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SADATAS
NEW Y0RKAS GINASI NUO ŠUNŲ IR 

KATINŲ IŠMATŲ
New Yorko šunų savininkai 

širsta - niršta dėl miesto val
dybos potvarkio, kuriuo šunų 
turintieji yra įpareigojami išve
sdami savo šunis pasivakščioti, 
tuč tuojau pašalinti nuo gatvės 
ar šaligatvio savo šuns nusilau- 
kinėjimo rezultatus.

Kiekvienas savininkas ar sa
vininkė yra atsakingi už savo 
šunį ir privalo padėti aplinkos 
švaros priežiūrai, o kas -nepai
sys, už nepašalintą teršalą bus 
baudžiamas $100 pabauda.

Turimomis žiniomis didžiau
sias Amerikos 8 milijonų gy
ventojų miestas New Yorkas 
turi apie 1'1 milijoną šunų, ku
rie kiekvienais metais padaro 
po po 20,000 tonų išmatų ir ly
giai 3 milijonus litru urinc-s 
(“šlapumo”).

Audros ir potviniai Italijoj 
Šveicarijoj

Nuostolingos audros su 6f. 
mylių per valandą vėjais, liū
timis ir potviniais anti adieu 
siautė visoje Šveicarijoje u 
šiaurinėje Italijoje, kur suar 
dyti keliai, geležinkeliai ir nu 
nešti tiltai, užmušta 21 žmogus, 
o nežinomas skaičius dingo be 
žinios. Alpių kalnuose nelaiką 
pradėjo snigti ir sniegu užvers 
tas šv. Bernardo tarpeklis, tu 
ristams nutrauktas kelias į Ita 
liją. Audros su kruša sunaiki 
no daug pasėlių, daržovių ii 
vynuogių.

REIKALAUJA PAKEISTI - 
CLEVELANDO BURMISTRĄ

Cleveląnde sparčiai plinta mie 
sto mechanikų “laukinių kati
nų” (wildcats) streikas, kuria
me miesto sąšlavų pašalinimo 
(garbage)-) v šoferiai atsisako 
peržengti streikuojančiųjų pi
ketų linijas

Daugumas net miesto valdy
bos atsisekė balsuoti už dabar
tinį merą Dennį J. Kusinik atei
nantį sekmadienį įvykstančiuo
se special, rinkimuose. Daugu
mas miesto vaidybos nariu atsi 

j sakė toliau už Kucinich bal- 
. ] suoti.

Ne stoka miego ir nemiga! 
šiame palaidų nervų amžiuje 
yra širdies ligų (infarkto) kal
tininkas, bet virš normos mie
gojimas.

ILGAS MIEGAS — 
TRUMPAS AMŽIUS

BONA, Vakaru Vokietija — 
Dr. Hans Schwalb, Miuncheno 
universiteto profesorius pas
kelbė daktarų leidžiamame sa
vaitraštyje labai žingeidų 
patyrimą, jog ilgai miegant, 
tumpina amžių. Savo tyrinėji-} 
mų patyrimus Dr. Schalb trumĮ 
pai suglaudęs paskelbė šiais} 
punktais:
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V DERYB

Prezidento Jimmy Carterio spaudos ątstovas Jody Powell padarė įdomius ir naudingus 
pareiškimus apie JAV vidaus ir užsienio p<fiitiką. Powell yra įsitikinęs, kad prezidentas Carter 
pajėgs įtikinti Beginą ir Sadatą tuojau siekti taikos ne tik tarp šių dviejų valstybių, bet ir Arti- 
mouse Rytuose. Powell yra įsitikinęs, kad ilgiems pasitarmanis gali būti labai mažai laiko.

LEUKEMIJA APSIRGĘ, LAIMĖJO 
KOMPENSACIJA

WASHINGTONAS. "— Karo ba kurią kitą vėžio’ rūšį.
Veteranų Apeliacijų Taryba re- Toe iki šiol gauna $165 mene 
komendavo padidinti- pensiją siui pensijos.
iki $754 mėnesiui, buvusiam ka 
reiviui. Donald C. Toe iš Tomp
kinsville, Ky., vienam iš- 300,- 
000 karių, dalyvavusių atomo- 
nių ginklų išbandymuose Ne
varioje arba Paėifiko- pakraš
čiuose.

’ . . ... - . W
Apie 10,000 kareivių, jų tar

pe Toe, tarpe 1948 ir 1950 me
tų dalyvavo- manevruose; tokio 
se. vieloje/ kur tik prieš keletą 
valandų buvo susprogdinta ato
minė bomba.

Kiti kariai-tik iš tolo sprogi
mus stebėjo.

-Apie 2,400 buvusių karių, da 
lyvavusrų atominiuose išbas- 
muose, neseniai pranešė Gyny
bos Departamentui, kad nega-

ERA IR ABA 

Amerikos advokatų draugija 
ABA tantradienį 153 balsais, 

„ ’’prieš 135, atmetė rezoliucija, 
Vyrai, kūne būdami virs aOi tsiųsfą moteru ^dvokačiu £,ru.

metų amžiaus, miega per nak-|pės> reikalaujant Lygiu Teisiu 
tj 9 valandas, miršta dvigubai j Amendmento ratifikavimo ter- 
daugiąu. negu miegantiej po 7|minąiš 1979 metq!.kovo m^n.
valandas. Į nutęsti vėlesniam laikui.

Vien vyrų dominuojama A- 
BA tiki, kad ERA (Equal 
Rights) tą ratifikavimui ter
miną neišnaudos ERA oponen
tai savo kampanijai prieš ERĄ. luoja — turi arba leukemiją ar-

ORAS

KALENDORĖLIS

- - -- - , ~~ g

SKERDYKLOMS PRIVALOMI j
ŽMONIŠKESNI METODAI'

WASHINGTON. — Valdžios 
paskelbtame raporte pasakyta, 
kad patikrinus JAV veikiančias 
daugiau, kaip 1,700 skardyklų 
rasta tik U nuošimčių, kur įve
sti žmorfiškesni“—humaniški! 
gyvulių skerdimo metodai

Norėdamas baigti su tokiais j 
žiauriais metodais Senatas pir-j 
madienį priėmė įstatymą, rei-j 
kalaujant kad visos skerdyklos 
laikytųsi humaniškų metodų.: 
Iki šiol įstatymas reikalavo var 
toti humanišką metodą tik ten, 
kur mėsa perduodama federali- 
nei valdžiai.

Rugpiūčio 10: Asterija. Lau-Į 
rynas, Laika, Avietė, Tautoms, 
Gedgaudas.

Saulė teka — 5:51, leidžiasi 
— 8*0.

SfltM. -C y* r Yi t

Popiežius Paulius šeštasis praeitais metais uždegė Kalėdų 
žvakę, kad neštų šviesą į tolimiausius Žemės užkampius. Ro
mon suvažiavusieji kardinolai kiekvieną dieną bazilikoje pasi- 

, meldžia už mirusįjį, o vėliau aptaria tolimesnę. Vatikano poli
tikos kryptį. Manoma, kg d pirma, bus aptarta Vatikano politic 

'ha/ tiktai renkamas popietus^ r t

Toe yra 46 metų amžiaus in
validas, 7 vaikų tėvas. Jis kas 
mėnesį eina į ligoninę patikrin
ti kraują ir gauti vaistus, kurie 
padeda didinti kraujuje baltųjų 
celių kiekius.

Patikrinus 2,25 veteranų ka
rių, dalyvavusių atominių sprog 
dinimų eksperimentuose, rasti j 
dar 6 beturį leukemiją.

M00RE PRIŽIŪRĖS 
SAUGUMĄ BUŠUOSE

CHICAGO, Ill. — Teisės mok 
sius baigęs Winston Moore su
kėlė didelių rūpesčių šerifui El
rod. Jis privalėjo prižiūrėti tvar 
kos Chicgos kalėjime, bet ne
pajėgė tos tvarkos palaikyti. 
Visa eilė teisiamų ir nuteistų 
kalinių rasdavo kelią laisvėn 
be reikalingų nutarimų ir lei
dimų. Jis buvo tardomas, atlei
stas iš pareigu,bet nenuvaustas.

Dabar jam rasta atsakinga 
vieta. Jis privalės suorganizuo
ti saugu važinėjimą miesto Hu
sais. Manoma, kad jis pajėgs 
tai padaryti nes vagilius jis pa 
jėgia čiupti už ausies ir padėti 
į saugią vietą

NUOGALIAI NUŠOVĖ 
JAUNĄ POLICININKĄ

PHIILADELPHIA, Pa.—Vie
tos nuogalių grupė, pasivadinu
si Move vardu, užėmė vieną 
priemiesčių parką ir nenorėjo 
iš jo judėti, šiltomis dienomis 
ne tik vyrai, bet ir moterys iš
eidavo pasivaikščioti Adomo ir 
Ievos drabužiuose. Galu gale po 
licijai buvo įsakyta išvalyti par 
kelį nuo nuogalių ir atstatyti 
tvarką.

Policijos dalinys nustebo, kai 
jis buvo sutiktas kulkomis. Pa
sirodo, kad ši nuogalių grupė 
buvo pasiruošusi nejudėti iš 
vietos. Policiji rankų nenulei- 
do. Vlnas policininkas buvo 
nušauti^ bet visi nuogaliai bu

— Sovietų karo vadai, iki šio 
meto ruošę apsaugos manev
rus. šiomis dienomis ruošia di
delius puolamuosius Varšuvos 
pakto manevrus, — sako Briu
selį pasiekusios žinios.

— Sovietų karo manevrai 
vyksta Gudijoje, Rytų Lietuvo
je ir Lenkijos pasienyje.

— Kinijoje buvo suruošta 
“Kariuomenės diena’’. Pekine 
vykusiame parade gyventojai 
turėjo progos pamatyti pačius 
naujausius kiniečių kariuome
nės ginklus: Kinijos kariuome
nei vadovauja vyresnio amžiaus 
generolas, bet vadovybės prie
šakyje stovi jauni katyrę kari
ninkai

— Italijos policija ėmėsi ap
saugos priemonių, kad popie
žiaus karstas trečiadienį sau
giai būtų pervežtas į Vatikaną 
ir padėtas į baziliką.

— Europos pirkliai pastebė
jo. kad JAV eksportas į Sovier 
tų Sąjungą paskutinėm savai
tėmis gerokai sumažėjo.
— Pasaulio Bankas nutarė duo
ti Vietnamui 90 milijonų dole
rių paskolą karo metu išgriau 
tam ūkiui atstatyti. JAV ne
sutiko duoti Vietnamui jokios 
paramos, nes sulaužė' pasiža
dėjimus.
— Arklių pratintojas joti su
imtas ir apkaltintas žmogžudys 
te. Policija turinti pagrindo 
manyti, kad jis nužudęs Melai 
ne Caine vyrą. Praeitais me
tais Jacobson uždirbo 150.000 
dolerių.
— Izraelio ir Egipto valstybes 
vyrai ruošiasi Washington© 
konferencijai, kurioj abi pusės 
bus priverstos daryli nuolai
das.

— Chemikai išrado vaistą, 
kuris alkaniems žmonėms su
mažina apetitą...

Kartu su prez. Carteriu bandys išspręsti 

taikos problemas

Sekretorius Vance pajėgė-.įtikinti Egipto preziden’ 
tą atvykti j Ameriką svarbiems pasitarimams.

WASHINGTON. D. C. - 
Valstybės sekretorius Cyrus R. 
Vance pasiekė patį didžiausią 
diplomatinį laimėjimą, įiikinda 
mas Egipto prezidentą Anwar 
Sadatą vykti į Washingtoną ir 
dar kartą tartis su Izraelk 
prmjeru įvairiais Egipto ir Iz
raelio taikos reikalais. Egipto 
prezidentas pradžioje ii klau
syti nenorėjo apie susitikimą 
su Izraelio premjeru Beginu 
arba jo užsienio reikalų minis-! 
teriu ;Dajanu. Jiedu kelis kar
tus buvo pasiryžę siekti taikos, 
bet kiekvieną kartą pakeisda
vo savo planus.

