
■mAT-PTSCOVEgEB ' J 

THE WORLDS CTEAT MINE
UnbeGevabfe but line, te .bray 

cf a ttrayed jnctas led ^’pros
pector to the strike that tamed out 
to be ooe/oC-ftr trMĖrirtrihrr-kad 
finds in history,.

Back in 1885, KI Kellogg, t
I

I iwbli0.1£lMOS VALANDOS “
Vhee .programai .H..WOPA, 

1490 kiL A. M.
Lietuviu kalba: -kasdien nuo pir

madienio Šri -penktadienio 3tU0 
—-3:30 vaL rpopieL Šeštadieniais 
irTsekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 

vaL ryto.
VediĮa Aldona Daukue
Talef.: HEroJoek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

l&S North Wabaah

(jrtutfėO Ir J

PM_■ *■ ' * *— - - •’
.Chloųpoje,NORMANĄ

boom was over ako, a-^xost town 
'was in the offing, aod Kellogg fsmd 

himself mcmpJoyed and almost 
destitute. If-gold bad been^fiscor- 
ered m Murray, he reasoned, why 
wouldn't there be more gold is the 
mountains?

He sought help from many until 
two persons, O. D. Peck, con
tractor, and Dr. J. T. Cooper, a 
former surgeon in the British, mvy, 
consented to grubstake him. B«t 
not handsomely^ he .found ouV for 
they gave him less than twenty dol
lars for food. Ta this they added a 
jackass—which, they bought, for 
three dollars—to carry hh .pack. 
The jackass was a vagrant about 
town, having been runmng loose on 
the streets for months, braying day 
and-nighL Miners and • their-fam
ilies had indicated a desire to shoot 
him.

For two day's Kellogg moved 
'frtto the moufftains- The second 
night in' Milo Gukh. be xmrdllrfd- 
his pack and tethered'the jaekass. 
The next morning the jackass was 
gone, his tether broken.

Without that' blanket? animal he* 
was lost, so Kellogg, his -age-work
ing against him, labored up the 
mountain. As he approached the 
summit, all hope ot Sodinę the 
jackass gone, a harsh bray floated 
out from somewhere wbove him. 
He found the beast grazing con- 
tentedh xm the momrtrin, Tx- 
Irmsted from fte climb, KeUogg 
sat dėwn to smoke and mt'Tt Was 
then that h« bmri a rock
rrtd the ore beneath was -almost 
pure galena. With a pick, he 
wotted down the mouutam.’acnws 
the gulch and up the opposite side, 
finding i contimxytt win -of *tht

— Jei *tthrite vnratfs, kurie 
galėtų ucowakyti Naujienas,įpra
tome attiesti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

The discovery ao I
dav in 1885 by Kdlafe-beMK 
known is the fAmom Bunker H5T1 
•nd Sullivan mine. And the bray* J 
ing announcement qf a 
•UrUd'itiXL

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GAIDAS

MfiSH L M1CH.
' 'Baįfo’piknikas

A1LT Šąjuųgos Detroito Sky-! 
riaus išvyka liepos 23 n. Onos 
.ir Ūesio Sadėikų sodyboje pra 
ėjo;su jiasišekihiu. Nors diena 
buvo bedėsuota, bet lietaus ne- 
buvp.ąlž po trijų karštų dienų 
tarytum, .tokios-dicnos ir reikė 
j°. 1

Misi i&v’ykautojai atgavome

Buvo atsil Jiikė^ g^žuš bfi- ’ P^ios Mrs- Bco'wn iščiŲ tuq-J: 
rys netik delrniliečių, bet ir iš L;udu aPėina,y faliopinn vamz-g 
tolimesnių vietovių. Iš LansinJ'^iuose esanfii, kliūti. Viša ki-J 
go, Grhnafepi.Is, Flinto ir nettaTraejo-naturthai.^rs.’Brown 
iš Floridos bei iŠ Arizonos. Sve P" 9 »’< nesly pagundė sveiką, 

•ėias iš-Vokietijos Stepas Vy- ™>nnahą mergaitę, kuri 
Kintas, bto'ęs Vasario 16-sios,l<“ ° svants ’r uncijų, 
gimnazijos mokytojas, ‘tarė žo-'' “
<lį.’‘ŪJsJ^pgaiKsSąvo/kąd Ame- • Juokas yra saulės spi 
f-ikoĮe Jiętuviai hevieuingi, vi- lėlis tamsiuose namuose.

