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SOMOZA- DOLERIS PRADEDA ATSIGAUTI, AUKSO KAINA GEROKAI NUKRITO NIKARAGUOS VALDŽIA VEDA DERYBAS DĖL TERORISTU REIKALAUJAMOS SUMOS
Laserio pajėgumas raketas sprogdinti, ginklų 

pardavimas ir Saudi Arabijos pozicija padėjo
Londonas, Anglija. Ketvirtadienio ryta doleris gerokai sus

tiprėjo visose pasaulio rinkose, įskaitant ir Japoniją. Aukso kai 
na įtaigiai nukrito penkiais doleriais už unciją. Londone už 
auksą -antradienį mokėjo 206,25, o. trečiadienio vakare temokėjo 
tiktai 201,05. ‘Šveicarijos rinkoje aukso kaina dar labiau nukri
to. Antradienį bankai mokėjo 206,625 dolerius, tuo tarpu tre
čiadienio vakare už unciją temokėjo tik 200,875.

Kodėl aukso vertė 
pradėjo kristi?

Keli dalykai staigiai, pakėlė 
dolerio vertę viso pasaulio fi- 
nansinese rinkose. Doleris dar 
neatsigavo, bet jo vertė pradėjo 
kilri Londone, Ciuriche* Hong- 
konge ir Tokijo bankuose. Dole- 

*, ris jau pradėjo žingsniuoti auk
štyn, kai praeitos savaitės pabai 
goję Federalinis Rezervų ban- 

'"‘ ' kas pakėlė nuošimčius pasko- 
į į Joms. Doleriui padėjo nutarimas 

degalams ir aliejui apskaičiavi- 
* ?! : mils ir toliau doleriais, o ne ku- 
'■ ■ *;■' ria 'kita valiuta. Čia daugiausia 

'4 prisidėjo Saudi Arabijos nutari 
vt w mas neišrrnfšti dolerioiš degalų 

pardavimo biznio. yfciti ahejaus 
įr degalų gamintojai norėjo do
lerį pakeisti kita valiuta, bet 
stipresnės tuo tarpu nerado. Pa
čios stipriausios valiutos daž
niausiai, yra paremtos .doleriu.

' Bet labiausiai doleriui atsigau
ti padėjo Amerikos laivyno pra
nešimas, kad gerai kontroliuoja
mi lagerio spinduliai išsprogdi
na erdvėn paleistas atomo bom
bas ir įvairias raketas. Laivynas 
praktiškai išbandė, kaip lengva 
laserio spinduliais pasivyti skrie 
jaučią atomo an kokia kitokią 
bombą ir kaip greitai laseris ga
li ją išsprogdinti. Nauja Ame
rikos • laivyno priemonė ginti 
kraštą nuo paleistų atominių ar 
kitokių raketų labai smarkiai 
pakėlė dolerio vertę. Amerikie 
čiai seniai naudojo laserio SP^ 
dulius susisiekimui erdvėje, bet 
dabar laivynas praktiškai paro
dė, kad laseris gali būti naudo
jamas ir atskrendančioms rake
toms sprogdinti.

— John Ehrlichman, buvęs pre 
zidento Niksono patarėjas, Chi- 
cagoje pareiškė, kad jis vėl no
rįs dirbti visuomeninį darbą. 
Jis norėtų prisitaikyti prie spau 
dos.

— Apskaičiuota, kad šiais me 
tais Ameriką aplankys daugiau 
20 milijonų užsieniečių. Piges
nis doleris leidžia jiems atva
žiuoti į Ameriką.

KALENDORfiLIS
RugpinČio 25: Patricija, Liud

vikas, Liudytė, Deivė, Gilius, 
Tylenis.

Saulė teka — 6:08, leidžiasi 
— 7:37.
Drėgni^ lia, griaus.

Laseris vykusiai 
apgynė tankus

WASHINGTON, D. C. — Kras 
to apsaugos departamentas pra
nešė, kad laserio spinduliai vy
kusiai apgynė galingais šoviniais 
apšaudomus tankus. Prieš šliau
žiančius tankus buvo galingos 
prieštankinės kulkos, bet laserio 
spinduliai tas kulka laiku pasi
tiko ir jas išsprogdino. Gerai vai 
domas laseris gali ne tik suras
ti atskrendahtį priešo sviedinį, 
bet jį ir išsprogdinti, šią priemo 
nę laivynas ištyrė ne tik sausu
moje, bet ir padangėse. Galimas 
daiktas, kad netolimoje ateityje 
laseris pakeis visą dabartinę . ap
saugos sistemą, nes' jis gali nie
kais pavergti visas atomo rake
tas, planuojamas siųsti prieš 
Ameriką. Kas turi pasidaręs di
deles atomo raketų atsargas, tu
rės jas pats sunaikinti, jeigu ne
nori, kad laseris jas sunaikintų, 
ši nauja krašto apsaugos prie
monė gerokai sustiprino JAV 
pozicijas.

Rusai vėl klausinėja
F. Jay Crawfordf

MASKVA, Rusija, — Sovietų 
policija vėl pasikvietė Harves
ter bendrovės vedėją į Leforto
vo kalėjimą ir pradėjo jį klau 
sinėti apie rusiškų rublių parda 
vinėj imą nelegalioje rinkoje. 
Prieš Crawforda liudija mote-i 
ris, kuri tvirtina, kad Crawford 
kelis kartus jai davęs stambias 
sumas pinigų. Ji buvusi Harves
ter tarnautojo žmona, bet vėliau 
susidraugavusi su Crawfordu. 
Crawford pareiškė Amerikos 
ambasados pareigūnams, kad jis 
rublių nesupirkinėjęs ir neparda 
vinėjęs, o su Larisa jokių santy 
kių neturėjęs. Jis rengiasi vesti 
vieną ambasados tarnautoją, su 
kuria pastaruoju metu dirbo.

— Dvidešimt šeši kongreso ats 
tovai prisipažino, kad jie yra rū 
kę marijuana.

I Marsą atsiųstas “Keleivis” stengiasi gilhu prakasti Marso paviršių, kad patirtų, kokia že
mė dengia Marsą ir kas galėjo būti jos paviršiuj. Mokslininkai norėjo rasti gyvybės žymių, bet ju 
nerado.PASITARTAI STRATEGINIU GINKLŲ KONTROLEI EINA LABAI LĖTAI

Paul Warnke sako, kad blogiausiu atveju 

prezidenta5galLpasirašyti.sc5;farmą. .

..NEW YORK,. N. Y. — Pau Warnke,'JAV strateginiu ginklų 
kontrolės komisijos pirmininkas, pareiškė. kad susitarimas.:su 
rusais dėi strateginių atomo ginklų kontrolės eina labai lėtai. 
Jei turėsime galvoje paskutinių 6 mėnesių padarytą pažangą, tai 
yra labai mažai vilties dar šiais metais susitarti.

Formalios sutarties gali ne-f 
pavykti susitarti, bet Warnke 
mano, kad galima pasirašyti 
prezidentų susitarimą. Preziden 
tas, kaip JAV karo jėgų viršinin 
kas, gali.. pasirašyti susitarimą 
su atsakingais - sovietų pareigu 
naiš; Galia to dokumento bus to 
kia pati, kaip ir formalios sutari kino teatre sudegintų 400 žmo-
ties, bet nereikės dviejų trečda
lių senato jai patvirtinti. Veda
mi pasitarimai rodo, kad dabar 
projektuojamos sutarties sena
tas nepatvirtins. Tada lieka tik 
prezidentinis susitarimas.

WASHINGTON, D. C. — Vi
ceprezidentas Walter Mon dale 
sukviestiems žurnalistams pa
reiškė, kad prezidentas Carteris 
artėjančiose Izraelio ir Egipto 
derybose paspaus abi puses, kad 
susitartų. Prezidentas yra gerai 
susipaėinęs su Artimųjų Rytų 
problemomis, jam yra aiškūs tai 
kos principai ir jis bandys įtikin 
ti abi puses neužsispirti dėl 
menkniekių, bet susitarti ir pra
dėti taikiai gyventu Preziden
tas nformuos Sadatą r Beginą, 
kad negalima ilgai lūkuriauti, 
nes taikai kiekvieną dieną daro
si vis didesnis pavojus. Kiekvie
nam aišku, kad Sovietų Sąjun
ga planuoja pagrobti Persijos 
įlankos aliejaus šaltinjus ir už 
troškinti visą laisvąjį pasaulį. 
Izrelis negali peštis su Egiptu, 
kada pačiam Izraeliri ir Egiptui 
gali būti mirtinas pavojus. Lai
kraštininkams Mondane paste
bėjo, kad jis aktyviai dalyvaus 
rinkiminėje kampanijoje, nes 
jam atrodo, kad krašto gerbūviui 
labai svarbu yra turėti demokra 
tinį kongresą. Jis nusiskundė,, 
kad dabartiniu metu Baltuose 
Rūmuose ir Washingtone turįs 
daug darbo, bet jis ras laiko ta

Šachas siunčia
-.tankus i Abadana ** v

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no šachas ketvirtadienį pasiun
tė tankus į Abadaną, kad apra
mintų šio degalus gaminančio 
miesto ir uosto gyventojus dėl 

nių. Abadano gyventojai reika
lauja, kad tuojau būtų teisiami 
ir mirties bausme baudžiami 
penki musulmonų fanatikai, ku 
rie užrakinėjo teatro duris, pri
pylė gazolino ir padegė, šachas 
yra pasiruošęs atiduoti teismui 
nusikaltėlius, bet jis nenori, kad 
supykusi minia įsakinėtų vietos 
policijai ir teismui, ką jie turi 
daryti su Įtariamaisiais. Mies
tui paskelbta šacho proklamaci
ja ir naujai atsiųsto karo vado 
įsakymai visiems miesto gyven 
tojams. Kariuomenė nesikiš į 
teismų eigą bet kariai neleis gy 
ventojams sauvaliauti ir ardyti 
nustatytos valstybės tvarkos.

— Astuonios bombos sprogo 
6 Vokietijos miestuose, kur sto 
vi britų kariuomenės daliniai. 
Bombos sprogo Dueseeldorfe, 
Moenchengladbache, Krefelde, 
Duisburge, Muelheime, Muende 
ne ir Bielefelde.

_  Costa Rica aukščiausias 
teismas atmetė Robert Vesco 
prašymą tapti Costa Rica pilie
čiu.

_Dabartinė Vietnamo vyriau 
sybė sutiko grąžinti į Ameriką 
dar 11 žuvusių Amerikos karių 
palaikus.

1cyti rinkiminei kalbas įvairioje 
valstijos*.

Pigiai nusipirko 
svarbu rankvedį

CHICAGO, m. — Buvęs val
džios tarnautojas William P. 
Kamplies, Indianos gyventojas, 
tardomas prisipažino, kad jis, 
atostogaudamas Graikijoje,-par
davė sovietų šnipui labai svar
bų rankvedį,' aiškinantį, * kaip 
veikia "‘Didysis Paukštis”. O 
•‘Didžiuoju Paukščiu” vadinasi 
amerikiečių ‘pagamintas sateli
tas. kuris, paleistas iš Canavera 
lo. skrieja sovietų teritorijoje ir 
gali nufotografuoti sovietų karo 
mašinų judėjimą.

ČIA apskaičiuoja, kad Kamp- 
lies. parduodamas sovietų šnipui 
šį vadovėlį, padarė kraštui la
bai didelių nuostolių. Kamplies 
bus teisiamas už valstybės pas 
lapčių pardavinėjimą. ČIA pa-, 
sigedo vieno rankvedžio. Jo’ ieš
kodama, ji priėjo siūlo galą ir 
išaiškino, kad Kamplies jį parda 
vė sovietų šnipams.

Vien Austrijos kalnuose 
šiemet žuvo 93 žmonės

Salzburg ((dpa). Per sptynis 
šių mtų mėnsius Austrijos kal
nuos žuvo 93 žmonės — kalnų 
sportininkai ir šiaip mėgėjai kai 
nuos pasivaikščioti. Valdžios įs
taigų pranešimais, 150 sunkiai 
susižeidusių asmenų buvo neš
te nunešti pakalnėn. Praėjusiais 
metais Austrijos kalnuose mir
tis ištiko 400 žmonių. Kadangi 
oras kalnuose šiemet žymia dali 
mi buvo nepalankus ir kalnų lai 
piotojų nemaža dalis pasiliko na 
mie, esama vilties kad žuvusių 
skaičius bus žymiai mažesnis.

