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SOVIET UNIONAMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
.Teodoras Blinstrubas prašo paskelbti šį pranešimą. Prašo 

nepažeisti Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą nepripaži- 
nirtio principo.

Amerikos Lietuvių Taryba, 2606 West 63rd St. Chicago, Ill. 
Phone 778-6900-1.

10% TABAKO RŪKYTOJU TURI - 
VIDURIU ŽAIZDAS

Žinią paskelbė gydytojai tyrinėtojai 
medicinos mokslo žurnale

1984 hx rugsėjo mėn. 10 d.

Sapudai ir liet, radijo valandėlėms:
Didžiai Gerbiantieji,

Prašau šį pranešimą paskelbti Jūsų skaitytojų - klausytojų.
informacijai. Būsime dėkingi.

Teodoras Blinstrubas, 
Konferencijos pirmininkas

BOSTONAS, Mass. — Moksli- Bostono mokslininkų tyrinė- 
ninkas dr. Stephen Sonntag, bu-' jimas taip pat nustatė, kad Pla- 
vęs karo veteranų ligoninės gy- ■ cebą ir T 
dytojas. o dabar vadovauja Bos ! jimas 
tono universitete tabako rūky 
mo įtaka į žmogaus sveikatą 
tiksliai nustatė, kad tabako rū 
kymas sukelia vidurių žaizdas

•Iki šio meto
Veiksnių pasitarimas lietuvių 

teisių, gynimo reikalu

ALTo, JAV LB, PLB ir VLI- 
Ko atstovui konferencija, svars 
čiusi lietuvių teisių gynimo bei 
remiantis sovetinių įstaigų pa-

PRAŠO HANOJŲ 
IŠLEISTI AMERIKIEČIUS

WASHINGTON, D. C. — Se
kretorius George Shultz prašo 
Vietnamo vyriausybės išleisti

ruoštais dokumentais ir liudinin ' krašte laikomus amerikiečius ir 
kų apklausinėjimais apkaltintų 
lietuvių bylų reikalus, įvyko 
1984 m. rugsėjo 8 d. Clevelan- 
de, Lietusių Namuose.

Informacinei daliai, pirminin
kavo Teodoras Blinstrubas, o 
svarstytoms — dr. Antanas But
kus. Sekretoriavo Nijolė Ma- 
želienė. 

» - — ■ » 9 - 1 . - "• -..

Apžvalginius pranešimas pa
darė: ALTo. vardu G. Lazaus
kas, JAV 
.tuviu.

paleisti politinius kalinius.

Karo pabaigoje Vietname bu
vo didokas skaičius amerikie
čių. Dauguma jų buvo paimti 
nelaisvėn, naudoti įvairiems prie, 
vartos darbams, o kiti pabėgo 
iš uostų k' didesnių miestelių, 
kad galėtų gyventi žmonių tar
pe. Vietname yra didokas skai
čius, kurių tenai yrą amęrikie-’ 
Šiai. Vietnamas išleidžia į Ban- 

vaįkus ir 
^os iš

būtų .^riau, 
Toe^Ssto, 

nedaro.

■ koką, 
Ųa likis 
įįvežf

■erikiečiai

Due

mesite ■ 
imta./sekanti

.i’, .konstatuojama yfeų 
nių bei .jų. organizacijų 
nužstėtymaš Vieningai 
Lietuvos .gyvybinius interešus'ir

K *

veiks

-■ URAGANAS SMARKLAI 
PLAKS š.‘. CAROLINA

WILMINGTON, N. C -- 1 
, ' , ■ »'* * i . i

galias. Diana iš Rytų .sukosi
C. -į- Ura 

Diana iš Rytų ^sukosi tie-
šiai j Pietų Carolina, ’bet prie 
pakrančių nepriėjo. Jis patrau
kė j šiaurę ir pradėjo artėti prie 

^krantų/ Vėj^as ir lietus visą lai
ką plakė . Pietų ir Šiaurės Caro
lina.
'- Vakar - uraganas įsisuko į 
Wilmington sritį. Gyventojai bu 
yo pasiruošę ir~pasitxaukę nuo 
krantų. -JHiKuiDfei' surado vie
tas miškuose V .net rūsyse, kur 
jie galėjo pailsėti ir pamiegoti.

Wihningtono miesto sritį ir 
pakraščius visiškai išgriovė. Me-

1 dirirąi elektros stulpai nutrauk-
— Uraganas Diana visą nak-/ri ir paguldyti ant iemės. Teks 

tį sukinėjos jūroje, o ryte pra-Į ilgai dirbti, kol atstatys nutrauk 
dėjo suktis krašto' vidun. Jis; tas elektros linijas.
pasisuko truputį šiaurėn, o ve-Į —-------- ------ —
liau pradėjo griauti pakraščiuo- *— Ketvirtadienį aukso uncija
se stovinčius namus. kainavo $341.

paskiru, lietuvių teises.

2. Suvąžiavimo dalyviai pra
šo veiksnių pirmininkus kuo 
skubiau-daryti žygių, kad dabar 
tinė teismų praktika nepažeis;1 
Jtų Lietuvos inkorporavimo ne
pripažinimo principo.

3. į'aip pat suvažiavimo da
lyviai veiksnių pirnriniųkus pral 
šo -lietuvių teisėms gintFreika- 
lų . tvarkymą -spręsti Ilgesnės 
tri&mė^ perspektyvoje,.

annet vaistų varto
ji esus t iibdo vidų riuose

atsiradimo. Jie bandė nu 
,kiek tabako rūkymas pa 
skrepliavimą, lytinio pa- 

ūmo susilpnėjimą, žaizdų 
iradūną ir žaizdų tęsimą vi

duriuose ir kitas sveikatingumo 
mažėjimo priežastis.

Mokslininkai ištyrė tūkstan
čius rūkančių žmonių. Duome
nys rodo, kad 107'.visų rūkan
čių žmonių jau turi žaizdas.

(Kiekvienas rūkantis žmogus 
privalo atsiminti, kad nėra jo
kių vaistų nuo vidurių žaizdų, 
kaip nustojimas rūkyti. Kar

kalai ir aprašyti kaip tos žaizdos ■ tais dabar vartojanti vaisiai la_ 
atsirado. ; biau pakenkia žmogaus sveika-

Anksčiau cigarečių ir cigarų;
gamintojai kongreso buvo ver-: 

Kinijos vyriausybė antradienį pirmą kartą pa&el be, 1959--62 .metais, kai Mao Cetungas žengė, di- įrašyti į pardavimo taba-j 
delį žingsnį pirmyn, Kinijoj iš bado žuvo Jaugtu dešimties milijonų žmonių. Prasidėjo didelės iPa^avtina įspėjimą kiekvie- j 
gaktos nelaimės, smarkiai pakilo upių vandlo. | nam tabako pirkėjui, kad rū~j

į kymas yra pavojingas sveikatai. ' 
“j Tabako pantinėtojas gamintoja® l 

- nenorėjo to įspėjimo spausdin-;
bet kongresas priėmė įsta

tymą. kuids liepė tą įspėjimą, 
arti kiekvieno tabako pakelio at
spausdinti, c

Manoma, kad dabar ant kiek
vieno pakelio bus paruošta dar i 
smulkesnis įspėjimas. Bus pa-! 
sakyta, kokias ligas tabako rū- į 

' kymas sukelia. Prieš 20 metų ♦ 
tabako gamybos bendrovės tran ; 
kė teismam kongresą už kenki-Į 
mą tabako pramonei. Buvo pa- į 
samdyti geriausi advokatai pa- j 
siiyžusieji stoli į aukščiausią l 
teismą ir įrodvti, kaip tokie gar- : 
sinimai kenkia bizniui, bet par- ' 

! davinėjo. Tabaką 
žmonės buvo įspėti.
mesti rūkyti, Irt abejojama, kad j ar Cook apskrities teisėjai kiau
šį kartą eitų į teismą. simą jau išsprendė. -

«AN

NEi

} statvti i ‘ 
į didina 
; jėg-

buvo nustatyta, i als 
kr d cigarų, cigarečių ir pypkių 
rūkymas sukeldavo emfenzymą [ 
ir plaučių vėžį, bet šiomis die- ! 
nonris mokslišku tyrinėjimu nu- ; 
statyta, kad tabakas sukelia vi-' 
durių žaizdas. Dr. Sonntag ty-. 
rinėtojų paruoštas straipsnis pa i 
skelbtas N?av England Medici-; 
nos žurnale, išėjusiam vakar.: 
Ten duodami tyrinėjimo rezul- i

prokurorą, patraukusį tetsmen ; 
krimfrnaciją samdant tarnautojus 
{■dėstantieji Sears Roebuflh, sal

vę už moterų 
cs 11 s žmones

KONTRAKTORIUS DIAL ONE SUTIKO 
* VEETUI PATAISYTI ROŽĖS NA.MA

Jis pavėlavo. Kontraktorhis D and H sutiko 
pataisyti viską už $3.60C’

‘ CHICAGA, III. — Chicagos 
policijai sučiupus Willie Nearn 
vadovaujamus bendrovės na
rius, ardančius Bridgeporte gy
venančios Rožės Rolek rūsj' Jr 
namą kontroktorių pasipiktini
mas buvo toks didelis, kad Dial 
One kentraktorius pasisiūlė vėL 
fui pataisyti senutės namą.

Rožė Rolek buvo labai paten
kinta, kad atsirado daug gerų 
žmonių, kurie ją išgelbėjo nuo 
didelės nelaimės ir sutiko viską 
veltui pataisyti. Ji ilgai nelau
kė, bet leido kitam kontrakto- 
riui pataisyti rūsį už $3,600. .

Jis jau trečiadienį pradėjo dar 
bą ir planuoja viską baigti. Jis 
stebisi, kaip Nearno vyrai į po
rą valandų sugebėjo sudausyti

REAGANAS PAGERBĖ 
... HUBERT HUMPHREY

Hubert Hamphrey

WASHINGTON, D. C. — An-

NEARN JAU ĮKIŠTAS 
Į KALĖJIMĄ

Chicagos prokuratūra jau mi- ‘ 
statė, kad kontraktorius Willie 
Neam jau buvo patekęs į pro
kuratūros rankas.' l’ž mokes
čių nemokėjimą 1977 metais, 
jis buvo nuteistas 3 metais kalė
jimo. Jis buvo suimtas ir padė- 
cas už grotą.

Dabar Chicagos prokuratūra 
išsijuosus tikrina teismo doku
mentus, kad nustatytų, kuris 
minkštaširdis teisėjas jį iš ka
lėjimo paleido. Teismas buvo 
uždraudęs Nearnui imtis bet ko 
kio namų taisymo darbo, o da
bar jis griebėsi taisyti.

