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MIRĖ NINA KUCHARČIUKAITĖ
Šių metų rugpiūčio 8 dieną 

Maskvoje mirė Nina Kucbarčiu- 
kaitė. Didieji Maskvos dienraš
čiai apie Ninos Kucharčikaitės 
mirtį nė vienu žodžiu nepami
nėjo. Bet Maskvoje vietos gy
ventojams leidžiamas Velernia- 
ja Maskvo pažymėjo, kad mirė 
Nina Petrovna Kucharčik, bu
vo asmeniška pensionierė ir bu- ! ventojai ir toliau kaimelį tebe- 
vo palaidota Novodevičy kapi
nėse.

neturėjo, bet keli josios papro
čiai yra budingi, kuriuęs iškelia 
pastabus žurnalistas Krebs. >

Chruščiovas buvo našlys su 
dviem vaikais. Jis susipažino su 
Nina Petrovna 'Kueharčiukaite 
nedideliame Ukrainos kaimelv-

- • fjė. Stalino laikais Juzuvkai bu- . 
vo duotas Stalino vardu, bet gy-

Kiti užsienio žurnalistai, ne
moką rusų kalbos ir nepažįstą 
komunistinio gyvenimo neatkrei 
pė į Večemiają Maskva jokio

• -dėmesio, bet Maskvon pasiųstas 
Alibin Krebs, gerai pažįstąs so- j 
vietų gyvenimą ir -papročius, • 
tuojau suprato maskviečiams pa 
skelbtą žinute ir Ametikps laik- 
rašciams'^pranešė, kad Maskvo-

metų Nina Petrovna- Chruščio- 
vienė, buvusio Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos centro ko
miteto ^sekretoriaus ir Sovietų 
Sąjungos- premjero žmona Nina 
Petro duktė, Chrušcioviėnė.

Kad rfepądarytų klaidos Albi- 
' naš KreBs~nuvykd įNodevičy k’a 

pines ir' nustatė. kad Niną Ku- 
charčikaitė"zbįyoC^j^dota ša
lia ten guiiičŽręl«K2įK&Chruš-

vadino Juzuvka. Kada Stalinas 
baigė savo dienas ,tai Chrušcio- ( 
vas nubaudė Staliną ir Juzuv- j 
kr pavadina Donecku. Bet ne-; 
prigijo ir Doneckas, nes žmo
nės ir toliau tą kaimelį tebeva-! 
dina Juzuvka. Jiedu susituokė 
ir išaugino dar tris vaikus. Nina 
rūpinosi ne tiktai dviem Chruš- j 
čiovo vaikais, bet ir savaisiais.

Sovietu premejru .Chruščiovas 
tapo 1958 metais. Jis buvo ko
munistų partijos premjieru ir 
konįunistų partijos sekretorum. * 
Tuo tarpu Nina rūpinosi vaikais, j 
Chruščiovą^ tapęs premjeru, ‘ 
važinėjo į Užsienius, Chruščio-j 
vas, pastebėjęs, kad laisvojo pa- į

NV- s.V\

prez. Reaganas kandidatuos dar vienam keturių metų pareigom' valdyti kraštą iš 
Raitųjų Rūmų. '

RESPUBLIKONŲ PARTIJĄ PREZIDEN

Prezidentas yra įsitikins, kad didelė krašto gyventojų 
dauguma išrinks jį prezidento pareigoms

DALLAS. Teksas. — Ketv:r- de 4 o. Svarbesnes prezidento 
tadienio vakare prezidentas Ro- ( kalbas mini’s paskelbsime rytoj, 
nald Reaganas pssakė pa. 
ne kalbą Dalias mieste vy 

: čiai respublikonų partijo 
: vencijai. Jis sutiko kandi 
Į ti respublikonų partijos 
> prezidento pareigoms. J

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY,-^’0į The vote was eight 'D favor or 
j the project, two opposed.
■ The cemetery then signed *'

čiovo.
tyrė,

buvo -ėhabililup^~^^>|t<^^s, 
bet dėl’.'jikažk^ki<^?c^i0^t&s 
ChrušcięvoN rehabjlitacija'-^^^ 
sustabdyta,' todėl. ir jo. žmona

jrasų i
5 pa-! įleikė

no

visi I

į respublikonų politiką. Let 
t Amerikos politiką. Jis p! 
ja iš respublikonų sudaryti

• Amerikos partiją, kurioj 
; amerikiečiai bus jos’os r
;'Respublikonų partijos konvcnci , 
! jon prezidentas atvyko trečia-į 
' dienio vakare. Jis girdėjo par- j 
I tijos pirm ninką Laxalt, pasiū-; 
j lusį prezidentą Reaganą dar kar j
* tą būti respublikonų partijos kan i 
didalu Amerikos prezidento pa- j 
reigoms. Prez. Reaganas su 
žmona prale:do kelias valandas; 
kotelyje .o vėliau, kai buvo pra- i

ks’an- ' RUSŲ LAKŪNAI
> ken-į BOMBARDUOJA PAKISTANĄ

ISLA.MBADAS, Pakistanas.— 
ano vyriausybė šiandien 
protesto notą Afganista-

vyiiausybei dėl įsiveržimo į 
'stono erdvę ir Pakistano gy 

ventojų bombardavimo.

Šiais metais iš Afganistano at
skridę bombardavo Pakistano 
pasienio kaimus bei miesteliu' 
Vien tiktai šiais metais afganie- 
čių aviacija nužudė 102 asme
nis. Atskridusieji lėktuvai daž
niausiai bombarduoja afganie- 
čių stovyklas Pakistane. Pakis
tanas žino, kad afganiečiai lėk
tuvų neturi. Bet rusai tvirtina, 
kad pakistan įčiai kreiptųsi į 
Kabulo esančią vyriausybę irLIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS

šaulio diplomataivazruoja j uz- g£01 So. Kean Avenue, Justice, IL 60458 (312) 458-0638 i contract with Earth Recyclers neštas pasiūlymas jį išrinkti dari reikštų jiems protestą. Bet tas 
. Corpo^tion tc> {m- and Vienam terminui, tai jis pasirc-; protestas meko nereiškia, nes
j fully improver*"our grounds^ konvencijoje salėje. _ 
[and for work to go cn as sche-’' prezidentas Reaganas priėji 
j duled. If at any time it is found pr;e prezidento stalelio, riškėlc?
■ that Earth Recyclers Corpora-! rankas pakeik no 
jt;on is . not fulfilling the terms kelis 

This proposition was given to ’ 
Committee for its

: sienį su savo žmonomis, nuta- • <
Niną? Peteovha -Jtesiinrti NAUJIENOS - 

į Ameriką. Nina pradėjo mo- 1739 Halsted 
k_ylį^liŠkai’ Ttek7 Chica^^Įinois 60608

22 August 1981

RESPONSE
afganiečiai rusu suvaldyti nega-—- -V — -
Ii. . - . *

beti

ninfe^Gb:

bent kiek šusikal- 
~ Amečiais.

,rikos

£tawirs

■yisai ne
buvo

Beveik jau prie kelionės pabai
gos amerikiečiai paklausė Chru- 
ščiovienę^ kokį įspūdį, jai pada-

Th^Kfbmiiian National OŠ- pearc.Rce of the rear cf the 
metery/is a non profit organi-' metery- 
zatipni We, the Board of Direc-1 
tora, are elected to protect, to the Work 
improve and to administrate rerommendations and sugges 
cemetery business. To my kno
wledge, .no 
present has 
benefited financially, from be-

ce-

a 
tions. The Work Committees 

(director past or Chairman, Mr. Vyte Uznys, re-’ 
ewer personally ported favorably at iiext Direc-'

i — Lenkijos kardinolas Gleno 
, pasiūlė Vokietijos vyskupams su 
; daryti komisiją, kuri galėtų ap- 
i tarnauti Lenkijoje gyvenančius 
vokiečius. Pasirodo, kad Vaka- 

I rų. Lenkijoje yra didokas tokių 
i vokiečių skaičius, šį savo pa- 
L siūlymą kard. Glemp trump:.i 
• paminėjo čenstachavoje, o da- 
bar jau oficialiai pasiūlė vokie
čiams dvasiškiams katalikams.

važiavusius 
tūkstančius žmonių, bot 

tuojau -pasitraukė į šslį, kad! 
George Bush galėtu prie jo abi- 
stoti. Prezidentas tai padarė są- j 
moningai, nes pastarasis biiofo J v I 
netekti savo vietos. Buvo susi- ■ 
daręs įspūdis, kad prezidentai j 
gali pasirinkti viceprezidento: 
pareigoms, iždininkę Davanosj 
Ortegą. Bet kai savo kalbą pa j 
sakė ambasadorė .leane Kirkpa-1 
trick. !

Respublikonų reikalai taip su
tvarkyti. kad visas konvencijos

of this contract, the village go- . 
verment or the Board- of Di- 

i rectors have full authority to < 
stop Earth Recyclers Corpora
tion immediately. Earth Recy- . 
clers Corporation is then fully ( 
liable for any breach of con
tract. 1

This matter was voted on by ( 
the Board three times.Each ti
me the vote was eight in favor 
of and two opposed to the pro- 
ject- i

tors’ Meeting. Thi committee 
felt that it would be most be-!Nina buyo jaikonia mergautinėj riusi^^Amerika. Kokį.įąjūdį pa- , a member of tits Board

Earth Recycler Corporation ap_ neficial for the cemetery to
. . W* * •ill Il • 1 1 1 1 _ • A

Kucharčip-kaites. pavarde, b ne 
Chruščiovįęibėš vardų: • 
liaus ;vaūĮbVai nuo užsieniečių

da<rė pirmos dienos, Amerikos (
Krem- gyventojai ir kokį įspūdį daro pea recj before this Board with j proceed! wiht the project.

...v. •■'ji/’-
paslepia žinią,, o maskviečiai vis 
dėlto sužino, nes jie rašo, kad 
Kuchar<3ukaitė buvo Chruščio
vo žmona ir kad ji palaidota ša
lia buvusio savo vyro.

Chrusciovienė didelės ilakos 
į visuomeninį Rusijos gyvenimą

. ... ; i 1 — ------ ---------------- (
siąnmen. į ' \ > j a proposal to back 'fill.and im- Mr. George Lazauskas, engi-

— Kokį įspūdį mano daro ame , - . . . -I . ’ ’
r i kiečiai ' paskutinėmis valan- cemetery, 
domis ir kokį jie darė pirmomis way fį^ voted 
dienomis ir kas man labiausiai, derful 
patiko pas amerikiečius? — pa- < 
kartojo klausimą Niną Chruš- bask fill the vacant grounds old issue a permit. They w6re great

prove the vacant grounds of I neer. also reeopmended 
This proposal project. He contacted 

orvaą a won- ' 
idea. Earth Recyclers village

Corporation-, would- - completely the cemetery Board that it wc-

ttie 
the vil-i 

lage geverment of Justice. The 
government informed

ciOryjehe. It tuojau pat apgalvo- with clean fill, (concrete, as-
___________ 1_______ ■ „ 1. 1. «+^.\ „.. .1 ,lz4 n/,,,Cir

dama jiems atsakė:
— Man atrodo, kad pasi-

KALĖM DORILIS

Rugpjūčio 24: šv. Baltramiejus, 
Mykolė, Jaunutis, Aušrinė

Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:42Viceprezidentas <
Reaganas jį peši

įtenkintas, kad prezidentas 
pareigoms. Jis bijojo, kad

Debatų parinkt* amb. Kirkpatrik.