Sekretoriui Vance pavyko su 
sitarti su Sadatu ir Beginu, 
kad jiedu rugsėjo 5 dieną at
vyks į JAV ir tarsis su prezi
dentu Jimmy Carteriu įvairiais 
Izraelio ir Egipto, o taip pat ir 
Artimųjų Rytų taikos reika
lais. Trijų valstybių galvos ne
paliks nei vienos svarbesnės 
prablemos. Trijų valstybių ats 
to vai susirinks Maryti ando vals 
tijoje esančioje Camp David 
vasarvietėje kur niekas nekliu 
dys pasitarimams vesti. Ne tik 
prezidentas Carteris. bet ir k i 
ti du pareigūnai į vasarviei 
galės atsivežti svarbiausius pa
tarėjus.

Kaip prezidentas Sadatas, 
taip ir Izraelio vyriausybės va 
dai yra įsitikinę, kad ilgiau tai
kos atidalinėti negalima. Tą 
supranta Izraelio karo minis 
teris ir karo vadai bet pats 
premjeras Begin ir užsienio mi 
nisteris Dajan yra įsitikinę, kad 
tokia padėtis dar gali tęstis ke
lis metus, nes tuo tarpu kitos 
taip gerai organizuotos karo jė 
gos arabai dar neturi 
mato, kad netolimoje 
galės ją turėti.

Iš pasikalbėjimo su 
riu Vance Izraelio vadams pa
aiškėjo, kad tarptautinė įtam
pa kiekvieną mėnesį stiprėja, 
degalai gali tapti pagrindiniu 
ginčų objektu ir sudaryti! pag
rinde tarptautiniam konflik
tui. Sovietų valdžia išleido ne
paprastai dideles sumas gink
lams, karo laivams ir karo me 
džiagai gaminti. Aiškiai maty
ti, kad sovietu karo jėgos nori 
įsistiprinti Raudonojoje jūroje 
ir visoje Persijos įlankoje. Tirt) 
tarpu sovietų karo jėgos dar 
nėra tokios galingos minėtose 
srityse, bet sovietų valdžia ne
kreipia dėmesio į kainą ir 
žmones.

Vyrauja įsitikinimas, kad šį 
kartą sekretorius Vance nan 
dojo galingesnius argumentus, 
jeigu jis įtikino ne tik Beginą, 
bet ir kitus kabineto narius da
ryti didesnes koncesijas Egip
tui, kad galėtu rasti bendrą 
kalbą ir pasiekti taikos. Atro
do, Izraelio karo vadai sutinka 
padaryti didesnes kocesijas. 
kad tiktai būtų tikri apie taiką 
ir galėtų vesti prekybą su kai
mynais.
Pradžioj prez. Sa datas ir klau-

Hondūro perversmas
TEGUCIGALPA, Honduras.

Centrinė Amerika. — Pirma
dienį paskelbtu komunikatu. 
Hondūro kariuomenės virši
ninkas pirmadienio naktį nu
vertė prezidentą Juan Alberto 
Melgar Castro, apkaltinę jį 
šmugliavus kokainą į Jungti
nes Valstybes ,ir jo vietą pasi- 

j dalino savo tarpe, sudarydami 
trij ųkarininkų junta...

Generolas Policarpie Paz Gar 
čia save paskyrė vaisi' hės vir
šininku, gen. Įeit. Dominge 
Alvarez oro pajėgų viršininku 
ir pulk. Įeit. Amilcar Zeleja 
Rodriguez saugumo viršinin
ku. Junta prižadėjo laikytis 
tarptautinių pasižadėjimų. Per 
tris metus šis yra jau antras 
perversmas. Per pirmąjį per
versmą Melgar Castro nuvertė 
prezidentą Osvaldo Lopez Arei 
Jano, pats užimdamas jo vietą.

Idi Amin ruošiasi jau ka- 
i riškai ekspedicijai

NAIROBI, Kenija, Afrika.— 
Pagarsėjęs savo kruvinu valdy 
nni 6.7 milijonų gyventojų 
prieš keletą metų nepriklauso 
mybe gavusios Ugandos valsty* 
belės perversmu prezidentu 
save paskyręs Idi Amin pats 
per savo radiją pasiskelbė or
ganizuojąs oro ir sausumos ka 
rinių pajėgų ekspediciją “iš
laisvinti nuomercenąrų” ketu
rias mažas saleles Indijos oke
ane tarp Afrikos ir Madagas
karo. Tos salikės su 300.000 
gyventojų dabar yra pasigrob
tos ir teroru valdomos vie ne 
Belgijos kareivio Ali Soilib 
gaujos. Bet tvirtinama, kad 
ekspedicijai Aminas neturi prie 
inoniu.

, $90 MILIJONŲ VIETNAMU!
Pasaulinis Bankas nutarė sko

linti 90 milijonu dolerių pasko
los be mokesčių.

Pasaulinis Bankas, kurio jkū 
rimui ir išlaikymui sumas tei
kia Jungtinės Amerikos Valsty 
bės,paskolą nutarė teikti, nepai 
sant, kad JAV yra priešingos. 
Tai pirma paskola Vietnamu!, 
kurį prieš 40 mėnesių užvaldė 
komunistę

syti nenorėjo apie bet kokius 
pasitarimus, bet seki eterius 
Vance ir Egipto prezidentą įti
kino apie reikalą vykti į Camp 
David rugsėjo 5 dieną ir daly
vauti pasi t arimuose. Egipto 
premjeras rengiasi atsivežti ke 
lis svarbesnius patarėjus* kad 
vietoje Egipto vardu galėtų da 
ryti sprendimus. Prezidentas 
Sadatas sutinka tartis su Izra
eliu visais kitais bendro sugy
venimo reikalais, bet jis nori, 
kad Izraelio karo vadai atšauk 
tų iš Sinajaus pusiasalio visus 
Izraelio karius, kai bus pasira
šyta taika tarp abiejų valsty
bių. *
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IRA NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

priemiesčių 
dienomis su- 

vyresnio

Praėjusių metų (1977) pagar 
goj sirkaka 50 m. nuo poeto ku- 

į nigo M. Gustaičio mirties. Jo kuj
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Rugpjūčio 10, 1978. N r. 31(41)

IRS SPECIALIEMS EKSAMI- 
JNAMS NUSTATĖ TERMINĄ— 

RUGSĖJO 15 D.

sets), išskiriant namą ar au
tomobilį.

“Mes jaučiame, kad yra daug 
vyresnio amžiaus asmenų, ku
rie turi teisinių problemų ir ne
žino kur jie turi kreiptis.Tuos 
klausimus išspręsti patartina ei
ti į advokatų ofisus ir ši prog- 

; raina padės seniorų problemas 
išspręsti”, pasakė vykd. direk
torius McBride.

Jis pasakė, kad advokatai 
turi teisę imti honorarą už tes
tamentų (wills) paruošimą. Jei

i vertas dėmesio ir įvertinimo, 
j Tai ir susipažinkime.

AL Gustaitis gimė 1870 m. 
vasario 27 d. Rokų k., A. Pane
munės vis. Mokėsi Marijampolės 

! gimnazijoj ir vėliau baigė Seimų 
i kunigų seminariją. Vikarauda- 
| mas Marijampėlėj, jau pradėjo 
kurti eilėraščius ir bendrdar- 

1 biauti spaudoje. Kurį laiką stu- 
I ii javo Regensburge bažnytinę

Vyresnio amžiaus asmeny* 
gauna nemokamai teisės 

patarimus
Gyvenantieji Chicagcs 12 prie- 

niiesšduose vyresnio amžiaus 
asmenys gauna nemokamai tei 
sės patarimus, pagal Chicagos 
Barr Asoriacijcs 
program: .

Advokatai tų 
viet vėse savaitės
teikia mažų pajamų 
amžiaus asmenims nemokamus 
patarimus, ypatingai testamen
tų patvirtinimo (probate) reika- £u jie randa, kad piliečiai nori 
lais ir parašo testamentus už kitos rūšies teisinio patarnavi- 
s50 pavieniems arba už $75 ve-lvinio> advokatai turi juos nu- 

' kreipti į CBA Advokatų Refe- 
Šios testamentų parašymo kai- rrai tarybą. Petitas

nos yra pusė normalios testa
mentų paruošimo kainos.

I
“*Tie advokatai taip pat a t-l 

sakinėja ir į kitų sričių klausi
mus, kaip antai: Social Securi-_ Aplikacijoms paduoti 
ty ir nuomininkų - namų savi- specialiems įstojimo egzami- 
ninkų santykių rekalais”, pa-lnams nustatė terminą — 
sakė Jack McBrde, CBA cykd./ugs. 15. ~ ’ * 
direktorius.

Iki dabar minėti advokatai 
aplankė arba laiškais atsakė 
seniorų centrams, esantiems 
šiose vietose: Niles, Win
netka, Evanston, Skokie,Mount 
Prospect, 
Broadview, 
bank. Oak 
Oak Lawn.

Vykd. direktorius McBride 
sakė, kad CBA dirba su Katali
kų Charities, United Charities, 
ir Žydų Taryba Vyresniesiems 
tokiai programai patiekti Chi- 
cagos mieste.

Seniorai, norį tokioje prog- 
lamoje dalyvauti, turi turėti pa į tvarka:A klasei— neapmokesti- 
jamų ne daugiau kaip $10,000 Į narna suma žmonai 
per metus ir neturi turėti dau-' mfirusirijo vaikams, 
giau kaip $10,000 turto (as- niems negu 18 metų amžiaus,

š. m.
Tokie egzaminai kas 

met rengiami CPA asmenims 
ir advokatam,kad jie būtų kva
lifikuoti atstovauti savo klien
tams IRS mokesčių įstaigoje. 
Egzaminai bus rugs. 25 ir 26. 
dienomis.

vynii, žmonai, vaikui

Arlington Heights, 
LaGrange, Bur- 

Park, Harvey, ir

Asmenys, kurie nori tokius 
egaminus laikyti, turi užpildyti 
formą 2587, įteikiant direkto
riui Audit Division, IRS, Wa- 
shingtos, D. C. 20224.

Į Prie aplikacijos reikia pridė
ti savo fotografiją ir čekį arba 
money orderį.

INDIANOS valstijoje išim
tys (exemption) taikomos šia

$15,000; 
jaunes-

$5,000; kitiems — $2,000. Jei/ tinai, 
paliekama daugiau, negu nuro- broliui, seseriai, sūnaus našlei, 
dyla suma, tai sumos balansas. dukters našliui, adoptuotam sū 
(likutis) apmokestinamas nuo sui arba bet kuriam asmeniui, 
1 — 10%. Klasei B priskiriami'kuriam mirusysis turėjo tėvų 
brolis, sesuo ir jų palikuoniai, 
kuriems, atleidžiama nuo mo
kesčių suma yra $500; gi virš 
tos sumos — apmokestinama

Klasei C priskiriama visi ki
ti paveldėtojai, kuriems nuo 
mokesčių atleidžiama suma 
yra §100- jei palikimas yra di
desnis, tai likusi suma apmo
kestinama nuo 7—20%.

Išimtys: vyrui ir žmonai — 
$20,000; be to, $5,000 priedas 
našlei, už žiekvieną mažametį 
vaiką, kuriam nepaskirta nuo
savybės.

Seneliui, močiutei, tėvui, ma

Cold war

—10%.

turned ooc

IXlCt* ICQq

savitarpinį pripažintą santykį* 
numatant, kad tokia giminystė 
prasidėjo prieš vaikui sueinant 
17 metų amžiaus ir tęsėsi iki 
descidento mirties arba bet ku
ria descidento eilė, kiekvienu 
atveju $5,000.