Žymi žuvusiųjų dalis (šiemet 
37 žuvusių ir 42 sužeisti atiten
ka Tirroliui. Trys kalnų viršū
nių mėgėjai jau trečia savaitė 
kai Tirolio Alpėse dingo be ži
nias

Šveicarijos Alpėse šią vasarą 
žuvo o 25 žmonės.

— Prezidentas, paėmęs dvi sa 
vaites atostogų, išvažiavo lašišių 
meškerioti Prezidentas žuvis gau 
dys. o jo žmona keps.

— Ne tik Amerikoje, bet ir Eu 
ropoję žmonės priversti naudo
ti daugiau anglies, nors jodo
mai ir teršia orą.

Vyskupai Įtikinėja t; 
sumos nėra, kc

MA?čriGUA, Nikaragua. — 
šio Somcza. krašto prezidentūrą 
dieni sutiko išleisti 83 politinius 
roristai teikalavo, kad vyriausy' 
tų į užsienį nuo 120 iki 160 poli 
iNikaragi-os kalėjimuose 

|* Derybų metu paaiškėjo, kad 

f vyriausybė tokio politinių ka
ilinių skaičiaus neturėjo. Iš viso 
Nikaraguoj buvo 83 politiniai 
kaliniai ir prezidentas Somoza 
sutiko visus išleisti į užsienį. 
Valstybės atstovai įteikė tero
ristams kalinių sąrašą. Teroris
tai naujų vardų nepajėgė pridė
tu

Pasitarimus su terostistais ve 
da trys Nikaraguos vyskupai, va 
dovaujami arkivyskupo O. Bra
vo. Pasitarimuose dalyvauja pre 
zidento sekretorius. Atrodo, kad 
kraštui didelę naštą užkrauna 
teroristai, reikalaudami dešimt 
milijonų dolerių piratų mokės-, 
čio. Jiems atrodo, kad valstybei 
dešimt milijonų dolerių nieko 
neturėtų, reikšti, tuo tarpų.tiku 
rovė yrą visai kitokia. Valdžios 
atstovai skundėsi, kad tokios di
delės sumos valstybėje nėra. Jie 
sutiktų duoti teroristams vekse
lius, naujai pasirašytas terminuo 
tas notas, bet jie ant greitųjų 
negali sudaryti dešimties milijo 
nų dolerių. Teroristai tvirtina, 
kad tokia suma jims santi rei
kalinga gyventi užsienyje. -Jie 
privalo doleriais aprūpinti ir iš
vežamus politinius kalinius.

Diktatorius Somoza sutiko su
vežti visus politinius kalinius į 
sostinę, o iš ten lėktuvu visus 
nuvežti į Panamą. Anksčiau ėjo 
kalbos apie Kubą, Costa Rica ir 
kitas valstybes, bet paskutiniu 
metu kalbama apie kalinių išve 
žimą į Panamą. Be to, vyriausy
bė sutiko paskelbti per valsty
binę radijo stotį teroristų paruoš 
tą pranešimą.

Teroristaj vadinasi sandanis- 
tais, pagal buvusio jų vado pa
vardę. Somozos vyriausybės pa
sitarimai eina su Sandanistų 
Fronto atstovais, laikančiais įkai 
tais visą tūkstantį žmonių. Tero 
nistai išleido virš šimto vaikų 
ir moterų, nuo antradienio lai
kytų senato rūmuose.

Trečiadienio vakare teroristai 
buvo pasiruošę sušaudyti tris 
senatorius, bet sušaudymą atidė 
jo, kai Somoza sutiko išleisti po
litinius, Vyriausybę nustebino 
kita teroristų nuolaida. Vietoj de 
šimties milijonų dolerių, jie su
tiko paimti penkis milijonus. 
Trys milijonai dolerių teks įteik 
ti jiems yvais doleriais, o du mi
lijonus valstybės pasižadėjimais.

Teroristai įkaitais laiko ne tik 
65 senatorius. Atrodo, kad pa
tys teroristai norės išskristi tuo 
pačiu lėktuvu į Panamą, kuriuo 
bus išvežami ir politiniai kali
niai. Koks teroristų susitarimas 
yra su Panamos vyriausybe, tuo 
tarpu nežinoma. Kap teroristai 
tikisi iš Managuos išskristi, taip 
pat neaišku. Nikaraguos polici
ja gali sustabdyti lėktuvą prieš 
patį išskridimą. Vyskupai reika

"roristus, kad tokios 
sd mokės dalimis
Nikaraguos diktatorius An as ta* 
paveldėjęs iš savo tėvo, trečia- 

; kalinius. Senatą užėmusieji te- 
bė paleistų iš kalėjimų ir išvež
amų kalinių, laikomų įvairiuose

Libanietis Shamoun 
atvyko į Izraelį

TELA VIVAS, Izraelis. — Sa
vaitės pradžioje buvo pasklidęs 
gandas, kad įtakingas arabas pas 
lapčiomis atvyko į Izraelį svar
bioms žinioms pranešti. Dabar 
paaiškėjo, kad atvyko ne arabas, 
bet Libano krikščionių veikėjas 
prašyti Izraelio pagalbos. Savo 
laiku Chamoun buvo Libano vi 
daus reikalų ministeris, bet da 
bar jis vadovauja krikščionių sa 
visaugos organizacijai.

Chamuon yra įsitikinęs, kad 
Sirijos karo jėgos, susidėjuhios 
su Libane gyvenančiais palesti
niečiais bei įvairių įsitikinimų 
arabais, įuošia dideles Libano 
krikščionių žudyn^/' Chamoun 
turi žinių,it turi pagrindo to
kioms informacijoms' Jis ilgai 
kalbėjosi su premjerų Begin, 
užsienio ministeriu Dajan ir ka
ro ministeriu- W^ū?nagu. Jis pra 
šė Izraelio užtarimo; nes jis yra 
įsitikinęs, kad dabartinės gink
luotos Libano musulmonų jėgos, 
Sirijos .karių padedamos, ban
dys išnaikinti Libano krikščio
nis. zraelio nutarimas nežino
mas, nes šis klausimas gana su
dėtingas.

Sachas pasiryžęs 
tęsti reformas

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no šachas Pahlevi pareiškė, kad 
jis yra pasiryžęs moderninti Ira 
no valstybnį ir visos tautos gy
venimą. Irake spausdinami atsi
šaukimai ir Abadane sukeltas 
gaisras neprivers jo sustabdyti 
reformas,' naikinti mokyklas ir 
grįžti prie nesugrąžinamos seno 
vės. Jis pranešė, kad į Abadaną 
pasiuntė Irano kariuomenės da 
bnį, kuris turės atstatyti tvar
ką. bačkas pripažįsta, kad nega
lima žmonių deginti kino teat
ruose, bet taip pat negalima sau 
valiauti mieste. Padegėjai suim 
ti, jie bus atiduoti teismui ir 
nubausti, bet to negali daryti 
miesto pHieČlai.

— Čekoslovakijos disidentai 
priėjo įsitikinimo, kad tiktai 
badgalavimas jiems gali padėti 
atsiskratyti sovietų karo jėgų. 
Visi disidentai paskelbė bado 
streiką.

Jauja, kad abiejų pusių padaryti 
susitarimai būtų vykdomi.

Niekas nemanė, kad Somoza 
leis per radiją perskaityti tero
ristų paruoštą pranešimą. Jis vi
sas buvo perskaitytas, nors jis 
buvo gan ilgas. Teroristai reika
lauja laisvų ir demokratinių rin 
kimų visame krašte ir pagrin
diniu žmogaus teisių.
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• Jei 50 milijonų žmonių sa< 
ko kvailų dalykų, jis vistiek 
lieka kvailu dalyku. (Anatole 
France)*

• Transportacijos departa
mentas praneša, kad Amerikoj 
yra 9 milijonai pramogoms lai* 
vų ir laivelių. Per metas, jais, pa 
sinaudoja apie 50 milijonų as* 
menų. . V

ATS. Procenas priklauso nuo 
dirbančiojo vad. ‘bracket’©’ (pa 
grįsto 1976 m. užd. vidurkio).

Mažų pajamų darbininkų (4,- 
000 dol.) sudarytų 59 proc. nuo 
prieš išeinant pensijon pajamų, 
vidutinių pajamų- ($9,200) apie 
16 proc. ir aukštesnių darbinin
ko pajamų apie 34 proc.
Patarkite, kų ašĄuriu daryti?

KL. Prie mano namo į esantį 
senąjį griozdą, skirta nugrio
vimui, ten sulindę vandalai dau 
žcsi, padeginėja laužą. Aš bi
jau, kad mano narna neuždeg
tų. Patarkite ką aš turiu dary
ti? Ben Franklinas

WHEN A DEWVE2.CCU- dairy 
MK.KED HlS conv, TWF i 

INTED, FEU Oi H HM AND 
WHW A EKACTURED

see us for 
financing

AT OUR 10W RATES

Strike — strer 
vienos darbinin- 
jokios atitinka- 

vien tiktai,

SSI išmokėjimus, jūs turite bū
ti 65 m. ar vyresnio amžiaus, 
arba aklas, arba tiek nedarbin- 
gad. kad negalite dirbti jokio 
darbo. Esant tik 65 metų am
žiaus jūs negalite turėti teisę į 
SSI išmokėjimus.

Daugiau informacijų dėl S- 
SI išmokėjimų jūs galite gauti 
bet kurioj Soc. See. įstaigoj.

KL. Aš patyriau, kad dabar 
taikomas naujas apskaičaivimo 
būdas Social Security pensijoms 
apskaičuoti ir nustatytas procen 
tas nuo dirbančiojo pajamų. Pa 
sakykite kokį procentą admini
stracija pritaiko kiekvienam 
dirbančiajam pagal jo paja
mas? H. T. R.

Technological Change — dar 
bo eigos pertvarkymas, panau-

Knyga su formomis gaunama 
“Naujienų” administracijoje. 
Knygos kaina $3.00. Su leg&IiŠ- 
komis formomis — $3.50*

Užsakymus su Money orde
riu siųsti: “Naujienos”, 1739 S, 
Halsted St, Chicago, IL. 60608*

KL. Aš esu 
bet turiu per 
kad galėčiau 
pensija. Gal 
Papildomų Pajamų 
mus (SSlj?

ATS. Kad turėtumėt teisę

stock^y
i America

pat yra papildomi mo- 
(surtax), lygūs 30 proc.,

Išmokamų mėnesinių čekių 
vidurkis padidėjo

Kaip jau visiems žinoma, pra 
gyvenimui pabrangus, Soc. See. 
čekiai už liepos mėnesi buvo pa 
didinti 6.5 procentais, —teigia 
Sveikatos, Švietimo, ir Gerbū
vio departamentas Washing
ton, D. C.

Pensininkams išmokamų če
kių mėnisinis viduris dabar 
pasiekė $254 buvo 239 dpi) ir 
nedarbingam asmeniui mėne
sinis vidurkis padidėjo iki $355KL. Aš turiu teisę pagal Me

dicare (Part B), bet aš 
kuri po $50 askaitytinų (deduc
tible) padengia visus pridera
mus honorarus uš profesinį pa
tarnavimų. Be to, padengia 80 
proc. vaistų kainos (pharmaceu

nukreipti (recourse) ieškinį į 
morgičio davėjų,, kad padeng
tų likusių sumų? J. K-kus

ATS. Taip, jūs galėsite taip 
padaryti. Teismas gali nusprę
sti, kad bet kurį deficitų, pasili
kusį po nuosavybės pardavimo, 
padengtų iš skolintojo kito tur
to (vertybių), kitais žodžiais ta 
riant, skolininkas pasilieka 
skoloje iki vekselio pilno pa
dengimo.

Paaiškinkite terminus 
sąvokas

KL. Malonėkite man 
kinti žemiau sekančius 
nūs, su kuriais mes susiduria
me kadieniniame gyvenime. Už 
paaiškinimų iš anksto dėkoju.