To have our grounds impro-' 
ved as prooosed in this cont
ract would cost the cemetery 

sums of money. With 
most appreciative that we wc- this contract, these improve- 
re planning to improve and ments are being -done at no cost

— Urugvajaus vadovybė nu
tarė paleisti kalėjime laikomus 
politinius kalinius. Rudeni , ku
riai planuoja pravesti parlamen 

šeštadienis tvarkomas be prezi- to rinkimus.

' phalt, etc) and would cover
! this with a six feet deep layer beautify cemetery' property. Mr. or liability to the cemetery. 
! of topsoil, black dirt and clay;Į Lazauskas also contacted Mr. ‘
i thus bringing our grounds up Talandis (engineer) and Mr. 
; to proper and useful levels. Albert Korei s (Ccok County
į This would be done at no cost! Architect)for their opinion of 
J or liability to the cemetery. I —-•—* -•c *’ —
I In -?l:?dition, their proposed]

drainage plans would create a 
pond on our grounds, which

j would greatly enhance the ap-
__________"__________________________

this project. Both of them res-* 
portded favorably.

Hoefferle & Butler Engi nee-‘ 
ring provided the with public 
document job number 84~ 135 pertv in our 
—a topographic map.

Prior to signing a contract 
with Earth Recyclers Corpora-į 
tion, a lot owners’ nepresenta-

Pruno Klemka, re-rinko puikią vietą žemėje ir jo- five, Mr.
je sukūrė gražius dalykus, o pa- quested to be heard by the Boa
tvs amerikiečiai yra garbingi ir

, geros širdies žmonės.
(Nukelta j 1-!ų p«T.)

Enclo<ed are two photographs 
showing the proposed comple
ted grounds layout. As you can 
see, this project will take a 
long time to be completed. 
When it is f'nished. I think 
you will agree that it will ha
ve greatly improved the pro- 

care, for it will 
i turn unusable ground into us 

able ground
I would be most grateful if 

this letter could be printed in 
English as well as Lithuanian, 
as many lot holders at our ce
metery are unable to read Li
thuanian. j

Most Respectfully 
Submitted By 
Julius R. Kuzas

First Vice President 
Lithuanian Naticnc-’ Cemetery’

— Egipto užsienio reikalų mi-

Giedras, šiltas-

rd of Directors. His request 
was granted, nd Mr. Klemka 
made his presentation to the. 
Board. In brief, Mr. Klemka' 
felt that having*a stone base, 
six feet below ground level 
would be detrimental to ccme- ‘ 
tery interests as soch ground wo 
uId be unsuitable for homebuil
ding. Our engineers inform us'nisteris paskelbė, kad preziden- 
that this statement is incorrect, tas Hosni Mubarakas nekvietė 
Alo to the point, the property keturių sovietų karo laivų į Rau 
and grounds In question have’donosios jūros vandenis. Minis- 
been endowed as a cemetery. 
They can be used for no other 
purpose, and are not for sale.

Agent the Board was reque- jūrą už savaitėai

leris Maquid tvirtina, kad sovie
tų valdžia pati pranešė, kad ru
sų laivai atplauks į Raudonąją Pre®.

p»

Reaganą su žmona vakar respublikonų partijos
konvencijoj, kai Laxalt pasiūlė jį išrinkti dar’vienam termintri.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI metai J J Rugpiūčio 24 d., 1984, 31 (297)

Redaguota PRANAS ^ULAS

Klausimus ir medžiagų slysti: 4436 So, Washtenaw. Chicago, IL 60632

Vyresnio amžiaus žmones turi saugotis
gos, bc-t seniams miegamasis es
ti pavojingesnis.

Vyresniu amžiaus žmonės bū
na atsargesni, kai lipa kopėoic- 
im>. bet jie nežino, kagL atsikė
lę iš lovos jie sekundei gali 
tekti sąmonės.

Vylesnio amžiaus žmegus, 
sikėles iš lovos, gali kelioms 
kundėms negauti pakankamai 
krar/d i smegenis. Jo širdis ga
li būti gera, bet ji jau nepajė
gia reikalingu smarkumu įstum
ti i pakilusią galvą reikalingo 
kraujo kiekio.

Sąmone^ netekimas gali būti 
labai trumpas, bet jo pakanka 
lygsvarai pamesti- Senis krinta 
ir ką nors susilaužo. Dažnai nu- 
silaužia ranką, susitrenkia šon
kauli o kartais labai sutrenkia

Kiekvienas žmogus turi būti t 
utsa.gus, bet vyresn eįi turi bu-j 
ti ti.gubai atsargesni, šis atsar
gumas jiems labui u reikalingai, 
nes jit gi eičiau netenka lygsva
ros. gretai nesusigaudo, jų 
ikk^ai taip greit neveikia; 
krinta ir susilaužo kaulus.

Kai vyresnio amž aus zmogu> 
nusilaužė kaulą, tai didelė ne
laimė. Kartais tai gali būt mir- 
t es priežastimi.

Kai vaikas nukrinta, tai ji- 
pakvla ir toliau bėga. Jeigu 
smarkiau susitrenkia, tai skaus
mas jam užtrunka, i 
bėga.Nustoj o verkęs, 
galvoti apie sumuštą 
našiai gali pasielgti 
vyras arba moteris, 
retai susižeidžia geri 
kai. Jie yra pripratę kristi; jųj galvą.

Vyresnio amžiaus žmonėms 
nereikia skubėti iš lovos. Pabu
dus, reikia kojos raumenis pa
tampyti ir atsisėsti. Geriau ko
kią minutę pasėdėti ant lovo^ 
krašto, o tiktai vėliau stotis, ši-

ne- 
Z

re-

kol ašaro>
nustato ir

ir jauna.-1 
Ypatingai 
sportinin-

organizmas prisitaiko prie artė
jančio pavojaus.todėl jie rečiau 

Jeigu jie >usiže- 
jiems lengviau pa-

sunkėti

ir susižeidžia, 
džia. tai 
sveikti.

Reikalas
kad vyrai peršoka 55 metus. Jis 
tada tampa nepaslankus, o ran
kos jau nepaima taip stipriai 
už rankenos- O reikalas visai 
pablogėja, kai vyrai sulaukia 65 
metų amžiaus.

Prie rankų ir kojų sugrubimoj 
prisideda žymiai dar viso orga- | 
nizmo refleksai. Jie tampa žy
miai lėtesni; jie neduoda rei
kalingu apsaugos isakvmu rau- 
me n ims.

rnotu

Moteries reikalas dar bloges
nis. Prie visų tų blogumų, jos 
dar prideda baimes jausmą.

Paslydimo ar kritimo
re;kalingas šaltas krautas, o mo. 
teris išsigąsta ir pasimeta grei
čiau, negu vyras.

Statistika rodo, kad vyresnio 
amžiaus motery’s krinta ir susi 
laužo įvairius kaulus, dažniau,1 
negu vyrai.

Jaunesnės moterys krinta 
krinta tiek pat k irtų, bet jos 
nesusizcidžia taip sunkiai, kiek 
susižeidžia vyras.

Jaunesnė moteris, krisdama, 
pasideda minkštą pagalvę, tai 

kaulai taip greitai nelūž- 
vyresnio amžiaus 
jau neturėdama pagal- 
išsigą?ta. krinta ir daž

niau susilaužo kaulus.
Daugelis mano, kad vyrės 

nio amžiaus vyrams atsitinka 
nelaimės, kai jie laipioja kopė- 
čiomis.bet statistikos duomenys 
sako, kad nėra taip

Moterys dažniausia kaulus 
susilaužo virtuvėje, c vyrai mie 
gamajame kambaryje arba 
gatvėje. Kopėčios yia pavojin-

belinės Futart-es pakeitimus, 
nors kai kurios privilegijos yra 

į juokingas. Pvz., kalbas mokan- 
i tiems lai&ų skirstytojams mo- 
j kėli metinį $700 priedąjcai jiems 
. tenka skaityti tik adresas?

Nesuprantamos yra ir vienos 
savaitės apmokamos atostogos 

' vestuvių proga, kurių negauna 
j kiti kanadiečiai. Jie vestuvėms 
I pasrenka savaitgalius arba re- 
I guliarias metines savo atosto-

ŪKIO DARBAIM. ŠILEIKIS

MES ATSAKOMEJŪS KLAUSIATE, ty). kurią uždeda Income Tax 
centrinė įstaiga,

Algirdas Aglinskas

ne-

tokiu būdu galima išvengti 
laimiu. Z.

DAR APIE PALIKIMŲ 
APSAUGĄ 

“Naujienų” Nr. 168 (1982.9.7) į 
buvo išspausdinti^., .straipsibs 

’ * Pa l ik i mu a p sa uga, . ka p a-
.ektų Sovietams”?Ar B-as, ge
rai daro iškeldamas tokį lietu- 
viam< aktualų palikimų klausi
mą, tik blogai, kad nevisai ge
rai pats su palikimų reikalu su- 1 
i'pažinęs. kitus informuoja.
Reikalas yra visai kitoje švie

soje. Pernai, __________
tuvoje, turėjo progos būti 
jirkclegijoje ir ten 
reikiamas žinias, kas liečia 
šiemečių testamentinį 
ma, kuris dėl kažkokiu tik *
jiems žinomu priežasčių yra pn 
vilegijuotas tuo. kad pinigus1 
siunčiant pei tarptautinį banką? 
daroma taip:

Gavus Maskvos tarptautinia
me banke, pinigai iškeičiami! 
normaliu kursu: už 100 icfolevių 
gaunant 71 rub. 60 kap. Atsii-I 
maut “Viešposiltorgo” čekiais, 
ta suma padauginama iš 4.6 kar
tų. Gaunama 329.6 čekiais.

J K. žino vieną gerą Austra-

L-:l

KL Noriu'paklausti, kada ir 
kam įteiktinos 5 ir 8 dienų no
tos, jei .nuomųiinkas nesilaiko 
susitarimo9 Gal aš galiu šias no 
tas pritaikyti savo nuomininkui, 
kuris sutartu laiku nesumoka 
nuoma? Alekas P-u s |

ATS. Dažnai butų nuominin-l 
kai. “užmiršta” nustatytu laiku 

J. K. būdamas Lie sumokėti buto nuomą. Tiek bu- 
jn , to nuomininkas,tiek savininkas 

gavo visas* turi* atsakomybę,kad laikas nuo 
už-^ 

padiki-

išnuomuodamas butus. Bu

likimų kebas yra geriausias. 
Viši kiti sugesti i uojami, reko
menduojami, yra nuostolingi ir 
gavėjui ir tesi a toriu i.