Paveldėjimo mokesčiai pag
rįsti kiekvienu apdovanotojo 
interesu, atskaičius išimtį, ap
mokestinami 2 % norma pir- 
miesimes $50,000, toliau—8%; 
numatant, kad nuosavybės da
lis, susidariusi iš nekilnojamo 
turto, turi būti apmokestinama 
3/4 nurodytos normos. Kitais 
atvejais — 10% nuo pirmųjų 
$50,OCX); toliau iki 15%.

MONTANA valstijoj išimtys: 
našlei—$17,500, vyrui—$5,000; 
kitiems — $2,000; po to apmo
kestinamo pirmi $25,000 — 2 
proc.; toliau aukštyn iki 8%.

NEW JERSEY valstijoje vy- 
ryi, žmonai, tėvui, motnai, vai
kui, vaikaičiui išimtys $5,000; 
po to apmokestinama iki 50,000 
dol. — 1%, didesnės sumos — 
iki 16%.

CALIFORNUOS valstijoj nuo 
palikimo mokesčių atleidžiama 
kai paliekama vyrui $5.000; 
žmonai $24,000; mažamečiam 
vaikui $12,000, suaugusiam vai 
kui $5,000.

CONNECTNCUT valstijoj gy
ventojo gryna nuosavybė (net 
estate),kuri pereina bet kuriam 
sutuoktiniui (vyrui ar žmonai) 
sumoje nuo $50,00(1—$150,000, 
apmokestinama 3%, paskui iki 
8%, jei nuosavybė tenka tė
vams, seneliams, pagal liniją, 
palikoniams, apdoptuotam vai
kui, tėvams —įsūny tojams nuo 
$10,000 — $20,000, apmokesti

ma atskaityti nuo pirmųjų (de
duction for the first) $100,000 
sutuoktiniui. Dovana sutuokti
niui virš $100,000 iki $200,000 
yra pilnai apmokestinama (ful
ly taxed).

50% vedusiųjų porai leidžia
ma nuo mokesčių atsiskaityti, 
jei pajamos viršija $250,000. 
(Tax Reform Act, Sec.2002). š.

KL. 1961 m. mano vyras pa
liko mane ir išsikėlė gyventi 
su kita moterimi,, kuri pabėgo 
nuo savo vyro. Jis 1966 m. nu
pirko namą ir jiedu ten gyve
no iki 1972 m., kada jis ją ap
leido.

Aš ir dabar esu jo legali žmo
na, ir ana moteris taip pat yra 
legališkai ištekėjusi už kito vy
ro. Aš gyvenu New Jersey val
stijoje. Jeigu jis mirtų, ar aš 
galiu per probate teismą ieško
ti man priklausantį vyro tur
tą? Ona C-nė

ATS. Jeigu teismas konsta
tuotų tai, ką jūs tvirtinate, kad 
ir dabar jis yra legalus jūsų vy
ras, jums prklausytų našlės tei
sė po vyro mirties. Jeigu jo 
gyvenamoji vieta yra New Jer
sey ir jis mirtų be testamento, 
jūs, kaip jo našlė gautumėte 
1/3 nuo jos asmeniškos nuosa
vybės. (N. J. Title 3A, c4, See. 
2,2).

Taip pat jums priklausytų 
našlės dalis (dower interest)— 
gyvenimui nuosavybė 
estate — puse iš jo 
nekilnojamo turto (N.

I sę, Friburge-literatūra ir meno 
istoriją. Vertė į lietuvių kalbą 
A. Mickevičiaus, J. Slovackio, 
M. Serbievijaus ir kitų grožinę 
kūrybą. Už disertaciją apie A. 
Mickevičiaus “Krymo Sonetus” 
gavo filosofijos daktaro laipsnį. 
Paruošė keletą monografijų, pa 
rašė ir išleido “Stilistikos” vado 
vėlį. Jausmingai apdainavo pa
lietusias Lietuvą pirmojo karo 
nelaimes. Apie 20 metų dirbo 
pedagoginį darbą gimnazijose 
ir patriotiškai auklėjo jaunimą.

Seinuose lietuviška gimnazija 
buvo įsteigta 1918 m. Po kūno 
iaiko jos direktorium buvo pas 
kirtas kun. AL Gustaitis. Kai 
lenkai okupavo Seinus, tai už
ėmė gimnazijos patalpas, inven 
torių išmėtė į gatvę, sumušė mo 
kinius ir juos jėga pašalino iš 
bendrabučio. Tuomet direkto
rius, keli mokytojai ir būrelis 
mokiniu, susirankioję turto iš
vyko ieškoti saugesnės vietelės. 
Jie visi buvo pasiryže šiam Dzū 
ki j os krašto * židinėliui neleisti 
užgesti. Apsistojo Lazdijuose ir 
pradėjo sunkiai kurtis. Nors su-

kų frontas pfįąrtėjo prie 
jų, tai vyresnio amžiaus moki
niai įsijungė į lietuvių partiza
nų būrius. Gimnaziją rėmė apy
linkės ūkininkai, kurie atvežda
vo kuro, maisto produktų ir tas 
jiems buvo įskaitoma į mokestį 
už mokslą. Vėliau kun. Gustai 
cio pastangomis buvo pastaty
tas naujas gimnazijai pastatas, 
butai ir įrengtas Dzūkijos mu- ? 
ziejus. Jame buvp daug senų 
ir vertingų eksponatų. Paminė
tinas karaliaus Zigmanto Au
gusto Lazdijų miestui suteiktų

buvo išlikęs vietos klebonijoj. 
Iš mokinių suorganizavo chorą, * 
orkestrą, vaidybos grupę ir pra 
dėjo ruošti kultūrines -pramo
gas. Gimnazijos gyvenimas pa
sidarė normalus ir mokslo lygis 
buvo toks pat, kaip ir visose ki
tose anuometinėse gimnazijose.

Velionis labai mėgo knygas, 
tai jis turėjo susirinkęs gausią 
kelių tūkstančių tomų bibliote
ką. Ją sudarė retos lietuviškos 
knygos, nemaža rankraščių, iš
tisi komplektai lietuviškų lai
kraščių, klasikinės literatūros 
rinkiniai svetimomis kalbomis.

dingoj tyarkoj išlaikytos. Buvo

nus perduotas kokiai nors švie
timo įstaigai. Velionis dėl stai-

tajnento3 tai visas jo turtas bu
vo parduotas jš varžytinių. Vi
sos knygos buvo pigiai ikainuo 
tos, nuę kelių centų iki - 2-3 Htų.

. (-Nukelta į 5. psk.

W abcxt on money.

Some $27,000XXX) from the

America with the Payroll Savings Han.

Iney Mut 
thecokL

(a life 
turėto 

J. 3A c 
pr. š. 

išvažia-KL. Iš Lietuvos aš 
vau 1911 metais. Buvau vokie- 
šių kariuomenėje, buvau vo
kiečių kalėjime ir prieš kariuo 
menę išdirbau Berlyne apie 2 
metus prie statybos darbų. Da
bar aš gavau žinių, kad aš ga
liu gauti iš Vokietijos pensiją 
ir atlyginimą, kad buvau ka
lėjime. Ar jūs tą reikalą tvar
kote, ar kas kitas? Man nurody 
kite jų adresą ir vietą. P. M.

JŪS KLAUSIATE, I ATS. Kompensacijai ieškoti 
iX/TPQ ATQAlTfYVn? V‘ Vokielii°s už nustota svei 
1Y1IL0 kalą terminas, rodos, yra pasi

baigęs. Tačiau Pensijai ieškoti 
Mudu su vyru nustebo- galite kreiptis į Soc. Klubo rei- 

knygelę kalų vedėją A Čepulį, 3548 S. 
Emerald Ave., Chicago, Ill. Dėl 
kompensacijos už sveikatos au
stoj imą esant vokiečių kariuo- 
meje bylas veda advokatė Ele
na Annanas. Attorney at Law, 
Central Savings Building, 3 Le
xington St., Baltimore, Mery- 
land.

KL.
me, kai erskaitėme 1 
apie naują Federalinių Mokes
čių Reformos Aklą. Sužinojo
me, kad vedusiųjų mokesčiai 
nuo atskaitytų išlaidų (adjust
ed gross estate) nuosavybės — 
$130.000. Mes žinome, kad pa
gal seną įstatymą jie buvo 50 
procentų. M. ir p,

ATS. Pagal naują įstatymą, 
pradėjusį veikli nuo 1977 m. L 
1, padidinta maksinialinė nuo- 
savybės mokesčių suma vedu-j aplinkėj 
šiai porai iki $25(^000 arba 50 
proc. nuo atskaitytų išlaidų (ad 
justed gross estate)^ kuri yra žiai patarnauja patiekdamos 
didesnė.

Taip pat tamę įstatyme yra Pažymėtina, kad juočki pirmoj 
numatyta neribota mokesčių į eilėj patarnauja vyresnio am- 
dovana vedusių porai — gali- žiaus žmonoms x

Šiuo metu vyksta SusmeiiijimoJJetuvią 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus
Susivienijimas kviečia visus geros valios.lietuvius ir jų draugus 

įsijungti į SLĄ narių šeimą ir pasinaudotišto VAJAUS lengvato
mis k privilegijomis.^

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsit&austi 
prideūuemis apdraudomis. ~

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% 3^J0- 
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių. .

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

± Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo 
iki $5,000.

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 melų gali apsidrausti $1,000 arba
$2,000.1 gi

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudę planus:
Viso Amžiaus Mokamą ąpdraųdą (Whole Life V-l). 
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2) •
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-4)* ir 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Yęąr Endowment V-X)

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap
draudę vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI .pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretorę. Taip pat galima kreiptisir į Susivieniji
mo Centrą:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street 
New York, N. Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo'gimimo datą (mėnesį 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti.ap- 
draudų mokesčiai.

/
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— Lietuviams Town of Lake 
je Continental House, 

prie Anshlan Avi ir 47 <SL, dir
bančios Cccylia ir Helena gra-

M. ŠILEIKIS
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sumuštinius, kavutę, akučio.
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J Kanados naujienos
y- Stį Jokūbaitis baigdamas sa- okupantą ir jų vardus įamžin-1 

] tėvelius, ti, į nešant į Kanados lietuvių 
vaikmns įskiepytų tau Fondą po $1(M) dolerių, o į Ro- 

|inės (^vasios, kuriems teks ve- ino Kalantos vardu 200 dolerių 
Hamilkno SLA 72-ros kuopos 
pasiūlomu, Kanados Lietuvių 
Fondas pradėdamas telkti lė
šas antram šimtui tūkstančių 
buvo pavadintas Romo Kalan
tos Fondo vardu

«V° įkalbą kreipėsi j

įąįjtogti į aktyvią kovą 
Lietuvos . okupantą, kad 

pasitrauktų iš Lietuvos ir grą- 
d&ifų Lietuvai laisvę/Sk Joku- 
3baiti$ atvykimą ir pa t rioti-
pės kalbos pasakymą jokio at- 

nepaėmė, bet dar ir 
^penklpę' paaukojo Juozo Dau- 
Jįnąnto-Lukšio Fondui. Visa jo 
\šėima Toronte platino SLA lai- 

įlietus. Tarp pat ij St. 
kJąkttbaičio draugas, kartu at- 
-yažiayęs _St. Jągėla, paaukojo 
^penkinę .SLA kuopos išlaidoms

Lietuvos 
negali

SLA 72-ra kuopa, dirbdama 
šį darbą, nori palaikyti gyvą 
žuvusių Lietuvos karžygių dva 
šią, kur , betkokiose 
okupanto pastangos
mums pastoti kelio, o lasvės 
be kovos neduoda. SLA 72 kuo 
pos pagerbtasis Romas Kalanta 
protestuodamas prieš Lietuvos 

Gegužinėje buvo gauta lai- okupantą ir reikalaudamas tais 
5piės šiffinrui dovanų iš Z. Ulbi- vės Lietuvai susidegino vieš, je 

vietoje Simas Kudirka po ne
pasisekusio šuolio į laisvę buvo 
sovietų teisiamas už neva mo
tinos tėvynės Sovietų Sąjungos 
išdabiną. Ir Simas Kudirka ko 
munistų suruoštame teisme did 
vyriškai laikėsi, atsisakė gynė
jo ir metė kaltinimą teisėjams, 
reikalaudamas duoti laisvę Lie
tuvai, nebodamas, kad prieš jį 
NKVD buvo prie nugaros su 
šautuvais iir ant jų durtuvus

i
Prof. Adomas Varnas Mindaugo vainikavimas

Daumantas-Lukša nebe- per Pasaulio Lietuvių Dieną. Si 
Įgalėdamas pakęsti sonetų vyk- mas Kudirka apsidžiaugė paty- 
! domu gt uocido su savo 75 me- ręs apie šį SLA 72ros kuopos 
Į tų ■<'vii ir keturiais broliais bu- dirbamą darbą ir sekančiais 
• vo priversti stoti į partizanų ei- metais nori rėk menduoti ki- 

I tą žymų politinį kalinį, kad jo 
Į vardą Įamžintumėm, kaip Juo-

ĮDien^s, •. Niagarą Fals, iš 
Intienės iš Australij os,

Klovienės' iš Hamiltono,
JįO. Lawryį^>, iš firčn (fordo, 
^C. Fąrrjiš' Paris, Ontario ir A.
Kaušpėdo iš Hamiltono.