Petras Pkis
ATS. Swing shift — darbo

vietė, kurioje dirbama trimis 
pamainomis ir kurioje darbi
ninkai išdirbę tam tikrų laika 
vienoje pamainoje, pereina į 
kitų ir tokiu būdu nuolatos pe
reina per visaš^ tris* pamainas, 
Ketvirto ji. ,pamaina.(swing shift) 
yra laisvojo >laiko pamaina^-i 
kurių darbininkai įeina ir išei
na paeiliui.

Sympathetic 
kas- įvykdytas 
kų grupės be 
mos priežasties 
kad parodžius savo užuojautą 
kitai- su pakankama priežasti
mi streikuojančiai darbininkų 
grupei.

System-Wide Unit — derybų 
vienetas, atstovaująs ištisą pra 
monės šakų, kaip antai: susisie
kimų, vandens ir elektros tieki
mą ar transportacijų.

Take-Mome Pay—grynas už
darbis, atskaičius valstybinius 
ir kitus mokesčius (darbo paja
mų, cefalinio draudimo ir kit.), 
kuriuos darbdavys privalo su
rinkt, pagal veikiančius įstaty
mus.

Socialinio klubo adresas yra 
3848 So. Emerald Ave., Chica
go, Ill. Reikalų vedėjas A. Če
pulis patarnauja nariams ir no 
rmūtnis įstoti Į klubų (meti
nis nario mokestis $1).

Terminal Jobs 
suteikiu jokios galimybės pakil
ti į augštesnę kategorijų ar ge
resnį darbą. Taip pat vadinami 
“Dead end Jobs” — “aklosios 
gatvės darbai” arba “Blind al
ley jobs”.

Termination Clause 
sto sutartas laiko terminas uni
jos sutarčiai galioti. Sutartam 
lakini išėjus, sutartis savaime 
pasibaigia.

Test Hands — darbininkai, 
kurių darbo greitis yra tiksliai 
apskaičiuojamas, kad nustačius 
darbo standartą ir gabalinį už
darbį.

TIME- AND-A-HAF — pu
santro kart uždarbis už darbą, 
atliktą nepaprastu laiku, tai 
yra viršlaikiu arba laisvu laiku.

VolarfcPremier Coupe 

Chrysler - Plymouth - Arrtl 
Station Wagon’s už $3,5?0 
(Vartotos masinos

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros

W1SCANSINO VALSTIJOJE 
išimtys (neapdedamos pavel
dėjimo mokesčiais): našlei — 
$15,000, vyrui—$5,000, dukters 
vyrui, žmonai, sūnaus našlei— 
$2,000, broliams ir seserims — 
$500.

Apmokestinamos sumos vy
rui, žm onai 2 proc., dėdei, te
tai arba jų palikonims — 6 pro
centai, 
proc.

Taip 
kesčiai 
Kurie dedami normaliomis mo 
Kesčių dalimis.

imtys su lengva temis paskirsty 
tos pagal dvi klases.

Prie 1 klasės priskiriami tė
vas. motinna, pagal giminystės 
linija arba descedentai, vyras, 
žmona, vaikas, žmona arba sū
naus našlė, vyras arba dukters 
našlys.

Vaikams arba dukterims mo 
kesčių nereikia mokėti, jei pa
veldi: $20,000; broliui arba sese 
riai — 10,000.
Apmokestinama iki $50,000 — 

2 proc.; iki $150,000— 4 pcoc.; 
iki $250,000. — 6 proc.! iki 
$500,000.—.10 proc.- virš, tos 
sumos — 14 prec.

Prie antros klasės priskiria
mi dėdė, teta, anūkas, anūkė, 
pagal linija descendentai — 
$500. - “r

OUR SAVINGS . 
CERTIFICATES 

earn up to 7%%

• Pirmoji Amerikoje medicL 
nos mokykla buvo Philadelphia 
jos kolegija, pradėjusi ruošti 
medikus 1765 nij

Svarbu pensininkams
Pagal Kngreso pakeistą 

cial Security įstatymą, pensijų 
galima prašyti tik nuo prašys 
nu padavimo dienos.

Anksčiau tam tikrais atve
jais Soc. See. pensijų čekius ga
lima buvo gauti iki 12 mėnesių 
atgal. Be to reikia tuojau pra
nešti Soc. See. distrikto įstaigai 
telefonu, asmeniškai atsilan
kius ar užpildžius formas nuo 
kurio laiko norime pasitraukti 
pensijon, nes pavėlavus už pra
ėjusį laikų čekiai nebus duo
dami. Argus

rr is 
for -roe s^oes P^iDE -

£ AS A REWARD FOR >■ 
wfe DAueM’reR .*!

ATS. Labai yra bloga, kad 
su tokia žinoma'pavarde jūs tu 
rite problemų. Jums netrukus 
praneš, kad sekantis teismo pa 
sėdįs nuspręs tą namų nugriau
ti. Mums atrodo^ tada jūs galė
site ramiai ilsėtis ir nebijoti jo
kių vandalų,

... KL. Mudu paskolinome dide
snę suma pinigų ir gavome vek 
sėlį, kurį pagrindė nekiln. tur
tu mortgičiu. Nekiln. turtas yra 
Washinghmo valstijoje. Mes 
esame susirūpinę, kad už tą 
nuosavybę gauti pinigai nega
lės padengti vekselio sumos. 
Jeigu tų pinigų nepakaktų vek 
sėliui išpirkti, ar mes galime

oi is pk a
Foe PORKS W IMF DEEP 2
•SouTriJ ~

Šiuo metu vyksta^usinenijiaK) Lį&uvių 
Amerikoje Naujiems Nariams {rašyti 1978

m. Specialus Vajus -
Susivienijimas kviečia, visus geros valios-Hutąvhts-ir šų 

įsijungti j SLA narių šeini? ir pasinaudoti Jausto
mis ir privilegijomis- \ ‘ ,

Norime atkreipti ir esamųjų Sflsivittii^iao narių dėmesį kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraūdomis. . .. *.

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, ed 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 gafi apsidrausti $1,000 arba
$2,000. :~

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamų apdraudų UVholė Life V-1)
Viso Amžiaus-Mokamų tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2) . ‘ -■ O, •' '
Metų Taupomųjų apdraudų (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metų Taupomųjų apdraudų (10 Year Endowment

* 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 Or^snizate- 
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis iri Susivienija
mo Centrų: J'

Lithuanian Alliance of America ,^^7““ * tr 
307 W. 30th Street
New York, N. Y. 10001
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimą datų <mtoesį 
dienų ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus prMetti nP~ 
draudų mokesčiai . /

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wsy to savvegdarfyi

•f 5 jebb (4KX ne inc dvtsapd

wncM. Btmrk am W amM « wmr baek hmmarb 
tot rnJylea to kme «r fcai 2212 WEST CERMAK ROAD . CHICAGO, XLUNOtS

Prrx* Kawumau PhoMt Vhfiafa 7474?
Bovss, Noa.Tua.Fri.9-4 Tfrar.9»4 Sat. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBUBĄS SINCE 1905

tical items). Ar aš turėsiu ko
kias lengvatas, jei aš pasirašy
siu, kad gaučiau visą aprūpini
mą pagal Medicare (Port II) 
apdraudę? L. C. P.

ATS. Premija už Medicare 
(Part B) yra $8,20 per m:nesį. 
Medicare padengia 80% jo pri
pažinto (reasonable) honoraro 
po $60 dol. metinio atskaitymo. 
Už vaistus Medicare (Part B) 
visiškai neapmoka.
Smulkesnių informacijų apie 

Medicare padengimą ir apmo
kėjimus galite rasti leidinyje 
“Your Medicare Handbook’’; 
gaunama jūsų gyvenamos vie
tos Soc. See. įstaigoje.

64 metų amžiaus, 
mažai ketvirčių, 
gauti Soc. See.

aš galėčiau gauti 
išmokėji- 

Web.

je paleido tarptautinėj teroristų 
-grupė, Jsentrolif 
šalia; Bagdadd

:ja; -’1Saį”gnip^
priklauso keh-votiėčia?Lteraris« 
tavi. r-

.ritulį :l *•

4030 Archer . |
Seniausias aųtoinaBilį^ pa^dfijiėjts Metuv& |
tWf ,*! H' .0^31 ETJ k.Tlj (IlffKlAIl , j

Apmokestinama palikimo iki 
|§20,000 — 6 proc.; iki $70,000 
|_ s proc.; iki 170-000 — 12 
Iproc.; jei paliekama virs šios 
Į sumos, tai apmokestinama 10 
j proc.
. Prie šios klasės priskiiniaini 
■visi kiti paveldėtojai Jcuriems 
atleistina nuo mokesčių suma 
yra $100, išskiriant labdarybės, 

So- bažnytinėms rganizacijįoms ar 
1 švietimo įstaigoms skiriami pa 
likimai, kurie visiškai atleidžia
mi nuo mokesčių.

Pastarosios klasės paveldėto
jams tenka mokėti 10 proc., jei 
jiems užrašoma iki $20,000 ir 
30 proc., jei paveldi iki 250,000

Ar tiksliai žinote,-

KAIP SUDAROMI
JAV TESTAMENTAI?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko PRANO ŠULO 
paruošta, teisėjo ALPHONE 
WELLS neržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su tegališkomis 
formomis.

I bad enc^i w SbJ to fiįbc the Bdrisk 
ftr ckk freedom. But oa top of thaą we had to figįc 
Aeweadxz, tea

Because imter at Vaflqr Borge meant row, io 
■nd freezing toinperaturcs. AD serious enemies to a

dojant pagerintas mfcMnas Ir (Buvo 
vėliausius išradimus.

Technoolgical Unemployment 
— senas mašinas naujomis pa
keičiant arba kitaip gamybą 
pertvarkant, tam tikras darbi
ninkų skaičius pasidaro nerei
kalingas ir jie iš darbo yra at
leidžiami, laikinai ar pastoviau

Temporary Emloyee — lai
kinai priimtas į darbą darbiniu-

Socialinis draudimas ir aprūpinimas 
Redaguoja PRANAS ŠULAS

III metai Rugpjūčio 1978. Nr. 32(12)
Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw Ava., Chicago, Ilk 6002

INSURED

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan
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< buvo atves-
' apgyvendin-

i zas ir su juo. Kaip karininku, tin 
karnai apsieita. Tai buvo pirmas

1 karo imtas Pirma 
e Kare 
iieną
Vertė J.

! TARP FRONTŲ
klaipėdiškio .iš Volkyčiy 

of|itnininwi ii I pasaulinio karo

yyjfhjHm Preukschas (Vi. buvau sutrukdytas toliau 
žiuoti.

Man pasiekus Sekučius, prie * 
švedų kapinių mane sustabdė

■ffuji* preikšas) apie karo pirmą-

»} PriesĮiį metus 4914 m. rugpiū

va- ru-'
¥

j šaudyti, kadangi nuo Šilutės bu 
j vn bea jojantis antras rusų rai- 

s. kuris matyti nežino 
i jau kariuomenė yra. 
d-Lias ai klys atbėgo į 
aiteuo. ir sukrito. Jis
Įailėjimn šūvį ir buvo ? virtuvės.

vas, ar kaip kitaip jis vadinosi, 
sėdo pne stalo ir nieko nelauk 
damas pradėjo doroti padėtas 
gėrybes. Ne visi svečiai dar spė
jo susėsti prie stalo, o šeiminin
kė m buvo dar pasitraukusi iš

o 
u;m vas.-Nuo traukl

ių nuo stoties 
•s arklys, ku- 
i į griovį. Ka-

IsisveikmtLlsū vyrais, kurie pa- 
'jčią- pirmąją mbbilizącijos dieną 
f^ri^alėįo ' prisistatyti savo dali- 
Uniui. >įšrrid(Wenėje. Man ten at- 
j Vykus, firmas traūkipys su re- 
jįervįsfejs ią /rytą anksti buvo 
jį’ąu išvežiąy^ .JDidelė dalis vy- 

su savo žjnpnomis tebalau- 
£kė sekančia; traukinio, kuris tu- 
^ėjp netruįcųs atvažiuoti — bet 
/vejtui.J Rusų kavalerija anksti 

. rytą įau buvo vokiečių-rusų

j 
rodytis, nes greit būčiau rusų pa 
žintas. Netrukus, nuo švedų ka 
oinių (pilaitės) mudu pamatėva 
rusų kavaleriją iš Sutelių (Schu 
tellen) išilgai geležinkelio lini
ja traukiant link Vilkyčių gele
žinkelio stoties. Kadangi tenai 
buvo geležinkelio sargybos na
mas ir tame name gyveno gele
žinkelio sargas su žmona, mui
tininkas man liepė ko greičiau 
pasiekti tą namą ir patirti kas 
čia darosi. Prie sargybos man 
(dviračiu) atvykus tuo pačiu me 
tu ten atjojo 5 nišų raiteliai.