i

S

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

svė

I

A4

TRYS MODERNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI'

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

leather andsuede-like accents. A center console 
includes courtesy lights, fold-down armrest, 
pen, writing tablet and provisions fot a tapo 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered In either gray or 
•>ad<fle leather, matching the interior color 
combtnition. Cadillac plans to produce about į

accent moldings, wire wheels and unique^ 
Elegante scripK The interior is plush, eveu by 
Seville standards, and features leather>rinyf

'/combination. Cadillac plans to produce about 
1QJJOO Seville Elegante models during 1978. 1 
Cadillac will offer a total of seven standard jj 
ttd two “special edition*’ cars for 1978, in 
the fsnttiar DeViHe, Fleetwood, Eldoradą/j 
aad Seville models,

t - MAumue*, CHICAGO 1, ILL Thursday, August 3,’ 1978

f DETROTT — Cadillac’s individuality for
1978 is.noticeable from all angles of the

combinations, two-tone brown or back Mid 
platinum, the Elegante exterior design is high- 

Sedan de Ville (upper). As with all full-size • lighted by a fully-painted metal root, chrome 
Cadillacs for 1978, -a new horizontal grille and 
raised «rį>t rm-the hoodface establish this 
year’f new look. De ViDe models possess 
'distinctivB.Mries identification with a special 
aafl-paaekcrest and scripted nameplate. After 
production begins, De VjJJe and Fleetwood 
Jkoughaaa owners will he offered an optional 
package featuring chrome accent moldings 
rear deck paint stripes and color coordin- 

xr^-ated.iMJdjr^side Burfdin^s, affording further 
personalized luxury for* this popular T978 
-Cadillac.,

The 1978 Cadillac Seville Elegante flower) 
emphttbes the versatility of this iktemtfonal 

žfite OndfihK With its ifištinctive blend of

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50th Ave«, Cicero 

Telef. 476-2345

NARIAI:
Ckicagroe
Ltttevi?
L&idotuvių
"Direitorią
Asaociadjos

TURIMI, 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

30? -So. UTUANICA AVENUE. Pkone: YArdi 7-344)1

1446 So. 50th Avė,, Cicero, HL Phone: OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS,
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE E. RUDMLNAS
SU9 So. LITUANICA AVĖ. TeU Y Ariu 7-1138-11

XLACKJkWICSi

2424 WES169tn STREET RKpublk 7-1211
JSU -WEST 23rd PLACE Vii Unk 7-S671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa HUk. k'L 974-441E

P. J. RIDIKAS
MM So, HALSTED STREET Phwx: TArda .MUI



Juozo Šmotelio

Autoriaus adresas

7114 S. Campbell Avė

Naujienoms reikalingas

Adresas

Manager Trainee
Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

at 1635 Orrington, Evanston,

Adresai

Pavardė ir vardai

“LIETUVOS AIDAI
Pavardė ir vardai

Adresai

Fivardė Ir vardai

NAUJIENOJ CHItAGO % ILU Thiwedafr, Aufluat S, 1978

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

MAINTENANCE MACHINIST 
LIFT i TRUCK MECHANIC

'4840 Western Ave, 
Chicago, Illinois

BŪTINAS
STEBCklui PATIRTI?

NAUJIENOS . s, 
1739 SO.' HALŠTED ST.
CHICAGO, IL 60608 '

• Platinimo vajau* 
Enhmd bemokamai

i seeking
1 trainee for their store located

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N*mv Statyba Ir Remontą*

Call Frank Zapolia 
CtOS Vi W.VStti St.

GA 4-B654

IMPORTANT NEWS FOR 

BACKACHE SUFFERERS!
2 Momentum" Tablets 

as powerful as 8 Doan's Pills!
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
there’s as much pam reliever in just 2 
MOMENTUM Tablets as m B Doan’s-” 
and that’s a dose you’d never take! 
There's no stronger medication you 
can buy without a prescription than 
MOMENTUM Muscular Backache For
mula. MOMENTUM Tablets reduce pain 
and soothe inflammation so muscles 
loosen, you can move more freely m min
utės. Remember, tor relief of backache 
pam, just 2 MOMENTUM Tablets give you 
the strongest medicine possible with
out a prescription. Take only as directed.

Idsurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

LAIKRODŽIAI Ir MANGĖNYBtl

Pardavimai Ir Taiiymaa ’ 
2444 WEST 69A STREET J
T«Mu REwubllc 7-1*41

•— Organizuotas Rodezijos ka 
rių įsiveržimas į Mozambique 
gerokai apardė puolamąją Mo- 
ząmbiko jėgą veržtis į Rodeziją. 
Susirėmimo metu žuvo daug pa
ruostų partizanų.

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

.Kviečiami visi lietuviai klau 
sytis vakarais ‘‘Lietuvių Aidų’ 
radijo programas ir kiek ga 
lint paremti vedėjos darbą.

’ AL i I M K a f w’
Notary-Public * ***?

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood.- T*L 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai, ir kitokį blankai. į

TIL No experience necessary. 

Liberal fringe benefits indu-

* Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas riuntin-

Pavardė ir Tardai --------------

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede________ doL

Pavardė Ir vardas -- — . -

STIPRIAU ORGANIZUOKIM VIKTORO
PETKAUS GELBĖJIMĄ -

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių bu
tas vienam asmeniui. Teirautis tel. 
247-0582 arba 247-1804.

AddLv now.
CLAYTON OFFICE EQUIPMENT

343-9202

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

ra. prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitę sulipa, 
iokfų Įsipareigojimų.

(Pr)
— “Lietuvos Aidų” radijo prog 
r?ma, vedama ir.geidžiama Ka
zės Brazdžionytės, nuo rugpiū-

4 VIENETO mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,890.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Maksus ofi
so* patalpa. Mug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette 'Parke.

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

CLERK /TYPIST
We need someone to type and hand
le various general office duties. Good 
pay & benefits. Looo location. Call 
.. ........ 368-8787 ask for Ralph.

RENTING IN GENERAL 
N u o m e <

CABINET MAKER
Experienced in furniture manufac
turing & repair. Small shop. Excel
lent workine condition. Steady.

827 Chicago Ave. (rear) 
Evanston Hl.

869-9233

MECHANIC
Experienced mechanic for Phillips
burg inserters & Cheshirese machi
nes helpful. Experienced in setup 
& maintenance. Good pay & bene
fits.

Call 368-8787 Personnel

HELP WANTED — MALŽE 
Darbininku Ralkla

'SERVICE STATION
MECHANIC

Full time — Skokie area 
Must sneak English

Call Bud at
678-9520

1— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
i Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
į Daug įvairių puošmenų. Moka-

8 šakių Aps. klubo pik. įvyks 
rugpjūčio 6 d. 12 vai. vidudienį 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 
W. 47 St. Bus baras ir virtuvė, 
šokiams gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas $1. Visi kviečiami 
dalyvauti — praleisti linksmai 
sekmadienio popietę s u šakie
čiais.

AUTOMATIC SCREW MACHINE
ACME SET-UP OPERATE

second shift. Full & part time avail
able. Top employee package.

AMERICAN COUPLINGS
Bellwood 547-1000

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

D fi » 1 5 I O
S2-4C M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pwnaciirf automobili# 
Liability apdraudimas pensininkams 

. Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 5e, ASHLAND AVI.

paslydo ir sunkiai sužeidė ko
ją. Dabar yra Christ Commu
nity ligoninės 944 kambaryje 
2-je lovoje. Ji jaučiasi ganą 
gerai, tik ilgokaįnęgalės pa
dėti sūnui ir mėrčiai, laikan
tiems svetainę prie 73-čios ii 
Western Ave.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600. ,

lamas lietuvišką spaudą tr Naujienų 
pridedamus _______  doL__________

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te 
lefonu: >

Pareikalaukite knygelės 
“Kaip atgimti iš naujo”. Pri 
siusime davanai. Mūsų adre 
sas: Lithuanian Ministries, P 
O. Box 321, Oak Lawn, ILL. 
60454.