Namą taiso D and H (Dam- 
brovski and Holmes) kontrak
torius.
galėjo į trumpą taiką padaryti . 
iek daug žalos. Jeigu jis taip . 
aadarytų. tai sąžinė nebūtų ra- • 
ari visa gyvenimą. i

RUTH LOVE BYLA 
FEDERAUNL|ME TEISME

CHICAGO, Ill. — Ruth Love 
ir Chicagos mokytojų sąjungos 
pirmininkė kreipėsi į Chicagos 
miesto tarybą, kad a.tn>~stų 
Ruth Love prašymą atleisti ją 
iš šių metų kovo 15 dienos, bet

i ii pasikarščiavo ir atsisiatvdino.*

Dabar ji norėtų tęsti darbą, bet 
josios prašymas kliudo.

Miesto meras Harold Wash
ington pareiškė, kad jokių atsi
ėmimų negali būti. Kas kartą 
atsistatydino, tai reikalas baig
tas. Mokyklų . prižiūrėtoja pri
valo būti atsakinga.

Ketvirtadienį Ruth Leve vi
są reikalą perdavė federaliniain 
teisėjui. Ji norėtų pssilikti Chi
cagoje bent vienus metus. Fe-

rūkantieji ■ deralinis teisėjas sutiktų bylą 
J e galėjo peržiūrėti, bet jis nori nustatyti

Jis stebisi, kaip Nearn

tiek daug nutekėjimo vamzdžių, tridienį prezidentas Reagąnas 
Ji užėjo į lietuvių įsteigtą tau- respublikonas, 

pymo bendrinę, ] 
siems, patelefonavo laikras- 
žisms. kad iškėlė viešumon suk
čiavimą ir stengiasi galimai 
greičiau visa pataisyti. Ji ne
nori, kad kas jai veltui dirbtų, 
r sutiko sumokėti 3,600, kaip 

baigs dai bą.
Tuo tarpu Chicagoje atsirado 

lar viena našlė, kuri sumokėjo 
r 14,000. Tai 72 metų Evelyn 
Danzog, gyv. Logan Square 
aikštėje, kuriai Nearn taisė nu-1 
tekėjimo vamzdžius ir ntmešė 
,au minėtą sumą pinigų.

Washingtone.
padėkojo vi- Baltųjų Rūniq rožių sode, pa-

zį— Kas uždirba $25.000 do
lerių ar mažiau, tai Mondalc 
tiems mokesčių nebekels, bet 
kas uždirbs $25,000, tai tiems 
pakels mokesčius $95, o kas už
dirbę. $100,000 ir daugiau, tai 
tam pakels $2,600. Jei mokės 
-2,600 daugiau, negu tas, kuris

gcrbė buvusį sen. Hubert Ham- 
phrey, įteikimas jam kongre
so aukso meėalį. Jis sukvietė j 
BiĄuosriis Rūmus demokratų 
partijos vadi s, nusivedė juos į 
Rūmų sodą, ten pasakė gražią 
kalbą ir įteikė velionies žmonai 
Muriel Humphrey senatoriui pri 
klaususį aukso medalį.

Reikia turėti galvoje preziden 
to rinkiminę kompaniją. Ne 
vien Walter Mondale, bet ir Ge
raldine Ferrrrb tarkuoja prezi
dentą įvairicrntig progomis, bet 
jis sukvietė demokratus ir prisi
minė apie kongreso narį kelis 
gražius jo charakterio bruožus.

— Federalinis 'teismas spręs 
teisėjo John J. Orine bylą. Tvir 
•tinama, kad jis ėmęs kyšius.

uždirba $25,000.

— Melisa Bradley, gražiausia 1 
Ohio moteris apkaltinta vogi- 
tau iš krautuvių. Ji niekad nie- ’ 
ko nepavogė, ji nesirengė vog
ti, bet Ohio teismui ją apskun- : 
dė, tai laikraštininkai. Ohio teis-, 
tne yra rekordas, kad ji buvo 
apskųsta, tai dabar ją kankina.

— Ispanai prašo pakeisti ke
lių wardu ribas, kad mažuma 
galėtų pravesti daugiau atstovų 
Į mi?sto savivaldybę.

KALE5 DORĖJ. IS

— Indianoj, Kankakee upėje 
rastas peršauto • vyro lavonas. Vėsesnis, nelis.

Rugsėjo 11: Kryž. išaukštinimas 
Šv. Matomas, Notburga, Eisvina 
Asta.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:O3

-w.

WO

Atstovų rūmų kongreso komitetas, demokratų vadovaujama?, 
nutarė patikrinti Geraldine Ferraros mokesčių mokėjimo lakštus. 
Mondale tuo reikalu visai nesirūpina, ns jis yra įsitikinęs, kad 
ji mokėjo viską teisingai, pagal įstatymus, ą.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
V! melai Rugsėjo mėn. 15, 1984, 34 (295)

Redaguoja PRANAS “SULAS

Klaosimvs ir medžiagą slysti: So. Washtenaw. Chicago, IL 6063?

Apsaugos priemones namus perkant

Pasiva-! 
duonai 

(angliš

sutarti

Pirma , atiduokite savo advo-1 
karui vi-us pirkimo — parda-i 
v m.o susitarimo davinius, kad^ 
jis peržiūrėtų visus dokumen-j 
tu- ir kad patvirtintų viską, ką! 
jūs darote, kad tai yra tvar
koje.

Antra, padėkite visus doku-j 
mentus i Chicagos Title and Į 
Trust kompanijos Escrow įstai
ga. 6

Vienas svaibjauriu žygių. ia: 
pilkime — paidavimo sutarties 
(anglškai v. d i narna Sales cont
ract) pasiiašymas.

Pii minusia pasirašo 
jas o pc to — jHiKe as. 
šęs šią šutai tį pirkėjas 
depozitą, rankpinigių^ 
kai — Sarnes money).

Ger i a u si a pas i rašy tą 
padėt: į Ecrowe —3-čiųj
nu pirkime — pardavimo sutar-’ 
tyje nedalyvaujančių — įstaig- 
gą. Tokių įstaigų yra kiekvie
name mieste.

Chicagoje tokia įstaiga vadi
nasi Title and Trust Company. 
Ecrow pradeda veikti po to, kai' 
jūs, kaip pirkėjas ir pardavė
jas, su jūsų advokatais, sutin
kate su transakcijos smulkme
nomis (detalėmis.).

Pardavėjas padeda nuc.-avy- 
bės dokumentą (vadinamą (Evi 
dence of title), dokumentą (va-j 
din. deed), ir kitus idbkumen-l 
tus, priklausančius jo morgi- 
čiui (jei buvo gavęs paskolą).
Pirkėjas padeda savo įmokėji- 

mą (vad. down payment) ir vi-l 
sus dokumentus, susijusius su! 
morgičių prašymu, iš kurio ma į 
tyti pirkimo — pardavimo pini-! 
g nis balansas. j

Tuo pačiu laiku pirkėja.^ kr ei- j 
piasi Title;- Gur.ranly 
gauti.

Kai šis dokumentas yra 
tas, jau naujo savminko 
tada Chicago Title ant 
kompanija paima visą atsako-i 
mybę apmokėti senąjį morjųJ 
čių ((jei pardavėjas tokį turė-j 
jo, ir apmokėti kitas išlai
das. .

Jūs nepadarysite klaidos, jei 
laikysitės šių dvieju 
patarimų, būtent:

Policy-

vardu. Į

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.Escroic reikšmė ir kuria jis 
vartojamas

Escrow sąvoka teismo nusa-l 

kyta kaip rašto dokumentas,! 
kuris turi savyje teisinę prie
volę ir kuris naudojamas p«tr-' 
davėjo (vad. grantor, promisor,| 
obligator) ir jų agento, kaip| gomas nuo pardavėjo našlėm pre 
3-č oji šalis laikyti padėtus do-i ienzijų. 
kumentus, kol tam tikros saly-J 
gos bus įvykdytos ir Ūda prista
tyti pirkėjui (vad. grantee, pro-,

tis bus ivvkdvta.*

Jeigu pardavėjas (vad. gran- 
tor( mirtų) prieš pardavimo su
tarties rąlygų įvykdymą, turto 
pirkėjas (vanL grantee) apsau-

visiškai nu. Visais tais ii* kitais klausimais
Čia tokius pakeitimus* brošiūrėlę su paaiškinimais su-

JOS KLAUSIATE,
KL Ar galima ir kaip galima 

pataisyti anksčiau duotą netiks
lią informacij? Nijolė %.

ATS. Tuo reikalu reikia kreip

min’siraeijos ofisą ir paprašyti 
formą —OAAN (Request for 
Change in Your Social Security 
Records). Tą pati reikia pasa
kyti kad vardo, pavardės pakei
timas (moteriai ištekant) turi 
būti visada Soc. See. administ
racijos ofisui praneštas, kad ne- 
sus’trukdytų Soc. See. išmokė 
jimų čekių prisauntimas. P. š.

* ♦ *
Soc. See. išmoku čekių 

k’to asmens vardu siuntimas

Kai kada 3-či<< i 
party depositary) 
crow agentu arba

šalis (vad.3rdį 
vadinama es-i 
escrowee.

Treciosios šalies tvarkymasisi
nustatomas minėta escrow

Jie mirtų pirkę; as (vad. gran 
tee) prieš pirkimo >ąJygos įvyk
dant, tai dokumentas, sąlygas 
įvykdžius eserąw agento prista
tomas pirkėjo (grantee) įpėdi
niams.

su-

ear-
lai-

Užstato pinigai (vadinami 
nes money).kūne paprastai 
komi pas nekilnojamo turto bro-. 
kęi į. gali būti 
croww -arenta/' .O ' z : . X

Tuo pačiu laiku escrow su
tarties nuostatuose gali būti nu- 
matyta,kad brokeriui honoraras 
gali būti mokama rš padėto už
stato sumos.

Jeigu įvyktų susitarimo laiko
tarpyje civil, bylos užbaigimo 
netesėjimas (pvz., jei pardavė-! 
jas mirtų arba pakeistų savo 
nuomonę — nutartą objektą ar.

paprastų -išakytų parduoti) escrow įstai
ga neša atsakomybe, kad sutar- O V Z'

J

Pranas Šulas 
((Bits daugiau)

P. S. Šias žinias suteikė bro
keris Juozas Bacevičius,kuriam 
priklauso padėka.

traukti.
išvavdfiname:

1) Jei išmokė<unus gaunan
tis yra jaunesniu kaip 72 metų 
amžiaus ir pradėjo dirbti, gau-Į 
damas daugiau kaip $1,200 me-Į 
tus;

2) Jei išmokėjimus ganan
tis nebepajėgia tvarkyt? savo 
fondų — Soc. See. administra
cija pasirūpina cerius siųsti per 
tokį asmenį, kuris už jį sutvai'- 
kys.