Jšį SLĄ T? kuopa per daugeli 
'^mėtų ’ ruošią gegužines Antano 
jPadolskio . sodyboje ir kas me- 
.^taį susilaukia iš visuomenės pa 
įrąmos ir- (alkos, -nes ŠLĄ kuopa 
^kasCmeki-pi^dėjo pagerbti po
*yieną žymų okupuotos Lietu-! užsidėję. 1971 m. SLA 72 kuo- 
/vos kovotoją prieš Lietuvos'pa ir Simo Kudirkos vardą įam

: _ ■ _____ _____ _____ 

is 
iš 
iš

Į-

; : į DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
HAWlBNOSt OALIMA GAUTI NEPAPRASTAI jDOMlUS GYDVTO- ' 

YWUOM1NM VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MINTYS IR DARBAI. 250 psL, liejančius 1908 

.-I-;/- .ablonikio ir Totoraičio Jaunas dienas ir susi-

' priežiūrą sveiXAU ir 
vietoje $4.00 dabar tik 

tik -____________
4ę.iĄA;®W»n — AUK*TA KULTO R A — ŽIAURŪS ŽMONtS.

ęo Europą įspūdžiai. Dabar tik __________
jįlt' u&sakyti peštu, atsiuntus čekį arba money orderį prie 

kaloec pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.

$3. Ou 
$xoc

s. pasirinkdamas geriau inir 
nc<*u vergauti okupantui 

iozas Daumantas-Lukša žuvjĮzą Daumanlą-Lukšą. Simas Ku 
J71 m. kovodamas prieš Ue- dirba išreiškė padėką Si A 72- 

okapautą būdamas 30Irai kuopai už jo vardo įamžini
mą Kanados Lietuvių Fonde.

PaĮ*al Simo Kudirkas sam
protavimą. kiekvieno politinio 

įkalini iškėlimas į viešumą lai
svoje spaudoje, teikia kaliniui 
daugiau vilties išlikti nenužu
dytam.

Dirbdam* šį SLA 72-ros kuo- 
• *; Lietuvos okupanto neken- 

ičianią darbą, tukime ir ne SLA 
Inarių, kurie mus remia darbais 
Į ir materialiai. Jiems SLA kuo
pos vardu reiškiu padėką čia. 

atsilankymu >r Beto, geradariai bus paminėti 
r spaudoje

Yra ir tokių, kurie kenkia šio 
i kiai SLA 72-os kucpos veiklai. 

! Kanados Lietuvių Fondo kny- jjc 
gą, įnešdami jo vardu $100 da (uj 
lerių, o Lietuvai tapus vėl lais
vai 
garbingų 
vardėmis 
Lietuvai.

Juozas 
vo, bet 
okupantas 
lepinti.

Pagal išgales pavergtoje Lie 
tuvoje mūsų broliai ir sesės 
saugoja kas yra lietuviška. Ka 
jie negali atlikti, mes laisvame 
pasaulyje gyvendami privalo
me padėti. Kartoju, mes pri
valome!

Man teko susitikti ir pasikal
bėti su Simu Kudirka Toronte

i t U VOS 
f metu

žino, įnešdama į Kanados Lie v se prieš bolševikus, nudėvė- saulė leidžiasi, bet dar tūžmas! 
tuvių Fondą’^100, Simas Kudir- jo batus ir pakaitalą dėl automobilių iš Paris. Brantfor-I 
ka šiandien yra laisvas ir gyve-jdycįzio negalėjo greit gauti,.’tad d , Hamiltono. Toronto ir St. 
na Amerikoje. Simas Kudirka, kuopoą vadas atleido jį ėii •, Catharines. Visi viename bū

ryje, tarp jų ir sodybos savinin 
kas Antanas Padolskis ir vai
šingi Paris ir Brasntfordo lie
tuviai.

šiais metais SLA 72-ra kuopa 
lėsi iniciatyvos šio didvyrio.

kovojusio prieš Lietuvos oku-‘ 
pantą, žiaurųjį sovietinį komu-J 
nizmą ir žuvusį už Lietuvis lai“ 
vę. įamžinti Daumanto-LukŠos - 
vardą, įnešanl į Kanados Lietu-1 

j vių Fondą SHM) dolerių. Prašau i 
Į visus susikaupti tylos minu-Į 
Į tę.

Gerbiami šios gegužinės da
ily viai. su Jūsų
I duosniii parama, mes galėjome! 
įvykdyti šį užsimojimą ir Juo
zą I)a uman tą-Lukšą įrašyti f

patarnauja tik okupan-
dėka laisvo pasaulio lietuvių ino sargybų, tačiau, ’’kada 1918 
protestams ir demonstracij ms m. liepos mėn. prie Anįalieptės 
išliko nenužudytas. Ir jo iširau- bažnytkaimio užpuolė bolševi
kinio iš Sovietų vergo darbų kai. griebiau šautuvą ir 
kalėjimo kreditas priklauso A-! 
merikos Lietuvių Tarybai, nes 
ji ir už kelionę atvykti į Ame
riką iš anksto užmokėjo.

Šiais metais SLA 72 kuoprs 
ruošta gegužinė buvo gausi 
svečiais iš arti ir toli ir parodė 
nepaprastą suoširdumą ir dos
numą rengėjams. Nuotaika vi
sų buvo gera. Plokštelių garsi
nė muzika, vadovaujant Arū
nai šetikui. linksmino svečius. 
Balsingos ponios , vadovaujant 
Reginai Norvašinei, skambėjo 
lietuviškos dainos, o vėliau ir 
vyrai dainos mėgėjai prisijun
gė.

Sodybos savininkas A. Pa
dolskis, nežiūrint amžiaus, auk 
što ūgio, tiesus, kaip žvakė, da
linosi išgyventais įspūdžiais iš 
1917—22 kovos metų gyve- į 
nimo. A.Padolskis, būdamas au 
kšto ūgio ir dalyvaudamas ko-

batus 
prisi-i

anais
- kfr

knyga su rkapitalu ir į organizacijos, 
patriotų lietuvių pa-*furj 
bus dovana laisvai \ -

šiandieną visos lietuviškos 
., didelės ir mažos, 

i aktyviai įsijungti į kovą 
prieš Lietuvos okupantą ir rei
kalauti okupuotoje Lietuvoje 
lietuviams pagrindinių žmogaus 
teisių.

Šiandieną mums reikia bur
tis į Pabattiečių bendros veik
los komitetą ir kartu veikti 
prieš sovietų okupaciją.

šia kryptimi prieš kelis me
tus jau yra susiorganizavusi 
Balliečių Veteranų Lyga, kur 
tos organizacijos pirmininku 
yra visuomenės vekėjas Stasys 
Jokūbaitis iš Toronto.

(Pabaiga)

“Dar pabūkite, nesiskubin
kite ir kitais metais tokią šau
nią gegužinę suruoškite, padė
sime, prisidėsime’’,. Padolskis 
dėl amžiaus pardavė savo auto
mobili ir nebeturi tokiu salvgu, 
kaip ankščiau aplankyti lietu
vius. Ir jam pačiam geriausia 
proga susitikti savo senus pažį
stamus per SLA gegužinę.

Paskutinieji svečiai atsisvei
kindami vieni kitiems spaudė
me rankas, iki pasimatymo se
kančiais metais vėl SLA gegu
žinėje A. Padolskio gražioje ir 
svetingoje sodyboje!

Kuopos pirmininko žodis

Man tenka garbė pasveikinti 
SLA 72-ros kuopos vardu atvy
kusius svečius iš toli ir arti į 
SLA gegužine, dalyvauti žy
maus patrioto lietuvio, kovo
jusio prieš Lietuvos okupantą, 
sovietinį komunizmą ir žuvis!; 
autorių knygos “Portizanai už 
geležinės uždangos’’,Juozo Dau 
manto-Lukšos vardo-įamžini
mo ceremonijoje.

Juozas Daumantas-Lukša sa
vo jaunas jėgas paaukojo kovai 
už Lietuvos laisve Sovietams 
antrą kartą okupavus Lietuvą,

Daumantas-Lukša žu
Juozo įdėjų Lietuvos 

nėžra pajėgus nus-

basas
5 dienas kovojau prieš komuni
stus. Iš kojų padų nuo šviežiai 
nupjautų dobilų ėmė kraujas 
bėgti, bet kol nepasibaigė kau
tynės ir pavojus kuopai, nesi
traukiau iš frnto, nes buvau 
vadovaujantis karys. Po kelių 
dienu kautvniu, A. Padolskis 
sako, kuopos vadas specialiai 
davė įsakymą pagaminti 
pagal mano kojos dydį” 
mena PadoLskis.

čia yra pavyzdys kaip 
laikais kovojo savanoriai
rėjai, kol iškovojo Lietuvai lai
svę. Antanas Padolskis ir dabar 
yra didelis patriotas, ir kas dir
ba patriotinį darbą, tuos pare
mia ir medžiaginiai, nežiūrint. 
Lad yra ensininkas. Gi ir šiais 
metais ruošiant SLA gegužinę, 

I Juozo Daumanto - Lukšio gar
bei, nupirko valgiams virti an- 

’ glių už $12 ir kada paprašiau 
paimti už anglis pinigus, parei
škė: “Broliai lietuviai, dirbate 
patriotinį darbą, pamirškite už 
mokestį už anglis”. Tai va koks 
yra geradaris Antanas Padols
kis. Padėka SLA 72 kuopos 

j vardu.
; Jau po devintos valandos, 1738 8o*th Halsted Street, Chleate, ID. MI88
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rSned fix world heavyweight box-
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UNIVERSAL
Chicago, III. 606081800 So. Moisted St
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ĮTM Be, HALSTEDST^ CHICAGo/lLL. 16608

KNYG0S ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir Intvmiu nuutykln 

įprašymai, paimti iš gyvenime. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

D r. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoe istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 143 
osL. kainuoja $2.00. <

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
211 psL Kain* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma ertu knygų tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jm ir 
teitas knygas galima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
jiniginę perlaida. -*•NAUJIENŲ

PIKNIKAS
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

i lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką,

Rčmčjąms bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos

the challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost the title.

t Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the Dew 
baring commission ruling: in a 
knockdown, the coast would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunncy 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying to break 
down his guard. The, seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tanney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunncy was down for 
the count

Bedlam broke out in the stands.
'Impetuous Dempsey had formed' 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral corner, the 
timekeeper had reached the count 
of five ever the prostrate Tunncy. 
Jack immediately back-pedalled to 
an aS. corner aixi the count was 
renewed. At the count of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tunncy had regained las 
feet

Tn the remainder of the rounds, 
Tanney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain hrs title.