W?if$ęiįp. Unija.peržengus ir už 
iemtisi ‘ geležinkelio Saugu bei 
kiįįdraiėnį stotis. Dėlto vyrai • >yuo įarpU Sateliu čia prisi-J 

;iijsithėlduo^ tūrėjo vykti į Klai|rinko. daug žmonių. .Vienas rai 
f \ . j telis, turbūt to mažo raiteliu bū

į >y^'p^^as;šūk'ėiėiaūkiąnlrelio vadas; nulipęs nuo žirgo 
nerimą. Aš pasakė vokiškai “Guten Mor- 

fuojiięl tebebuvau perdaug jau gen« ir paklausė: “Ar telefonas 
-^lWu?wsk?-sup.ras- čia yra?” Kadangi sargas į kišu

Jabai’ nofęja’U pamatyti simą greit neatsakė, jis išsitrau-j 
F tuo tikslu sa-jkęs kardą, kurį prisisegęs nėšio-1 

Ivo 4vi^i»-i^yažiąyau į Saugų j0Sj; kardu parodė vielas, per 
(šašiejlj), bet netrukus sieną įvestas Į namą. Po to abu-

-m -------
GUSENO RAŠTAI I 

ftūmu GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- I
, J>.. VEfKtJO IR RAJYTOJO ATSIMINIMUS
L -shči? >» DARBAI. 259 psL, liečiančius 1905

: LiML Jtbloziizio Ir Totoraičio jaunai dienas ir susi-
5 :' ' ’ — .V-------------- -------- ----------------------------- $S.OO

pasakė vokiškai “Guten Mor- 
i” ir paklausė: “Ar telefonas

du nuėjo į vidų. Viduje rusas 
parodė prie sienos geležinį lauž
tuvą (štangą), pastatytą ant apa 
rato, kurį sargas turėjo tuo lauž 
tuvu sudaužyti. Tai atlikus, rai 
tebs pasakė “dan keschoen”, iš
ėjęs laukan sėdo ant savo žirgo 
ir — pagal geležinkelio liniją 
visas būrelis nujojo 
link.

Vilkyčių

‘ rr PANTY?, Ją priežiūra, sveiiau ir grožia.
lietoje $4 00 debar Ūk_________: ___ __ _______

■ Fjj-.ę KIB.TORA — KIAUROS iMONtS.
Būtom JepūdžUt Debar tik 

*t*lirrrtu» £ek| arba money orderi, prie

S3.CC

t

Sunaikinus telefoną, 
raiteliai mums pasakė 
Tagen alles Russland”.

Rusams pasišalinus, aš kogrei 
čiausiai parskubėjau f į švedų 
kapinaites ir papasakojau ką pa
tyriau. Muitininkas parašė pra
nešimą ir pasiimt Hugo Michae
lį, kuris čia, panašiai kaip ir aš, 
buvo sulaikytas, pasiuntė į Vil
kyčius per telefoną padaryti pra 
nešimą.

Aš turėjau pasilikti ir muiti
ninkas per teleskopą sekė ru
sus, kurie išilgai geležinkelio li
nijos jojo į Vilkyčius. Kokiai 
valandai praėjus išgirdom šau
tuvų šūvius, o kiek vėliau tie 
penki raiteliai visu greitumu 
šuoliais prajojo atgal į Saugus. 
Vienas iš ju pradėjo atsilikti.

kiti 
“In

trys 
drei,

Vadcvms. tur bū!, jau rerokai 
užkandęs, ar įputėjęs-pašokc ir 
išpylė ugningą jubiliatės garbei 
sveikinimo kalbą, kurią girdė
jo. gal tik, vienas kitas asmuo 
r medžių lapai. Po to, kas spė

jo prisipilti stikliukus, buvo ke
liamas jos gimtadienio garbei 
tostas. Pagaliau visi sustoję ga
lingais balsais sugiedojo jai il
giausiu metų, o vergšė jubiliatė 
užtruko virtuvėj ir negirdėjo 
kaip čia šauniai ją pagerbė.

Jos giminaitė, gelbėdama susi 
dariusią nenormalią padėtį, nūs 
kubėjo į virtuvę atvesti jubilia
tės. Atskubėjusi jubiliatė prie 
savo kėdės, jau nuotaikingi sve 
čiai traukė antrąjį ilgiausių me 
tų punktą, o kita, tur būt, jubi
liatė jos kėdėj besėdinti.

Liūdnu žvilgsniu peržvelgė j u 
biliatė svečių stalo '.kampą ir 
taip _ garbingai liko stovėti už 
pakaly svečių.

Taip gražiai ir kultūringai, 
tais primityviais laikais, būdavo 
švenčiami gimtadieniai. Iš pra
eities mes galėtume tik pasimo
kyti, kaip reikėtų, pagerbtiant 
jubiliatę, švęsti gimtadienį.

(Vieloj įeljetono)Ar jo žirgas buvo sužeistas, ne
galėjome atspėti. Mintinės val
dininkas mane vėl išsiuntė prie 
plento, kuris buvo išvestas palei 
geležinkelio liniją. Turėjau nūs 
latyti, ar rusų raiteliai perjojo 
tą miškelį, esantį prie kelio ir 
ar ką nors ten darė. Tą miške
lį jie turėjo perjoti. Ir tikrai, 
jie buvo nujoję Kukoraičių pu
sėn. Aš grįžęs savo pastebėji
mus vėl pranešiau tam valdinin 
kui.

Netrukus po to atvažiavo (vo
kiečių) traukinys iš abiejų šo
nų kareivių apspiestas. Mes nuė 
jome prie geležinkelio sargybos 
namo, kur ir traukinys sustojęs. 
Valdininkas papasakojo karinin 
kams mano pastebėjimus ir juos 
užtikrino, kad miškelyje jokio 
pavojaus nėra. Po to traukinys 
palengva nuvažiavo į Kukorai- 
čius. Kareiviai ėjo iš abiejų trau 
kinio pusių. Kukoraičiuose, kur 
geležinkelio linija kerta plentą, 
vedėjas liepė traukini sustabdy
ti ir ten jie užėmė poziciją už
simaskavo taip, kad nei iš Sau
gų, nei išKukoraičių nebuvo ma 
tomi.

Būrio vadas’ priėjer prie ma
nęs ir paklausė ar aš nenuvažiuo 
čiau į Saugus ir patirčiau apie 
padėtį tenai Mielai sutikau iš 
išvažiavau. Privažiavus Wachs 
ūkio lauką Kukoraičiuose, pama 
čiau du rusu kareivius pozicijo
je geležinkelio sargybos krypti
mi, kur traukinys stovėjo. Aš 
apsimečiau tų msų nepastebė
jęs ir važiavau toliau. Prie Bor
mano kalvės stovėjo pririšti ke
liolika pabalnotų arklių. Ten su: 
surinkusių piliečių patarimu, aš 
apsisukau ir nuvažiavau atgal 
prie geležinkelio. Abudu rusai, 
kurie prie įsukimo į Wachs ūkį 
gulėjo pozicijoje, tik kiek vė
liau pastebėjo, kad aš žvalgas 
(Spion) ir pradėjo į mane šau
dyti. Dėka beržų, kurie augo 
plento pusėje, aš turėjau gerą 
uždangą. Dėl to aš sveikas ir gy 
vas grįžau ir papasakojau ką pas 
tebėjęs.

Būrio vadas užtai man padė
kojo.

Pirmojo Pasa^lirno Karo 
pirmas belaisvis

Vienas kareivis, girdėjęs ką 
aš pasakojau, pasilipęs ant gat-

vių lempos laiptelių pasakė: 
‘Aš juos abudu matau”, paėmė 
šautuvą ir šovė į juos. Būrio va 
das sušaukęs kareivius, liepė už 
mauti ant šautuvų prie šono ne
šiojamus durtuvus, išsiskiesti ir 
šturmuoti kaimą! Urrah šaukda 
mi būrys visu greitumu įpuolė 
į kaimą. Išilgai plentą ir aš žy
giavau lygiai. Kai pasiekėme mi 
neto Wachso ūkio lauką, vienas 
iš tų dviejų rusų gulėjo savo 
pozicijoje, peršautas per vidu
rius. Jo kišenėse buvo vikiškų 
pinigų. Kareiviai rastą sumą su 
rašė į knygą ir pasakė, kad tas 
rusas apiplėšė paštą ir jį pribai
gė pasigailėjimo šūviu į galvą. 
Iš čia nuvykome į kalvę, už ku
rios buvo pririšti arkliai, bet jų 
nebebuvo. Pas Bormaną tuo tar 
pu buvo susirinkę daug žmonių, 
kurie matė kaip tas rusų būrys 
nujojo. Vienas jų nebegalėjo pa 
siekti savo arklo ir pasislėpė 
arti esančiame bulvių darže. Kai 
mes jį radome, vienas kareivis 
“ Aufstehen” (Kelkis) ! Kelis kar 
tus įsakymą garsiai pakartojo, 
bet Kadangi tas rusas nepaklau 
sė ar paklausyti nebegalėjo, ga 
;vo ir jis šūvį į galvą.

Iš čia mes nuvykome į Sau
gus, iki bažnyčios. Rusai tą vie
tą jau buvo apleidę. Aš savo 
dviračiu nujojau plentu į Kuko 
raičius. Man ten atvykus, trau
kinys jau buvo atvažiavęs. Ka
reiviai ėjo sargybą ant lokomo
tyvo pasilipę. Staiga jie pradėjo

"I

seno-Vieną kartą dar senų 
vėj, vienos apylinkės šeiminin
kė šventė gimtadienį. Ji sukvie
tė daug svečių: gimines, kaimy
nus ir draugus, čia matėsi kar
žygių. kurie kažkur ir kažkada 
kariavo, diplomuotų asmenų, bū 
vusių valdininkų, na, ir šiaip pi 
liečiu.

Oras buvo šiltas, gražus ir ma 
lonus. Svečiai būriavosi, vaik
štinėjo, juokdavo ir apie šį bei 
tą. o daugiausia apie pačius nie
kus, kalbėjosi, šeimininkė pak
vietė svečius prie stalo. Stalai 
buvo sustatyti sodely po vešliai 
žaliuojančiais medžiais. Margas 
palvė gėlių žiedu dama puošė 
namo ir sado pakraščius, o 
minkštas žalios žolės kilimas klo 
jo įšilusią žemę.

Tos apylinkės abejotinomis 
aplinkybėmis pasiskelbęs, vado

Compare! Dristan* Tablets 
relieve more colds 
miseries than Contac

| or Aspirin. Dristan Contac Aspuin
| Nasal Congestion ✓ /
| Runny Nose /
I Aches & Pam /
j Fever / /

>.rn

175# Seeth Hakted Street, Chleag#, Hi. WI84

i Taupykite dabar
pas us

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos pilei JO mėne* 
»lo dieną, neis nuoiimčhu nuo mė
nesio pirmos dienos.

liduodami Certifikatal, kurie ne-
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331.8

j skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

ya mss U-5J031 jt*g staim it* £ 
tfeta. didelius dirbtu. Pinna, jie p*- g 
deda Juns palėkti *smeniikni Jūrę 1 
uiita.ojimuu Antra, jie padeda fu- K 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 9 
Ir parūpina fondus namams įsigyti. ■
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TURINTI DIDELES ATSARGAS

TM. 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

Įsteigt* 1923 metai*.
Į>talgo« pietuota Hemai automobiliams paatatytf.