3) Globos paleitimas. Reikia"

interesuoti asmenys gali gauti 
nemokamai, paprašius bet ku
riame Soc. See. admnr st racijos 
ofise. *** agįX**

P. S. Šias žinias .suteikė Soc. 
See. offiso vedėjas, kuriam pri
klauso padėka, kad taip aiškiai 
paaiškina svarbias žinias kiek-

Pr. Šulas

Surastas Budhos miestas

JEI GAUNATE SOC. SEC.
IŠMOKĖJIMUS, PRANEŠKITE 
BET KOKIUS PASIKEITIMUS

Socialinės apdraudos admini
stracija, 500 S. Peoria Ave., Chi 
cagoj, praneša kad apie 20 mili
jonu žmonių kas mėnesį gauna 
Soc. See. — soraiiKnės apdrau
dos išmokėjimo čekius.

Soc. See. įstatymas reikalau
ja, kad būtų pranešama Soc. 
See. administracijai bet koks 
padėties pasikeitimas, nes to ne 
padarius, gali būti išmokėjimai

■'? r

b Bonds. Far 
no z

p for the Payroll 8<i 
lan Where he WctJdl 
t way, while you’re

nistracijai, jei gobojamas vai
kas ar kitas asmio, už kurį gau
nami išmokėjimų čekiai 
džia savo glctėją ai* išsike
lia kitur. •* :

4) Mirties atvejis.
5) Susituokimas ai* ištekėji

mas — aprausto darbininko vai
ko, našlės naslit; buvusios di- 
vorsuotos žmones arba tėvų, jei 
gaudavo Social. Sec. išmokėji
mus.

6) Divorsas (irba panaikini
mas — annulireut)—-jei asmuo 
gaudlavo :šmok^imus kaip ap
drausto darbinirko žmona.

7) Adoptaeija — išmokėjimus 
gavusio vaiko.

8) Kai vaikas apleidžia moti
nos globą.

9) Dar ka kūne atvejai, lie-Į 
čiantieji išmokėjimus, gaunan
čio nedarbingumo pašalpą:

a) Grizinus į darbą hesvar-^ 
bu kiek uždirbant;

c) Atleidimas £ ligoninės.
19) Be; koks adreso pakeiti

mas turi būti tuojau praneša
mas Soc See. administracijos 
ofisui kad nesusitrukdytų čekių 
gavimas

MANO ŠIRDIS
Because k

brisking nFriginrw 
future, too.

And that's wherw ŲA
Savings Bonds come in. 1

KL. Noriu paklausti ar gali
ma, ka mano Soc. See. išmokėji
mų čekiai b6tų siuntinėjami ki
to asmens vardu?

Alfonsas B-kaitis....

ATS. Jeigu tamsta pasinaudo
si įgaliojimo teise (angliškai — 
Power off Attorney), tai tokių 
čekiti gavėjas gali perleisti sa
vo pažįstamam - agentui, su 
tiksiu surinkti ir deponuoti (įdė 
Ii bankan) mėnesinius See. See. 
išmokėjimų čekius bet tik tuo
met, kada yra sekančios sąly
gos:

a) Kada yra tikras galiojimui 
reikalas, ir

b) Kada nesirengiama tuo bū
du perleisti teisės (angliškai — 
(No assignment contemplated), 
ir *

c) Kai Ja įgaliojimo teisę gau
nantis asmuo yra: 1) Asmuo,ku
ris pats apdraudos išmokėsimus

] gauna arba yra 2) Soc. See. iš- 
| mokėjimus gaunančio legalus 
Į atstovas — teisininkas, advoka- 
I tas. - ”

Indijos archeologijos draugi
jos iš Allahabato pranešimu, 
buvo netikėtai užtiktas Budhaj 
miestas. Kausambi. Kausambi 
buvo indų kultūros centras. Ja
me gyveno didesnę savo gyve
nimo dalį Gautama Budha ir ja-1 š
me dar jam gyvam, esant buvo] Vienintelis būdas Soc. See. 
buvo iš medžių išpiaustytas jol išmokėjimų čekiams gauti 
paveikslas.

Vienos senos bažnyčios griu
vėsiuose buvo rastas durų užra
šas. kuris nurodė esamą griuvė
sių miesto vardą. Toji vieta yra 
netoli Kazamo, apie 50 kilomet-< 
ru nuo Allahabato.

su- 
aryti vadinama įgaliojimo teisę 
(angliškai—Pawer of Attorney) 
yra užpildant nustatytą formą, 
vadin. Treasury Form: “Power 
of Attorney By Individual To A 
Bank For The Collection Of 
Oest Drown Df The Treasurer 

| Of The United States“.

Qia minimą formą galite gau
ti kreipiantis į savo distrik- 
to Sec. Sec. ofisą. Pr. Š.

♦ * *
DAR PALIKIMŲ REIKALU....

KL. Ar Wolf Papper firma iš 
turėjo akcidento ar kitų nusiženį tikrųjų gina įpėdinių teises į’ 

girnų trafiko taisyklėms.Bus rei__ ___ _
kalaujma akių ir vairavimo pa-
Ckrinimas. Mokestis — $5 .ketu- Visuose atvejuose parodykite 
riųų metų laikotarpiui. savo a<

& Esant reikalui matvti advo- 
kata- pasiimkite visus dokumenj 
lūs, liečiantį reikalą ir patiekite} 
visas turimas žinias pastarajam.

o

ki J
U 1

Pensininkams, sulaukusiems 
t>9 m. amž, nebus reikalaujama 
jokio raštiško egzamino vairuo-{ 
tojams leidimo gauti, jei jie ne-!

Mano šifctis mažutė skundų knyga, 
Kurią iitrmršo didelėj stoty...

Tai niekS, kad ją sunkios rankos myga, 
Juk lapai jos keleiviam * paskirti.

Petras Babickas

palikimą9 Susiomėjęt J.

ATS. G. Valinskienė saka, 
Iniurkolegija bendradarbiauja 
su New Yorko advokatų firma 
Wolf , Popper. Rotas, Wolf & 
Jones, “gindama” Lietuvoj gy
venančių įpėdinių turtinius in
teresus Amerikoje. Ypač kai. G. 
Valinskienės žodžiais. įpėdinių 
įstatyminės teisės palikimą, at
siradusi JAV, ginčijamas as
menų, bandančių kliudyti ginti 
palikimą tiems, kuriems jis pri 
klauso. Todėl Valinskienė ma
no, kad 32 proc. palikiminės su
mos, kuriuos gauna Iniurkole
gija ir Wolf Popper firma, nėra 
jau taip labai daug.

Manau, kad G. Valinskiene 
žino, jog tik labai retais atsiti
kimais Wolf Popper frmai ten
ka ginti pėdiniu teises į paliki
mą. Kai yra testamentas ir kai 
jame nurodyta, kad ir po kiek 
turto yra paliekama, negali bū
ti ginče dėl Lietuvoj gyvenan
čių įpėdinių teisių į palikimą. 
Tačiau visais atvejais Iiuurko- 
legija ir Wolf Popper firma pa
sidalina mažiaus:ai 32% pa
likiminės burnos.

Paprastai nuomonių skirtu
mas tarp vykdytojo ir Wolff, 
Poper firmos yra dėl būdo, ku
riuo paliktas turtas bus per
vestas Lietuvoje gyvenančiam 
įpėdiniui; Wolf Popper firma 
visuomet teigia, kad pinigai tu
ri būti pervedami jiems, kaipo 
įpėdinių įgalotiniams, o ne įpė
diniams tiesioginiai. Žinoma, 
jiems rūpi nenustoti savo 22 ar 
25 proc.paUkiięįnes sumos. (Be - 
j e, 'Wolf ^Popper frmos atstovai 
liudija Massachusetts'; teismuo
se, kad jie gaųg^^5 pįoc. pal’- 
kiniinės suMbš, o Injutlsolegija 
— 10%). Massachusetts ape
liacines teismas yra pareiškęs, 
kad 35 proc. yra labai didelė su
ma už teisinius patarnavimus, 
kuriais palikimas yra perveda
mas tiems, kuriems jis priklau
so.) (Taip į jūsų klausimą atsa
kė gyv. Bostone arv.' dr. Marija 
Šveikauskienė.) - . .. , :

P. S. Daugiau žinių apie tes
tamentų sudarymą, jų vykdymą

ledinyje “Kaip ^Sudaromi Testa
mentai”, gaunamam Naujienų 
adminstracijoj. fab.

□ Vieną karštą jau vėlyvą 
vakarą du vyrai paskambino 
mano duru skambutį. Atidariau 
duris, prisibijodamas, kad gal 
plėšikai atėjo. Vienas ją sako:

— Pranešame jums gerą nau
jieną. , . . .j

— Kokią naujieną?— klausiu.
— Apie dangų...
— Pavėlavote, aš jau pragare,

d vokalui policijos rekor- 
Į dus, daktaro sąskaitas, pirkimo 
! ar paradvimo bylas. Visada pa- 
] siteiraukite iš anksto, kokio ho- 
• noraro advokatas refkalaus.No- 
| rint daugiau informacijų gauti—atsakiau.
i kreipkitės į Chicago Bar. Assn., 

29 So. LaSalle St., arba skarn- — Nešmeruosi — nevažiuo- 
binkite tel. 322-1111. si..

Alano širdis mažutė skundų knyga, 
Kurią užmiršo geležinkelio stoty. 
Dažnai grubiai ją sunkios rankos myga. 
Dažnai ją skaito ponai ir,., prasti.

Ateina štai mergelė, rankose jos gėlės, 
Ji mano širdį — knygą pakiloja. 
Ir taip nalonu, lyg vartus užkėlus, 
Kai svetį paskutinį šunes kad nuloja.

Juk mūsą dienos — tik mažutės stotys, 
Juk mūsą širdys — tiktai skundų knygos... 
Kodėl vis rūstaujam, lyg būtume nesotus, 
Lyg būtume savam kely paklydę.

Raivydanies atšvilpia, kaip smakas, vagonai, 
Marguoji parašai “R... 30 arklių”.
Vienam B jų vis žvyguoja bekonai, 
Išdidūs ainiai kiaulių atkaklių.

Štai pirmos klasės dureles užtrenkę. 
Rūsčiai į knygą du storuliai žiūri: 
Nurimkit; ponai, jaudintis jums kenkia. 
Užmirški skundą prie perono durų.