Esą ypatingai nereikią pasiti
kėti, kad‘ir geriausiais sūnė
nais, draugais arba kitokiais 
giminaičiais, nes kur pinigas, 
ten sąžinė sušJubuoja.Tokio 
likimo giminėm dažniausiai o 
gauna.

Pabaigoje ). 
per * tarptautinį

Pašt i rinkai per pastaruosius 
dvejus metus gavo Kanados vy
riausybės nustatytą atlyginimų 
padidinamą tik 6% ir 5%, kaip 
ir kiti valdžios istaJgų bei ben
drovių tarnautojai ir darbi
ninkai. • ;

Atrodo, kad J. Č. Parroto va 
dovaujama paštininkų unija,tu
rinti 23.000 nariu, cabar sieks 
gerokai didesnio atlyginimų pa
didinimo. J. C. Parrotas jau pra
sitarė, kad bus kovojama už 32 
valandų savaitę, be turėto atly
ginimo sumažinimo, atostogų 
padidinimo, už daugiau apmo
kamų švenčių, ankstesne išėji- 
mo-pensrjon?su pilna atlga iki 
pensijos pradžios.

Su tekiais reikalavimas Kana
dos pašto vadlovas M. Warrenas 
negalės Likviduoti dar likusio 
metinio $262 milijonų deficito, 
nors dabar 
bendrovė, 
vo lėšomis 
Sžios iždo.

Tokiose ; 
šiai nebus 
etreiko.

Kitaip yra JAV pašte, kur ne 
leidžiami paštininkų streikai. 
Kai JAV-bėsę>.‘ streiku pradėjo 
grasinti 650,000 paštininkų, paš
to viršininkas W.BoIgęris viešai 
pareiškė, kad visi. streikuotojai 
bus atleisti iš darbo. • Perspėji
mas rimta 
nas 
000 lėktuvų skrydžius tvarkan
čiu 
turėjusių profesinį pasiruošimą. 
JAV vietiniai laiškai pristatomi 
už 20 centų, o Kanadoje jiems 
įeikia 32 centų. T. 2.

jraštas yra valdinė 
turinti tvarkytis ša
be paramos iš val-

aplinkybėse greičiau- 
išvengta paštininkų

bumokėta arba nuomininkas iš
sikraustytų. C- P. K.
Kur galiu gauti daugiau žinių?

- z

KL. Malonėkite pranešti, kur 
aš galiu gauti daugiau informa
cijų apie vadinamą Public Con- ' 
tracts Act (Viešųjų Kontraktų j 
įstatymą Ohicagoje?

Sigitas Mat-vic\rtsj

ATS.Jūs galite gauti nemoka-1 
mą informacijų bei. spausdinių 
iš artimiausios Valstijos ar Fed. 
Darbo departamento įstaigos. 
Dearborn Str. ir Monroe Ave 
kp., Dirksen bldg.,- Chicago, Ill.

KARINGI KANADOS
PAŠTO TARNAUTOJAI

nes prez- R. Reaga- 
m. atleido iš darbe 11,~

laiko teisingai nenųmato.feg abu 
du turi koAiėrcinę teisę.Savinin 
kas pastato namą,kad gautų pel 
na,
to nuomininkas nustatytu lai
ku privalo nuomą sumokėti.To- 
kios pareigos iš abiejų pusės 
pusės skamba' ne tik praktiškai, 
bet ir gražiai. Jeigu to susitari
mo abudu laikytųsi, niekada ne 
kiltu tarp salių ginčių. Žinoma, 
toki dalykai praktikoje neeg
zistuoja ir dažnai realiame gy
venimo prieinama prie teisinių 
problemų išrišimų. Iš mažų tei
siniu ginčių prieinama prie di
desnių konfliktu. Noriu paste
bėti, kad vieno namo savininko 
tikslas gauti nuompinigiuš, o iš 
kitos pusės nuomininko Uuž- 
miršti” sumokėti už butą nus
tatytų laiku nuoma. Iš kilusiu v C

ginčų reikia padaryti išvadas. 
Dėlto namo savininkas-ir įteikia 
5 ir 7 dienu notas, įteikdamas 
nuomininkui, kad sumokėtų bu
to nuomą. Tuo reikalu reikia 
kreiptis i savo teisinį patarėją, 
kuris už nustatytą honorarą to 
kias notas užpildo ir rūpinasi 
tolimesne eiga, kad nuoma butų

DEL -ESTIMATE” TAKSŲ 
MOKĖJIMĄ

KL- Pasakykite ar reikia mo
kėti “Estimate” mokesčius kai 
trys mėnesiai, jeigu mudu abu- 
turėsime. 65 metus amžiaus, gau 
sime č 12,000 pensijos ir $12.000 
na j amų iš kitų šaltinių?

J. ir P. M-čiai

kontrolierių, šiam darbuKanados paštininkų sutartis 
pasibaigė rugsėjo 30 d. Karingo 
J. C. Parroto vadovaujama paš
tininkų unija jau pradėjo nau
jos sutarties derybas su pašto 
zadovybės atstovais.

Kanados pašto viršininkas M. 
Varrerias. vis dar slegiamas me 
Jnio $262 milijonų deficito, no
rį kad paštininkai atsisakytų 
anksčiau išsikovoto atlyginamų 
papildyto padengti . padidėju
sioms pragyvenimo išlaidoms «r 
kasmet dvikalbiam paštinin
kam duodama 3700 priedo.

Pašto vadovybė taipgi nori, 
kad visas privilegijas gimdyvės 
gautu ne po pusės, o pilnų me- 
ų darbo.

Anksčiau paštininkai po pu 
sės metų vestuvėms gaudavo 
pilnai apmokamas 5-kias laisvas 
iienas. ši privilegija paliekama, 
tačiau jai gauti siūloma 2-jų me 
ų darbas pašte.
Unijos vadas J. C. Panotas 

griežtai atmetė bet kokias lig-

MEDŽIOTOJO NESĖKMĖ

Penkias dienas nesulaukda
ma grįžtant savo vyro iš raisto, 
traperio žmona išėjo jo ieškoti 
ir rado tankiame krūme labai 
neliksmą.

- Laikas pareiti vakarienės, 
tėve! — pasakė žmona.

— Je-je, — sutiko tėvas.
— Na, tai, eikš, — ni paskati

no. — ar tu dar neisi?
— Ne. — atsakė jis.
— Dėlko ne?
— O kad aš į meškos klepčius 

įkišau koją!....

De
mote-

TREMTINIAI CAT

Forests

T>M0U*fli

TRY RJTTNO A

!QR4V. M'. Putinai

Su velniukais nemainyk pei
liukais-

ta 
(penal-

josios 
ta, bet 
riškė.

Katės žuveles gaudo, bet van
denyje nesimaudo.lijos lietuvį — dėdę, kuris pali

ko savo dukterėčiai 5,000 dol. 
Ji gavo 12.000 rubliu čekiais ir 
nusipirko už 9.000 auto “Žirgu 
lį’’ o likusius 3.000 rublių išlei
do krautuvėje, pirkdama būti
nai reikalingą namu apyvo
ką.

J. K. rašo, kad tik toks pa

. kartoja, kad 
banką galima

' siųsti t‘k paliktą pomirtinio tęs-
! ramento sumą. Yra aišku, kad j 

tokia lengvata padauginimui* 
yra suteikta tam, kad dangau

‘ gautų doleriu, Jiems nei mūsų 
važiavimai, nei mes nereikalin
gi, o tik doleriai. Nežiūrint to. 
mes savųjų negalime užmiršty 
palikti, baigia J. K. savo pas
tabas apie palikimus. Perėja

ATS: Prie tokių gaunamu 
pajamų per šiuos mėtus.jūs tu. 
lite mokėti apie $1000. tai yra 
kas 3 mėnesiai po -350. Jei pra 
Beisi te nustatyta terminą, 
galite gauti pabaudą

There are so Many Reasons

MOKĘ?.«
-............... - -litu—

Paliko toli savo tėviškės stotį, 
Gimtinių laukų nematyti seniai. 
Ne turtų, ne laimės keliauja ieškoti 
Lietuviškos žemės liūdni. tremtiniai.
Išdžiūvusios burnos ir užverktos akys, 
Ir kūdikio alkano klyksmo kančįa... 
Ir ąiotinų širdys kraujuodamos plakės, 
Ir geso gyvybės kovoj su mirčia.
Toltpasiliko tėvynės dirvonai.
Sugriautų sodybų .apleistos vietovės, - 
Kur “Stalino saulei” pašvietus raudonai, 
Lietuvis neteko taikos ir gerovės:
Plombuotų vagonų grotuoti langeliai. 
Ir bado ir troškulio kupinos dienos^. 
Prašvito juk Sfculė tremtinio daliai, 
Pro'feltas, rasotas kalėjimo sienas...
Toli siaudžia tėviškės girios ir lankos — 
Ir laimė ir džiaugsmas toli pasiliko.
Tik tvankui Vagonai riedėdami trankos 
J “plkėią tėvynę” raudono grobiko. .... .
Kadi bus keliones kentė]iinų galas, 
Novirgurios akys įžvelgti neįmano: 
Ledinis Altajus, laukinis Uralas 
Ar nusiaubtas stepės rūstaus Kazachstan

*
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K. JUSKEVICJEX’e ' i ~

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ Į
(Dirvos straipsnio ištraukos ir komentarai) '

•epos parlamente, kur kelia, pa
laiko Pabaltijo • laisvėj bylą. 
Krikščiūnų Demokratų partijos 
žmogus, Otto Habsburgas, pa- 
laiko artimą ryšį su Lietuvių 
Krikščionių Demokratų partijos , 
žmonėmis... Tąd, kaip jnartoma. i

: (Tęsinys) ; ?