AUJIENU
KNIKAS

jsejo 10 d., sekmadPOLONIA SODE
46-ta GATVE IR ARCE IM

ENERGY 
WISE

: lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką.
ffcjpŽjsJną bus paskirątytos gausios ir vertingos dovanos

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmine, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymią nuotykiu 

tprašym&i, paimti iš gyvenimo Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina E2.50. - . .

Dr. Juozzj B. Kokius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
ontrauka nuo pat senąją amžią iki pokario metą. Vidutinio formato, 142 
isL, kainuoja $2.00. ; 5 '

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

Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomii. Jai ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oiniginę perlaidu > J

73/4% ,
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
numos ir jos išėmimo. |

Investavimo knygelės ųskaite* * 
ieša —jtf

SAL
Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!
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Aiškios išvados
-Praėjęs PLB V'sis seimas Toronte drauge su. Dainij 

švente ir Sporto žaidynėmis paliko įspūdingą bruožą išei
vijos gyvenime. Visas parengimas įgavo Pasaulio Lietu
vių Dienos vardą, kurio priedangoje PLB seimo rengėjai 

1 pretendavo kalbėti visos lietuvių išeivijos vardu ir nusta 
tyti visiems lietuviams privalomas Lietuvos laisvinimo 
ir veiklos gaires ateičiai.

Pagal vakarietiškos demokratijos principus, norint 
sušaukti bendrą lietuvių išeivijos seimą, reikėjo pakvies 
ti visas išeivijos organizacijas, kad sudarius galimai pil” 
nesnį atstovavimą. •

Tuo tarpu šiame vienos organizacijos seime nebuvo 
duotas balsas net tos pačios organizacijos opozicijos ats
tovams. Tai įrodė, kad PLB V-sis seimas buvo pravestas 

- diktatūriniais pagrindais.
Šią išvadą patvirtna tolygiai išleisti šio seimo “Nu

tarimai”, kuriuose visai nekalbama apie demokratinės 
Lietuvo atstatymą ar demokratinių idealų ir principų 

1'?‘‘’i^)ūdšėlėjimą lietuvių tautoje, netgi pats terminas “demok

ir tik tokiais pagrindais gali būti organizuojama. Ame
rikos senoji lietuvių iševija ir naujųjų ateivių dalis ap’ 
sisprendusi už demokratijos principus, atmetė jai prime 
tarną diktatūriniais pagrindais tvarkomą Bendruomenę 
ir jokie PLB seimo nutarimai negalės pakeisti jų nusis
tatymo.

Beje, viena bėda ne bėda, sako lietuvių išmintis. Ins
piruojamas frontininkų PLB V'sis seimas pakartotinai 
įrodė, kad nesugeba patiekti realios Lietuvos laisvinimo 
politikos. Nutarimuose tuo klausimu pažerta skambi re
torika ir patiekti pamokslavimai lietuvybės išlaikymo te
momis. Juose nerasite vykstančių okup. Lietuvoje kiti
mų ir vedamų kovų analizės. Ten parodytas pilnas nesi’ 
orentavimas pasaulinėje politikoje. ?

Jie nemato ryšio tarp detentės politikos ir pogrindžio; 
spaudos suklestėjimo bei visos eilės palengvėjimų pasi
reikšti disidentiniams sąjūdžiams. Svarbiausia, jie nesu
pranta, kad vedama Vakarų demokratijų pasaulinė poli
tika suskaldė komunistinį monolitą į priešingas stovyk
las ir pagimdė pasimetimą komunistiniame sąjūdyje.

Pastaraisiais metais PLB piestu pasisakė prieš Hel
sinkio susitarimus, piešant viso pasaulio lietuvių pasipik, 
tinimą prieš “gėdingą” aktą, o suvažiavime Toronte nu
tarė, kad “skirstant” Nobelio taikos premiją būtų skiria 
ma ir lietuvių disidentų grupei Helsinkio nutarimams 
sekti”. į

Kaip galima tokiems “politikams” patikėti Lietuvos 
laisvės kovą? Dabar yra nustatyta, kad pašalinimas fron 
tininkų pastatytos t. v. Laikinosios vyriausybės buvo tik 
ra palaima Lietuvai, nes po karo prie Nemuno krantų 
nebūtų likę lietuvių. Panaši katastrofa ištiktų Lietuvos 
laisvinimo pastangas, jei išeivija leistų sužlugdyti ALTą 
ir perleistų politinį vairą frontininkų inspiruojamai Bend 
ruomenei. '

Malonu šioje vietoje atžymėti, kad panašia mintimi 
pasisakė “Dirvoje” komentatorius Vyt. Meškauskas, sa’ 
vo straipsnyje “Iš tuščio į kiaurą”. Jis taikliai nurodė, 
kad pati Lietuvių Bendruomenės idėja buvo pastatyta 
ant klaidingų pagrindų, nes...:

“Bendruomenės pradininkams atrodė, kad toji or
ganizacija turi būti, kiek tai įmanoma tremties ir iše-i 
vijos sąlygose, valstybės pakaitalu”.
Bendruomenės idėja yra pagrįsta ir dar viena klai

dinga prielaida. Būtent, kad Lietuva gali būti išva* 
duota tik JAV ar Jungtinių Tautų, JAV’bėmės span 
džiant ai- vadovaujant. Iš tikro tokia galimybė nie

kados nebuvo reali”. (Dirva, 1978. Vilt 17),
V. Meškausko pareikštas mintis tektų sekančiai- pa

tikslinti: Bendruomenės kūrėjai buvo giliai įsitikinę, kad

JONAS VAIČIŪNAS

KAUNO PILIS

PARAMA IŠLIKTI
Algirdas Pužauskas, vienas iš žino, nes jau daug iš jų neskai 

besireiškiančių čikagiškių žuma to lietuviškos spaudos, o kiti ne 
lįstų, mažame pobūvyje pas K. nori kreipti dėmesio.
Radvila bute, dalyvaujant veikė1 čia ir būtų pagrindinis LB 
jui iš Australijos, pasakė: Vai-j Švietimo Komisijos darbas. Ne 
čiūnas kasmet parašo vieną ar ’ nustatinėti programas su netin- 
du rašinius, ragindamas tėvus.kamais vadovėliais, bet ieškoti 
leisti atžalyną į lietuviškąsias»būdų pritraukti jauniem tėvams, 
mokyklas. Jeigu tik vienas pa- Keletą metų iš eilės buvau 
klusta, ir tai jau gerai.

Čia šias eilutes rašąs neturi 
jokių pretenzijų dėl to sau “pa
sikelti uodegos^, tačiau reikė
tų mažo paaiškinimo. Ką Pu-

vsii pmnj^ęs žr vadovėlius, vi-

davęs konkrečių siūlymų. Deja, 
tie siūlymai atsimušė, kai žir
niai į sieną. Jų šiandien jau ne
kartosiu, nes netikiu, kad švie
timo vadovai pasinaudotų. Tiesa, 
vienas kitas iš jų straipsnelį pa
rašo, bet tai ir viskas. To maža, 
ir labai maža.

LB Reorganizacija labai rūpi
nasi tiksliu lietuviško; jaunimo

Jeigu Reorganizacija turėtų 
daugiau jai palankios spaudos, 
jau ir šiandien Serapino aiški
nimai būtų tapę viso lietuviško
jo švietimo keliu.

Nes jis viską išaiškino, o se
nieji LB vadovai net priešingai 
nusakė apie jo labai jau teisin
gas ir tikslias mintis.

O kur Marija Peteraitienė, jau 
po žeme J Vaičiūnienė? Švietimo 
vadovai suktelėjo kitu keliu.

Keliu, propaguoti vadovėlius 
persunktus komunistine propa
ganda, vadovėlius, niekinančius 
nepriklausomos Lietuvos, laiko- 
tarpp

Nežiūrint visų tų švietuęo va 
dovų įtaigoj imu, norėčiau siūly 
ti, kad tėvai į lietuviškąjįąs mo 
kyklas savąjį atžalyną leistų.

rątįįą” visame ilgame dokumente nebuvo bent kartą pa-
> vartotas. • . _

Savo propagandinėje spaudoje PLBvadovybė kalbai karas tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos yra neišvengia 
Į apie3 "demokratinius'” rinkimus, kurių neva vengia AL-

Tas ir VLIKds, ir tuomi tariamai įrodo savo demokratiš 
r kurną. Panašius “demokratinius” rinkimus praveda- ko- 
'' munistlnių ir Trečiojo pasaulio f diktatūriniai režimai.

Organizacija ar valstybė, kuri netoleruoja opozicijos, ir 
ypačiai kitų pasaulėžiūrų, yra diktatūrinė ir jokie “de
mokratiniai” rinkimai ar “savikritikos” nepakeičia jų 
esmės. : . i

Amerikos lietuvių senoji išeivija, kaip tik dėl šios prie 
žasties, nusisuko nuo atvykusių diktatūrininkų, pagiem- 
žusių Bendruomenės vadovybę, ir nėra vilties, kad atsisa 
kytų nuo savo demokratinių idealų ir pasiduotų jų dik
tatui. . i i ,

Demokratinė visuomenė yra pastatyta ant laisvo 
žmogaus principų, tad savo prigimtimi yra pliuralistinė

nuė'persuTtktus okupanto propa

mas, ir tai netolimoje ateityje, tad reikalinga parengtyje 
išlaikyti valstybinį aparatą, kad sugrįžus į išlaisvintą : 
kraštą, būtų galima atstatyti jos buvusį politinį, ekoho- : 
minį ir visuomeninį gyvenimą. . ;

Čia glūdi LB kūrėjų esminė-.klaida^ nes istorija ne
sugražinama į atgyvenusią epochą.

Savo straipsnį V. Meškauskas baigia būdinga išvada: 
“Užtat gali geriau būti, jei ji (Bendruomenė) liktų 

tik lietuvybės išlaikymo fronte, politikavimą palik 
dama kitiems, kad ir nedemokratiškai išrinktiems 
veiksniams. Užtat dabartinių tarptautinių įvykių fo 
ne svarstymas, ar Bendruomenė jau gali užsidėti tą 
pirmavimo “kepurę”... tėra tik pilstymas ir iš tuš' 
čio į kiaurą.” (t. p.).

Tokį patarimą Amerikos lietuvių išeivijos veikėjai

ir šiandien. Lietuviškosios šeš
tadieninės mokyklos (kai kur 
sekmadieninės) tampa didele pa 
galba-išlaikyti lietuviškumui šia 
me krašte. Tenka - dėkoti tė
vams, kad leidža savo vaikus 
į tas mokyklas. Tai tėvų parei
ga. Bet, juo toliau juo daugiau, 
ypač jaunesnių tėvų tarpe, at
randame apatiją lietuviškoms 
mokykloms. Kai kurie gal ir ne

re Ignas Serapinas,* spaudoje pa 
rodydamas dalykus, kuriais lžė- 
tuviskasisi jaunimas klaidina
mas. Serapino konkretus aiški
nimai, reikia manyti, neliko ty- 
ruoge Šaukiančio balsu Daug kas 
patikėjo, nes buvo duoti tikri 
faktai be jokių priemaišų ir pa 
gražinimų. Jeigu dabar dar 
prieš Serapiną mažai kas lenkia 
galvas, tai tikrai tas laikas ateis,

kra tiesa.

sugestijonavo naujiems ateiviams nuo pat jų atvykimo 
pirmųjų dienų, bet ar galima buvo susikalbėti su politi
kais, kuriems dar neišsiskleidė Naujosios Lietuvos vi-

vai išsiaiškintų^nelinkafnus va
dovėlius su Serapinu ar Pėte- 
raitįene. Juodu ^tikrai išalkin
tų tėvams vAd^ėEų jjj^ptau 
tinę propagandą. Arbaęųij^’to- 
įai.Žųjęąrąs,* «#Bru
šokjeąe, nepasikal
bėti Gal pavykių^pagaliS^tuos 
vadovėlius1

. J ’Kai kūne net’ iš' pačios Reor- t i . 2 ganizaeijos zroozuų įsatana: se 
nas ir užmirštas /.reikalas. <Nė. 
Jis negali būti nei Esenas ne/ už 
mirštąs. Vis tiek2' tuose" vadovė 
1 juose atsispindi okupantinė d va 
šia. Tie vadovėliai nėra pasakei 
tę. Ir, juo toliau 'juo ’ daugiau, 
jie, vadovėliais, netiesiogiai nuo 
dys vaikų galvoseną.