CAUOOS
CAUDD WSAKSWB 
AOMCtS Be FEMALE, OUT 
A RARE MALE DCE5 
APPSNfc ca>S»IAiCt 
TME RAm CF MAI C*



Už |150 pravalymo darbą bandė 
' išlupti $50,000 '
^Apdairi banko tarnautoja prai ardyti cementą ir sienas. Kai ji 

J#aė pęlicij^i ir sučiupo sukčių j grįžo su čekiu, tai vyrai jau 
gaują. į j bdvo išardę rūsį. Surado ne
y •Praeita antradienį apdairi bu- tik užsikimšusį vamzdį, bet spZ 
vusio District Savings and Loan 
tarnautoją, pastebėjusi, kad 82 
metų amžiaus senelė Rose Ru- 
kk išėmė iš taupymo bendrovės 
25,000 čekį nutekėjimo vamz-

jo ir gerus sulaužyti. Senutė 
nusigando, kai grįžo namo ir 
pamatė rūsį visiškai sulaužytą.

Pats Nearn ten jos laukė, ji 
buvo besiruošianti duoti jam 
$25,000 čekį, bet josios laimei,tĮ pins pravalytf, tuojau pa-Į 

|šukę pažįstamą policininką ir kaip tik tuo metu į josios namą 
patarė jam tuojau susižinoti su įžengė policininkas James Ryan. 
sęnųte ir apsaugoti ją nuo oi~ 
ganizuotos sukčių gaujos, kuri 
iiftri nunešti visas senutė> san 
tUujpąs.
, Rožė Rolek visa ovvonirna su i vamzdžiai, 
savo \yru sunkiai dirbo ir abu 
ĮtLupė Janiclp įsteigtoje lietu-j 
vių taupymo bendrovėje. Kol ^T<iucy pradėjo ją klausinėti, 
josios vyras buyd/gj^ąs, tai na- kuriain tikslui išima tokią dide- 
ino reikalais jis rūpinosi. Ji nie-1 Kai pasakė, kad taisys
ko nežinpjo. - Bet dabar reikia UZ5^msusius vamzdžius, tai ji 
jai rūpintis. suprato, kad čia apgavystė. Ne-

. Sąnutė susirūpino, kai .užsi- seneIė su čekiu išeiti, ji 
kimšo jos . namo nutekėjimo ! iau bambino policininkui Ryan. 
vamzdžiai. . Ji jau kelius kartus" taniavusi Policij°j 22 metus, 
kreipėsi j Central Heating Sales Laim*’ kad ->is buvo narnie ir, 
bendrovę, esančią 4S42 West] nnvažkioti priej
Diyerseyįį Avenue.; Ji pati turėjo 
namą Bridgeporte ,bet ji pate
lefonavo į Central Heating. Ne
trukus- atėjo pats Willie Nearn' 
bendrovės savininkas. Jis jau 
kelis ; kartus buvo . pas senutę 
įvairią diaįfru taisyti, tai jis 
pats-rr- lį kartą nufaH pažiūrėti, 
kas ten pas ją-sugedo-.. .

■'Senutė ‘nupasakojo’ar ?■ tuojau 
jam ^parodė, kad. išeinamosios 
vamzdžiai ūžsikišę. Senis apžiū
rėjo. ir pasakę, kad- šį kartą la
bai rimtas dalykas. Jis pasakė, 
ką^ vamzdžiai sugadinti, tai di
delis darbas. Išeidamas jis jai 
gaąkė, kad visas reikalas j ai. kai
liuos §50,000. §25,000 turėsi su* 
Tnokėfi, kai pradėsime darbą, b 
vėliau - kas. mėnesį turėsi mokė
ti poj $5,000, kol viską išmokė
si. Senutė nusigando.' Jai ir į 
galvą neatėjo mintis, kad čia 
'gali' būti didelė apgavystė. Ji 
nepamanė, kad žinomos bendro 
vės vadovybė ją gali apvogti.

Kai; Nearn paklausė, kada pra 
dėtii Td^rbą; ,senutė atsakė, kąd 

į-T . ž-
T7"! ;Tal ^erži. rytojpy.te. mes - 

^rbsi^e;:rūšyje^ <bet^ ‘^Ibj ’’luJ 
i^mįn^dudti $25,000 Jiėkį, I

-j—Jjerąi, rytoj is-rasj-šrų^ 5— 
at^dįeesMutė. : T -
"'Xaa7 jiY^ėjo Čekio išimti, 8 vv- 
rąi nusileido į rūsį ir pradėjo

Jis pasisekė, kad jis yra polici
ninkas. ir pradėjo klausinėti kas 
čia ką.daro ir kuriam galui iš
verstos visos grindys ir sutau

Pasirodo, kad District Sav 
tarnauloja Joyce

kuriam tikslui išima tokią dide-

kreipėsi į Central Heating Sales
_ • X. ”

Laime, kad jis buvo namie ir

seputės namo.
Senis Nearn jau sukinėjosi 

apie senutę, tikėjosi gauti čekį. 
Jis dingo,-kad policija jo ne$u- 
ėiuptų.Tik šitokiu būdu jis 
dingo ir senutė neišleido iš l an
kų savo čekio. "

. Policininkas jai aiškino, kad 
jai padaryta didelė žala, bet ji 
nenorėjo tikėli. Jis jau kelis 
kartus jai taisė pečių, elektrą.
.Policininkas pakvietė patį 

Dombroskį Holmės, kad atva- j 
žinotų. Jam senutė papasakojo j 
kas atsitiko, o jis pasakė, kad 
reikėjo paimti plieninę spyruok
lę ir vamzdį išvalyti.

— 0 kiek tąs darbas kainuo
tų ? — paklaususi.

’— Nuo $100 iki S150.
Tiktai tada senutė pajuto, 

kad Nearn ją apgavo.
— O kiek šie vyrai na'mui ža- 

dos padarė ? ' -* t
— Rūsį pataisyti ir vamzdžius 

sudėti kainuos S3,600.
•Netrukus atvyko daugiau po

licijos. Jie apramino senę ir iš
tardė visus darbininkus. Rūsį 

laužė ; Donald Sissna, James 
Duncan, Edward Skala ir kt.
■Pasirodo,, kad tas Nearn per 

paskutinius 3 metus iš senutės 
išviliojo -16.000. Policija jau 2 

: dienas jo ieško, >bet niekur ne
gali rasti.

i Gubernatorius Thompson įsa-

— Pitoms ap>emi s

imi

Vl€

adzio

M. ŠILEIKIS.

i.
vtin’i'.03<

to meto cen

1 ai t 
senume

ikiia antini' 
nuostabus

buvo F?m;nėt;io tū 
met. ss. P':iteriai prPkirtu 
jeniauri’Į mūsų krašto g 
n:u pilių, kurios kūrės 
met sunkiai prieinamose 
tovėse.

kueni čia dažnai išgirsti paša- ištisais šimtmečiais, 
kojiniu T?.i buvę> užsidarę: 
į'uohšuclL. iš tolo šaukavęs 
bardavęs visus, bet iš arti žmo-[ reljefo, 
jaus žvi l usnių ncpakeldavęs: 
susitikę* bėgavo į šalį, dangsty- 
davosi ; kis, net bažnyčion nei-’ 
lave, o stovėdavo šventoriuje, 
nusisukęs veidu į keitę.

Telšių muziejuj eksponuojama 
ktika. kuroje baudžiauninkai 

ui ė e iš karietos i bažnyčią ne
šilti PLUeliu didikus.

I
Nevekui 1831 metais čia trū-Į 

ko pinsi>austujų baudžiauninkų^ 
kantrybė. Artūras Šuazelis tuo! 
n^tu skundėsi caro vietininkui) 

“....kad jis rats ouvo priverstas J 
>lėrT s iš savo Platelių dvaro

tūrinis derinys prie aplinkinio

Išsidėstęs miestelis aut kelių 
kelių kalvų, labai baizdingoje 
vetoijc, aplink nedideli ežerUį, 
iš kurio per miestelį vingiuotą 
upeliuką.

Deja, apsilankę mes jo nebe-. 
radome: Prieš karą čia šelmi-. 
ninkavę> kunigas Adomauskas

I ežerėli nupirko, pagilno upelio, 
į vagą, išleido vandenį, dugną iš- 
‘ arė, pradėjo sėti. Skriaudą pa
darė miesteliui.

kus; kad

J

KAS NEMATĖ PLATELIU, TAS NE
MATĖ PUIKIOS ŽEMAITIJOS

(Tęsinys)

šventorkalnio pusiasalis ne 
mažiau įdomus savo praeitimi.

ma pinigiu. raštuotų* koklių su 
įvairiais ženklais ir herbais.

Prieš ąfibsįtųt metų, pasakoja 
vietos gyventojai, dar buvo pas
tato su įkritusiais rūsio skliau
tais žymės? Aplink bent 6-šiu 
mažesniu pastatei žymes galima 
ir dabar įžiūrėti. Artojai mini j

I

kelio gruntinį, ėjus: nuo buvu
sio tilto. Ar tik nebūta čia įtvir
tinimų. saugojusiu priėumą 
prie tilto? Kiti nuo savo tėvu 
ir senelių girdėję, kad šventor- 
kalnyje buvusi pirmoj. Platelių 
bažnyčia.

kė ištirti kiekvieną mokėjimą ir 
grąžinti senutei visus pagrobtus 
pinigus. ;

Namu savininkai turi būti la
bai atsargūs.. Jokiu būdu neduo 
ti didesnių darbu sukčiams.

' • Rep. j

(Bus daugiau3

NEBUVO REIKALO

seniūnijos valda
uo metu miestelis matomai; 
jfėjo ir augo kaip feodalini J 

dvaro centras. 1551 m. Plateliai’ 
buvo apmokestinti ir gavo mo-j 
keti 10 Kapų sdabrinių. Tek]o 
pat dydžio mokestis buvo Anyk

1532 merais miesteliui buvo’ 
suteikta Magdenburgo miesto 
savivaldvhės teisė, herbas, o po, 
dviejų dešimtmečiu ta teisė dari 
kartą atnaujinta; leisti du pre-; 
kymečiai. turgai. Iš visko spren-! 
ūžiant miestelis turėjęs augti., 
Gadonas savo knygoje mini Pla’ 
teliuose ir apylinkėse dešimtis; 
karčiamų, alinių, raidinių; daug; 
malūnu, dažniausiai vandens, i 
Valdų teritorijoje buvę daug 
drėvynų, ąžuolynų, bebrynų, | 
kiaunynų. ■ Nuo senų laiku di
delius pelnus davęs Platelių eže

sh utėjimo kurie naktį į 15 die
ną priėmė pas savo maištinin 

daugelis valstiečiu» 
dar turi ginklų, kad jis turįs tik
rų žinių apie slaptą parako ga
benamą per siena iš Klaidė- 
pėdos... ”

Buvo ko jaudintis didžtur- ’ 
čiui. Kaip rašo Afanasevas kny- 

“Kovenskaja gubernija”, 
m. Šuazelis valdė 7578 He

ines žemės, turėjo apie 2000,
udžiauninku!

po j e 
1858

— Kodėl vakar vakare neat- 
vykote vakarienės, kaip buvome 
kvietę?