This was Dempsc/s last great 
fight. Tanney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
Tong count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marint. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during feerr pre
cious seconds of the new rating re- » 
suited in his failnre to regain the 
heavyweight boxing cbfiinaiaratnr |

ZU Unpaml jlaf 1V
Beta dldtllua darbiu. Ptena, jit pa
deda Juma paaiekti asmeniikui jūsą 
uiiimojlmux. Antra, jie padeda už
kurti geresnę apylinkė! bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos pilei 10 mėna- 

tlo dieną, neia nuoiimčiua nuo mė
nesio pirmo* dienos.

Išduodami Certifikataį kurie ne
ša iki

i 
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoe 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės wiskaitor 
^eša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais. T< 421-8070
Įstaigos pietuose Hemai automobiliams paatatytL

I — MAIMIMOI, CMfCACO I. ILL Thursday, Aufūat 10t 1978
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Negali apsieiti be melo
Visi žinome, kad nacių suorganizuota “eisena” įMar- 

quette Parką jų vado pasakytos kalbos ir nacių pastan
gos sudaryti didelio judėjimo įspūdį nuėjo niekais. Vie
ton kelių tūstančių, Chicagos naciai vos pajėgė įvilkti į 
hitlerinę uniformą tiktai 22 nacių ir gauti stiprią Chirir 
gos policijos globą. Jeigu ne Chicagos policija, teikianti 
visiems piliečiams vienodas globos teisee, tai naciai ne 
tik nebūtų pajėgę pasiekti Sacramento gatvės, o jų vadas 
vargu būtų galėjęs užšokti ant “trokelio” ir pasakyti iš
tikimiems kalbą, kviečiančią perduoti visą jėgą baltie
siems. į

’ Manome, kad Amerikos lietuviams įdomu patirti lie
tuvių komunistų pažiūrą naciu atžvilgiu. Savo laiku na
ciai buvo susitarę su Rusijos komunistų partijos vadais 
Pabaltijos kraštams pasidalytu Maskvon buvo atskridęs 
nacių užsienio reikalų ministeris Ribbentropas ir, Stalino 
akivaizdoje, pasirašė su Molotovu susitarimą Pabaltijo 
kraštams perleisti Sovietų Sąjungai. Vilnies redaktorius 
Jokubka, primiršęs Ribbentropo — Molotovo susitari- 

, mą, _parašė įžanginį, kurį pavadino. “Dėl nacių eitynės į 
Marquette Parką”. Jis įžangime primena, kad Chicagos 
policija suteikusi reikalingą globą Chicagos naciams ir 
suėmusi apie 70 asmenų, norėjusių protestuoti prieš na
cių vadų skelbiamas mintis.

Be kitų dalykų, įžanginiame redaktorius šitaip rašo: 
“Marquette Parkas mums lietuviams būdingas. Vr 

si žinome, kad šis miesto rajonas tirštai apgyventas
- lietuviais ir daugiausia naujaisiai ateiviais, kurių 

I nemažayra apšaukti kaip nacių šalininkai ir turintys
ryšius su anais. Ypač tai paaiškėjo po piketavimo 

I jaunimo Centro, kur buvo pakviesti ir svastikuoti' 
naciai”. (Vilnis, 1978 m. liepos 13 d., 2 psl.).

Jokubka kalba apie “nacių eitynę” į Marquette Par-
- ką, bet negali apsieiti be jėzuitų centro pikietavimo, ku 
. ris nieko bendro neturi su “nacių eityn?” arba jėzuitų
- centro pikietavimu. Jokubka nei vienu žodžiu neužsime

3

NAPOLEONAS TILŽĖJE

i

na, kodėl lietuviai jėzuitų centrą piketavo. Jam nemalo
nu prisiminti, kad pikietavimas buvo pravestas tik todėl, 
kad tėvai jėzuitai, lietuvių aukomis pastatė lietuviškam 
jaunimui sentrą, to paties centro salėje rodė komunistų 
pevergtoje Lietuvoje suktus filmus. Leidimą pikletuoti 
jėzuitų centrą buvo gavusi Reorganizuotos Bendruome
nės tuometinė vadovybė. Niekas nacių piketuoti nekvietė. 
Paaiškėjo, kad naciai patys, pasiskaitę filmų rodymo or
ganizatorių paskleistų atsišaukimu, patys atėjo pikietuo- 
ti. Kada jiems buvo išaiškinta, kas pikietavimą organiza' 
vo ir kuriais tikslais jis suruoštas, naciai dingo. Galėjo 
juos paveikti ir vėsus vakaro oras. Jie atsirado nepakan
kamai apsirengę, o vakaras buvo šaltas.

Jokubka žinojo, kad jėzuitų centre bus rodomas so
vietinis filmas, besityčiojąs ir patriotų lietuvių jausmų. 
Visi, kurie pikietavo sovietų filmų rodymą lietuvių jau
nimo centre jam buvo naciai. Jeigu jie naciais ir nebūtų 
buvę, tai Jokubka juos tokiais būtų apšaukęs. Piketui pra 
ėjus, buvo išaiškintas nacių pasirodymas. Nustatyta, kad 
niekas jų ten nekvietė. Jie patys atsirado ir patys dingo. 
Jie nieko bendro neturėjo su didelės Chicagos lietuvių dau 
gumos suruoštu nrotestu. Visi lietuviai protestavo prieš 
sovietinių, filmų rodymą Jaunimo Centre. Sovietų propa
gandistai naudojo kitas teatro sales sovietų filmams ro
dyti. Lietuviai buvo nepatenkinti, bet aktyviai neprotes' 
tavo. Bet kai tie sovietiniai filmai buvo atvežti į jėzuitų 
centrą, tai Chicagos lietuviai pasipiktino ir pikietavo. Jė
zuitai daugiau sovietinių filmų savo centre viešai nerodė, 
bet tie sovietiniai filmai dar ir šiandien jiems atsirūgsta. 
Jie atstūmė nuo savęs visą eilę lietuvių patriotų, kurie 
nepritaria bendradarbiavimo politikai.

Vilnies Jokubka ne tik įžanginiame rašė apie "nacių 
eitynes” į Marquette Parką, bet jis tą patį klausimą lietė, 
ir slapyvardžių pasirašytoje jo apžvalgoje. Jis joje kal
ba apie pradėjusius važiuoti Amerikon tremtinius, apie jų 
susitepimą su žydais, apie daugumos gerumą, bet ir apie 
bendradarbiavimą su naciais.’ Labiausiai Jokubkai nepa 
tiko tie, kurie buvo persisunkę antikomunistinėmis idė
jomis. Jeigu kuris pasmerkė komunistines idėjas ir jų 
taikymą praktiškame gyvenime, tai toki etremtiniai jam 
atrodė aršesni, negu vokiški hitlerininkai. Tie žmonės 
pikietavo Vilnį ir jų ruošiamus parengimus, jiems buvo 
pavojinga pasisakyti, kad Amerikoje turėjai drąsos skai 
tyti komunistų leidžiamą spaudą arba net knygutes. 
Ankstyvesnę savo citatą jis patvirtina dar šitokiu tvir
tinimu: ,

cc

kus, kaip pradžioje visus dypukuš, vis dar tebelaiko 
ir tarinėja naciais. O ypač naciška ant jiį dėmė jau

, pradėjo kristi, kai Marquette Parke, prieš daugelį me
tų įsikūrė amerikiečių svastikuotų štabas. Bet faktų, 
kad šie reakciniai fanatikai su svastikuotais naciais
turi ryšių, taip ir nebuvo per ilgus.metus. Kad ry 

iįšius turi, paaiškėjo anais metais, kai fanatiški re
akcininkai suruošė piketą prie Jaunimo Centro ir į 
talką pasikvietė svastikuotuosius”. (Ten pat).

Kol lietuviai nepikietavo sovietinio filriid, tai jie, kad 
ir susitepę karo metu, nebuvo tokie pavojingi ir Baisūs. 
Bet kai Marquette Parke gyvenantieji lietuviai drįso nei syti nenori. Bet jeigu lietuvis, susirūpinęs gimtinio savo 
tik pareikšti protestą prieš sovietinio filžno rodymą, tai krašto likimu, drįsta pakelti balsą prieš sovietų sklaidžia. 
jie ne tik patys tapo naciais, bet ir susiriko Su Anferiko- mą melą, tai jis apšaukiamas nacių ir svastikuotucjų ben 
je veikiančiais “svastikuotais” naciais. Jokubka nepatie-Įdradarbiu. (
kia šiokiems savo spėliojimams joko Įrodymo. Kol lietu-' Tokios taktikos laikosi komunisti rusai, tokios tak- 
viai tyli apie sovietinę propagandą, tai jie gali būti 'ir tikos prisilaiko ir rusams tarnaujantis Jokubka.
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VYTAUTAS SIRVYDAS

SUSIVIENIJIMO VISŲ LIETUVIŲ

(Tęsinys)

Bet idant stoti tvirtesniais 
mūsų nelaimėje, idant visiems 
laikytis tiesaus kelio, pakeiti 
mūsų vardą ir gerą buvimą, 
idant,, ant galo, pribūti kada 
reikalas su pagelba prispaustai 
tėvynei, yra sutvertas Susivie
nijimas. Labiausia mums reikia 
dviejų dalykų: apšvietimo, ku
ris aukščiau mus pakels akyse

Nenuostabu, kad žmonės tokius reakcinius fanatikių žmonių , ir skarbo, kuris
7 - r • "V • < T 1 t » JT* *1 >turi didelę galybę. Tuos du da 

lyku Susivienijimas turi an 
mįslių. Dėlto ant savo draugų

uždeda -kaip didžiausias pa vi d 
nastis (pareigas) storonę( rū
pesti) apie Bažnyčias ir Moks- 
linyčias, kaip šaltinius tikrom 
šviesybės, ir apie padidinimą 
kasos Susivienijimo”.

Šią konstituciją* atrodo, pa
rašė kun. M. Juodišius. Ji nus
tatė, kad į Susivienijimą nariu 
tegali prigulėti “arba tikri lie
tuviai iš prigimimo, arba tie iš 
kitataučių, kurie priėmė visą 
būdą lietuvių, per gyvenimą 
tarpe jųjų ir suvisai pavirto į 
lietuvius”. Nariai, tačiau, turi

“dori žmonės1’, bet kai jie drįsta pakelti balsą prieš so
vietinės propagandos, melo ir šmeižtų filmus, tai tada Mar 
quette Parko lietuviai tampa naciais.

Kad pats Stalinas vadovavo deryboms su naciais- 
Antrajam Pasauliniam karui prasidėjus, kad jo įsakytas 
Molotovas pasirašė slaptą susitarimą su Ribbentropu, tai 
Jokubka ir jo vadovaujamos buriutės užmiršta ir klau-

Tokios taktikos laikosi komunisti rusai, tokios tak-

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
« Tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimts antrųjų me 
I tų rugsėjo apsiniaukusi diena pamažu šviesėjo. Kuo 

f toliau traukinys dundėdamas pūškavo pietų link, tuo 
* retesni ir šviesesni darėsi debesys, kurie, kaip kokia 

pilka, kariška antklodė visą rytą laikė apgaubė dan
gaus skliautą. Kelių valandų ir dviejų šimtų angliškų 
mylių atstumas žymiai pakeitė netik apylinkės vaiz- 

< dus, bet ir keliautojų nuotaikas.

Iš ryto Manchesterio London Road geležinkelio 
stotyje susirinko nemažai žmonių. Vieni linksmais 
veidais išvykstantiems linkėjo laimingos kelionės, 

i kiti prašė nuvykus nepamiršti, parašyti. Buvo ir to
kių, kurie, tylėdami, lyg žodžių pritrūkę, išreiškė sa
vo paskutinį atsisveikinimą atsibučiaviniu ir papras
tu rankos paspaudimu. Artimųjų ašarotos akys buvo 
iškalbingesnės už gražiausius žodžius.