Dar norėčiau priminti vieną 
svarbų faktorių: teko kalbėtis 
su tėvais, kurie neleidžia vaikų 
į, lietuviškąsias mokyklas, žino
ma, ne su visais., bent tik su pa 

(Nukelta į 5-tą psl.j

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Apsuptas savo tautiečių jis visus maloniai 
pasveikino rankos paspaudimu. Vieno kito pasiteiravo 
iš kokio Lietuvos kampelio kilęs, pasiteiravo apie šei
mas ir panašiai. Su savim turėjo atsivežęs kelias dė
žes gerų angliškų cigarečių, kurias mums išdalino. Mi- 
nisteris vengė atsakyti į bet kokius politinius klausi
mus.

Man rūpėjo sužinoti ar mes, atsidūrę svetimame 
krašte be užsienio pasų ir vizų, iš tarptautinio taško 
žiūrint, tebelaikomi teisėtais Lietuvos piliečiais, ap esą 
me likę be pilietybės. Kaip iš patyrusio diplomato ir 
buvo galima laukti, tiesioginio atsakymo į savo klau
simą negavau. Tačiau jis davė suprasti, kad ir tuo ai“ 
veju, jeigu lietuvis užsienyje gyvendamas priimtų gy
venamo krašto pilietybę, tas visiškai nekenktų jam at
gauti Lietuvos pilietybės, čia inia. Balutis paminėjo, 
kad jis pats, daugelį metų gj^endamas JAV bvsc, bu
vo priėmęs to krašto pilietybę.

Mums tuo metu dar tebebuvo per daug šviežus 
Lietuvos prisiminimas. Tad ir apie kito krašto pilie
tybės priėmimą nė negalvojome. Niekada nesirįžau 
imtis žygių šiai teisinei padėčiai pakeisti, nors tam 
galimybių buvo. Didž. Britanijoje išgyvenau penkio- 
liką metij. Tą šalį pamilau kaip savo antrąją tėvynę. 
Bet pilietybės, Lietuvos, neatsisakiau. Kai šiandien, 
Southanitono uosto krantinėje laukiame laivo, kuris 
mus iš krašto per Atlantą veš į Ameriką, imigraci
jos valdiniu’ ui paklausus:

Kokio klasto pilietis? t— aš drąsiai atsakiau:
Lietuvos.

Valdininkas pasižiūri į jam patiektą dokumentą.

Pasklaido ir įsitikina, kad nepriklausomos Lietuvos, 
pasiuntinybės Londone išduotieji man ip mano žmo
nai Lietuvos užsienio pasai yra tvarkoje, legalu^ ir pri
imtini.

ILGOJI VASARA
Liepa jau įpusėjo, šienas, senai nuplautas, bet dar 

nesuvežtas, šiltais vasaros vakarais maloniu kvėpti 
pripildo visą apylinkę, sukeldamas ilgesingas, nostal“ 
giškas mintis. Sėdime vakarais prie barakų ir klauso
mės žiogelių čirškimo. Atrodo, kad jų vakarinė mu
zika nė kiek nesiskiria nuo tos, kurią prieš daugelį 
metų girdėdavome Lietuvos laukuose. Tad ir mūsų 
mintys, kaip tų cigarečių dūmai, pakyla, sklaidosi į to- 
luinas ir nieko nepasiekia. Gal ir ilgiau būtų galima^ 
sėdėti ir svajoti jei ne tie įkyrūs uodai, kurių ir Anglf-' 
joje netrūksta.

Mūsų monotonišką buvimą šioje stovykloje relkaxr* 
čiais pertraukia įvairus darbai Mr. Greene laukuose. 
Ravėjame morkas, cukrinius runkelius. Paskui jam pa 
dedame vagoti jau išdygusias bulves, kurias mes pa
tys, dar ne taip seniai, padėjome ūkininkui pasodinti.

Anglijos ūkininko laukai skiriasi nuo Lietuvos 
laukų, čia ganyklos aptvertos ne vielų ar medžio tvo
romis. bet dažniausiai akmens sienomis. Laisvai su
krauti akmenys, surinkti iš laukų gal romėnų okupa
cijos laikais, sukrauti vienas ant kito maždaug trijų 
pėdų aukštumo, kaptais tęsiasi myliomis. Ariamitjr 
laukai dažniausiai aprėminti nedirbamos žemes rė
žiais. Jų aukšta žolė ir krūmai sudaro geras sfėpttH 
ves tūkstančiams laukinių k tulikų. Jų mėša skani, to
dėl kralikai apsčiai parducMlami Anglijos mėsinėSfeJ 
Ūkininkai kralikų nekenčia milžiniškų nuostolių, 
kuriuos kralikai padaro naikindami ūkininkų javų ir 
morkų laukus. Tad ūkininkai kralikams taiko nuola
tinį karo stovį: juos šaudo, gaudo if visokiais būdais

naikina. Nežiūrint Gyvulių. Mylėtojų Draugijos didelių imas sulauksime Anglijoje laike trijų mėnesių. Dabar 
protestų, pastaraisiais metais net pati britų valdžia mes šioje-stovykloje jau išbuvome porą inėnesių lauk- 
naudoja drastiškas priemones krallikams naikinti, darni įdarbinimo. Net ir jau dirbančiųjų šeimas neat- 
Vartojami specialūs nuodai, nuo kurių kralikai apan
ka ir stimpa, žiaurus kralikų “genocidas”.

Sutaupau kelis svarus ir vėl važiuoju į Lincolną 
iš kur žmonai pasiunčiau porą pakelių. Jie labai ne
sudėtingi. Maistas tebėra normuotas, be kartelių ne-, 
daug ko tegaliu nupirkti. Geriausiai apsimoka siųsti 
kavos pupelių, kurių čia netrūksta. Anglai garbina ar
batą labiau už viską, gal todėl kava nenormuota. Vo
kiečiams po karo tikros kavos pupelės buvo seniai ma
tytas ir neragautas dalykas, tad labai vertinamos. Esu 
malęs vokiečių virtuvėje puodukus su užrašu:

Kaffee, du edler Trank
Dich liebe ich mein Leben lang.

Už kavos pupeles mano žmona iš vokiečių mai
nais lengviau galėjo gauti kas jai ar Vaikams buvo rei- 
kafinga. . |

Iš Vokietijds ateina žinios, kad ten jau atsirado 
kanadiečių komisija, registrudjanfi savanorius darbi
ninkas į Kanadą. Jie priima ištisas šeimas, neskiriant 
v)tu nuo žmonų ir vaikų. Tokios tiauj^enoš man sukę* 
lis nėrinią. Pradedu gailėtis, kad per greit pasiskubi
nai! atvykti Anglijon. Panašiai daug kas galvoja, ir ne- 
triiktis mūsų nerimas pasiekia stovyklos administra
ciją, kuri pasirūpina, kad mos aplankytų britų par 
laniento nariai. Su jais atvyksta ir tuolaikinis Darbo 
Ministeris Mr. Isaacs. Apsilankymo dieiią sušaukiafhas 
mitingas valgyklos
tikslas buvo nuramwli sujudusius v^rira, mus ragino 
stalyti klacsimUs. To tik ir lankėme. Parlamentarai 
išgirdo dypukų karčius priekaištus dėl paladi, liete' 
sėjimo ir dėl lėto įdarbinimo. Juk prieš ivvykstant iš 
Vokietijos mums buvo pasakyta, kad paliekamas šei-

atveža. Tad norime žinoti ar yra galimybės grįžti pas 
savo šeimas į Vokietijos stovyklas.

Parlamentarai nesitikėjo tokių aštrių priekaištų. 
Jie mus ramina, kad bus padaryta viskas, ką tik sąly
gos leis. Esą, reikia suprasti, kad ir Anglija uuo karo 
nemažai nukentėjo. Daug namų sugriauta. Net ir bri
tai dar ne visi turi po atskirą butą. Jiems statomi na
mai ir tokių namų statyba užtruksianti kiek laiko.

Mums toks atsakymas visai nepriimtinas. Mes ne
sutikome laukti kol Britanija atstatys savo, nuo karo 
sugriautus ar subombarduotus namus. Toks pasiteisi
nimas turėjo būti paskelbta verbuojant į Ahgliją. Bū
dami nuo šteitnų atskirti, prarandame progą kartu imig 
ruoti į Kanadą at kitą kurį kraštą. Todėl daugelis po 
šilo mitinį pradėjome galvoti apie grfžhną. Vėliau 
paaiškėjo, kad tokiiį atsitikimų tikrai bavo. Kai kupie 
vyrai grįžo į Vokietiją.

RGK0R1V KANČIA '
Ipratubėms dūmelį traukti taip pat buvo sunkūs 

laikai. Nots Anglijoje rūkalai nebuVo tlortnuoti. bet 
niekas jų nedalindavo Veltai. Kol mes dar fteįdarbintų 
mūsų vienintelė “alga” buvo penki šilingai, kuriuos 
gaudavome kas savaitė. Nedaug. Vokietijoje gyvenda
mi gaudavome, berods, po dvi cigaretes į dieną. Atw- 
kus Angijon gavome geresnį maistą, bet rūkalai tai 
hfckviend asmeninis reikalas. Su tais keliais šilingais 
toli nenueisi.. Vos užtekdavo pienui'if.dupnos kepalių. 
kiti K kaimo kravtirirlrs. RbH’kantienfš' m ir užteko, 
bet rūkoriams cigaretėms pirkti pritrūkdavo pinigų. 
Jiems kančia.

(Bus daugiau)
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DR FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

kalba Lietuviškai 
2ėli W. 71 St TeL 737-5145 

Tikrina akis Pritaiko ajrinipg. įr 
“contact lenses*”

VaL agal susitarimą, uždaryta treč

PR. K G. DALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S*. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buikftna). TsL LU 5-6446
Priima ligonius pagal sustirimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkronox

5. Kenheim Rd., Westchester, K-
VALAMXJS: 3—9 darbo diennmig ir 

kis antra iieštadienj 8—3 vai.
Tal i 36^-2727 arba 562 2728

bR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Taki. 695-0533

.B|------RE 3-5393

LB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 W«*t 103rd Strvti 

Valandoj pažai suaitanmn.

APLINK ML’S IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Juozas Pautienius Ruduo

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

LIETUVIŠKAS ŠVIETIMAS.... žinoma, su mano aukščiau mi 
nėtais pedagogais reikėtų pasi
tarti. Tas gsdi tik padėti, bet 

, niekad ne pakenkti
žįstarnais. Jų atsakymas buvo ' 

i toks: kada susitvarkysite su va- 
mjdovėliis, tada vaikus laisime.

DR.LEONAS SEIBUTIS: Taigi’ vadovai1 dažnai sustabdo tėvus-
į Reikėtų padaryti tokią išva
dą. Leidžiame vaikus į lietuviš
kas mokyklas, bet stengiamės 

|išimti netinkamas knygas. Jeigu 
tuos vadovėliu nepavyktų išimti, 
tai patys, reikalą suprantą, mo
kytojai, savo nuožiūra privalė
tų vadovėlių “klaidas’’ • moki
niams išaiškinti.

INKSTŲ, PŪSLĖS f“.
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrau. 1—4 popiet

tWi»o 776-2880 _
Rwhisncijo* 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, *pe^ MOTERĄ Hpoi. 
Ofisas 2652 WEST 5yth S'iRCET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., treciacL 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. š^tadie- 
niais 2-4 vaL popiet ir kita laiku 

pagal susitarimą.

R ŠILEIKIS. O. P.
■ į ORTHOPEDa^PROTEZ^TAS 

Aparatai - Protezai. MMcLbaii- 
CTr dažai. Spec ii E pagalbi k Jom* 

(Arch SuppwU; irt t.