J. Rimkūno rūpestis surasti., 
staities kultūrines politinės 
/ veiklos bazę

Paskaitininkas J .R. kelia rū
pestį del ateities išeivijos orga-
nizuotcs veiklos ir siūlo surasti Į daugelis faktorių stovinę poli-
kultūrinės, politinės veiklos ba
zę jaunajai kartais, kuri, jo įsi
tikinimu, ir bus prometeiškos 
veiklos vykdytoja. Atseit, tai 
išeivijos tautinės misijos vykdy
tojas. Gaunasi įspūdis, kad šio 
rūpesčio pagrindu jis kelia ir 
klausimą dėl dabartyje egzis
tuojančiu politinių partijų. Gau 
naši įspūdis, kad, jo įsitikinimu, 
tos partijos būsiančios tik kliu-, 
vinys surasti tą jo ieškomą, siū
loma ateities veiklos bazę. Tad 
šiuo ir kitais išroĮcavimais jis ir 
kelia abejonę dėl egzistuojan 
čių politinių partijų išeivijoje.,

Na,, ir kokia čia galėtų būti 
abejonė? Politiką, kurią tvar 
■ko politikai, politinės partijos 
visame: laisvame, demokratiiria ■į . $ 
me pasaulyje, nuo senovės gra
ikų filosofų laikų. Lietuva yra 
Europoje, politikai? yra sukūrę 
Europos parlamentą, jungtini 
politinį organą, kuris jau turi 
net ir savo ūkinę valiutą. Euro
pa aiškiai yra pakeliui, nors jau 
gerokai pavėluotai, į federalinį 
apsijungimą. Visą šitą politinį 
ratą suka tik politikai, Tik poli
tinės partijos,, ją atstovai. P-av. 
mūsiškiai Krikščionys Demo
kratai turi Europdš- tradicinės 
Krikščionių Demokratų partijos ra i sveikintinos pastangos! 
šaknis ir savo politini balsą Eu- (Pabaiga)

tinių partijų egzistenciją. Aiš-i 
ku, kaip negalima ligoninę -tvar- 
kyli be gydytoją, mokyklą — be ( 
mokytojų, taip ir politiką nega
lima tvarkyti be politikų, be po
litinių partijų, ypač demokra-( 
tniiame pasaulyje. O kad pa
kulio politinė santvarka priklau j 

rys demokratijai, tai tuo mes vL i 
si esame įsitikinę. ;

Atrodo, kad netenka rūpintis k 
rei jaunimo sugebėjimu susiras- Į 
ii tautinės misijos vykdymo 
bazę. Turime jau tūkstančius 
’aunimo, aukštąjį mokslą bai
gusių, ir šimtus profesorių. Tad 
•etenka .abejoti, kaai jie puikiai 
au laiko, aplinkos reikalavimus 

’r sugebės reikiamai padėty- 
e-orientuotis. Atrodo; kad <iau- 
’rausia tenka rūpintis, ‘lai dėl 
nūsų jaunimo tautinio sąmonin 
^umo, rūpintis, kad jis būtų gi
lau ir plačiau tautiniai orientuo

tas.
■ J. Rimkūnas-' savo rašinyje 
kelia, gvildena «• daugiau klau
simų, ypač kas liečia išeiviją, 

j Aiškus ir jo tikslas, kaip nors 
'Šiyginti išeivijos paįrusius san- 

; Tykius-- it bendromis, sujungto
mis pastangomis padėti paverg
tai‘tautai siekti laisvės. Tai tik-

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrnš mokykla

tuviu jaunimą sn S. Daukanto , didelę meilę lietuviams lenko 
didžiausiais lietuviškais darbais! popiežiaus. Gal būt, k tip sako- 
(net jam paminėti neišleido jo- ma, turis lietuviškos kilmės pra- 

ek tiek
(net jam paminėti neišleido jo
kio atskiro leidinio), o kaip ži-. dų bei kraujo, ir turi

S. Daukantas nužymėjo meilėm, bet jam trukdo pareikš
ti jes darbais lenkų šovinistai

n omą, 
pradus lietuvių tautos atgimi
mui ir nurodė, 
būtinai reika atsiskirti nuo len
kų. Šios Liet. Bendr. vadovybė 
nepaminėjo ir Lietuvos patriar
cho dr. Ji Basanavičiaus jo su-- 
kakties proga, kadangi jis nuro
dė kaip lenkų apaštalai įvai-- 
rįais būdais lenkino lietuvius 
ir t.t. Dėl to ir suprantama ■ kad. 
frontininkų vadovaujamose li
tuanistinėse mokyklose ir jas 
baigę, jaunieji lietuviai vengia 
kalbėti lietuviškai, kada latvių 
jaunimas savose mokyklose ir

i kitur kalbą'vien Tat\dškai. ~
j Gi kaipf^^ai savo uniją su 

| lietuviaisl ^^ujta,argumentucė 
i tai išdėstė savo rašinyje St. Va-t

kad-’lietuviams dvasininkai, kurie -siekia lietu
vius sulenkinti. Todėl jis pas-j 
kyrė latviams kardinolą, bet ne 
lietuviams. Jei tikėt: frontinin
kams. knd trukdo, tai rusai oku- 
pantai.tai jis galėsĮo paskirti kai 
dinolą užsienio lietuviams.

Lenkų šovinistai dvasininkai 
trukdo paskelbti šventuoju ar
kivyskupą J. Matulaiti, kuris, 
būdamas Vilniaus vyskupu, ne
lenkino lietuvių, kaip ks’ darė 
vėliai*-aršusis lietuvių lenkiu, 
tojas Vilniaus vyskupas Jalbr- 
zyko'wsky.Lenfe^tS^nnSftai dva 
sininkai neprileidžia Vilniaus

<e pampi jose į kurias juos siun 
čia lietuviškoji hierarchija. Tad 
V. Plankūnas. L’kruvos pogrin
džio “Aušros” (22 nr.) priekaiš 
tavo: “Neturime jokio pagrindo 
tikėti, kad pasikeitė lenkų tau
tos. tes tautos.kuri daugiau.kaip 
500 metų, pradedant nuo Jogai
los vede Lietuvos atžvilgiu ag
resingą ir imperialistinę politi
ką. kuri siekė lietuvių tautą š-

Boston, Mass
Rtippiuč’o 12. 

Lietuvi! Radijo 
-iu. Uetuvišku . 
Vali j c O j 
k:-.k tuvių
Pa ke. Brc-ktone.

Programą atliko 
Uk r t i i i i u šoke j ? i. 
žavėjo žiūrovus. Šių 
Liihuaii- of N E? 
:a Rūta Buividaitė

. š. m., atsibuvo
> Korp. seniau- 
iiulijo programų 
joj 50 metų su- 

Romuvospiknikas

P1 Ulg: 
nė iš 
les. Ar.

energingi' 
kurie su

metu “Missl 
buvo išrink1 
iš Carlisle, j 
j pikniką Į

pirmą dovaną $50. i 
is laimėjo Birutė Kar'S’eį 
Ųu’ncy už lietuviškas iė- 

ą dovaną S25. laimė- 
a Marules iš Brokrino 
ir trečią dovaną $10. Įez ai 

pinig; 
liūnienė iš So. 
megstiis g^'bus.
Šokiu kontestus laimėjo: “Ma-J 

mes ir Pape>” Polką - Dorothy į 
Asmutis iš Brcktono ir Jonas, 
Baužys iš So. Bosrono. “Jauni
mo Polką” laimėjo - Alvydas 
ir Danutė Kazakaiciai iš Sha; > 
ron: Valsą laimėjo: Julia ir Jo
seph Mazzeo iš Avon; Tango 
laimėjo - Valentina Teslenka 
■r Hardy Margosian iš Bostono. 
Tvistą laimėjo: Gina Walat ir 

| Angel'ka Kazakaitytė iš Sharon.

kindama tam tikslui visas prie- į 
mones -oolitines - diplomatines, j 
karines (Vilniaus užgrobimas) 
ir *‘apaštalines”.Apie lenkų apa 
štalavimą Lietuvoj užtenka pa-j 
skaitvti. kan. K. Prapuolenio:

I

Lamejimo dovaną pu 
Ribokieiiė iš Brokto-

NartonL iš Loweliu;
mėro- E.
no; 2-A
3 - L. B. Bostono Apygarda — 
Jonas Rūtenis iš Hyannie; 4- - 
Zaineb Al Awode iš Spencer;

Gedwill iš So- Bostono; 7— S. ‘ 
Kasperwicz iš Quincy; 8; -Tho
mas Kaminskai iš Stoughtono.

Įžangos dovanas laimėjo: 1 
$ 287503; 2 - 077977; 3—287516; 
4—287450; 5—077978; 6-0779G4; 
7— 287417; 8—077993.

_n
s laimėjo: . Barbora Gai-|

Bostono už iš-,

Dėkojam visiems atsilankiu- 
siem Liet. Radijo Korp. a0 m, 
sukaktuvių piknike mielai še> 
mininkei Monikai Plevokienei, 
gaspadoriuih Aleks. Dubauskui, 
ir visiem, kurie dirbo piknike, uk 
rainiečių “Sijankai” šokėjom, vi 
šiem, kurie padėjo pravesti pik
niko programą, visiem biznie- 
ram. kurie sudovanojo pikni
kui dovanas, visiem, kurie pir
ko ir platino laimėjimo tikėtus, 
ir korespondentui P Žičkui.

Steponas ir . Valentina Minkai.

tai išdėstė^ savo rašinyje St. Va-r 
ranka “įietuvos likimas prik
lauso nud Lenkijos’” (Tėv- Ži
buriai, 1983 m., 39 nr.), vilnie-

FRONTININKAI TALKININKAUJA
LENK AUS BEI LIETUVIŲ LENKINIMUI

MARMA Į ris lietuvis P.Čėsnuhs savo kry-
. . -i.i 'i- 1 v ____

tieji”, B. j Šėmis (prof. M. Bir
žiška) “Vilniaus ‘Gslgota”, vil
nietis K. -Baronas “Liūdno su
kaktis” iri kt.-.
. šalkaskjnirikai bei frontinin
kai uoliai Į škėijjža savo spaudoje

ANTANAS
. •.< ■; . j 1 žiaus kelią aprašęs “Nužmogin

Lietuvos naršiusią gynėją beti 
tauriausią ir herojižkiausią Lie
tu vos valdovą Kęstutį ir kuris 
su lenkų įgulos .kariais Lietuvoj 
išžudė geriausius- lietuvius, o 
padarydamas-uniją su lenkais, 
padėjo pagrindus Lietuvos . bei 
lietuvių’tautos pražūčiau..^: j

Tad frontininkų bei šalkauš-' 
kininkų ..vadovaujama Lietuvių 
Bendruomenė vengia paminėti" 
didįjį lietuvį Suhan^iDaąkantą; 
jo gimimo ir mirimo siikaktyse,, 

kuris klastingu būdu nužudė tuo labiau — supažindinti. ’liėr j

(Tęsinys)

; Kaip jau buvo minėta^kad St. 
Šalkauskis buvo lietuvių su 
lenkais unijos šalininku. Atro- 
dcu kad ir frontininkai bei šal- 
kauskininkai siekia šios unijos. 
.Tai ■ įgalima’/pastebėti jų spę.- 
doįe v JFn^ntinirikų dienraštis 
4'Ę>rąugas” (š.m. Įieg- ąet 
užgyrė bei paĮ^sinb-i (rehablita
vo). Lietuvos bei lietuvių taf
tos žymiausią duobkasį Jogailą,

vos Bažnytinės 'pfbVmęijos.Tad 
ji$ ’nesudraudžia uenkų • šovini
stų kunigu, kurie vijomis prie
monėmis lenkina ;Suvatkų tri- į 
kampio ir Gudijos lietuvius-

Gi šalkauskimnkjL.bei lenkų 
pakalikai lietuviai pasininkai 
prisideda 'prie lietuj^ lenkini
mo. Lenkų žurnalas^TKultūra’’ 
1981 tn. liepoš mun^purodė, f 
kad nemaža jaūnųi^pl^ų kuni- j 
gu. darbuojasi grynąįįŽGtuviško-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
r.-'LITERATŪRA, Sėtuvių literatūros, meno. tr mofik

2759 W. 71st St, Chicago, HL
STINGAT (ŽPELDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUįMYNAI KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Lenkams katalikybė tarnavo jų i 
šovinistiniams apetitams paten- j 
kinti. Būdinga, yra minėto lie- 
tuviu lenkintojo Jcdbrzykows-j 
kio pasisakymas:“Esu gimęs lenį 
ku o Vk paskui tapau katali- | 
pusantro metu jos buvo panai“ g 
kur lietuviškų pamddų nėra, oi | 
visur tik lenkiškos.... O kas de-j | 
dasi Lietuvoje? Eišiškėse po II j ? 
pasaulinio karo visą laiką buvo '• 
lietuviškos pamaldos, bot prieš i 
pusantro metu ųcs buvo panai
kintos, paskyrus klebonu jauną

Į kunigą (lenką), baigusi nesc- 
’ niai Kauno kunigų seminariją.
Kai kreipiasi dėl lietuviškų pa
maldų į Eišiškių kleboną, jis 
atsakė, jog tai valdytojo (Vil
niaus vyskupijos)) kun. A. Gu
tausko reikalas, o kai jie nuvy-

1 ko pas valdytoją, tas atsakė, jog 
tai reikalas klebono....