Traukiniui pajudėjus, pasilikusieji ilgai mojavo. 
Bėgiams pasisukus, pranyko ir paskutinės nosinaitės. 
Išvykstantieji pamažu traukėsi nuo langų, sėsdami į 
savo vietas. Dauguma jų netrukus įsigilino į žurnalus, 
laikraščius ar knygas. Tik mano žmona ir aš buvome 
vieninteliai keleiviai Šiame vagono skyriuje, kurie ne
turi jokio noro vartyti laikrašjius. Mudviejų mintys te
bebuvo užimtos paskutiniųjų dienų ir ką tik pergy
ventų atsiskyrimo minučių. Tylėdami žiūrime pro lan
gą į pralekiančius, vidurines Anglijos, laukus. Mato
me akmens tvoromis suskirstytas ganyklas ir laukus; 
siaurame vandens kanale retkarčiais plaukiojančias 
baltas gulbes :r menkus, pasigailėjimo vertus, pagel
tusius javų laukus.

Kiek kartų mums teko per šį kraštą keliauti gele
žinkeliu ar autobusu, mums visada įdomu ir nenuo-

t bodu matyli gamtovaizdžius, kurie žymiai skiriasi nū(k 
mūsų Tėvynėje Lietuvoje ar Centrinės Europos krašJ 
tuose matytų vaizdų. Penkiolika metų yra netrumpos 
laikotarpis. Per lokį laiką galima daug ko pamatyti,' 
patirti ir pagyventi, šiandie iš Manchesterio vyksta
me pietų link. Gal ši kelionė šiame I 
paskutinė. Todėl dabar kiekvieną vaizdą ir įspūdį pri
imu į savo atminties giliausią pasąmonę, lyg į foto ne
gatyvą, kad ten ilgiau išlaikius ir reikalui esant tuos 
įspūdžius atnaujinus.

Ilgai laikraštį vartęs kaimyninis keleivis, anglas, 
pagaliau nutraukė viešpatavusią tylą ir mūsų svajo
nes. Garsiai atsiprašydamas ,jis klausia, ar niekas ne
sipriešins jeigu jis užsidegs cigaretę. Nors šis vagono 
skyrius skirtas nerūkantiems, iš keleivių niekas jo už-, 
sirūkyinui neprieštariauja. Gavęs sutikimą, anglas man 
dagiai padėkojo ir tik tada užsirūko. Prasideda pasi
kalbėjimas apie pragiedrėjusį orą. šita tema Anglijoj^ 
pati geriausia norint pradėti pokalbį su bet kydiTad 
neužilgo ir kiti, iki šiol tylėję keleiviai, lyg RZ&okro su
stingimo atleisti, jungiasi į bendrą pokalbg ir visi jau
čiasi daug laisviau iki kelionės galo.

(Bus daugiau)

laiku nueisiu pas prievaizdą ir įsakysiu virdulėlį pa- 
rtfošti.

Fedia šučiūžavo šlepetėm ir išėjo. Aš nuėjau už 
Širmos, Zinočka sėdėjo ant plačios kanapos, daugelio 

krašte' mums Ąpsupta, ir prilaikydama megstinę savo api-
i \ • jKSCKJ&TlC*

Verslą iš rusų kalbos.

Naktis prieš teismą
(Tęsinys)

— Na, (ai kas gi, kad ilga? Laikč yfl... visvieft 
nemiegant Pažiūrėkite ją, balandėli T Reikia jums pa* 
tebėti, gydo ją šervencovas... žmogus jis geras... bet 
kas jį žino? Netikiu aš jam. Netikiu. Matau, jūs neno
rite, bet būkite toks geras. Jūs ją pažiūrėkite, o aš tuo

— Parodyk liežuvį, pasakiau aš, sėsdamas šalia 
jos ir raukdamas antakius.

Ji parodė liežuvį ir nusijuokė. Liežuvis buvo pap
rastas, raudonas. Aš ėmiau čiupinėti pulsą.

— Gin... — numykiau aš, neradęs pulso.
Neatsimenu, kuriuos dar klausimus aš jai teikinė- 

jau. žiūrėdamas į jos besijuokiantį veiduką, atsimenu 
tiktai, kad, į mano diagnostikos pabaigą aš buvau jau 
toks kvplys ir idiotas, kad man griežtai jau buvo ne 
klausimai galvoje.

Galop, aš sėdėjau Fedios ir Ziuočkos kompanijoje 
"prie virdulio; reikėjo parašyti receptą, ir aš jį suda
riau pagal visas medicinos mokslo taisykles:

Rp, Sic transit 0,05
Gloria mundi 1,0
Aduae d esti U a t ae 0,11

P6 valgomą šaukštą kas dvi valandas
Poniai Sjedovai

D-r Zaicevas
Kyla, kai aš, jau visiškai pasiruošęs išvykti, su la

gaminu rankoje amžinai atsisveikiuėjau su mano nau
jais pažįstamais, Fedia laikė mane už sagos ir, duoda- 
rųas dešimtrublinę, įtikinėjo: ,

— Ne, jūs privalote priinrtt. AŠ įpratatr ftJokėti už 
žb 
ta-

visokį garbingą darbą. Jūs niokėtės, dirbote. Jūsų 
trios jums atiteko prakaitu ir krauju. Aš suprantu 
Tai

Nebuvo ko veikti, teko dešimtrublinę primti.

būti katalikai, nes “po vardu 
lietuvio nesuprantame kitokie 
tikėjimo kaip tik katahkftką”.

šj posakį ketvirtas seimai 
išbraukė, o Juozas Paukštis su 
Butkevičiam Susivienijimą vai 
diškoje įstaigoje įčerteriuoda- 
mas žodžių apie katalikybę vi
sai išvengė. Kokiu būdu penk- j 
tam seimui konstitucija atrodė į 
netinkama, Astramskas nepa 
ry škina. Ketvirtas seimas taip J 
pat ja buvo nepasitenkinęs fr| 
buvo pavedęs kun. M. Juodi- j 
šiui parašyti naują, bet 'užda
vinio jis, kaip matėme ,neįvyk 
dė.

Ginčuose Juozas Paukštis kai 
tę dėl ny kaus Susivienijimo sto 
vio (per tris metus iždan teįp- j 
laukė §228) įkaitino ne tiek Į 
konstituciją, kiek Centro vai- 
dyi>ą, ypač prezidentą Tanią 
Butkevičių, kuriam prikišo šie 
kimą “parduoti lietuvius len
kam”, ir rektorių kun. M. Juo- 
dišių. Iškėlė, kad Centro val
dyboje tik vienas teisėtas Su-į 
sivienijimo narys, būtent, iž
dininkas Silvestras Paukštis 
Nestebėtina, jei Susivienijime 
teliko tik dvi draugijos: Ply-z 
moutho ir Hazletono. Rekto
rius kun. M. Juodišius. savo ke 
bu, organizacijos reikalus vešė
ti pavedė Bačkauskui, kurįšt 
“iš Susivienijimo idėjos begė
diškai šaipėsi ir sakė, kad ^tik-l 
tai vyras su pačia tegali susi-f 
vienyti”. j

Juozas Paukštis pasiūlė, kas, 
Astramsko žodžiais, “jam prie 
širdies gulėjo”, būtent, nepa
judinamo fondo pinigais išleis 
ti lietuvybei naudingą knygą, be 
abejojimo, vildamas, kad spau
dos darbas teksiąs jam. Tas 
įkaitino kitą knygų leidėją, Do 
mifiinką Bačkauską, kuris tiek 
įsikarščiavęs, kad kede taiks
tėsi smogti už stalo sėdinčiam 
kun. A. Burbai, tikrajam 
Paukščio naujesnės lietuvystės 
įkvėpėjui. Delegatai prądėjc 
iš sėdės, eiti, bet kun? P. ‘Abro
maitis juos pasivijęs gatvėje 
priprašė sugrįžti, prizaaedainas 
pats tvarką palaikyti.

Delegatam sugrįžus, knygas 
peržiūrėjusi kdnriSją ^pranešė 
— Susivienijimb ižde esą §218.- 
<6. 1

(Bus daugiau)

• Visa žinoma materija sau
lės sistemoje yra sudaryta R 
cheminių elementų. Iki šiol 
yra žinoma 94 elementai, ku
rių du normalioje temperatū
roje yra skysti, 11 dujų pavi
dalo ir 81 yra kieti. Iš jų yra 
padaryta bent 3.900.006 chemi
nių junginių.

Tai pbendrais bruožais aš praleidau naktį prieš 
teismo dieną. Neaprašinėsiu aš tų nuojautų, kurias 
patyriau, kai priešais inane atsivėrė dur^s ir teismo 
antstolis parodė man teisiamųjų Oriolą. Pasakysiu tik
tai, kad aš išblyškau ir susikonfūzinau, kai, pažvelgęs 
atgal, pamačiau tūkstančius į mane žiūrinčių akių, ir 
aš sau perskaičiau mirusio palydos maldą, kai pažvel
giau į rinitas, iškilmingai išdidžias prisiekusiųjų fizio
nomijas.^

Bet aš negalų aprašyki, o jūs įsivaizduoti mano 
siaubą, kai aš, pakėlęs akis į stalą, uždengtą raudona 
medžiaga, pamačiau prokuroro Vieloje — ką gi jūs 
galvojate? — Fedią! Jis sėdėjo ir kažką rašė. Žiūrėda- j 
mas į jį, aš prisiminiau blakes, ZirtOcką, savo diagnos
tiką, ir ne šaltis ,6 visas Lėdinuotaš dkekntfc prabėgo 
mano nugara... Pabaigęs rišyti, jis pakėlė Į meni ikjs. ’ 
Iš pradžfų Jis manęs nepažino ,bet paskui jo k irtęs iš- ’ 
siplėtė ,apatinis žandikaulis kfek padribo... rarfka su
drebėjo. Jis lėtai pakilo ir ĮrČiriė į Tnaife shvo alhvinį 
žvilgsnį. Aš tifip pakflaa, pats heMho^n^ lodei 
ir įsisiurbiau į jį Alinis... A

— Teistainasis, įvardinkite teisimi Savb vfelą ir 
t.L, — pradėjo pinnininkaujantis. .

Prokuroras sJėdo ir išgėrė stilAfn^ taištens. šal
tas prakaitas išshriuŠč ant jo Icaldos.

— Na, bus pirtis!
Pagal visos požymius prokuroras nusprendė ma

ne iškepti. Visų laiką ji® jaudinosi, rausėsi liudininkų 
parodymuose, kapririnO, niurnėjo.^.

Irfh-, rėrfraiftoš Tifojjfu bus prokuroro
kalba.

Kažkas bos? *

Pabaiga

TBfcX» % Hu Thursday, August 10, ld/8
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mes paviršiaus.

Vandenilio dujas

Mažeika % Evans

M. ŠILEIKIS šagamogienės portretas

KUN. M. GUSTAITIS

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

brolis

Varpininkų Kor-

6845 South Wes-

Rugp. 5 d. straipsnio pirmo- ą

Ph*M: TAr4f 71>11

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTL

NARIAI:
Chicago*
Lietuviu
Leliotu viy
Dircictoruį
A asociacijos

ENERGY 
WISE

Vadi)* Aldana Daukv* 
TalaA: HĘmtaek 4-2413 

7159 Sa. MAPLEWOGT- AVE 
CHICAGO. ILL. 40429

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tek 737-8601

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas parkwuriym*i 

H įvairių aritumų.