— Kad nebuvau išalkęs.
— Nagi, ne vien dėl valgio 

žmonės aplanko draugus.
— Taigi, bet ką aš gerti irgi 

nenorėjau...

MEET THE CHALLENGE!
Tai štai per kokias gadynes 

ir negandus Plateliai praėjo,kol 
sulaukė mūsų dienų.

Miestelis tapo apylinkės cen
tru, subaltavo mūrais, palipo 
aiurą aukšta, pajaunėjo.

Architektūrinė Platelių išvaiz 
da labai įvairi, daugiaspalvė, iš
kalbinga. Daug dar čia n žemai
tiško kaimo dvasios. Sste- 
bina nežinomų architektų ;dar- 
bo darnumas, logika, praktiš-- 
kūmas, sub.tilos tradicijos. O ir JHE NATIONAL GUARD 
kūrė ne vienas, o ištisos kartos, r---

Yra minimas 1553 m. doku
mentas, kuriame pąsąkMa, kad 
Platelių ežeras pįenfa tprie pat 
bažnyčios. Gaila, jo itepavyko 
surasti. Garima^ daiktai paaiškė-. 
tų, kad Platelių miestelin užuo
mazga šventorkalnio ■ pusiasa
lyje ir kad miestčžis pirmiausia 
dar buvęs pa.pil:u.Į •

Netoli Pilies salos^pūpso ki
ta aukšta medžiais apsupusi sa
la, įgavusi Veršių Setas vardą 
Jos viršuje irgi žnU^gJus pada- statas, pelKe>, pieva>. dirbamo^ 
rų mėtosi: plytų...akmenų, že-žemės.

, Aplamai, dokumentas be galo 
serbus, reikalingas gilios isto-

■ rinės - geografinės studijos. Ja- 
[ me. be kita ko. yra ir smulkus 
i Plateliu miestelio pianas, kuria
me Plateliai daugatisia 'štii-ę iš 
vakarų Į rytus. Dabar gi atvirk
ščiai — iš šiaurės Į pietus.
Nuo 166 amž. čia yra minima 

bažnyčia, senas dvaras. Valdo
vais buvo Oginskiai, nuo 19 am.

kraštoyros muziejuje.* 
saugomas labai Įdomus kanto-j 3 
grafinis ir statistinis šaltinis. S 
Tai 1909 metų Platelių žemių;g 

• valdų inventorius su aplinkinių 
žemių planais.

Brėžmiai atlikti kruopščiai, 
pažyri

| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE I
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a

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinA 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3ŠLU0NUS dolerių 
apdraudų savo nariams; y

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunįmui, Riekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metamz.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėiuz, 
jie Jums mielai oaaelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210
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1 1JTEHATDRA, Beturiu Hteratfiros, meno fr
į

Balą loklą pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahq

nttrini stadija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapiu fcoyft

J

■*<

I

I

Hemą,. įminti* autorės puikiu stiliumi Ir surinktąją duamon^mb 
Mt ufiruliriaf*. Studija yra 151 pust, kainuoja H

> yiENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraF 
hf Faoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa

M 
I
■

džios — prancūzai šuazeliai. 5

Jhutal paradyta studija apie Rytprtafru, remiantis Pakalnią I

Igno žlapefio, Vtaco Maciūno, P. Joniko, V. Stinkot 
<fr. Kario Griniaus,. taip pat K. Matusevičiaus tr T

-

MėdtufOje K
'"‘"1« 14 1

1 ir t

rankomis, pabaisoje duodami

ė!ės Orintaftėa atf

2759 W. 71st St, Chicago, HU
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE 

DUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vristin-n

TeL 476-2206

For constipation relief tomorr: 
i reach for EX-LAX*tonjghL

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

Read label and folkrcr 
directions. Inž. LIUDAS MIKŠYS, 

50 metu studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dr. Kazio Griniaus ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

U tomas —— ----------------------— --------------

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL •.

>. Miko Sūeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL------------- ~

Jamuos Narūnės, TRYS IR VIENA: Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. P»k*ridio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL --------- —____________

J. Venclovoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKI X

4.

5.

110.00

56.00
56.00

55.00

55.00

$4.00

______ ________________________ ;L—52.00

JIENOS, 1739 So. Hristed St, Chicago, ID. 60608 siąa- 
ir pridėtais viens doleri persiuntimo Saldoma.

parašė 700 puslapiu knygą, knrion radėjo viską, ko Bet ka3a Ir 
M kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uetuvim 
ir Hetavių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. R. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus,, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Paktas U.
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Marokas ir Libija sudarė vieną valstybę

bekontroliuoja Šiaurinę Čado dalį, o iŠ Čade jai tiesiausias 
kelias į Maroką. Abi valstybės turi pakankamai karių, 
kurie gali smėlynais specialiomis mašinomis lengvai su
sisiekti.

Maroko karalius ir Libijos diktatorius planuoja pri
sijungti Tunisiją, Alžiriją ir, sudaryti didelę Magrebo 
valstybe šiaurės Afrikoje. Kaip Tunisiją, taip Alžiriją 
žinojo apie Maroko ir Libijos sujungimą.

Susitarimas sujungti šias dvi valstybes buvo pasira
šytas rugpiūčio 13 dieną. Maroke jį patvirtino gyventojų 
referendumas, o Libijoje jis buvo patvirtintas dabartį-1 
nės Libijos atstovų pritarimu. Sujungimas yra legalus, 
a’tliktas pagal tose šalyse galiojančias teisinius nutari
mus. Libijos diktatorius numato Libijoje įvesti demo
kratinę santvarką, bet jai bus padėti pagrindai tiktai 
diktatoriui Chadafiui mirus. Abi valstybės sutarė ne
leisti Irano valdovui siųsti ginklų į Polisarijo sritį. Ten 
veikiantieji maištininkai, palikti be ginklų, turės aprimti. 
Alžerijoje, kai ji prisijungs prie Magrebo, taip pat bus 
įvesta demokratinė tvarka.

Kad dvi valstybės, kaip Marokas ir Libija, iki šio 
meto taip aštriai tarp savęs kovojusios, būtų galėjusios 
sudalyti vieną valstybę, tai turėjo būti priežasčių, ku
rios būtų galėjusios šias dvi valstybes suvienyti. Pran
cūzas Thierry Lalevee atrodo, gerai informuotas apie 
šitokias pakaitas, prancūzų spaudoje vieną kitą dalyką 
kelia viešumon. Prancūzijos užsienio reikalų ministeris 
Claude Cheysson skraidė tarp Čado, Rabato, Libijos ir 
Tuniso, siūlė įvairias formules, kol rado abiem bekovo- 
jančioms pusėms priimtiną išeitį. Čadas buvo pats svar
biausias kraštas, kuris labiausiai nukentėjo šiose dery
bose. Jau minėjome, kad Čado šiaurė kelis kartus ėjo iš 
rankų į rankas. Čado šiaurę buvo užėmę Libijos gerai 
ginkluoti kariai. Žmonių žudynės ilgus metus ėjo tarp 
Čado ir Libijos. Reikalas šiek tiek aprimo, kai Čado prie
šakiu atsistojo juodaodis lakūnas Hisen Habre, gavo iš 
Prancūzijos gerai patyrusių karių paramą ir išstūmė 
Libijos karius iš Čaęlo šiaurės. ...

Čadas buvo prancūzų kolonija ir prancūzų vyriausy
bė nenorėjo, kad laisvę gavusį Čadas patektų į sovietų 
sferą.. Prancūzai pasiuntė į Čadą gerai ginkluotus, lakū
nus ir galutinai išstūmė Chadafi jėgas iš’Čado šiaurės. 
Išstūmė, bet Libijos agentai dar ir šiandien maišosi Čado 
šiaurėje.

Dabar, kada abi valstybės — Marokas ir Libija — 
tapo viena Afrikos valstybė, tai ministeris Cheysson 
grįžo į Paryžių, parveždamas “gerą žinią”, būtent: Pran
cūzijos dalinys iš Čado galės grįžti į Prancūziją. Tai. 
reiškia, kad Čadas bus paliktas be Prancūzijos globos. 
Tai taip pat reiškia, kad Libijos karo jėgos galės pa
grobti Čado šiaurę ir įjungti ją į “Vieną valstybę”. He- 
sin Habre, Čado prezidentas, labai nepatenkintas šia 
žinia. Jam neleido pakankamai sustiprinti Čado, kad 
jis galėtų gintis nuo sovietinės Libijos. Jam aišku, kad 
šiaurės Čadas naujai valstybei reikalingas, kad Libija 
ir Marokas turėtų taiką, kuris galėtų tas valstybes su
jungti.

Čado prezidentas Habre nepatenkintas, nes jis žino, 
kad tos “vienos valstybės” pagrindan padėtas šiaurės 
Čadas. Jis patyrė, kad Libijos Chadafi, besilankydamas 
Rabate, privertė Maroko karalių įrašyti į susitarimą 
mintį, kur pripažįsta, kad šiaurės Čado ir Libijos gyven
tojai yra tos pačios musulmonų kilmės, kalba ta pačia 
tarme, todėl netektų stebėtis, jeigu tie kraštai būtų su-

Mes labai daug kalbame apie Izraelį, Egiptą, Persi
a's įlanką bei tuščius ginčus tarp prezidento Reagano ir 
Walter Mondale, bet mažai težinome, kas darosi Afrikoje. 
Pasirodo, kad ten gyvenimas verda. Visoje Afrikoje eina 
tarpusavės kovos, dažnai žūtbūtinės, bet vyksta ir nauji 
susitarimai, kurie turės įtakos ne vien tik Afrikos gyve
nimui, bet palies ir Ameriką-: "' , ! / *

Mes kartais nuę Jįtarto' girdėjo apie marokiečių 
kovas su Polisarijos maištininkais. Marokiečiams tek
davo susidurti su gerai ginkluotais partizanais, kurie ne
tikėtai užpuldavo marokiečius ir gerokai juos apkuldavo. 
Rečiau, bet panašiai užpuldavo maištininkus Maroko ka
riai, kurie ginklus rankose turėjusių žmonių nepasigailė
davo. Buvo kalbama, kad maištininkai gaudavo ginklus 
iš Rusijos, o dabar paaiškėjo, kad tuos ginklus buvusion 
Ispanijos Sacharon siunčia Iranas, valdovo Chomeinio įsa
kytas. Kuriam galui Iranui, vedančiam mirtiną kovą su 
irakiečiais, siųdti ginklus Sacharos partizanams, taip 
ir neaišku.