Kaip prieiti, kad ’ būtų ste
buklas? Pasiklausykite “Gero
sios Naujienos Lietuviams’* 

j penktadienį 9:45 vai. vak. ra- 
į dijo banga 1490 AM per “Lie- 
I tuvos Aidus” ir šeštadienį 9:10 
vai. vak., banga 106. 3 F>L Iš
girsite: šv. RAŠTO MATEfVIA- 
TIKA. Ar galimas ir kitoks 
skaičiavimas, apart to, kurio 
buvome išmokvti mokyklose: 
Pasiklausykite atsakymo.

TOOL AND DIE
MAKER y

Qualified person only. Top pay 
good, benefits for right person.

756-1400

• Pirmieji vagonai — resto-Į 
ranai buvo pagaminti 1863 me 
tais ir ėjo Wilmington — Bat-, 
timore linija. Juose nebuvo šia 
lų nė kėdžių. Keleiviai pasiim
davo maistą ir grįždavo į savo 
vagonus valgyti.

Steady full times employment.
Ecellent benefits.
Apply in person

WILSON STEEL & 
WIRE CO.

ELECTRICIAN
2nd SHIFT _

We are seeking an individual with at least 4 or more years of electrical 
experience, trouble shooting & repairing industrial equipment. Mąinte- ’ 
nance on our high-speed packaging machines requires the successful applicant 
to have, a strong background in motor control circuitry. Up to $7.90 per 
hour. Excellent benefits package. Call KARL STRAND 581-6100, ext. 354.

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.
. : . Chicago, HL . >. . • .,

An equal opportunity employer M/F

— Į Dievo Motinos apsireiški
mą, Necedah, Wsconsin, rug
pjūčio 15 dieną, per Žolines, va
žiuoja maldininkų autobusas. 
Dėl informacijos skambinti te-

2 butu'9 m. senumo. 2 no 5, 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82,500.

72 ir Campbell 1!4 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65.000.

10H akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. S25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUrrri GIFT FARCILS StKVICI 
IM! W. It, Cklc»»., HL »62f. — Trt. WA 

sxn te. Hal*»«t Otlc^., IIL <06te. — T< 154-7TM 
V. VALANTtNAt

HELP WANTED — W£LE 
Darbininku reikia

Atsiminimų. Skirsneliai 
ątspausdinti

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Fannie May Candy Company is f 
reliable manager

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
. MARDA NOREIEIENt

IM8 Wert f>th St, Chicago, m 60621 • Tel WA 5-27K7 
Mtir'Bltlwm f»r*t (vairiu praW* 

MAJfTAS If RUROrOf ŽANDtLIŲ.

TOOL ALAKER/MACHINIST
Excellent opportunity for tool maker/ 
machinist. Experienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 vrs. ex
perience on Bridgeport Grinders & 
Lathes. Ton pay. benefits & overti
me available from this rapidly gro
wing manufacturer. 456-1100 for in
terview.

FORT LOCK CORP.
3000 N. River Rd., River Grove

Knygos kaina — 5 doleriai.

Tuo reikalu Jum* gali dan^ 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Welk' 
peržiūrėta, “Suauvos^, išleista 
knyga —

Su legališkorois formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 53.. Su legališko- 
mis formomis — 5330.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S. 
Halsted SU Chicsac 01 60608.

Per radiją skelbiamos žinios apie A. ščaranskfo iškęitimą į 
vakaruose* laikomą kalinį, kuiiue Maskva suinteresuota. Labai 
svarbu, kad tuose padkeitimuese kalinamais nebūtų aplenktas 
Viktoras Petkus, iš visų trijų nuteistųjų gavęs sunkiausią bausmę.

Gausiai siųskime Washingtono valdžios žmonėms laiškus ir 
Telegrama^ tuo reikalu. Ame/ikos Lietuvių Tarybos būstinėje, 
2606 W. r>3 St., Ghicagcje, tel. 778-6900, galima gauti pavyzdžių 
u adresų.

MACHINISTS
Keller. Hydro-Tel operator or machi
nist able to learn, to run’ new mo
dern duplicating equipment. Clean 
modern air/cond. mold shop. Profit 
sharing, overtime and all benefits. 
Davs & nights.