ANTANAS VILIMAS
T*r. 376-1882 arba 3765996

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DfL K. G. BALUKAS 
AKUtERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sa PvUsto Rd. (Crowford

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligoniu* pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

* DETROIT — Cadillac’s individuality for 
1978 is noticeable from all angles of the 
Sedan de Ville (upper). As with all full-size 
Cadillacs for 1978, a new horizontal grille and 
raised script on the hoodface establish this 
year’s new look. De Ville models possess 
'distinctive series identification with a special 
sail panel crest and scripted nameplate. After 
production begins D« Ville and Fleetwood 
Brougham owners will be offered an optional 
package featuring chrome accent moldings 
rear deck paint stripes and color coordin
ated body ‘ride moldings, affording further 
personalized luxury for this popular 1978 
Cadillac.

The 1978 Cadillac Seville Elegante (lower) 
emphasizes the versatility of this iktemationai 
cize Cadillac with tts distinctive blend of 
elegance and spertmefiL Available in two color

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų uoisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiem* siusime Naujienas dvi sa
vaites uemokamaL

KOREKTŪROS KLAIDŲ 
PATAISYMAS

Buy a car no larger or 
more powerful Irian you 
need.

Dont be a Bom Loaert

JOSEPH J. BIMBA
Gyv. Hinsdale, Illinois.

m. rugpjūčio 8 (L, sulaukęs 94 metų amžiaus. Gimęs 

išgyveno 75 metus.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. LITUAN1CA AVENUE. Piene: YArdi 7-3401

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

Wattchattar Community klinikos 
Medicinos diraktortot 

1938 S. Hanheim Rd., Waatchattar, H. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antra Mtadieni 8—3 vai. 
Tai; 562-2727 arba 562 2728

F, ŠILEIKIS, O. P.
i ORTHOPEDas-PROTEZISTAS 
/fcfr Aparatai - Protezai. Mad. ban- 
51 dažai. Special; pagalba Moms

(Arch Support) ir t t
VaL: 9 - 4 ir 6—8. -^°^adiemais 9—J
2850 West 63rd SU Chicago. IIL 60629 

Telef.: PRaspect 6-5084

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vises programos Ii W0PA, 

1490 kik A. M.
Lietuvio kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas Šlubuodamas ne* 
klystu. — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
pneš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

IV. RAITO TYRINtTOJAI.
Vi^\V/MV.Sw«WWAV«V8VAV^/8V«t<'^VAYM¥8WEY«V»V^rkr

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

BUTKUS . VASArnS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLympic Z-1QO3

Mirė 1978 
Lietuvoje.

Amerikoje _ _________ _
Paliko nuliūdę: žmona Anna (Lubęr), dvi dukterys — Frances 

Lutz ir Helen Bouxsen, jos vyras John, sūnus Sharles Bimba, jo 
žmona Alfreda, 12 anūkų, 3 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei 
paistomi.

Kūpąs pašarvotas Hirsch's West Funeral Home, 1340 Otto Blvd.. 
Chicago Heights, Hl.

Vizitavimas ketvirtadienį nuo 3 iki 9 vai. vak.
Penktadienį, rugpiūčio 11 dieną 9:15 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios i St Laborius bažnyčią, Stager, IH., o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Joseph J. Bimbos giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnus, giminės.

Laidotuvių direktorius Hirsch. Tel. 755-9014.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
rugpiūčio mėn. 8 d. 11:35 vai. vak. mirė mylimas vyras ir brangus 
tėvas

< 1271 m. Hever inie&tc, Ang 
lijoje, buvo suruoštos 
bos, tikslu nustatyti aukščiau 
šiai išmestą kamštį iš šampa 
ao bulelio. Rekordą paėmė au 
torius A. D. Beaty. Jo šampa 
nu kamštis iškilo 73 pėdas u 
10,.» colio. Bulelis buvo pasta 
Mas 4 pėdu aukštyje kuo ža

GEORGE F. RUDMINAS 
am So. UTUANICA AVE. T»L: TArif 7-1188-1131

Didžiausias kailiu 
pasirinkimo^

PM vieaioteų
1 f wdhfltoU

SrijLHO R MANA,
zfjjfejUJRŠTEINA

aSK/U sn-8489

combinations, two-tone brown or black and 
platinum, the Elegante exterior design is high
lighted by a fully-painted metal root, chroma 
accent moldings, wire wheels and unique 
Elegante scripts. The interior is plush, even by 
Seville standards, and features leather/vinyl 
door and seat trim with segments of perforated 
leather and suede-like accents. A center console 
includes courtesy lights, fold-down armrest, 
pen, writing tablet and provisions for a tape 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered In either gray or 
saddle leather, matching the Interior color 
combination. Cadillac plans to produce about 
10,000 Seville Elegante models during 1978. 
Cadillac will offer a total of seven standard 
and two “special edition” cars for 1978, to 
the familiar DeVille, Fleetwood, Eldorado 
and Seville models.

DR.LE0NAS SEIBdTIS 
INKSTŲ, POSLtS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—6 popiet 
ketvirti 5—7 vai. vai 
Ofi*o t.l»f.; 776-2880 .. 

Rezidencijos toleL: 448-5545

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T*M. 693-0533 
Velley M*dlcel Centw 

860 SUMMIT STREET 
ROUTĘ 58, ELGIN, ILLINOIS

(Tęsinys) *
Bronė Variakojienė patiekia 

pluoštą žinių apie Moterų Drau 
gijos veiklą, Tėviškės parapijo
je. J. Kutra — mini kun. Marty 
na Preiksaitj ir jo darbus. 
Kun. P. Dilys aprašo kun. Pet
ro Dagio atliktus darbus, mir
tį. palaidojimą >^ew Yorke.

Jonas Jakuboniis (tęsinys) 
lengvam pasiskaitymui aprašo 
Kubilių kaimo statybą iš papi
liečių padavįmų.

žurnalas gražiai išleistas. Įdė
ta apsčiai nu traukų. Po vienos 
nuotraukos toks prierašas “Dr. 
Alviną O.Pipinystę-šabaniene ir 
teisėją Alfonsą Wells sutuokia 
gener. suprnt. kun. St. Neįma
nąs. Kairėje liudininkas Rei- 
noldas Pipynė”. Talpinama ke
letas eilėraščių. Žurnalas vien

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pįlnv aporauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligoc 
Ofisas 2652 WEST 5yth S'iRGET 

Tela PR 8-1223
0FTS.Q VAL.: pirm., antiad., treciao. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

(Atkelta iš 2 psl.) 
tai mokėjo tokią kainą, kuri 
vo užrašyta ant knygos virše-’ 

»lio. Geresnes knygas išpirko, o J 
Įtikusios suverstos namo palėpėj, 
kurias padengė laiko dulkės.

Kun. Motiejus Gustaitis mirė 
1927 m. gruodžio 23 d. Mirtis 
buvo staigi ir netikėta. Ryte atė 
jusi šeimininkė pažadinti direk 
torių, rado jį sudribusį ant lo
vos ir jau mirusį. Velionį paly- 

Idėjo didžiulė minia žmonių, nes 
: jį visi mylėjo ir gerbė. Palaido 
tas Lazdijų kapinėse, ant aukš 
tumelės išmūrytame skiepe. Jo 
poilsio vietą žymėjo akmeninis 
paminklas, kuriame buvo iškal
tas 'posmas jo sukurto eilėraš
čio:

“Čia glūdi giesmės nerašytos, 
čia svyro mintys nesakytos, 
Kurias likimas užslopino, 
Ir niekas, o niekas jų neži

no”. V. Vytenietis

(LACKAWIOQ
2424 WEST 69ta STMtKT RKpubUe 7-1211
2114 WEST 23rd PLACI Vilkinto 7-6*71

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hilk, PL 174-4411

Rugp. 4 d. straipsnio pirmoje 
skiltyje atspausdinta (B 28-Su-j 
per Flying Fortress), o turėjo; 
būti (B29-Super Flying Fort
ress); paskutinėje skiltyje 11- 
12 eilutėse atspausdinta.... nu
trauką daryto II-jo. Pas. karo, 
metu, o turėjo būti....nuotrau-j 
ka daryta II-jo Pas. karo> me-1

CHICAGO «f HX ThujYday,- Auįust‘ 10, 1978

š. m. rugpiūčio įpėn. 2, 3, 4 
ir 5 dienomis Naujienose ats
pausdintame Ę. Janiūno straips
nyje ‘‘Felikso Vaitkaus kapą, ir 
gimines aplankius* padaryta 
keletas korektūros -klaidų, ku
rių reikšmingesnės~ atitaisoma.:

Rugpiūčio, 3 d. straipsnio an
troje skiltyje atspausdinta FE
LIX Vaitkus, o turėjo būii FE
LIX VAITKUS. < ;

je eilutėje aiapau^diuU.... susi> 
tikimo* o turėjo būti... ^uli- 
kimus; 2J-ju eilutėje atspaus- 
dinUu... —Birutės, o turėjo bfr 
ti .. Birutietės; antroje skilty
je 7-j e eilutėje atspausdinta... 
II-jo Pas. kūjo metu, o turėjo 
būti... II-jo Pas. karo melu.

Be to, 19b* m. F. Vaitkaus 
transatlantinis lėktuvas buvo 
pavadintas LITI AN1GA, o per 
klaidą buvo atspausdinta LI- 
THUANICA.

atrado
1766 ul anglas Henry Caven
dish. Jis yra bespalvis ir be 

Straipsnio autorių atsiprašo* j kvapo ir 14 kartų lengvesnis 
me. N. R. už orą.

religiniais klausiniais. Rašoma: 
ir iš pasauliečių gyvenimo. Ne
mažai ir kronikos žinučių. Rai

bu- na auka. Adresas: 5718 S. Rich
mond St., Chicago, Ill. 60629.

S. Juskėnas
(Pabaigą)

Gyv. Chicago, Illinois.
Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Valentina (Baukutė), dvi dukterys — 

lija Markūnas, žentas Kenneth ir Saulėna Wanger, žentas David 
kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko 
serys.

Priklausė ^Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungai, 
poracijai ir Valstiečių Liaudininkų Sąjungai.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 
tem Avenue.

šeštadienį, rugpiūčio 12 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a Zigmo Dailidkos giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, brolis, seserys, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. T»l. 737-5U9

Tikri n g akis Pritaiko a kinins ir
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą, uždaryta tree

-EI----- BE 3-5893
PR. A. R. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĘ AKIU LIGOS 

3907 Watt 103rd Stre<) 
Valandos pagal suMtanma.



Lietuvių Bendruomenės (R.) 
Vidurio Vakarų Apygardos 

Valdyba

— šį šeštadieni ir sekmadienį 
I-akefront festivalio programo
se bus laivelių varžybos ir van
dens pašliūžų akrobatika. Taip 
pat bus Armijos parašiutinin
kai ir Laivyno eskadrilė, kurie 
rodys akrobatiką ore.

— Toronto Lietuvių namų 
Vyrų draugija įsteigė Viktoro 
Petkaus šalpos fondą ir neilgai 
trukus surinko virš 400 dole
rių. Aukas renka Vytas Bobelis 
ir Martynas Račys. Taip pat jas 
galima įteikti raštinėje, o sek
madieniais popiečių salėje.

— Toronto skautija minės 
LSS 60 m. sukaktį rugsėjo 30 
ir spalio 1 d. Prisikėlimo baž
nyčioj, sueiga ir vaišėmis. Sek
madienį Lietuvių namuose bus 
akademija, koncertas ir sukak 
t u vine paroda, kurią ruošia E. 
Kazakevičius . Ruošos komite
to pirmininkas yra V. Skrins- 
kas. Koncerto komitetą sudaro 
I. Viskontienė, L. Kalinauskas 
ir C. Senkevičius.

$. m. rugpiūčio 20 dieną, sek
madienį rengia linksmą gegu
žine ponios On; s Bruzgulienės 

I sode, 8271 So. Kean Ave., prie 
Lietuvių Tautinių Kapinių.

Veiks turtingas baras, virtu
vė ir kiti įvairumai. Gros Dono 
Venckaus orkestras.

Pradžia: 12 vai. dieną. Kvie
čiame visus!

Vakaru Apygardos Valdyba 
(Pr.)