Ar nesikartoja istorija, kada 
lietuviu bajorija, dvasininkai ir 
kunigai padėjo lenkinti lietu
vių liaudį?

Išrinkus popiežium Joną 
Pauliu II, sujudo, sukruto Kau-

no lenkai reikalauti pamaldų 
savo kalba- Nepraėjo pusmetis, 
ir jie gavo Karmelitu bažnyčią. 
Lietuviu visuomenėj sklido įvai 
rios kalbos, esą kaip kompensa
cija už lenkiškas pamaldas Kau 
ne, lietiniai gaus lietuviškas 
pamaldas Balta rusi joj (Gudi
joj). kad Seinų katedroje busią 
įvestos lietuviškos pamaldos...”. THE NATIONAL GUARD

SI S!VIEM.JIMAS UETUVTU AMERIKOJE 
seniausia, didžiausia, ir - turtingiausia lietuvių fratemalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus, 
— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. ; ; -
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3SUJONTJS dolerių 

apdraudę savo nariams. ' - -
£LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelną, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $19,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endo'vnnent 
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų;gyvenimo pradžiai'”'-/

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: u£ 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik :S3.00 metams,

SLA — kuopu yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

Irėvis, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stakes 
I RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Zeflauj straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis ll

D. JT.HLMAN, B.S., Registruotas vaistminkaj

t DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, ra lytoj oi b tn 
Bali lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie čafei 
tventes bei Ją Istoriją ir eigą Įdomi skaityti Ir nedainuoja* 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duornealmk 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pūst, kainuoja kl

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tw Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauna 
gyvenimo bruožą apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mte 
ratfirinė ttucfija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pualapią knyy

For constipation relief tomom?: j 
t reach for EX-LAX tonight c

Ex-Lax helps restore your system's own natural ■ 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight | 
You’ll like the relief in the morning. ’>
Chocolated or pills, Ex-Lax is '
“The Overnight Wonder? i

I

v LLETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaiMHft 
iSemiai parašyta vtudija apie Rytprtaiua, remtatto Pakals* |*

Read labd and foHov 
directions. Ini UODAS MIKŠYS,

50 metų studijavęs, kaip

ritorardftj Į>tvBd1ntm*t>fr Jų vertfarfri | rokteCf kzlb*. Labai

> K4 LAUM1SI LIMB, ralytojot P«tron4Mt Orfatefttt aV 
mlataa! tr minty* aplc aamente tr rietas aaprii. Oettrvoja tr pb 
mataW* Mierikq dk~p*djo« mriria. Knyga 1 
bet kaiirooja tik Bl

|M k klaidingai b
rtu Janonio

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Dr. Kazio Griniaus ATSIMINIMAI IR MINIAS,

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl --- -----------------------

. Miko Mdkio, LIUCIJA, proza. 178 psL

Prof. P. Pakaiklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN

110.00

$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ _ 
ATEINA LIETUVA

garašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, ku bet kada tr 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari

ir patarė mums toliau studijuoti.

rendovot, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKIA.
$2.00

■:-yrv/.
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Anna Burford paskelbė, kad pat? prezidentas paaky- 
rė ją aiškinti Geraldinos valstybės mokesčių reikalus. Ji 
jau sudarinėjant! specialią komisiją, kuri iš pagrindų nu
statys josios ir josios vyro mokėtus ii* nemokėtus mokes
čius. Ji planuojanti pasamdyti advokatus speeia'lstus, 
kurie atstovę Ferrarą patrauks teigntan. Jeigu bus nu
statyta, kad kandidatė viceprezidentės pareigoms mo
kesčių tvarkingai nemokėjo, tai teisėjas gali priversti 
ją atsisakyti nuo kandidatūros.

Pati atstovė Geraldina dar turėjo aplankyti kefis 
Oregono valstijos miestus, kad galėtų pasakyti rinkimi
nes kalbas, bet ji buvo tiktai poroje vietų, o vėliau pirmu 
pasitaikiusiu lėktuvu išskubėjo į New Yorką. Pasiekusi; 
La Guardia aerodromą, ji neskubėjo namo, bet nuvažia
vo tiesiai pas advokatą, tvarkant} josios ir josios vyro 
mokesčių lakštus, šeštadienį CBS televizijos stotis pa-; 
kvietė atstovę Ferrarą pasiaiškinti viešai apie josios ir 
josios vyro valstybinių mokesčių reikalus. Pats J. Brink- 
ley kamantinėjo ją ištisas dvi valandas apie įvairius klau
simus. Jojo klausimai buvo gana aštrūs, kad ji visiems 
pasiaiškintų. Buvo tokių klausimų, į kuriuo^ ji negalėjo 
atsakyti. Ji prisipažino, kad nežinanti.

Pirmadienio vakare atstovė Ferrara paskelbė ne tik
tai savo, bet ir savo vyro paskutinių penkerių metų vals-. 
tybės mokesčių lakštus. Ji buvo padariusi kalnus nuo
rašų ir visus susegusi. Kopijas gavo kiekvienas, kuris 
užėjo Į kongreso atstovės įstaigą ir paprašė nuorašų. Ji; 
neklausinėjo, kas atėjo ir kuriems -sumetimams ' buvo,

Respublikonų vadovybe įsakė neliesti 
Ferraros valstybinių mokesčių

kam jos buvo imamos. Nuorašai pateko į laikraščiu, žur į 
nalų, advokatų ir politikų rankas. Buvo sudaryta šešių; 
specialistų komisija, kuri pradėjo tyrinėti jkiekvįenų me : 
tais mokėtus mokesčius, tikrintos pajamos bei išlaidos 
tikrinti apmokėtų išlaidų čekiai, jų nuorašai. Visų akys: 
buvo nukreiptos . §100,000 paskolą, kurią-josios vyra - 
Zaccaro buvo paėmęs iš senelės. Tuojau nustatyta, kadį 
Geraldinos vyras Zaccaro, patyręs, :kad nedera globėjui 
•kalintis pinigus iš globojamo seno asmens. Jis tuojau 
šrašė §100,000 čekį, i r padėjo į tą pačią banko sąskaitą.* 
š kurios jis buvo išėmęs. Vitsą tai ;į,uvo padaryta prieš’ 
nisę mptų. Zaccaro grąžino me tiktai paskolintą sumą, 
bet pridėjo 12S priklausančių metinių palūkanų. Bankas 
senutei mokėjo tiktai 10, Zaccaro įrašė i lakštą ir .su-? 
mą. kurią jis uždirbo paskolintais senutės pinigais.

Atstovė Ferrara padarė laikraštininkams ir respu
blikonams ne tiktai įstatymo reikalaujamas pajamas bei 
išlaidas, bei ji padarė žymiai smulkesnes atskaitas. Kai 
atskaitą ruošia specialistas, padarė klaidą ir. neįrašė iš- 
vieno banko atėjusių palūkanų, tai buvo padarytas čekis- 
ir sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas. Visos .šios by
los dabar ateina pats Įdomiausias momentas. Kada Dal
ias mieste respublikonų vadai patyrė, kad nei Geraldina, 
Ferrara, nei josios vyras, milijonierius John Zaccara vals
tybės iždo nenuskriaudė, bet visus mokesčius mokėjo. Pa
aiškėjo, kad Zaccaro vadovaujama namų pirkimo ir par
davimo bendrovė yra verta virš trijų milijonų dolerių, 
ir kad jis turi iždo specialistus, kurie kiekvieną metą jam 
paruošia mokesčiams mokėti lakštus. Dokumentai rodo, 
kad vien tiktai per paskutinius penkeris metus Ferrara1
ir Zaccara sumokėjo JAV .iždui tiktai mokesčiais beveik, kė nenaudoti šmeižto prieš politinį savo priešą.

Koks didelis skirtumas tarp Amerikos politikų ir po 
karo Amerikon atvykusių politikų vadų, nekreipiančių 
dėmesio į gyvenimo tikrovę ir tikslius faktus, bet savo 
priešus maišo su purvais ir remiasi gandais bei šmeižtais.

Lietuvių tarpe būtų žymiai didesnė vienybė, jeigu jie 
pasimokytų iš Amerikos respublikonų vadų.

-Ištisas dvi savaites kongreso atstovė Geraldina Fe
rraro negalėjo burnos praverti, kad neturėtų aiškintis su
sirinkusiems apie savo valstybinius mokesčių reikalus. 
Ji, susitarusi su Walter Mondale, išskrido Į Kaliforniją, 
kad-galėtų pakritikuoti prezidentą Reagąną dėl jo vi
daus ir užsienio politikos. Ne tik ji/bet didelė demokratų 
dauguma nustebo, kMd veik visoje Kalifornijoje, kur ji 
bepasirodytų, turėjo aiškintis apie savo vyro valstybi
nius mokesčius, apie jos pačios valstybinių mokesčių 
lakštus, apie vyro §100,000 paskolą, apie uždėtas valsty
bės mokesčių baudas ir kitus dalykus. Respublikonai ran
kas trynė ir džiaugėsi, kad atstovė Ferrara yra gerokai 
supliekta.

Geraldina nuvyko į Washingtono valstiją ir pačiame 
Seattle mieste demokratai jai suorganizavo dešimties 
tūkstančių mitingą, kuriame moterys sudarė daugumą. 
Atstovė Ferrara net demokratų suruoštame mitinge 
negalėjo kalbėti. Susirinkusieji norėjo pirma patirti, ar 
ji sutvarkė savo valstybės mokesčių lakštus. Kada ji 
paaiškino, kad jie sutvarkyti ir pirmadieni bus paskelbti, 
tai moterys klausė, kodėl ji laukia iki pirmadienio, kodėl 
ji tų lakštų nepakelbia antradienį, tai susirinkusios mo
terys žinotų, ar galima ja pasitikėti.