Bet tikrovė yra dar neaiškesnė. Iš pirmo žvilgsnio 
ji nepatikėtina. bet Afrikos gyvenimo tikrovė yra tokia: 
Nuo rugsėjo 1 dienos Marokas ir Libija yra viena vals
tybė. Karaliaus valdomas Marokas ir diktatoriaus val
doma Libija sudarė vieną valstybę. Viena yra Vidurže
mio jūros pakraštyje, šiaurės Afrikoje, o antroji yra 
Atlanto pakraštyje, Vakarų Afrikoje ,o jos jau nuo šio 
mėnesio pradžios skaitosi Viena Afrikos valstybė. Ma
roko karalius jau turi savo ambasadorius Tripolyje, o 
Libijos diktatorius tokį patį skaičių savo ištikimų atsto
vų jau turi Rabate.

Buvusią Ispanijos Sacharą šios dvi valstybės skaito 
savo žeme. Sachara jungia Maroką su Libija. Ta Sacha
ros juosta eina didžiausiu Afrikos smėlynu. Libija te-jungti į vieną galingą valstybę.
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IŠ 1919-1920 METU VILNIAUS 
DARBO ATSIMINIMŲ

(Tęsinys)

Jonas Nlstelis, St. Butkus!
(dabar karo spaudos — Karo ir!
Trimito bendradarbis), Tranas i
Piausxa, .Albinas Baubą, Romu
aldas Marcelis, Jonas Norvilą ir
Vincas Steponavičius. . - - i(

Sausio 2 d.ftetvirtadieui) atėJ'vėliau koncertų, snektak-1 
Jęs į Tarybos ,tūmu5 ne tik ra-! j!* ° .<“« jUOSe M Vil”iaUS 
dau interesantų, korespondentų laivių ylau.o Didz. gimna- 
bei šiaip besiteiraujančių dėl Z’Ja' :
susidariusios būties inteligentų, Rusams traukiantis 'ig ^il- 
bet ir patyriau, jog mano girdė- niaus'ir Įeinant Vokiečiams,tuos 
ti šūviai yra lenkų susišaudy- namus sugebėjo perimti tarna-

« mas >u darbininkais prie Varnų 
| (seniau Chersono, dabar Damb- 
| lavjsko, lietuviškai Jakšto-Dam

brausko) Nr. 5.
Tai dideli namai su sale, ku

rioje 1905 m. revoliucijos gady
nėje būdavo triukšmingų mi-

vęs tuomet mieste savivaldybėj 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos veikėjas Pr. Eidukevičius ir 
įrengti ten darbininkų valgyk
lą, klubą ir kitką.

1918 XII 15 Įsisteigusi Vil
niaus darbininkų taryba, pate
kusi komunistų vadovybėn, čia 
darė savo plenumu ir prezidiu
mo susirinkimus, mitingus, par
tinius pasitarimus, rinko gink
lus ir t.t

Taigi šitą <£vamu lizdą” (wro~ 
nie gniuždo) karinė lenkų vado
vybė ryžosi likviduoti, kad ap
sidraustų nuo galimų gilkluotų 
išsišokimų iš čia kautynių me
tu su besiartinančia raudonąją 
kariuomene.

Dar sausio mėn. 1 d. vakare 
rotmistras Jurgis Dambrauskas 
apsupo tuos namus ir pareika
lavo tuojau atiduoti visus gink
lus.

Ten tuomet kaip tik ėjo Tary
bos prezidiumo posėdis ir, be 
to, buvo dar nemaža šiaip jau 
darbininku *r partinių veikėjų, 
ypač komunistų. Vadovai jų 
tarpe darbininkų tarybos pir
mininkas Pr. Eidukevičius, nie 
ko nelaukdamas pasišalino (kiti 
jųjų pasiekė net raudojąją ar
miją ir ragino ją paskubėti va-

I duoti Vilniaus darbininkų), bet 
Ūkusioji ėmė gintis.

Sausio 2 d. prieš piet jau pri
trūko šovinių, tad daugumas 
pasidavė lenkams, bet 9-ni gy
nėsi dar ligi 3 vai. po piet, kai 
paskutiniais šūviais 5 jųjų (ta- ’ 
rybes sekretorius šimkelevi- 

| ius - Raizenas, šapiras - Assas, 
Kunigas, ^Čatpelickis ir Viežbic- - 
kis-patys nusižudė, u vienas, Ro 
mualdas (tikr. Pilar von PiL 'I . ■chan),tik susižeidė ir . pateko į 
lenkii rankas.! lenkų rankas pa
lėk .>110 šautuvų (pasak gen. 
Veitkos) kurie tokiam R. Mie- 
nickui (Wilno w polskim wysil- 
ku zbrojnyn, 1930 m.) užaugo 
ligi 1,000. ~ I ‘O I

Viena nusižudžiusiųjų, Boni
facą Viežbidkį (bene iš tėvų 
Virbaliu kilusį?) gerai pažino
jau dar nuo 1905 m. Tai buvo 
gražus ir kilnus vyras, kurpius, 
nuo pusės 90-tųjų metų veik
lus L. S. D. P. Vilniaus orga- I 
nizacijos narys, bet vėliau, ve
dęs tos pat organizacijos nare | 
ir sukūręs šeimyna, šiaip . par
tijai tik patarnaudavo, čia 1906 
m. priglausdamas pas -avė slap 
tą spaustuvę, kurioje dirbo Vnc 
lovas Biržiška su Ant. Čechavi
čium; čia IV-sios Valstybės Dū 
mos rinkimuose eidamas parti
niu kandidatu: čia 1918 m. gruo 
džio mėn. iš darbininkų tary
bos priimdamas miesto ūkao ko
misaro pareigas.

Mykolas Biržiška 
(Bus daugiau)

Maroko karalius žino, kad jis kišasi ne Į savo rei
kalus. Afrikos reikalus pažistantieji. žino, kad Chadafi 
seniai norėjo šiaurės Čado. Jis Jbuyo pasišokęs užimti 
visą Čadą, bet prancūzai jam nėleidė, o dabar Chadafi 
turės laisvas rankas.

Kodėl Marokas šitaip pasielgė? Jam labai brangiai 
kainavo Polisarijo reikalas. Ispanijos. Sacharoj prasidė
jusios kovos labai brangiai kainavo Marokui. Maištinin
kai gaudavo Irano ginklus, bet visi žino, kad Chadafi, 
Maskvos agentas, apginkluodavo Polisarijo maištininkus. 
Jis nedavė Marokui ramybės, kol Maroko karalius ne
įrašė Čado šiaurės klausimo į “vienos valstybės” susita
rimą. Laimėjo Prancūzija, laimėjo Marokas ir susidarė 
galimybės prijungti prie “vieningos valstybės” Tunisiją, 
Alžiriją ir Mauritaniją. Prie šios valstybės prisijungtų 
Čadas ir visa eilė kitų Afrikos valstybių, kurioms negręs- 
tų sovietinės Įtakos baimė. Maroko diplomatai tvirtina, 
kad ši sąjunga atneštų galą nerimui, bet galėtų būti at
virkščiai — Chadafi galėtų tapti visos šiaurės Afrikos 
valstybių valdovu. Jis turėtų galingiausias karo jėgas, 
sustiprintas naujaisiais sovietų ginklais. ?IRKITS IAV TAUPYMO BONUS

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Kraujo valymui ir nuodų iš organizmo paša
linimui tinka jaunų dobilų šaknų ir našlaičių žie
dų arbata. Jos pagaminimas: į vieną puoduką 
vandens įdėti saują tų produktų ir išvirinti. At
aušinus išgerti. Norint išlaikyti gražią ir norma
lią veido išvaizdą, jį prisieina nuolat prižiūrėti ir 
maitinti. Kaip visam kūnui, taip ir jo daliai — 
veidui reikalingi vitaminai, mineralai, proteinai 
ir visos kitos mitybos sudėtys. Gražaus veido tau
sojimui naudojant maskę, pirma prisieina veidą 
pakaitinti garais, kad atsidarytų porai, ir tik tada 
uždėti paruoštą maskę. (Plačiau apie maskės pa
gaminimą ir jos naudojimą žiūrėk “Gražumas at
neša moteriai laimę” skiltį.)
a MOTERYS, NEIEŠKOKITE GROŽIO 

KREMUOSE

Visame pasaulyje pagarsėjusi kosmetinių 
priemonių ir grožio žinove Helena Rubinštein, 
net 80 i. u;'. ’: amžiaus sulaukusi, kiekvienenais me
tais atvažiuod. vo ieškoti grožio priemonių ir bū
dų į gydytojo B'rcher Benner kliniką Šveicari
joje, Ženevos mieste.

Ji pirmą kartą į šią sanatoriją atsilankė 1935 
metais. Jos palydove buvo paskirta tos sanatori
jos gailestingoji sesuo, kuri buvo dvigubai sto
resnė už Heleną Rubinštein. bet jos veido oda 
buvo labai graži, sveika ir neturėjo jokių raukš
lių nei dėmių. Viešnia, tarytum išalkęs erelis, 
tuojau puolėsi klausinėti palydovę:

— Jūs turite tokią gražią veido odą, kokios 
'aš dar nesu mačiusi. Daugybė mano klijenčių su
mokėtų didžiausias sumas, galėdamos turėti tokią 
'veido spalvą ir žavią odą. Pastebėjau, kad ir visos 
kitos jūsų draugės tokiu grožiu pasižymi. Šalty- 
kite, kokius produktus jūs naudojate tam rei
kalui?

Užklaustoji, nusijuokdama atsakė: “Mes vei
do grožiui palaikyti nenaudojame jokių vaistų nei 
kremų”.

Į Viešnia nepatikėdama papurtė savo palvą, 
galvodarma, kad jos palydovė jai meluoja. Ji btffo 

'pasiryžusi tą paslaptį kaip nors atidengti ir su-‘ 
žinoti to kremo receptą. Bet vėliąu įsitikinusi, 
kad jai sakoma teisybė, nutarė patarti visoms 
savo klijentėms vizituoti B. Benner kliniką, iš ku
rios ligonės išeidavo su ružava veido spalvazjr 
stangria, kaip mažų vaikų, oda. O J>ati Helena 
Rubinštein, sužavėta tos klinikos gydymo reąį- 
tatais, pasiūlė gydytojui B. Benner susijungti lu 
jos kosmetine prekybos įmone ir krauti iš to fftil- 
žinišką kapitalą. Tačiau gydytojas Bircher Bim- 
ner tą viliojantį pasiūlymą atmetė.

Vienok Helena Rubinštein nesileido būti nu
galėta: ji New Yorke laikomuose savo grožio sa- 
lionūose paskleidė šūkį: “Moterys, vieną dieną 
skirkime mūsų grožiui — maitinkimės tik vaisiais 
ir daržovėmis, kurie palaiko ir tausoja bei valo 
mūsų veido odą.