— Zarasiškių klubo piknikas 
įvyks rugpiūčio 13 d., sekma
dienį, 12:00 val.Bruzgulienės so
de, Willow Springs, III. Veiks 
baras, šilti ir skanūs valgiai, j 
bus orkestras. Visi kviečiami 
dalyvauti. Valdyba
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me §4 už sidabrinį dolerį. Per-j 
kame pašto ženklus ir pinigų;

muitą, teisėję Alphonse Wells 
peržiursią Stiauvoe'’ išleista 
k f lygu

m formomis
su turfliuiUJx gMUOh 

Naujienų adtinLLHtracijo)
Kurna Su legal iš ko

I i«iF(rif)iiUN — 63^0.

riu siukU ’NttiijieiMri*

UaUird u. h *il

ar<k
17.19
*>60

RENTING IN GENEPAL

BREDGEPORTE išnuomojamas 4 
kambariu butas. Pageidaujami vien
gungis arba 2 senesio amžiaus lietu
viai. Skambinti tel. 523-4109.

IŠNUOMOJAMAS 3 kambariu bu- 
I tas vienam asmeniui. Teirautis teL 
j 247-0582 arba 247-1804.
i___________________________________________ _

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST CLERK

kolekcijas. PATRIA, 4207 So.l._ Ukrainoj, Baby Jar srityje, ka karo jėgas įvairiose Euro-:^ustr£
SatmmAntn Tai 947-'KIft1 IPrVi____ , , , ... ......Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)Įbuvo išžudyta daug žydų,’tuo

Juozo šmotelio

Loop Insurance Company has 
nins for individuals with good 
ing skills and general office abili
ties. Must be able to type 50 to 60 
wpm. accurately.

Good opportunity for someone loo
king for a career in the insurance

ope- 
typ-

Namai, Žemė — Perdavimu! 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
QR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

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

2 butu 9 m. senumo 2 do 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell 1!4 aukšto naujes
nis mūrinis namas Įrengtas rūsys. 
S65.000.

1014 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIEN Er tT mūras ir garažas. Nau-4 ________ _ ______
ias gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

— Sol. R išardas Daunoras 
koncertuoja Australijoje. Jau 
buvo Sidnėjuje ir Brismanėje. 
Rugpiūčio 19 dainuos Cambe- 
roje ir rugpiūčio 26 d. Adelai
dėje. Jam akompanuoja Nemi
ra Masiulytė.

— Eleonora Grigaitienė, 288 
Girvin, Plymouth, Mich., tel. 
313—453-8614, registruoja vai
kus nuo 7 iki 13 metų, nemo
kančius įietuviškai, norinčius 
stovyklauti rugpiūčio 13—20 d. 
Dainavos stovyklavietėje.
H, B.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas: .....

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, UI. 60629

tarpu šį pavasarį apylinkėje 
gimė nepaprastai didelis žminių 
skaičius.

— Šiais metais Bonos vyriau- 
-sybė vien tik sporto reikalams 
paskyrė 250 milijonu markių.

• ^rangiausias pasaulyje per 
, fumas yra gaminamas Ispani

joje. Jo vardas yra Adoration 
ir pusė uncijos prieš penketą 

j metų Amerikoje buvo parduo- 
j dama už 185 dol.

pos valstybėse ir Azijoje.

— Kongresas ruošia įstaty
mą paliktiems pinigams ir kito 
kiam turtui tvarkyti. Įstatymas 
taip paruoštas, kad tikrieji sa
vininkai galėtų atsiimti jiems 
priklausančius pinigus be dide
lių sunkumų

Company training courses 
fringe benefits will be acailable.

CALL 263-5005—ext. 48
AGNES JANKUSKI

and Notary Public REAL ESTATE

Dirbtinės širdys

TRAVEL AGENCY
Loop located, looking for responsible 
people for different jobs. Reception, 
typing, general office, opportunity 
for advancement.

Call MRS. FULLER 
332-2815

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

• Lengviausią metalą litijų 
(Li) atrado 1817 in. švedų 
mokslininkas Johan August 
Arfedson. Jo kubinė pėda sve
ria 33,29 svarus.

Laisvės 30 nr. A. Bimba taip 
rašo:
— Pranešama, kad tarybiniai 
ir amerikiniai mokslininkai yra 
pagaminę du dirbtinos širdies 
modelius. Tarpe jų skirtumas 
labai mažas. Belieka juos iš
bandyti praktikoje.

Pirmoje eilėje, be abejo, to
mis dirbtinomis širdimis bu 
aprūpinti KGB tarnautojai.

GENERAL OFFICE

/Permanent position. Varietv of du
ties, including typing and filling.

Salary and benefits to be discused 
at personal interview.

489-2020.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787b

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8354

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigoi miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose firlt, ge- 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

TaL 927-3559 
irsnrrr !■■■ ■———T

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

3$ M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tlkhd pusmečiui automobllle

UlblIIty apdraudimas pensininkams
Kreiptis

Naujienų vadovybė ir Platininio 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 užsiprenumeruojant, 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 į* visuotino lietuviškų rei
kalų renesanso.

Praeitą antradienį Korčno- 
jus ir Karpovas baigė žaidimą 
lygiomis

Tuo reikalu Jums gali daug— Didokas būrys jaunesnių
kiniečių karininkų skaičius se-' padėti teisininko Prano Šulo pa-

LUNCH COOK
English speaking to prepare and ser
ve lunch to 18 employees.
Reliable staedy 5-day week, 
dishwasher Hours 9 A.M. to 
Relabble steady 5-dav week, 
pay

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj aro

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų diem? 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 MAplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymą, bei galimu skaitytojų rrikalxmx 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

1 H anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
rsaSndamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol.

Pavardė ir vardas _____________________ - - • 

Adresas

» Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo _
yn naujas skaitytojas. Priede______ _ doL

Pavardė ir vardas______________________

kuris

Adresas

SponsorUus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palailydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė ir Tardai ___________________________________________ ______

Adresas

• Platinimo vajaus proas, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardo .........................................._............ ....... .................................

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

r*
Pivirdė ir vardu

--■yr

and insurance benefits.
PHONE 632-4431

Ask for Miss Martin

Modern
Good

3 P.M.
Good

INSTALLATION & FIELD SERVICE 
Need someone with a good knowled
ge of electrical control circuits & 
also good knowledge of mechanical 
devices. Must speak fluent English, 
willing & able to travel. Call BILL 
DAME or HILMAR SCHUETZE 
478-3625.

GREAT LAKES CORP.
2500 W. Irving Park

4645 5e. ASHLAND AVL 
52M775

k. T V ERAS'
LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTUS

Pardarimis Ir Taiiysus
1646 WIST STRUT

TetoAs IlMiblIc y-IMl 
> j

MARIJA N0REKTEN1
£WS Wert Ittk SU Chieigo, m 50629 • TeL WA 5-Z7S7 

Didelis rinkime? veret rDlie? (vairių prekių, 
MAISTAS Ii fiUROPCS SAMDtLIŲ.

SIUNTINIAI Į LEETUV4
Cosmos Parcels Express Corp.

XARQUITTI gift parcelx SERVICE 
W, 69th Ckkwo. Ill I062F. — Tel. WA 5-2717 

Sa. HalsHd St„ Chicane, 111. 60608. — T#L 1344321

LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZlONYTt,

PROGRAMOS VEDRJA
wy 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

a

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAM^AAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
136 pvtlaplalf tu ^»m6laplu Ir pavalktlali apraU Pamart (• 
ryvantoĮu* Ir gamtą. 1^00 llatuvllkų vlefovardUų MniM, Knypar 
kaina S4M, mlnWtl vlrUllaL

Persun tiarai paštu reikia pridėti dar 30 eentu.

17X1 So. HateUd St, Chicago, ĮH. 60608

RECEPTIONIST S800 MONTH
High dn the clouds overlooking the , 
lake will make this job even morel 
delightful. You will greet Execs..; 
handle employee transfers, greet! 
new applicants as the front desk 
recpt. of the Personnel Dept. 2 vrs. 
recent recpt. or office exp. with plen
ty of poise & pizzaz!

Mr. Scott 346-6800
ESQUIRE (Private Emloyment 

Agency) 
180 N. Michigan

MACHINIST MAINTENANCE
Small plant has need for machinist 
maintenance man. Starting wage 
$5.50/hr. A one man position, needs 
some electrical experience.

INDUSTRIAL RESEARCH 
PRODUCTS

321 Bond St. — Elk Grove 
439-3600

An equal opportunity employer

EXPERIENCED PAINTER 
AVOIDALE/ORCAHL 
AUTO BODY SHOP

4860 N. ELSTON
286-7477

Siuntiniai j Lietuvą

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

M. ilM KU J
Notary PuWJc f 

INCOME TAX SERVICE 
425? S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

DOT ETCHER

Capable of high quality fashion work 
etc. Large, busy, modern northwest 
suburban web offset plant. ' Many 
Company Benefits. Good shop condi
tions. Ask for Prep, superintendent 
285-3005.

SHEET METAL
WORKERS

BEST THINGS IN LIFE
18 Gauge and heavier metals.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

for
Layout, forming or welding. Steady 
work. Good pay, some overtime. Al
so Company Benefits.

Call 472-9283

Call Frank Zapoils
cwyi w.vsth st 

GA 4-8654

run ura

INŽOtANCV

/Statė Farm Life Insurance Company

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, onertime and all benefits. 
Days & nights.

R. 0. SCHULTZ
2425 N 75 Ave. Elmwood Park

453-3421

DESIGN ENGINEER
(TRANSFORMEBS)

Electrical engineer who has had 
veral years experience designing 
transformers for television — te
le-communications & other electro
nic products.

This is a very desirable opening 
with many employee benefits’* a libe
ral salary commensurated with pre
vious experience.

Please apply in person between 9 
& 4 PM or send a resume:
MIDWEST TRANSFORMER 

COMPANY
333 N. Baron Blvd. (Rt 83) 

Grayslake, Hl. 60030 
Area code 312/223-8686

An equal opportunity employer

AM

ESTIMATOR

se-

MAINTENANCE MAN
Proficient in Arc Welding, ability to 
read mechanical blueprints, 3 — 5 
years experience repairing 
tion equipment & machine 
tion. Must be able to speak 
English. Excellent benefits 
per hr. after 60 c_„ 
able. Contact:

MORTON CALT CO. 235-1018

produe- 
installa- 
& write 

:nt benefits — $7.411 
days. Overtime avail-Į

TOOL & DIE MAKERS
TIRED OF WORKING NIGHTS? :

©
the pet care peoę/ie 

!977 o(
A. H, Rob^n Co. Rc>wnond. 237X

and

We offer day — steady work. 
Full Company Benefits, good 

ovcitime. Apply at: 
HARRINGTON & KING 

5655 W. Filmore 
626-1800

One block north of Roosevelt 
One block west of Central.

pay
(

PERSONAL 
Asmeny leiko

For Rubber Company. Experience in 
steel tanks and rubber lining help- 
fuL Outside calls necessary. Prefer 
mature individual.
Salary and benefits to be discussed 
at personal interview.

489-2020.

Machinist
LATHE OPERATOR | 

imnąediate opening for qualified* 
lathe personnel. Will receive excel-, 
lent company benefits, insurance & 
paid holidays. Most have your own 
tools, be able to read blueprints, set 
up and operate machines.

UTILITY TOOL & DIE WORKS
1036 N. Kilbourn Ave., Ch go 60651

!
/.PAIEŠKAI!: GYVENIMO DRAUGO..

Esu lietuvė, pagyvenusi moteris. 
Noriu susipažinti taip pat lietuvi, 
mėgstantį rimtą gyvenimą. Laiške 
pridėti trumpą savo gyvenimo apra
šymą. Į laiškus mielai atsakysiu. Ad
resuoti Marytei ir siųsti: Box—219. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chi
cago. DI. 60608.

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL Thursday, Augurt 10, 197B