2*50 West 63rd St, Chfcagč. III. 60629 
___  Telef-t PRcspect 8-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
L*Miihal ?Hn» tparaud* 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERĖNAS 
m. WA 5-8063

MOVING
Apdrausta* parkrautfymat 

S (vairiu ststumy.
ANTANAS VILIMAS

Tst. 376-1M2 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO fttMOS valandos 
Vim pr$gr»mo« Ii WOPA,

Lkrtvri^ kliba: kasdien nuo pir- 
aadiento Ori penktadienio 3.00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais

VnHIn Aldww Daolcus
TWW.t HEmfock 4-241J

7159 So. MAPLEWOCF. AVE. 
CHICAGO, KL 60629

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

pas TtamntaU
Betari talHMnfar

CMoa<o> ’^r

28XSS2K

677-S4AŽ 
(boto)

— Jei žinote asmenis, kuri*- 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
iotne atsiųsti jų adresus. Mea 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

(Atkelta iš 4 psl.)

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
jųnis už mums parodytą 
pasitikėjimą. nore- 
iųme _outi Jums naudingi 
ir ateityje.

SąsKano* apdraustos ira 
-40000

2^57 W. 69 STREET 
ch;een^iy 

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, 60455 

T-l 598-9400

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

— I^alestinfes teroristų Mada

* Volna Limited pradėjo ga
minti baldus iš permatomom 
bei spalvotos acrylic mcdži i 
gos. Plokštės ir kitokią medžią 
gą baldams gamina C?-Bo In
dustries New Jersey valstijoje.

que ir gaunami pas veterinari
jos gydytojus. 25 svarų šuniui 
kasdieninė norma kainuoja 
apie 5 centus. Jie įpilami į 
maistą. Daug didesnį stsidomė 
juną sukėlė Albany Internatio*

lie baldai tinka ypatingai ina-j nal pagaminti gimdymo kont- 
žieins butams. Prie jų prilak rolės preparatai 
komos pagalvėlės, užuolaidos 
net karpetai. Jie nesibraižo, nu 
\aloini muilu ir vandeniu. Yra 
išleista brošiūra “Haw to Care 
for Acrylite”. Ji veltui gauna* 
ma rašant: CY-RO 
Berdan Ave., Dept 
NJ 0747a -

Industries
V, Wax no

• Pickle. Packers 
nal, Inc.* .praneši 
tais nielahs surauduta 6g9,S98 
tonų ągHjpką- įvairiems raugi- 
niams. Kiekvienam amerikie
čiui tenka apie po 8,26 svarų 
įvairiai raugėtų agurkų.

Internatiu- 
kad praei

vabzdžiams 
Laike poravimosi periodo vabz 
ožių patelės leidžia stiprius 
kvapus ,kurie pritraukia pati
nėlius. Panašius kvapus paga
mino minima bendrovė ir jais 
suklaidina vabzdžių patinėlius: 
jie atskuba į kvapus leidžian
čia vielą, bet patelių ten ne
randa...

Arafat, sargu lydimas, įsvykc,. . ...
. T) , , ? / l • Alta- Dena pienine Los Ani Bagdadą, kad* galėtu susitar-{ *\ ’ i r 'gėlės mieste, jau visa 10 metuti ir baigti tarpusaves palestu ° * -
mečių žudynes. Arafatas bijo,
kad jo nenužudytu.

pardavĮnėja Batuialu — nepas 
terizuotą pieną, k per tą laiką 
įgijo daugiau'Q^u dvigubai pir 
kūjų. SyeikaįHiginno įstatymai

— Izraelio premjeras Begin pa aiškiai nurodo, kad reikia pie- 
reiškė, spaudos atstovams, kad ną pasterizuoti, tai \ra įkai 
jis nepriims prezidentę Carte-j tinti, tikslu piene panaikint 

................salmonella bakterijas, sukėliau 
čias netvarką ^viduriuose. Ta 
čiau pieninės savininkas pa
reiškė, kad jei -Dievas norėtų 
pasterizuoto* pienu, lai jis bū
tų sutverus. Pieninės savininką 
palaiko: vartotojai. Californi 
jos guberąaloriui pagrąsimu 
uždarvii pieninę, jis gavo 17,- 
000 proteste laišku, o tik de
šimt jam už tai dėkoju.

Čikagoje nepasterizuoto p<€ 
no5 tinkamo raugyti, galima 
gauti iš; Wanzer pieninės, už-, 
sakanT-jtv kraHtuvėse’ pardavri 

■ nėjanė-fd^e :Wanzer •• pienines 
produktui' -

• Upjohn D'vė pradėjo ga 
minti kalėms gimdymo kont 
rolės vaistus. Jie vadinusi Che-

rio diktavimą, jis žiūrės tiktai 
Izraelio valstybės gerovės.

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOS1ATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60632

PHONE 254.4470 .

1 Yea* Savinas 
Certificate

(Minimum $5.000}

Frosty Cranberty-Orange Relish Pie
fry Martha Logan ■■■■■■■*

Dessert* for holiday meals are rich and templing. Pie* are 
popular desserts, and it is traditional m many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 

nice — or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan
• are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
į Cranberry-Orange Relish F5e, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry -orange relish, marsh- 
mallows and sugar are combined and heated m a saucepan

* until thė marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
f cream. Finally the scrumptious fitix to re is poured iftto a baked

(tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pic can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
minute rush or fuss.

Frosty Oranbeny-Orange Relish Paa
Yield: 9 inch pie

20 full-sized marshmaflowl 
H cup sugar
2 cup whipping cream or 8

full-sized marshmallowe 
cup sugar

Baked 9-inch Swift’ning/
J Jewel Shortening pie 

shell
10 ounce package frozen

4 craabertyanegn 
relish, thawed

Combine reteb, marsh malko w« and sugar in heavy aaucepOH. 
/ C^ver and heat slowly until manhmaHows melt BUr oecaston- 
į ally" Cool. Whip cream or milk in a chilled bowl until stiM 
1 seeks fix®. F'oH into reteh tnixtum. Pour into coated baked 
I pteahelL t<* frying. At servtef Grte, restore pie Atom 
F freezer and Jctcteftd 10 minutes before

ounce can evaporated 
naflk, chffied

"Vakare ir ryto ir vidudieny ai dejuoju Ir saukiu, o jis Ižgirdo ma
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų- Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

IV. RA3T0 TYRINtTOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

Mažeika v Evans
Laidotuvių Direktoriai

e Paskutiniais duomenimis 
per metus Amerikoje automo
bilių nelaimėse žuvo 47,701 
žmonių ir pusė jų įvyko dėl al
koholio. Alkoholis silpnina ii 
lėtina proto ir fizinę reakcijas, 
suklaidina sprendžiant nuoto
lius. Galima pažinti važiuojan
čius alkoholio įtakoje.
— Jie dažnai be reikale naudo 
ja stabdžius, prie šviesų susto
ja nedavažiavus 50-100 pėdų 
bet visai arti privažiuoja prie 
fronte esančių mašinų
— Pralenkę pergreitai grįžta 
į dešinėje esantį kelki.
— Signalizuoja, kad suks į de
šinę, o suka į kairę ip atvirkš
čiai.
— Važiuoja neužgesinę viduje 
masinos esančių šviesų, bet ne 
uždegę mašinos priekyje.
— Važiuoja plačiai atsidarę lan 
gą, dažnai visai nekreipiant dė 
raesio į oi-o sąlygas.
— Nekreipia dėmesio į kelią 
skiriančias linijas, dažnai ja* 
pravažiuodamas ir vėl grįžda-j 
mas> dažnai paliesdamas net 
liniją, skiriančią kelių priešin
gos krypties važiavimui.
s švieži kiaušiniai vandenyje 

guli ant šono, keliolikos dienų
— pūčka į viršų, gi visai seniį

Nukelta į 6 psl.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SE?7IAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

saai

ONAI BARAUSKIENEI mirus

Jos dukterį DANUTĘ, žentų STASĮ, jų sūnų ALGĮ LIE
PUS ir gimines, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sof. ir J. Gidžiūnai,

Saulė ir Povilas Dunkanson.

Tn today*! •do-li-yourself’ 'vorld. the amateur aecoratcr cr 
the professioral too, for that matter, ta taming increaringly to 
-tamings’*—or architectural spindle* as tbeyYe known in tb» 
trade—to provide innovative and imaginattre toocbe* ta th» 
borne.

Archftectaral frptadJes—yes, 
the anv product* 

which used to be known m 
balustrades in ftaircBsefr—now 
m Bvailabte ta a variety of 
d** and styta. But the sky*i 
the Mmit when tt oomes to 

i the decorate Umb to which 
J tbeytvM* being poL

and •do-lt-juurrtfsn’ ftod 
the spindles a wrsakOe, stylish

tndoon of oeU

eand> bokien er lamp bam,

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. 71st Street 
& « 1410 So. 50th Ave., Cicero
T Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chiexgoc
LAttaviu
Liidotuviu 
Dtmtorii 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAW 
MA$ DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

f.3W So. LiTUANiCA 4 VENUE. Phone: YArii 7-3401

1446 So. both Ave, Cicero, HL Phone: OLympic Z-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3£1? So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAnk 7-1138-11^

Sawn ta half. they are betoc į 
mounted, cm walte and doors 
as decorative elementą, ured 
M plant bolder* <x w rrfU* 
elemente.

K A Nord Co- Everett 
Wash- the world's Mrgert 
manufacturer of architectural 
rpindles, produces these deo- 
orator items In nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from T% 
inches to eight feet

The cptadtes are mada at

to a smooth flniRh then shrink

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWK»

2424 WE81 69th STKKXT RTp^bllc 7-1212
2314 WEST 23rd PLACE Vilkink 7-6471

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJo< Hill*. UL B74-UM

M54 So. HAL&TED STREET Phone TArdi 7-lfll
_H«r II
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kui p. A. Dumčiui ir J. Palubiu 
TRUMPAS | įskili už gilų spaudos reikalų su 

pi atima ir nuolatinį rūpestį 
Į Naujienų platinimu.

— Mykolas Bajorūnas iš Mac 
► verslinin- 

pratęsdamas prenumerata* 
savo gerus linkėjimus atlydėjo

— Jauniausoas Italijos kara-1 
liaus sūnus revolverio šuviu sun 
kiai sužeidė į Korsiką vasaroti 
atvykususią jauną vokietaitę 
Eva Renzi. Ji skundžiasi, kad jai 
labai galvą skaudą.- Bronius Jancauskas iš Brigh j qUe(te Paiko, buvęs 

t n Parko tapo Naujinu prenu-jk‘;^ pratęsdamas pr< 
meratorius ir jų rėmėju. Prieš
dvi savaites jis prašė siųsti su- $7 auka. Tos apylinkės tautie- 
sipažinti, nepraėjo nė 10 dienų, tis užsisakė Naujienas 3 įnėne- 
iis atvyko i Na u j ienas,užsisakė 
dienrašti 6 mėnesiams ir įteikė

1 auka. Dėkui už vizitą, dėme
sį Naujien uis ir jų platinimo 
vajui, palankius pareiškimus ir 
už auką.

— Antanas Dumčius ir Justi
nas Palubinskas iš Cicero, yra 
daug prisidėję prie Naujienų 
platinimo vajaus. Praeitą sa
vaitę jie užsakė Naujienas ge
ram lietuviui ir tauriam patno 
fui Pietų Amerikoje, kurio pa
vardės prašė neskelbti. Kiekvie 
nam laikraščiui svarbiausias da 
lykas yra skaitytojas - prenu
meratorius. Artėjant Darbo 
Dienai, o su ja ir rudeniui, vi
sus skaitytojus prašome daryti 
pastangų platinti Naujienas. Dė mos susipažinti 2 savaites ne- Įdėlyje, 2455 W. 47 St. Veiks vir

{tuvė ir baras, gros Ramonio or 
ikestras. Įėjimas tik $1. (Pr.)

—Dėl visų rūšių stogu dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

Pr.
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

Bendriems rastinės dar-

siams tinkamesniam susipažiai 
mui, todėl pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui už auką ir už dė 
inesį Nu j ienoms ir jų platini
mo jajui.