Nuvykus demokratų partijos kandidatei viceprezi
dentės pareigoms, ten ir vėl mitingai prasidėjo panašiais 
klausimais. Geraldina padarė klaidą, paskelbdama, kad! milijoną dolerių, o dokumentai nerodo jokio sukčiavimo i 
josios vyras savo pajamų bei išlaidų lakštų nepaskelbsiąs,1 ar apgaudinėjimų, tai respublikonų partijos pirmininkas 
nes viešai paskelbtos žinios gali pakenkti jo vedamam biz- ta pati vakarą įsakė visiems partijos agitatoriams ’hu- 
niui. Kodėl nepaskelbs? Geraldina paklausėjams atsakė, traukti mokesčių mokėjimo kampaniją prieš Ferrarą. 
kad josios vyras blogai jaučiasi, jam gali tekti eiti į ligo- Buvo pasiųsti rašteliai iždininkei D. Ortegai ir ambasa- 
ninę. Toks atsakymas sukėlė dar daugiau klausimų.

Mirė Nina Kucbarčiukaitė•(Aįkelia iš pirmo puslapio)Nespėjo .ChnišciQ\’3i ątsiras- 1 Amerikoje, prie ju kabinėjusi Amerikos žurnalistai. Prie Chru Šciovienės .prisikabino Hearsio laikraščiu korespondentė Dorothy Jv^gaien. Ji ;apkiausiiiėjo Nin£ . ASlirųšeigaJiehe ;* ~ šiais klausimais :už poros dienų savo rėpof laže . rasė: ' 1— Dėl Dievo švento, nejaugi negalėjo ^kelioms; va t landoms sustoti Paryžiuj ir nusipirkti bent porą -lemtų sukne
lių.Moteriškė buvo žemo ūgio, bet apystorė.

nines moters formos. Taukai.kokis tiktai norėjo josios klau- kyšojo, o apskritas veidas leng-syli, koki geri ir puikūs tie Vaivai šypsojosi. Patyrusi apie ple kai yra.pios žurnalistės išmetinėjimą, j- Washingtono atvažiavusie- kai Jaikraštininkai ir vėl ją ap- jį rusai buvo nuvežti į 11 arylan- snpę pradėjo ją klausinei, ji do ūkį Pats Chruščiovas su at- jiems atsake. vykusiais rusais apžiūrinėjo kiauparšus, galviju^ .pašarą, ojiems atsake:— Aš nesu pakankamai svar-1bi. kad galėčiau atsakinėtų jū-.lpjįį, Ghrųšciovi^nės ir vėl prili- ■Jvąirįau- su klausimus. Be to, niano krąš- .pj grupė Amerikos žurnalistų.• te nemanoje rašyti laikraščiuose J jį nuorėjo atsakinėti, kad ir apie valstybės pareigūnu žmo-j vč] neparašyta apie ją. Ji na-s...Palakius žurnalistam ičmtuns

ALEKSANDRA VAISĮCNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA r

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Iš tolimų vietovių ligoniai plūste plūdo pas jį. Vie
nas Šiaurės Amerikos turtuolis, Henry Klay. kvie
tė jį atvažiuoti pas jį ir išgydyti. Kunigas Felkė 
atsisakė atvykti, pasiaiškindamas negalįs palikti 
savo pacientų ligonių. Tada pats turtuolis atva
žiavo pas jį, kurį Felkė savo išrastu gydymo me
todu tą turtuolį išgydė. Išgydytas turtuolis Klay, 
su-i žavėjęs kunigo-gydytojo Felkės gydymo me
todu, vėl viliojo jį važiuoti į Ameriką, pasižadė
damas čia įsteigti jam ne tik gydymo namus, bet 
ir bažnyčią, per kurią jis galėtų supažindinti ne 
tik gyventojus, bet ir universiteto profesorius — 
gydytojus, galinčius jo gydymo metodą panau
doti ligonių gydymo praktikoje.

Gydytojas ir kunigas Felkė turtuolio Klay 
kvietimą tik dalinai priėmė. Jis, kaip svetys, 
rtvyko į šiaurės Ameriką, čia paskleidė savo 
mokslo ir praktinio gydymo žinias ir vėl grįžo 
į savo tautiečių tarpą, pagelbėti jiems išsigydyti 
rue mos varginančių ligų. $

Kunigą.' ir kartu gydytojas Felkė buvo ne
paprastai gailestingas žmogus. Tikėjo Dievą ir 
gamtos gydomąją galią. Per, palyginti, ilgą savo 
kaip gyĄ't«?o pra'^Ką perleido apie 500.(100 ligo-

atsiskyrė nuo žurnalistų grupės ir baiuįa įžengti i automobilį. Ji “ " >ti į savo automobilį, tą patį, kuriuo į Mary landą atvažiavo. Bet jai nevyko, prie jos priėjo poli- cinūik^s, paėmė už rankos ir nuvedė prie josios automobilio. Tada ji suprato, kad ji bandė sėsti į svetimą automobilį. Ji glosto policininko ranką ir jam pasakė:-— Kokia gera Amerikos policija...Palyginus Amerikos policiją su sovietine, aišku, kad ji gera.\iKol Ghrušciivas buvo gyvas, lai gyveno už miesto, valstybinėje ‘-dacoje’. Palaidojus Thru- šciovą, ji gavo kambarį Maskvoje. Ji gaudavo didesnę pensiją, asmeninę, kad galėtų lengviau verstis. Vienas josios sūnus, Sergėjus, yra aviacijos inžinierius. o jo duktė Rada yra Mokslo ir Gyvenimo redak-toi'ė. Rusijoje išleistuose (Chruščiovo rašiniuose nė vienu žodžiu neužsiminta apie jo žmoną Niną.

tinę teisybę, ji pamažu išsiėmė i buvo tikra, kad ji bandė lip iš savo rankinuko pluoštą vaikų paveikslų ir pra-dėjo jiems aiškinti savo vaikų vardus, mo- Korsetars buvo susi- kyklas ir kito jie rengiasi būti.veržusi, bet jie nedavė jai salio-j Ji pradėjo pasakoti kiekvienam.
-Geraldiną. Vietoje jos, įsakyta kelti Walter Mondale 
silpnas charakterio vietas prezidento Carterio preziden
tavimo metu. Ašikus'daiktas, kad ir Anna Burford gavo 
įsakymą palikti Geraldiną Ferrarą ramybėje ir nekelti 
jokių jai bylų. Kol buvo skleidžiami gandai, kad Ferrara 
ir Zaccara suko ir nemokėjo mokesčių, jiedu buvo kri
tikuojami įvairiausiomis priemonėmis. Bet kai doku
mentais buvo nustatyta, jog tai neteisybė, partijos pir
mininkas tą patį vakarą, net ir pagrindines kalbas sa-1 
kantiems respublikonų partijos .konvencijos nariams .įsa-

dorei J. Kirkpatrikai nutraukti visus įtarinėjimus prieš

nių. Mirė neturtingas, kokiu ir buvo gimęs. Ligo- dų, jis praktikavo augalinių vaistažolių gydymo 
nius priiminėdamas, nedarė skirtumo tarp vargšų .metodą, o taip pat magnetizmą ir hipnotizmą. Pa
ir turtuolių ar aristokratų. Kartą pas ji atvyko vyzdžiui, odos ligas ir jos žaizdas gydė druska ir 
pasigydyti Vokietijos kaizerio šeimos narė. Jo-
laukiamajame buvo keturi ligoniai, o atvykusieji 
didžiūnė — penktoji. Gydytojas Felkė iš eilės pa
tikrino anksčiau atvykusius pacientus ir tik tada 
pakvietė į savo kabinetą kilniąją ponią. Ši, įėjusi, 
pradėjo priekaištauti gydytojui už jos, kaip gra
fienės ir kaizerio giminaitės, nepagerbimą, nepri
ėmimą be eilės. Į grafienės priekaištą gydytojas 
Felkė atsakė: “Kilnioji ponia, prašau sėstis ant 
dviejų kėdžių...”

padidinamuoju stiklu sukauptais saulės spin
duliais. k

Paciento ligos rūšį nustatydavo akių arba 
stebėjimo pagalba. Ir niekada nesuklysdavo.

AKIŲ LIGA GLEUKOMA
Greta klinikinio akių ligos irba gleukomos 

gydymo, šiandien mes patys galime prie šios ligoš 
išgydymo prisidėti, panaudodami naujas, išban
dytas natūralias priemones. Ispanų gydytojas

Kunigas-gydytojas Felke buyo protestantų 
religijos išpažinėjas. Tačiau jis neadrė skirtumu, 

;gydydamas vieno ar kito tikėjimo ligonius. Visi 
įjam buvo lygūs. Užtat popiežius Pijus X-sis jam J 
atsiuntė savo paveikslą ir Tėvišką palaiminimą.

Jo mokjrtojais buvo garsieji natūristinio aifcfi 
gamtinio gydymo specialistai: katalikų kunigas 
Sebastian Kneipp’as ir gydytojai Lahman. Kueh
ne ir Just’as. Jis iš jų pasisavino praktines gy
dymo žinias ir ligonius gydė tais pačiais uatų- 
ristiniais metodais. Gydytojas Lahman supąjįyi- 
dino jį su mineralų stoka ir reikšmingumu žmo
gaus organizme, apie saulės ir oro vonias bei pa
laidų, kūną nesuvaržahčių drabužių dėvėjimu 
Kuehne išmoko vandeniu gydymo .metodus, sėdi
mas vandens vonias ir kt. Iš daktaro o įsi
savino natūraline mitybos gydymą ir nemlgw 
sunkumų nugalėj'imą. Be šių visų gydymo meto-

Adrian Vander'is, visame pacaulyje gnomas me
diciniškų knygų rašytojas, metais išleistoje 
savo knygoje SVEIKOS AKYS nurodo kai ku
rias gydymo priemones. Visų pirma jis aptaria 
gleukomos ligą, sakydamas: “Gieukqina yra pa
vojinga akių liga, dažnai pasitaikanti žmonių tar
pe. Ja simergama į vairiam^ amžiuje. Labai svar
bu šią ligą laiku pastebėti ir imtis gydymo prie
monių.

JI pasireiškia akyse dkyme padtdėjimu. ku- 
«rjs pradeda spausti skausmą ir
ašarosimą, blors gį figa užpuola abi tačiau 
pradžioje ji pastebima t9k riboje Wcyft".

Tą konstatavus, dr. Vandęr nurudo ir kai ku
rias ta Hga susirgimo priekaktis. Būtent:

1. Aukštas kraujo spaudimas, 1
£. ArterodklereKė ir peranksty va senatvė,
Q tuntai.-., tl.o. UuF r OTTTiBc OI VriClU.

vos vartojimas,
5. Blogas liaukų funkcionavimas pas vyras 

ir moteris vienodai. Pas moteris ši nege
rovė dažniausiai pasitaiko po kritiško am
žiaus.

6. Netikusiai ir nepilnai išgydyti akių užde
gimai, ir

7. Stoka vitaminais gausaus masito.
Visi šie faktoriai vargina akių veikimą. Prie 

jų prisideda dar ir blogai pritaikinti akiniai ; dar
bas, reikalaująs ilgo ir artimo žiūrėjimo; miego 
stoka Taip pat tos figos sukėlimui didelę įtaką 
daro nuolatiniai susijaudinimai, rūpesčiai, baimi
nimasis ir pan. Natūrali medicina nurodo būdą 
kaip tos ligos išvengti ir, palankiu atveju, ją iš
sigydyti. Tačiau negalima tikėtis gerų rezultatų 
tol, pakol nebus pašalintos tos ligos atsiradimo 
priežastys.