R. O. SCHULTZ
2425 N 75 Ave. Elmwood Park

453-3421

ELECTROS ĮRENGIMAI, , 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leldlin^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 Sc. Washtenaw Ave^ 

Tel. 927-3559 w i

KAZE BRAZDZIONYTE,
į=l PROGRAMOS VEDtJA
y/ 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 

Telef. - 778-5374

BUSINESS MACHINES 
SERVICE & REPAIR 

TRAINEE
Unlimited future. Chance to became
high earning skill technician To INSTALLATION Sc FIELD SERVICE 9 pu 
Qualify, you must be neat, deped-: KM,
able.havea high mechanical atitude. Need someone with a good knowled

ge of electrical control circuits k 
also good knowledge of mechanical 
devices. Must speak fluent English, 
willing & able to travel. Call BILL 
DAME or HTLMAR SCHUETZE 
478-3625.

GREAT LAKES CORP.
2500 W. Irving Park

— Walter Kalvaitis ^išrinktas 
Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno tposto komanGierium, 
Harry Gambara, — Sr. viceko- 
mandierium, Frank Stefanskc

1
— Jr. vicekomandierium, Stan|
ley Walters — adjutantu, Jo
seph Bardauskas — iždininku,» 
Steve Gay ir 
retigįnėms apeigoms, Eugeni
jus Petkevičius — teisiniu pa
tarėju, dr. Aleksas J- Shimkusj Yiskonsin valstijoje, 
mediku, Raimondas Mikalaus
kas ir Arley Andersonas — 
fjosto tarnautojais, Peter Mar
tin, Frank Krasauskas,* Al Sa- 
maška ir John Williams — 
apeigų seržantais. Praeitais me j'efonu"737-8931. (Pr.) 
tais .komanBierium buvo Juo-' 
zas Martinkonis. Įvedimas į pa 
reigas bus rugpiūčio 12 d. 7:30 
posto patalpose. į - .. . . . , . . „f me $4 uz siaabmų doleri. Per-
— Helen Prancik iš Marquette* kame pašto ženklus ir pinigų 
Parko, neseniai buvusi ligoni-kolekcijas. P ATRIA, 4207 So; 
nėję, vėl buvo į ją nuvežta. Ji Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

- Juozas Račius jš Los Ange
les didžiąją vasaros dalį pra-j 
leido Chicagoje, lankydamas j 
pažįstamus. Liepos pabaigoje 
grįžo į namus. Jonas Kcsminas 
iš Bridgeporto apylinkės išsi- 

Joseph Kibort kėlė į Marquette Parką. Myko
las Gražys, gx’v. Chicagos piet
vakariuose, grižo iš atostogų

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus akai* 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprerrumeruoiant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos , žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rd^ 
kalų renesanso. į

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSc, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33700, teL 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privafiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties wAplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Mailing ?
FXPERTECED 
CHFSHURE 
MECHANIC 
r ’V*' 

For 2nd shift. 4 nights (Mon.-Thurs) 
— 10 hours. Good companv benefits, 
insurance, parking. Immediate ope
ning. Call Harold Gafpwood.

ADVO-SYSTEM, INC
962 Chase Ave. - 364-4100

ELK GROVE VILLAGE

DRY CLEANINIG
Experienced spotter. Silk or wool. 
Hospitalization. Paid vacataion. Good 
benefits. River Forest area. 5 days.

366-6500 E

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

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

EXPERIENCED 
WOODWORKERS 

WANTED 

suburban millwork company ding profit sharing.'
Interviews will be conducted

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių -

------------------------------—---------------- (South 
is looking for experienced wood 
workers to fill shoo positions.

Phene 754-2108

' ^SECRETARY
India Engineering Council, 333 < N. r _ _ . ,
Michigan, Suite 2014. needs mature f Must be experienced, 
secretary with typing, shorhandS • ___ - -
skills. , I WIRE, DRAWER—TRAINEE

Phone 236-2162 or in person for 
interview.

KONTAKTAS čio 21 d. pradės dvi laidas va
karais. Prasidės 9 vai. pirma
dieniais ip antradieniais iš 
WOPA radio stoties 1490- — 
AM banga. Dabar jau virš me 
tai būna penktadieniais 9,30- 
10 v. Taigi iš tos paties stoties 
bus savaitėje trys laidos pc 
pusę valandos. Jose bus įvai
rių skyrių; teisės, socialinio 
religijos, kulinarijos kampelis, 
literatūros ir daug muzikos bei 
dainų.
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BEST THINGS IN LIFE

Stale Farm Life Insurance Company |HKlIMi