— J. V. Ruokis, Los Angeles, 
Gal., kartu su metine prenume
rata atsiuntė penkinę Naujienų 
paramai. Dėkui. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, 
sakiusiam Naujienas 6 
bet pavardės prašiusiam
kelbti. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami atkreip 
ti į jas asmenišką dėmesį, gerai 
su jomis susipažįnt ir pareikšti
savo asmenišką nuomonę jas į visus į pikniką rugpjūčio 27 d., 
užsisakant. Naujienos siunčia-j tuoj popiet Vyčiu salėje ir so-

į — Atėnų uoste netikėtai buvo 
pašautas Jordanijos 30 metų pi į 
lietis, atvykęs į Graikiją senų

į paminklų pamatyti. Policija ne 
j žino, kas jį uoste galėjo nušau 
:ti

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

mokamai.

užsi- 
mėn.,

— Helen Prancik, buvusi ta
vernos. savininkė, 7255 So. Wes 
tern Ave., neseniai gr'žo 
Christ Community ligoninės.
Dabar sveiksta ir tvirtėja savo 
sūnaus ir marei s globojama. 
J j yra dėkinga už gėles, gerų 
linkėjimų korteles, dovanas ir 
už lankymą, ligoninėje ir na
muose.

ir ryt šeštadienį—banga 106.3 APLINK MIS IR MCSŲ.._
(Atkelta iš 5-to psl.)

— plūduriuoja. Užsidegusius 
į riebalus gerai gesina miltai: 
Į ant degančių taukų jokių bū
du ne,pilti vandens. Nauji ba
tai lengviau išsinešioja, jei į 
juos įpilama vaikų pudros. Lai 
kant pieną ir sviestą šaldytuve 
reikia sandariai uždengti, kad 
negautų pašalinio skonio bei 
kvapų. Jei stalčiai sunkiai už
sidaro, reikia jų šonus patrin
ti

FM, 9:10 vai vak. “NĖRA TO 
BLOGO, KAS NEIŠEITŲ Į GE- 
KĄ’L Ar mirtis, tai visko pa- 

\ baiga?
; Pareikalaukite knygelės “Kaip 
atgimti iš ‘naujo.” Prisiusi
me dovanai. Mūsų adresas: Li
thuanian Ministries, P.O. Bjx 
321, Oak Lawn, Ill. 60654. (Pr.)

— Tauragės klubas kviečia

MACHINISTS

IMMEDIATE OPENINGS FOR EXPERIENCED OPERATORS 
IN THE FOLLOWING JOBS:

• DE VLIEG/Jig Mill
• External & Universal Grinder,

• Internal Grinder,
• Milling Machine Operator,

• Gear Grinder
• Spiral Bevel Gear Cutter & Grinder.

Must speak English, be able to read blueprints, do setup & have 
tools. Excellent benefit program.

LITTON PRECISION GEAR
4545 S. Western Blvd., Chicago
847-4211 MS. O’SHEA

An equal opportunity employerNAUJI) SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i visus skai* 

lyto jus 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 ir visuotino lietuviškų ret 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI '

skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiem® skaitytojam. -

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezid^hrifio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tiri. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

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

I 
J
Įbams reikalinga tarnautoja, ga
linti rašyti mašinėle. Geros dar
bo. sąlygos, maloni aplinka.Tel. 
847-7747. (Pr.) i

1 ---------------
ŠV RAŠTO MATEMATIKA
Koks būdas skaičiuoti kitaip, 

apart kasdieniško? “Geroji Nau 
jiena Lietuviams’’ programoje 
yra jums atsakymas. Pasiklau
sykite • šiandien, ’ penktadienį 
9:45.
1490 AM per “Lietuyos Aidus"

Amerikiečia nemėgsta 
siūlomos metry sistemos
WASHINGTON. — Ko abso

liuti amerikiečių dauguma la
biausiai nemėgsta tai metrinės 
matų ir saikų sistemos. Metrinės 
sistemos priešai nuo jos gintis 
net įsteigė organizaciją “WAM” 
(kas reiškia uWe Aint Metric), 
bet atsirado vienas WAM patro
nas kongresmanas Eldon Rudd, 
respublikonas iš Arizonos, ku
ris įteikė Atstovų Rūmams bi- 
lių, reikalaujantį panaikinti 1975 
metais Kongreso priimtą aktą, 
tai yra įstatymą — Metric Con
version Act.

“Klaida yra primesti Ameri
kai metrinę sistemą, pareiškė 
atst. Rudd. “Mūsų saikų sistema 
niekuomet’nebuvo'jokia proble
ma mūsų krašto istorijoje. Mes 
turime sistemą, kuri mums pui 
kiaušiai pasitarnavo. Mano -bi- 
liaus tikslas yra apsaugoti tą 
sistemą, kuri tiek gerai veikia’, 
pasakė WAM didvyris.

— Sovietų spauda labai žiau
riai reaguoja į Kinijos premje

''Bėlgrdaą. " Rusams nepatinka, 
kad jis nūyyk^š į sovietų zoną

'’ Naujienoms reikalingas • -' !
: LINOTIPININKAS
Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

Visas ir visus kviečiams 1 diffiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, 1L 60604

•' 15 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
sotindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.

Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------------------

Adresas

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

Pavardė ir vardas __________________ -—

Adresas

Sponsoring pavardė, vardas ir vietovė

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

_ —_ -mj-

Pavardė ir vardas ---- --------- -—- -----------------------------------------------------

Adresas ----------- - —.----------------------------------------------------------------- —• .. ........
• Platinimo vajaus proga, urašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ruslpK.
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. 

----------------------V
Pavardė ir vardas -------- -------------------------------------------------------------- __

Adresas ---------------------- --------------------------------------------  .

Pavardė Ir vardai
I
Adreso ----------

P išardė Ir vardai

I

muilu.
M. Miškinytė

Juozo šmotelio

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. 606X9 ;

HELP WANTED — MALE
Darbininku reikia

TOOL & DIE
TROUBLE SHOOTER

Experienced with making and repai
ring of piercing, blanking, forms, 
dies etc. used in metal stamping 
operations. Must speak English. Ap
ply: - •—< '

BELL & THORN
4259 S. Western Blvd., Chicago;

ELECTRICAL & MECHANICAL 
MAINTENANCE MAN 

needed for south side plant. 
Apply in person or call 046-3600.

CHICAGO STEEL & PICKLING 
122nd TORRENCE

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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 uo 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.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVEMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600. '

SAVININKAS parduoda. Marquette 
Parke i vakarus nuo Western ant 
Marquette Rd. 2 butu po 5 kamba
rius su 3 miegamais geltonu plytų 
namą. Uždaras porčius ir 2 masinti 
garažas Abu butus tuoj galima už
imti. Virš $50,000. Tel. 863-0898.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

MACHINIST — DIE MAKER
Setup & maintain custom built spe
cialty packaging equipment. Clean 
light work.

N E in city location
FOR INFORMATION 561-2496

KAS VERTINGA
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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.

I<EAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 xrb* 737-8354

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ mlasto laldimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose grolt, ja- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tai. 927-3559

52-as M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $91 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pamini ūkams 
Kreiptu .. .. - į

St. ASHLAND. AVI. ?
3234775 t

A. TVER ASJ
LAIKRODŽIAI ir BWiOlNYBiS1]

Pardarimu ir Taiayaus 
uu wist 4m strut e
TAfa MwWIe MMt J

MARUA N0REIKIEN1
tttS West Oft St, Chicago, m W62> • Tet WA 5-27X7

DUofli rinkimai ftret KHUet Įnirty
MAISTAS Ii 1U ROPOS SANDtLHA

PRESSMAN
Harris LXD printing press. Some ex
perience necessary. Good starting 
salary and benefits. Opportunity for 
advancement. Near loop. Call for 
appointment.

BERLAND PRINTING 
939-1219

MAINTENANCE MECHANIC 
Chemical plant located in Chi
cago area seeks maintenance 

I mechanic with good all around 
į skills with heavy emphasis on 
1 electrical and welding. Union 
shop. Call 248-6767 for appoint
ment
An Equal opportunity Employer

Shmtmiatj
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 40&TAre^r A». 
Chicago, III. 60«£ Tol. YA 7-5980. . . . rs

Cosmos Parcels Express corp.
MARQUITTI GIFT PAICILJ StRVKB

IM1 59Hi 5L, Cklouu, IIL <0629. — T*l. WA 5-2737 
W3 la. Halstad Chlcaw, IIL ftMOt. - t»L 1344322

B “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZlONYTE,
te J PROGRAMOS VEDtJA

Pirmadiesiiais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak
' Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 7] st Strootf Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S' Western Ave-, Chicago, m. 60643

Telef. 312 238-9787
• NetnokaiDM patarnavimas užsukant lėktuvų traukiniu laivų keMo. 

nių (cruises), viešbuflų ir automobilių nuomavimo' rezervacijas: Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva ir kitus taštur, 
Sudarome ^kvietimus giminių apsilankymui Amerikoje it teikiame infer- 
macij&jj vįsah kelionių reikelAit.
„ ^Taupy^ 8l^i^ Chartered lėktuvais, tk reiaui rezervuoti vietai 
Iš anksto — prieš 45-60 dienų.

MECHANICS 
FORKLIFT

Immediate opening for journey
men mechanics. Experienced on 
gas—LPG, FCR controls + abi
lity to trouble shoot. We provide 
advanced training in cable 
form, EV 1 plus square D con
trols. We offer excellent wages 
plus company free fringle be
nefit package. Contact MR. 
LESSMEISTED — 585-6300.
CLARK LIFT of CHICAGO SO.

7000 West 63rd Str 
Chicago, Hl. 60638.

PRINTER - OFFSET ! 
Experienced A B Dick 350-360., 
Loop printer. Excellent compa
ny benefits.

346-8081.

M. I t M X U S - ?
Notary Public

INCOME TAX SERV1CĮ 
4259 S. Maplewood. ToL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BEST THINGS IN UFE

SHEETER SLITER
TRIMMER OPERATORS 
Liberal fringe benefits. 
LOYOLA PAPER CO.

Elk Grove Village 
Phone: 956-7770

MACHINE ASSEMBLER 
Must have own tools. 
Free Hospitalization. 
Apply in person:

NYGREN DAHLY 
1422 W. Altgeld, Chicago

SHEET METAL 
LAYOUT MAN

5 to 10 years experience, 
have tools. First shiflt 
starting rate. Good fringe

Must
Good 
bene-

fits. Paid holidays & vacations.
Applv in person: 

ELLIS CORP.
2444 N. Pulaski Rd.

Jail Frank Zapolls 
W.TSfh St, 

GA 4-4454

blate Farm Lite Insurance Company

HELP WANTED — FEMALI 
Pirbininkiy Reikią _ _ _

KEY PUNCH OPERATOR
1_ 2 years experience
Near Midway Airport 
Call Mr. McIntyre 

767-2500
equal opportunity employerAn

MACHINIST
Opening new plant in S.W. sub
urb. 1st & 2nd shifts.
Boring Mill Operators 
Bridgeport Operators
Lathe Operators

Milling Machine Operators 
Experienced persons able tc 

read blueprints & have or use 
precision tools. Paid hospitali
zations & life ins. Profit shar
ing, retiring plan.

H & R ENGINEERING
7401 S. Ferdinand

j HELP WANTED — MALE-FEMALE
TOOL ROOM MACHINIST » Reiki> Darbinink^ lf Pllrbln,.^iV—

Men experienced in lathe, mill, CLEANING PEOPLE 
drills, etc., needed to make dies, adult apartment comp
jigs & fixtures for wire Pro' lex in'Mt Prospect has several 
ducts company. Overtime & fnr ianitorial help.openings for janitorial help.
fixtures for wire product com- trme_^sperience<L Ideal
------ . K 991-4400pany. Overtime & full benefits.
Phone for interview: 243-5940.-

CHICAGO WIRECRAFT CO.
1534 S. Ashland Ave., 
Chicago, Ill 60608.

MOTOR WINDER
EXPERIENCED

SOUTHWEST SUBURBS
Tel — 839-5027

Bridgeview 458-7696

working conditions.

DENTURE WEARERS
A major e 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

. — NAUjIKNOS, CHICAGO *, iLi, Friday, Aufuet 3% 1978.