Ji žinojo, kad tos priemonės per veido odą pa
šalina kūno nešvąrumus, kurie veide pasireiškia 
spuogais ir kitokiais pavidalais. Visi tie nešva- 
rumąi, pastebimi ir veide, iš kūno ir kraujo pa
šalinami atitinkamu maistu. Taip pat maistu ša
linant iš kūno nešvarumus ir nuodus, kasdien rei
kia įsigyti pakankamą kiekį vitamino C (jo yra 
citrinose, apelsinuose, morkose). Toliau maitin
tis tokiu maistu, kuris pakeičia gyvuliniame mais
te esamus proteinus^

Tabakas yra pats pikčiausias odos priešas. 
Jei moterys žinotų kaip rūkymas kenkia jų veido 
grožiui ir spalvai,> tuojau liautųsi rūkiusios.

Moterims, turinčioms sausą ir riebia odą .gy
dytojas B. Biretieris pataria maitintis tokia die
ta: pradžioje imti augalinius, vidurius fiuosuo- 
jančius produktus, išvalančius iš organizmo tok
sinus, Po to, vieną aj dvį diena? pąsninkauti, 
imant tik vaisių ar dąyžoYių sultis. į ryto 200 
gr. vaisių sųįčių ąr jųįgdolu pieno 150 gr- ir puo
duką vaistažolių arbatos. Vidudienį: $0 gr. vai
sių sulčių, 150 gr. daržovių sulčių ir puoduką so
jos pieno. Vakare — tas pats karo ir tytą. Antrą 
dieną naudoti šviežhis ar džiovimus vairius. Tre

čia dieną juodos duonos gabaliukas su augaliniais 
riebalais —aliejum. Toliau — žalių salotų lapai, 
sumaišyti su augaliniu aliejum. Naudoti iki bus 
nebematom! spuogai. Po to, įjungti duonos rie
kutę su šviežiu sviestu ir išgerti puoduką arbat
žolių (pagal pasirinkimą) arbatos. Vakarienei 
jau galima valgyti nevalytus ir išvirtus ryžius, 
tušintas daržoves. Vėliau jau galima valgyti bal
to. bet ne fermentuotą sūrio gabalėlį. Daržoves 
visada reikia suvalgyti pirma kitokio maisto.

Išorinis gydymas: 5 minutės saulės vonios, 
pamažu prailginant laiką. Žiemos metu, kai nė
ra saulėtų dienų, galima naudotis dirbtina švie
sa, bet tik gydytojo priežiūroje ir nurodymu. Nu
statytą laiką pasivaikščiojimas gryname ore ir 
šiltos ar drungnos vonios'bei dušas.

(Bus daugiau)

SUSITIKIMAS MONTANOJ

Praeitų metu Nauiienų atkarpoie ėjo I. Pu- 
šėno romanas “Susitikimas Montanoj’ . Šiomis 
diehomis pradėsime soausdinti to paties auto
riaus naują romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų įsigyti Pušėno “Susitikimas Mon- 
Itanoj” ar kitus jo lęidinius, prašome kreiptis į 
Genutės leidyklą. 327 psl. $5. Petras Gedvilą, 2008 
Hobson, Hot Springs, Ar. 71913.

“*•  --------------------- --------- - -
4—Naujienos, Friday, September 14, 1984
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VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 

MMlIllllilllllllllllllllllllllllllllllllM

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

W38 S. Manheim Rd^ Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina akis- Pritaiko akining 
ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

ketvirtai 5—7 Tai. vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef-: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla, 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymss 
iš {vairiy itstumy.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996
4a

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
Re ŠERĖNAS. TeL 925-8063

—

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOS VALANDOS

BoitedienUU ir iakmaU«ai*ia 
nuo 8:30 iki 9:89 vaL ryt*. 
Stoti.. WOPA - 1499 AM 

trBBsUu.|amM Ii ate, «tu4$3« 
MarqiNN, Parte,

— Akte. Daotea 
T«4at« 778-1543

’159 Sk MAPLEWOOD AVI.
CMtCAGO, n. frMO

“Lietuvos Aidai

ano £L

¥1*^ Midoe a WCkV Ce*?**£„ 
I<3C /JL

% ^TTS 11iP i M arvM.

W. 7 let
■ x I

Chirac*. (uinfw

Į

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuvių Našlių , 
Našliukių ir Pavienų draugiško j 
klubo susirinkimas įvyks penk-< 
tadienį, rugsėjo 14 d. 6 vai. vak., 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
jra svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

Maistui ir be receptų vais
tams mokesčiai bus sumažinti 
iki proc., o kitiems dalykams 
bus paidinti 1 proc. Gydytojų 
prirašytiems receptams nebus 
jokių mokesčių.

® Soc. See. pomirtinė pensi-: 
ninko pašalpa $225 gali būti* iš
mokama tik velionio žmonai ar 
ba jo išlaikomiems vaikams.

Jmoorhearlfunc

; * RI0.

Gyv. Ormro, Wisconsin

Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Valerija, posūnis Jonas Pileckis 

su šeima, švogerka Bronė Mickienė su šeima, gyv. Kanadoje, 
brolienė Olga Sabaliauskienė su šeima ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko seserys — Ona Trainienė ir 
Olga su šeimomis bei broliai — Kazimieras. Viktoras ir An
tanas Virbalai su šeimomis.

j Penktadienį* 4:00 vai. p. p. iki 9:00 vai vak. kūnas 
Įbus pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th 
St., Chicagoje.

| šeštadienį, rugsėjo 15 d. 11:00 vai. ryte bus lydimas 
j iš koplyčios šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o 
Į po gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lie- 
| tuvių kapinėse.

Visi a .a. Jono giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. r

NiHi^dv lieka: žf>te»a, posūnis, seserys, broliai, (riminės.

JONAS VIRBALAS

Anskčiau gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėj 

Mirė 1984 m. rugsėjo 10 d., sulaukęs 76 metu amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Rokiškio aps.

ai dot ir*"! ų di lyifcilyyHm Lack ir Sū
Telef. 73

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitls

(312) 226-1344

__________

GAIDAS - DAIMID
^ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 827-1741 — 1712

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

HODERNTŽKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Kontraktoriai prižadėjo vežti smėlį, juodžemį ar molį, o jie vežė 

. paveiksle matomus akmenis, ir cemento blokus.

KAS DEDASI CHICAGOS LIETUVIŲ

Čionai noriu, referuoti į “Nau- lyjel Bet aš mėginsiu aprašyti 
įjieųosę” talpintą; trumpą apra- kaip tas viskas prasidėjo. Tie- 
'šymą ir dvi fotografijas rugptū- sa, kad rytinėje kąpjųių gemėje 
čio 18, 19j4 m. ir Juliaus Kuzo yra daug žemtį viėtii vir tžlų, bet 
aprašymą, tilpusi “Naujieno- tai' nereiškia, kad męs tą'žemę 

turime užversti cemejitb didžiu
liais gabalais, vietomis net su 
geležies štangomis.

1976 metais 4-rių puslapių 
pampletuką ir sausio 25 d. tų 
pačių metų, sklypų savininkų 
susirinkime visiems sklypų sa-

Į vininkams buvo išdalinta. Ten 
‘ plačiai aprašyta^, apie kapinių 

rytinės žemės padėtį.

Su .dabartiniu kontraktonum, 
kalba prasidėjo dar 1982 metais.
Jis. kapinėms pasiūlė už dyką 
atvežti .žemės ir supilti j žemas 
vietas, jeigu mes (kapinių direk 
toriai) sutiktume jam pavelyti 
išpiauti vielinėje tvaroje “sky
lę” ir įdėti vartus. 1982 metais, nulinius nusikaltimus.

eio 18, 19j4 m. ir Juliaus Kuzo 

se” rugpiūčio 24 d., 1984 nV“

Po paveikslais parašyta, kad 
rytinėje kapinių žemės gale (pa* 
gal Cork Avė., tarpe 81 st ir 83rd 
gatvių) yra daug žemų vietų ir 
ten priveš smėlio ii juodže
mio, bet pasižiūrėjus Į tas dvil 
footgrafijas, ten matosi didžiu
liai gabalai cemento skeveld 
rų.

Julius Kuzas savo aprašyme 
rugiūčio 24 d., 1984 m. labai gra
žiai aprašo, bet jis- apsilenkia su Į 
daug faktų ir nežino, o gal ne
nori žinoti tkros padėties.

Viską detaliai aprašyti, imtų 
perdaug laiko ir vietos laikraš-i 

kontraktorius negavo pylimui 
žemės.

1983 metais pavasary vėl krei
pėsi į kapines su ta pačia pro-p 
pozicija. Didžiuma direktorių v 
tam pritarė ir paliko Darbo Ko
misijos priežiūrai. Visi direkto
riai suprato, kad kontraktorius 
atveš geros žemės —molio,- smė
lio, šlynos ar juodžemio, bet ne . 
cemento skeveldrų. Kontrakto 
jokio neparašė tik žodžie sutar- * j 
tis. Kontraktorius pradėjo dar- ■ 
buotis ir atrodė viskas tvarkoj, j 
Bet pastebėjo Justice miestelio 
politikieriai ir prie kontrakto-v 
riaiis prisikabino.

Antanas Pavilionis
- Povei \

(Bus daugiau)

® Pagal 1983 m. nuostatus vi- O
su rūšių Soc. See. pašalpos yra 
sulaikomos tiems, kurie sėdi ka 
įėjimuose už padarytus krimi-

Augustinui Zigaičiui

staigiai mirus,

uoširdžią užuojauta reiškiame jo žmonai Marijai, 
dukroms, sūnums ir seserims su šeimomis bei 

kitiems giminėms ir pažįstamiems.
MAGDALENA, PRANAS. DR. DALIA LR 
LEONAS, MD. ŠULAI

KONSTANCIJA IR VYTAUTAS ČEPAI

Z—

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinoii
TeL 974-4410

Nuo 1914 metų
MTDI.AYD FEDERAL SAV- 
INGS apUrrauia taupymo ir 
namų paskolų reikalu * V AS AITIS-B UTKUSVISOS

Dėkojame 
už mums parodytu pa- 

' Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

MIDLAND
FEDERAL

2457 W. 69U
Chicago, II

TeU ?2S

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. Tlst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JKAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI t

=

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

PiUrėjaI ir laidojimo direktoriai:

lakstės automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue \ 
Cicero, Illinois

Friday. September 14, 1981
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RJLAL ESTATE FOR SALI
Aun* — FtrOavlnuH

buvo pagerbta atsi- 
viencs minutės tyla, 
buvo pareikšta gili

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

Vidmantas lankė ir 
iv. Antano parapijos 
kos mokyklą. Buvo 
skautas, priklausė

— Moterims ir vaikams už-1 
drausta valgyti Michigan eže-} 
ro lydekas ir rausvas' lašišas 
(salmon). Jos surijo daug įvai
rių nuodų.

buvo, 
labai 
labai 

pergyveno. Žmonai

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. '

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

e

Didelis, gražiai įrengtas bungalow- 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

BUTŲ NUOMAVIMAS
- B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

t> NOTARIATAS • VERTIMU.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

I. BACEVIČIUS — BEIJL REALT8
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

•:Ž'

A. A. Vinco Jonkaičio at 
minčiai, vietoj gėlių, giminai 
čiai Elena ir Klemensas čižaus. 
kai aukojo 20 dol. Naujienoms
Taipgi aukojo 5 dol. Naujienoms 
Em; I i į a M o rk ūn i ?nė.