Pirminiai tos ligos požymiai anba simptomai: 
kurią nors dieną dirbant ar labai susijaudinus 
užeina pirmasis akių aptemimas. Pradeda skau
dėti akys ir galva. Skausmas kartais būna mažas, 
o kartais didelis. Regimumas susilpnėja ir ligo- 

Į nis daiktus mato lyg per rūkus, ypač iš arti žiū- 
|rint; akyse matosi panašūs į rutulius ar žiedus 
j rint ' - . • .

(Bus daugiau) '4 i LhJ

Friday, Auausl 24. 1981
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1/44

Lietuvių Tautines kapinės
i
i

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoj 

Medicinos direktorius

1918 S. Manheim Rd. Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

. TeL: 562-2727 arba 562-2728

K VILIAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliat Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

BWfilD'

— Geraldina Ferrara nurodė, kad nė viena dabartinė didesnė darbininkų unija neprižadėjo balsuoti už Reaganą, nes jis prisidėjo prie kainų kėlinio, o nenori leisti pakelti unijos darbininkams kainas.

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

— Walter Mondale, pasiklausęs Farreros atsakymų laikraštininkams ir jos priemonėmis ginti, demokratines pozicjas, pareiškė, kad jis nesigaili pakvietęs Geraldiną viceprezidentės pareigoms .

OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st St. Tek 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu g 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

— Sovietų radijas jau vakar paskelbė, kad prezidentas Rea- ganas jau išrinktas Amerikos prezidentu, nors jis tebuvo išrinktas respublikonų partijos kandidatu prezidento pareigoms.— Konstantin Černenka ge- orokai peršalo. Jis negali viešumoje pasirodyti, nes turi saugotis, kad neperšaltų ar neperpūs- tų šaltas vėjas .— Antradienį Manilos policija suėmė didoką būrį filipiniečių, atvykusių į Manilą paminėti Benigno Aquino metinės mirties sukakties.— ‘Ketvirtadienį aukso uncija kainavo $343.

a
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Keleivis, kuris griežia dantimis "ud^a vhanunas °, tada nega- minamas ir iškyla pavojus odosStaiga jis užkimo o kumščiu; vėžiui atsirasti. Ir be saulės balandžiai triukšmingai pakilo. : spindulių veikimo, galima vi- Žmogus iš džiaugsmo švilptelė-Į tamino D atsargoms papildyti, jo ir ėmė barstyti trupinius. I kai naudojama žuvų alyva.Paukščiai vienas -po kito grįžo’ prie jo kojų. Tada jis vėl užsi-{ mojo, balandžiai vėl truputį! pakilo. ‘į Tas nenuobodlžiaujantis kelei-* vis mokėjo susirasti prunegą. !Paukščiai pnprate ir nebepa-, kildavo nuo jo staigių mostų; - tada jis paėmė tuščią butelį ir ! sviedė visa jėga į pačią tirštu-į l ma-Balandžiai atlaikė smūgį.[ stiklas'nesudužo-^ . . .3I Žmogus ilgaa • Sūrėjo į* sukiuastnosj bintus paukščius, vėl pasakė’ įsitikinęs, kad vitaminas C yra ! keletą nešvankiu- žodžių; užlin- geras veiksmingas ir prieš odos Į do už medžio kamieno, nusišlapino ir nuėjo tiesiai per vėją.Vaikas sustojo prie kruvinų; paukščių ir. verkdamas nubėgo pas motiną. Jis verke ne dėl žu- , vusių balandžiu; jį išgąsdino staiga triūksmingi' pradundėjęs

VITAMINAS C.

I

šis vitaminas turi savybe šalinti skilvyje atsirasti nuo-( vams, vad. “Nitrcsamin”, kurie: *" sukelia skilvio vėžį.Minimi nuo | dui susirenka skilvyje, kai valgoma daugiausia rūkyra mėsa.! TodėJ patariama prieš kiekvie- 1 na valgį išgerti apelsinų sunkos I

pa-
u

1

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I 
I

į 

s

i '-t ’ o *■ '■ž jj stiklinę, kurioje yra vitami- Į ir?no C. TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Jis atėjo je geležinkelio stoties ir atsisėdo skvere ant suoliuko. Atrodė pavargęs, klaikus ir įsiutęs, iškėlęs kumštį, pagrasino kažkam nematomam, su griežė dantimis; ištarė keletą nešvankių žodžių ir nuleido galvą. Bet jiis kažką įtemptai galvojo.Plačiosios kaktos raukšlėmis slankiojo šešėliai. Tikriausiai jis galvojo apie žmones, su kuriais {jam tenka susitikti kelionėje ir kuriuos reikėtų pamokyti.Geriau įsižiūrėjęs,- pastebėsi,! kad jis nebuvo pavargęs. Jis tik j buvo dulkėtas ir purvinas. Jo į akys .buvo didelės iir kaip vanago. Veidas rodė suge-j bėjimą įsakinėti ir kriokauti. Nuo prakaito sulipę plaukai vijosi aplink keturkampę galvą ir buvo panašūs į juokingą patyčioms uždėtą vainiką-Kaitra leidosi į žemę. Įraudę žmonės skubėjo nežinia kur ir nežinia ką nešėsi savo lagaminuose.Keleivis išvyniojo iš drobulės duoną ir ėmė valgyti. Jis valgė godžiai, dideliais danti- mis kramtydamas didelius ką- sinus.Pajutę duonos kvapą,ėmė leistis balandžiai . Leidosi vis nauji ir nauji. Ju buvo daug, be galo daug; jie apstojo visą žemę.Žmogus stipriais pirštais trupino plutas ir baistė paukščiams. Jo akys švelniai prisimerkė, o platus ir mėsingas veidas dar labiau išsiskėtė nuo šyp senos.

.. Amerikos Nobelio premijos laureatas prof. Linus Paulus yra

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

• R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 

iš Ivairiy atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

CHARLES J. CHEPUTIS

greitasis traukinys.■ J.

’B9 t*. MAPLEWOOD
CHICAGO, H. ««

— Aldone Devine 
TdWj 77B-1W

StotiM WOPA - 149t AM 
ItumUu.|«rm« Ii nty 

Miftjudt. Parka.
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•F<4f W. 71M

I

Gyv. Chciagoje, Brighton Parko apyl.

I į Mirė 19M m. rugpjūčio 23 d., 12:15 vai. ryte, sulaukęs i 
f 86 mietų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Žagarės miestelyje.
I Amerikoje išgyveno daug metų.
į į Paliko nuliūdę: sesuo Mildred Butkus, dukterėčia MiM- 
|red Ryan, jos 5’yras John sūnėnas Franklin Butkus, jo žnit> j 
Ina Juanita — gyv. Penn sylvan i joj, 2 proeūnėnai — Jerry * 
I Turn, jo žmona Card ir Walter Tum, jo žmona Rose su s^i- j 
Imomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami- Velionis buvo | 
Į svainis mirusio Writer Butkus.
Į Penktadienį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Gaidas- j 
ĮDaimid koplyčioje. 4330 So. California Ave.
I šeštadienį, rugpiūčio 25 dieną 9:30 vai. ry te bus l^’dimas 
liš koplvčios į Lietuvių Tautines kapines.
I Visi a. a. Charles J. Cheputis giminės, draugai ir pa- 
Įžįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su- 
įteikti jam paffkdūnt patarnavimą ir atsisVęHfinunų- 
I Nuliūdę lieka: scvtjb. giminės.

Rl! O' >VV

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

Telef. 476-2345

■
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HO JIE

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Cnanęe the oil snd 
titers evary 3.0001® 
B,000 mlJes to svotf 
noting gasoline

Don't N? c Born

vėžį- • - -Pabrėžiama, kad beveik visuose vaisiuose ir daržovėse C i vitaminas randamas. Tik reikia žiūrėti, kad verdant C vitaminas nebūtu sunaikintas. Geriau- Į šia, tai vaisius ir daržoves val- . gyti, žalius.ę Kai moteriškė verkia apsimetus — galima juoktis, kai iš pykčio — galima gailėtis,. bet Į kai iš meilės — galima ir pasi- minas E. kaip ir vitaminas C, i karti- Tk laimš> kad ji tokiu sulaiko 100% veikimą “Nitrosa-' verksmu verkia vieną sykį savo min” nuodų, kurie skilvyje su-! gyvenime, kelia vėžį.Manoma, kad šis E vitaminas1 yra veiksmingas ir prieš plaučių vėžį.Ekspertai įvairiuose tyrimo centruose nustatė, kad šis vitaminas sulaikė atskirų celių se-' n^imą. Galvojama, kad celių senėjimas yra iš viso įvairių vėžio rūšių priežastis.Vokiečių žurnalas “Bundes” pažymi, kad Amerikos tyrinėto- 1 jai mano, kad karotinas, vitaminas C ir vitaminas E gali bū- I ti geriausias priemonės apsisau- ' goti nuo vėžio- - '
Vikt, L-gas

VITAMINAS E.Tenka pažymėti, kad ir vitaminas E, kaip ir vitaminas

VITAMINAS D.| Manoma, kad vitaminas D ga- į • Ii apsaugoti nuo žarnų vėžio.Tyrimai buvo padaryti keliose Amerikos valstijose. Šitas vitaminas pasigamins kūne saulės i spindulių įtakoje. Bet kaip tik

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

lakstės automobiliams pastatyti

------------- -

ITYIb ti..t '

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
J

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel 974-4410

Nuo 1914 metu
WIDIAND FEi’ERAL SAV
INGS 
namų 
mūsų

k rrw
Sąskaitos apdraustos 

(k i $100,000.

ap tarnau 
paskolų 
apylink

ui murrv

AN C LGaN ASSOCIATION

<040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL Mm

įtikėjimą. Me 
i Jums naudi

a taupymo ir 
eiklius visos 
s. Dėkojame 
parodytą pa
norėtum bū-

MIDLAND
FEDERAL

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

y 1446 South 50th Avenue t 
Cicero, Illinois

S Telefonas — 652-1003



Lengvosios atletikos pirmenybes
1UXI m. š. Amerikos Pabaltie-1 nuo Toronto ,Ont.

< ų ii Lietuvių Lengvosios Atle- i 
tikės Pirmenybės įvyks š. m. 
rugsėjo 8 rr 9 d., Kanados lat
vių stadione ‘^S’drabcne”, Mil 
ten, Ont., netoli Hamiltono. Vyk 
do — ŠALFASS Lengv. Atleti
škos komitetas .

1984 m. lietuvių pirmenybės, 
bus išvestos iš pabaltieč ų var-1 
žybų.

Varžytos vyks šiose klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių A (1965-67 

: m. g mimo); jaunių ir mergai
čių B (1968-69 nu), C (1970-71 
m. D (1972-73 m.) ir E (19Ž4 
m. gi m. ir jaunesnių); vyrų sub- 
masters (35-39 m.) ir vyrų visų 
klasių ‘"masters” — (40-44 m.), 
(45-49 m.); (60-54 m.), (55-59 
m.) ir t .t. kas 5 metai.