š i r d i n g ai dėkojame. (A d i n.)

Ruduo, krenta lupai, u mir
ties, angelas nusineša vis dau- 
g au ir mūsų tautiečių. Natūra 
lu, nors ir gaila, kai miršta su
laukę brandaus amžiaus, bet rug 
sėjo 6 d. palaidojome, pačiame 
amžiaus stiprumo, 38 metų Vid
mantą Daukšą.

Vidmantas buvo gimęs Vo
kietijoje. Iš Vokietijos jo tėve
lis išemigravo darbams į Aus
traliją ,o mamytė, kiek vėliau 
į JAV. Ciceroje susipažino su 
kpL Jonu Daukša ,su kuriuo 
ilgus metus drauge išgyveno. 
K:i kpt; Daukša ėmė JAV pi
lietybę, tai įsisūnijo Vidmantą.

baigė prie 
liluanisti- i

Mindaugo 
draugovės šeškų skilčiai. Mor
ton aukštesnėje mokykloje su
sipažino su viena lenkaite ir jų 
draugystė baigėsi vedybomis. 
Susilaukė dukrelės. Bet Vidman 
tas turėjo tokį darbą, kad turė
jo važinėti po plačias Čikagos 
apylinkes. Kartą, grįžęs iš ke
lionės ,rado žmonos malonų laiš j 
kelį ir atsisveikinimą, kad ji jau 
gyvena su kitu...

Daugiausiai Vidmantui 
gaila dukrelės, nes jis ją 
mylėjo ir jos netekimą 
skaudžiai
negrįžtant ir su kitu vyru susi
laukus dar dviejų vaikelių ir 
Vidmantas ėmė dairytis kitos 
gyvenimo draugės, kurią netru
kus ir susirado.

Sunkus pergyvenimai, atsilie
pė į Vidmanto širdį ir rugsėjo 
2 d. jis gavo širdies ataką, kurį 
baigėsi mirtimi. Motina, note-

____

SgruEantš
SENTRY'2 

Flea & Tick Collar

raw Reas • Xias Teks |

£

ii.

£

kusi vienintelio sūnaus, labai rū
pinosi, kaip geriau ir gražiau jį 
palaidoti, bet tie rūpesčiai ir ją 
zri/ertė prie š rdies atakos. Rug 
sėū) I d. sustojo ir jos širdis.

Butkienė Vidmanto laidotuves 
nukėlė vieną dieną vėliau ir gre
ta jo kolycioje pašarvavo ir mo-

Bau gia usiai šias la do t u ves 
pergyveno Vidmanto dukrelė, uk 
ri kapinėse tavo nualpusį. Dvi- 
Mbonrs laidotuvėmis rūpinosi 

šeimos draugas Krumplys. Bu
vo atskridęs ir Stefutės brolis. 
Laidotuvių direktorė Butkienė 
iurėjo daug darbo, bet viską su
tvarkė gražiai, tvarkingai ir lai
ku. Iš kapinių visi dalyviai bu
vo užprašyti pietų.

bažnyčioje ir kapinėse mal
e's kalbėjo kun. Antanas Mar
kus, giedojo solistė Genovaitė 
Mažeikienė su kuria Stefutė vie
noje darbovietėje buvo dirbusi.

Ilsėkis ramybėj?!
S. Paulauskas

Suvalkiečių Draugija
Chicsgos Lietuvių Suvalkie

čių Draugijos pusmetinis na
rių susirinkimas įvyko birželio 
22 dieną Anelės salėje. Pirmi
ninkas Leonas Vasilioyas atida
rė ^susirinkimą, pasveikino vi
sus narius susirinkusius, kurių 
buvo gražus būrys susirinkęs ir 
pranešė liūdną žinią, kad mirė 
viena mūsų draugijos narė Anna 
Trakin. Ji 
stojimu ir 
jos šejmai 
užuojauta.

Buvo perskaityti pranešimai 
iš praeito susirinkimo, jie buvo 
narių vienbalsiai priimti. Pir
mininkas pranešė, kad turėsim 
atostogas.

Buvo pranešta, kad serga 
Jennie Chinston. Helen Čižaus- 
kas, Eugenija Stungys. Josephi- 
na Kriščiūnas ir Maiy Radziu- 
kėnas. Jiems visiems palinkėta 
greit pasveikti; \ -.

Vė'inu buvo vaišės. Nariai 
r^ėgsita pasivaišinti, (pasikalbė

ti, smagiai praleisti laiką su sa-

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

susirinkimas įvyks 
spalio 25 dieną. 1

Eugenija Strungys, keresp

I S:- '-

RIAL METATE rOR KALK 
Musai, Žami —

Jiiilf
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiAJtil

12 TĖVAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKXJLXAU. 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu i

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-774J

— Tautos Fondo Chicagos 
Komitetas šių metų rugsėjo m. 
22 dieną (šeštadienį) rengia

TAUTOS FONDO
METINĘ VAKARIENĘ ;

6:30 vai. po pietų Lietuvių Tau
tiniuose namuose, 6122 South 
Kedzie Avenue.

Vakarienėje maloniai suliko 
dalyvauti VLIKo pirmininkas 
dr.fc K. Bobelis ir Tautos Fondo 
pirmininkas J. Giedraitis.

Tautos Fondas yra VLIKo iž
dininkas. Fondas talkina VLL, 
Kui visuose Lietuvos išlaisvini j 
mo darbuose, juos finansuoda-j 
mas.

Maloniai kviečiame visus lie-į 
tuvius šioje vakarienėje daly-Į 
vauti. Savo dalyvavimu Jūs pa-į 
remsite moraliai ir materialiai j 
Tautos Fondo atliekamus dar-Į 
bus. !

MMh

--X a. f

sa, pakeičiant plačiai naudo- pą ir pasakė, kad jis b? pagrin- 
jančiuš digitalis, inderall ir kt. do ją kritikavęs.
vaistus, kurie iki šiol buvo stan
dartiniais gydant- širdies ligą 
Tas vaistas vadinamas Milrino
ne, stipriau veikią sunegalavu
sią širdį žmonių, kuriems nepa
deda.bet kurie kiti medika
mentai.

Teigiama, iad iki šiol mini
mas vaistas neparodė gerų pa
sekmių, pagal dr. Donald Baim, 
kuris jį praktiškai tyrinėjo.

Tačiau, manoma, kad Food & 
Drug Administracija 1—2 metų 
laikotarpyje, leis visiems naudo-

Boston, Mass. — Venas eks-j t’- Mitrinome vaistą, kurį atra- 
lermentalinis vaistas, dramatis-} do Sterling Winthrop, 
kai pataisąs sąlygas žmonių, ku
rie kenčia su kai kuriais 
krautais širdies 
ir 
voliuaonizuoti širdies priežiū-

Vakarienėje meninę dali at
liks sesutės Regina ir Kristina 
B'ulkūnaitės iš Detroito.

Apie dalyvavimą prašome 
pranešti iki rugsėjo mėn. 18 d. 
tel. 737-1920 ir 925-6193. Va
karienė —: $15 asmeniui.

VAISTAI KOVOJE SU 
ŠIRDIES negalavimu:

Milrinome vaistą, kiną atra-

su. — Vežikų pirmininkas pasi- 
negalavimafc/ žadėjo balsuoti už Reaganą, o 

ydytojų teigimais, gali re- Chicagos vežikų skyrius pasiža-

I V

dėjo balsuoti už Mondale.

-— Geraldine Ferrara telefonu
[ pašaukė New Yorko arkivysku- I

PASSBOOK
SAVINGS

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite: •

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

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA «—• $17. '(Persiuntiinri pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

"1

1

£— Reaganas paskyrė 11 mi- f 
lijanų dolerių kongreso knygy
nui, kad knygas nepaskęstų dul

kėse. i

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto laMLatį.
Dirbu ir užmiesčiuose, grėH, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman t
. • Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Aven 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Triaminic® Syrup 
Triaminicįn® Tablets 
_ °r 
Triaminic-12® Tablets

- - - n’“* K

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at,
C 1934 Oorsev Laboratories Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501.

ase us for 
financing 

AT 0UI LOW MATE
> y;*ith «n>avw 
t «fwco w

FSLIC
1111

InUrwst Compounded 
Daily md Paid Quarterly

Interest Rate* 
pa»d on Sanngs

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NeajienoM galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, rfeaoinfen& veikėjo ir rašytojo atėminimiu.

IK A. Guaea — MINTYS IR DARBAI, 259 paL. Mečia 1905 
metų {vykina, J&blon&kio ir Totoraičio jauna* dienai Ir 
rdidrūpinimą 18.00

I>. A. 1. Guaaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais vlršeMais, tik

Ūk. A. J. Gumen — AUK1TA KULTŪRA -- ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik -___

MOO 
13.00

hm

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI parsiuntimo IDaidama.

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283. <:

(Brighton Parke išnuomoja
mas 2-jų kambarių butas su vo
nia ir baldais, pirmame aukšte, 
nerūkančiam, vyresnio amžiaus 
asmeniui.

Tel. 376-9643

Naujai aitrdmorftuoltame nąi 
me išnuomojami- 2 butai. Vienas; 
5, kitas 6 kambarių, Giedroje? 
Arti krautuvių ir susisiekimo.

656-2889

I'

JOHN GIBAITTS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) ;<b-8700

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Dengiame ir .taisome visu 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti 
y. ARVYDAS KIELA 

c6557 S. Talman Avenue 
Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737^171^

M. ŠIMKUS 
Notary Publie 

INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewcod, Tel. 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šyčiai ir kitokie blankai.

Homeownersinsurance
Good serytce/Goodp

F. Zapolis, Agent - 
3208’/2 W. 95th St 

Everg. Park, Jll.
60642 - 424-8654

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPtNAS 

Darbo valandos: Kasdien: noc 
8 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Sestai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1449 West S3rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo ralandoc

m

9606 S. KmM« Ar*. 
Chicago, I1L <0629 

Tel: 778-8000

'• Kokia yra modersi žmona 
Moderni žmona yra tokia, kuri 
atidedh darbus, kuriuos ra 
gali padaryti per savaitgalį.

, ----------.......... t.t

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

» Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna* 
oia Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su per
siūti mu).

< — Naūjleno*, Chicago, 8, HL