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 8 d. — 2:00 PM. Regis
tracija nuo 12 vai. Sekmadienį, 
varžvbu pradžia nuo 10:00 AM.

i
Dalyvių registracija atliekama 

iki š. m. rugsėjo 4 d., šiuo adre
su*: Algis Malinauskas, 1317 Hill
view Cresc., Oakville, Ont., L6A 
2C6. TeL (416) 8-14-7694. |

Dalyvavimas atviras visiems j č:au buvo paskelbtos spaudoje 
lietuvių lengvaatlečiams. Smul
kios informacijos praneštos vi
siems sporto klubams ir kai ku
riems pavieniams lengvaatle
čiams. Informacijų neturintie
ji, prašomi kreiptis į A. Mali
nauską.

1984 m. š. A. pabaltiečių ir . 
Lietuvių šaudymo pirmenybės

1984 m. Š. Amerikos Pabal
tiečių ir lietuvių šaudymo pir
menybes vykdo Kanados estai, 
Kanados latvių šaudykloje “Ber- i 
zaine”, apie 40 mylių į šiaure

Rugsėjo 8 d. vyks pistoletų 
varžybos, rugsėjo 15 d. smul
kaus kalibro šautuvų ir medžio
klinių šautuvu .

Lietuvių pirmenybės

W- 13 g vė. Veiks virtuvė, baras 
dovanų* paskh'stymas. Gros gė
ris orkestras. Prašome skaitlin
gai dalyvauti, o nariai prašomi 
atnešti fantų. Valdyba

— Chicagos Lietuvių Žuvau
tus iš- tojų, Medžiotojų klubcs rengia 

vestos iš pataltieeių varžybų, gegužinę, šių melų rugpiūčio 26 
__ s atviras visiems Tie- dieną, 12 vai. Vyčių salėje, 2455 

n s. - W. 17 gatvė. Gros Evaldo Knoll
cija a‘lieka- orkestras. Veiks virtuvė ir ba

ras. Visuomenė kviečiama at
silankyti.

Dalyvavimas 
tuviams šaudytoja

Dalyvių are^sti 
ma varžybų dieną, vietoje. Smul' 
kias informacijas praneša ŠAL- 
FASS -gos šaudymo vadovas Ba-, 
lys Savickasš 310 Dixon Rd. Nr. • 
2004, Weston, Ont. M9R I1I.! 
Tel. (116) 211-2267.

1984 m. š. A. lietuvių golfo 
pirmenybės

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė 

' Sąjunga skelbia rašinių konkur- 
i są jaunimui. Tema — Lietuvių 
. tautinė sąmonė išeivijoje. Ame-

Kaip jau buvo anksčiau skelb- rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
ta, 1981 m. Individualinės ir 
Tarptautinės š. A. lietuvių gol
fo pirmenybės įvyks š. m. rug
sėjo 1 ir 2 d., Bay Valley Golf 
Course, Bay Valley, Mich- Ren
gia Detroito LSK Kovas per spe
cialu komitetą, c

Smulkios informacijos pra
nešta visiems golfą kultyvuo- 
jantiems klubams ir jau anks-

ir skatina visa lietuvišką jauni
mą (16 iki 35 metų amžiaus) Į 
dalyvauti konkurse.. Tema tu
ri būti bent aštuonių (8) niaši- { 
nėle spausdintų puslapių. Litu- \ 
artistinių mokyklų mokytojai, ■ 

1 bei įvairių organizacijų vado-' 
’ vai yra prašomi paskatinti jau
nimą rašyti 
tautine tema.

1
anksčiau minėta

dalyvaujantiems 
dvi premijos už •*

BBAL K STATU FOR ŽALI
' L " ' —fc—b—

I UAL BfTATl Mt SAUL
9

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 r KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSĮM0KUIMA11.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t ' • ■'

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu :

2212 W. Cermak Road Chicago, El. TeL 847-7742

BUTŲ NUOMAVIMAS
e MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

> NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTC1X

Je BACEVIČIUS — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 "

Konkurse'
Reikalui esant, kreipkitės į var- bus skiriamos 
žybų renginio k-to pirmininką, ’ geriausius rašinius — I premija 
šiuo adresu: Į — $500; II premija — $250.

V. Petrulis, 30115 Brookview, i , Ptem‘W P^irslymui, jury i 
Livonia, MI 18152. Tel. (313) j kon™ija bus sudaryta, tr pa-Į 
325-0294. t skelbta vėliau.

Beržas Lietuvos pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys

! Konkurso rašiniai turi būti j
; prisiųsti iki sausio mėn. 15 d. , 
1985 m. (pašto antspaudas) se- !
kančių adresu: Amerikos Lietu- į mirė s. m_ liepos mėn. 5 d. Vii- 
vių Tautinė Sąjunga, c/o Vida ; niuje,- sulaukės' senatvės. Dai- 
Jonušas, 12500 Pawnee Rd., Pa- . liniukas buvo kilęs iš Aukštai- 
los Park, Hll. 60464

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ll.EKTROS ĮRENGIMĄ! 
PATAISYMAI

RUG Ml
"" ' The first

Garnet 
insecticide 
and

Lauko teniso pirmenybės atidėtos“

1984 m., š. A. lietuvių teniso 
pirmenybės, planuotos pravesti 
š. m., rugpiūčio 25-26 d. Detroi
te, yra atidėtos vėlesniam laikui 
dėl laiko stokos. Yra ieškoma 
galimybių jas surengti rugsėjo 1 
mėnesį. Galutinis sprendimas ’ 
bus praneštas.

šALFOS-gos Centro Valdyba nėjėj Sugrįžo i namus. Šiuo me- 
--------------- į tu yra savo vyro ir sunaus Kęs- 
 . j tučio, šeimos priežiūroje.

— Dailininkas Ignas Piščikas, 
buvęs: ilgametis .Kybartų vals
tybinės gimnazijos mokytojas,

nij jonas žmonų, -rekalanjan-
čių pakaitų Manilas vyrausybė- j 
j e. Je nor, kad mokėja būtų •

3 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. , , , y

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys:

Jidelis, gražiai' įrengtas bungalow.; 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Dirbu ir užmiesčiuose, 
g*rmtuot*i ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Titmen Ava.
Tai. 927-3559

žudomi su vyriausybės žinia.

tijos. Tapybą buvo baigęs Kau
ne ir .' Paryžiuje. Velnoiis buvo 

Marija Dailidė, po sunkios ’ labai nuoširdus, ir savo mokinių 
j operacijos Northwestern ligoni-j labai mylimas.. Kybartietis-

— Pirmadienį prez. Reaganas 
su sen. Percy buvo Pietų Illi- į 
niis valstijoje, tarėsi su farme- 
riais. Jiedu nebuvo respubliko
nų konvencijoje. .

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878 •:<

RENTING IN GENERAL
Nuomos.

12 Ward o aldermanas

— Lietuvių Vyčių senjorų 
tradicrnė's^'piknikas įvyks sek- 
madienįLfegsejb 2, Vyčių salė- nę kalbą respublikonų konven-

— Nei prezidentas, nei Jeane 
Kirpatrick, pasakiusi pagrin-di-

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gĄ^venti dideliame 
bute su šeimininke. 'Skambinti;' 
733-1283.

j e ir sodelyje —• Campbell ir 47

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininku Dr-jos geguži

nė turėjusi įvykti š. m. rugpjū
čio 19 d1., Įvyks rugpiūčio 26 d., 
12:00 vaL, šauliui salėje, 2417

’ Aloysius Majerczyk neseniai brbSt.. pradžia 12 vai. Bus skanių 
Į vo miesto valdybos painformuo- i valgių. Laimės šulinys, gros ge

tas, kad 43-ji gatve tarp Califor
nia ir Western, yra įtraukta į 
gatvių per^rindimo programa. 
Darbas prasidės 1985 m. rude
nį.

j valgių, i.ames suimy
Į ra miuzika’-* šokiams. Maloniai 
priimjsime laimėjimams dova
nas. Jaunimas ir senimas kvie
čiami atsilankyti. Valdyba

cijoje, nepasakė nė vieno žodžio 
p?ieš demokratus. Prezidentas 
žino, kad jis ir partija rinkimų 
nelaimės, jeigu demokratai ne
balsuos už respublikonus

— Ambasadorė Kirkpatrick 
kritikavo Walter Mondale už 
tai. kad j is Amerikoj užsienio 

Manilą susirinks apie’ politikoje mažai tenusimano.
— Apskaičiuojama, kad trej 

čiadienį į "

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) ;ib-8700

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensiniu k ims. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avs.f 

Chicago, UI.
Tek 523-8775 arba 523-9191

ŠIŲ stogus. Už darbą garan-

ARVYDAS KIELA'
6557 S. Tqlman Avenue 

. - Chicago, IL 60629 ■
F&T'

.„..i

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
- JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ •

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, DI., 60608

PASSBOOK 
SAVINGS...

H«h 
Interact Ratai 

Paid on Saving

tnta^act Compounded 
Daiy and Paid Quarterly

3S3 us for

AT OJS LOW RATE

FSLIC

Mutual Federal 
Saving! and Loan

Miko šileikio apsakymų knyga; 
“Liucija’* jau atspausdinta. •

£4 9?

Autorius pavaizduoja lietuvių j 
gyvenimą nuo XX šimtmečio' 
pradžios iki n Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-;

kymai, 184 psl. Kaina $5. f- 
Gaunama “Naujienose” ir pas:
autorių: 6729 So. Campbell • 

Ave., Chicago, IL 60629. ;

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA « $17. TPersiuntiirui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
— > ■ I I.L. ‘, .~už „L Z...,■.■■■= ■

r.-’- ■ ..——v ■ T ■ ': ■—
Homeowners Insurance

F. Zapolia, Agent 
3208% W. 95th St K______

EYerj. Pirk, III. »iart 
60642 - 424-8654

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
BOVIS t Mon. Tu«.Fr 1.9-4 tt>ur.9-« S»t. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NaaJfenoM galima gauti nepaprastai įdominę gydy
tojo, vfeaonvenės veikėjo ir rašytojo ažatminnnua

De. A. Gwea — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečia 190i 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 

»u*trūptoimą- -—__ _______________________  |8.U0

Dr. A. J. Gimk — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožia. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

Dr. X J. Goesen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Gadaaa taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėek| arbi 
Booey orderį, prie nurodyto kainos pri- 

1 dedast U paniuntimo ifiaidema.

$4.00 
93.00

CA»

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO; 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkonris 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina — $3.95 (su per- 
siutimu).

Advokato
GINTARAS P. CEPtNAS . 

Darbo valandos: Kasdien: boa • 
8 vai ryto iki 6 vaL vakaro.

Sextad.: nuo 8 vaL r. iki 12 vaL 4 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
M49 Wert S3rd Street 

Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc

i

Chicago, UL 40629 

TeL: 778-8000

ir v s ■

24, 1M4


