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VLIKo pareiškimas Jaltos klausimu
1945 m. vasario 11 d. Jaltos 

susitarimai yra karo, meto su
sitarimai tarp JAV prezidento 
Franklin D. Roosevelt, D. Bri- 
Įtarijos mirfįterio piijn’ilinko 
Winston S. Churchill ir Sovie
tų Komisarų Tarybos pirminin
ko J. Stalin. Išlaisvintos Euro
pos Deklaracijoje jie nustatė 
uendras gaires sprendžiant išJais 
vintos Europos politines ir ūki
nes problemas.

Šią ja Deklaracija, buvo pažeis 
ti Atlanto Charterio principai 
liečiantys pavergtąsias valsty
bes. Atlanto Charteryje skelbia
ma: • J

“Trečia — jie gerbia visų tau
tų teises pasirinkti vaildžios fir
mą, kurioje jie nori gyventi; jie 
norį matyti, kad būtų atstatytos 
suvereninės teisės ir savivalda 
visoms tautoms iš kurių jėga 
tatai buvo atimta”.

Tuo tarpu Jalios Deklaraci
joje skaitome:

“ai yrą Atlanto Chartos prin
cipai: visų tautų laisvė pasirink
ti valdžios formą, kurioje jie ne
ri gyventi; suverininių teisių iT 
savivaldos atstatymas toms tau
toms, iš kurių prievarta tatai iš-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba-gegužės 31 d. savo būs
tinėje Čikagoje turėjo posėdį, 
kurį pravedė pats pirm. dr. K. 
Šidlauskas. Savo pranešime pa
žymėjo,. kad dalyvavo Čikagos 
ALTo skyriaus konferencijoje, 
kuri praėjo su pasisekimu. T. 
Blinstrubas papasakojo apie sėk 
minga Liet. Tautinės Sąjungos Į 
seimą, kurįan^e jis padarė pl a-1 
tų pranešimą apie Amer. Lietu-1
vių Tarybos" veiklą. Seime buvo 
parodyta daug prielankumo AL- 
Tui.

ATGHANISTAH 1 KASHMIR

TIBET (CHINA)

; REAGANAS VADOVAUJA ŠEŠIŲ VALS
TYBIŲ EKONOMINEI KONFERENCIJAI 

Prezidentas pranešė suvažiavusiems, kad netolimoje 
ateityje bus sumažinti dividendai

ropos rinkes pirmininką Caskm 
Thom.

IRAN
WEST PAKISTAN

Karachi

INDIA Calcutta

1. Teisįrihi'Jįpp^^įįi. Jaltos
• j. • •• . -T iįjk ; isiv/žLkr • ' -L

tręčiųj į atžviigiu;4>^^it|tį Lie
tuvos, jie yra res i^r^įc^ąk- 
tai, t .y. aktai kūifeitret^š^ns ' 
nesuteikia. teisių ar uždeda ■'jpa1- 
reigų. . . • ? ■

: 2; Curzono linija Lietuvai 'nė
ra naudinga, neš Lenkijos pusė' 
je palieka Seinai, Punskas ir Ši
tos grynai lietuviškos žemės.-

3.: Sovietų prievarta įvykdy
ta Rytų ir Centro Europos so 
vietizacija, pasiremiant Jaltos 
susitarimais suformuojant laiki
nas vyriausybes ir rinkimų Įvyk
dymą, yra priešingai Atlanto 
Charterio ir tautų apsisprendi
mo principams. (ELTA)

Pasiruošinsfai. Amerikos .. 
Detuviu kongresui

Čikagoje vyksta nuoširdūs pa- 
^ruošimai Amerikos lietuvių 
kongresui, kuris įvyks šiame 
mieste spalio 27-28 d. Posėdžiau 
Ja įvaiiScs kongreso rengimo 
komisijos. Sudarytas paruošia
mųjų darbų kalendorius, nužy
mint kas iki kurios dienos turi 
būti padaryta. Išsiųsta 535 laiš
kai JAV senatoriams ir kongres
menams, kviečiant juos į kon
greso garbės komitetą. Kongre
so finansų komitetas, kurio pir
mininkas M. Pranevičius, o na
riai P. Buėas, dri J. Valaitis ir 
inž. G. J. Lazauskas, sfrdarė kon-1 
graso pajamų ir išlaidų sąmatą. 
Išsiuntinėti laiškai ALTo sky
riams su formomis sveikini
mams, kurie bus išspausdinti spe 
cialiame kongreso leidiny.

Kongreso metu įvyks banke 
tas, kurį organizuoja Birutė 
Skorubskienė su talkininkėmis 
Sudaryta rezoliucijų komisija 
kurios pirm. T. Blinstrubas, na
riai inž. V. Naudžius, J. Talan 
dis ir dr. VI. Šimaitis.

Amerikos Lietuvių
Tarybos posėdis

EAST 
PAKISTAN 
rt Dacca®

Dr..‘Vl. ŠimaiSš pranešė, apie 
Amer. liet, kongreso paruošia
muosius darbus. Dr. L. Kriau-. 
čeliūnas pranešė, kžd šiai vasa
rai iinternu •-Jungt. Pabaltiečių 
komitete priimtas stud. Algis 
Šilas.’ --Inž. G. Lazauskas supa
žindino šu gautais ALTo centro 
įstaigoje raštais. Kum J. Pruns- 
kis papasakojo apie mezgamus 
ryšius su didžiąją'Čikagos spau
da. pranešė apie. Pavergtų tautų 
komiteto planą vieton demons
tracijos Pavergtų tautų savai
tės proga sušaukti amerikiečių 
spaudos ir TV atstovus specia
liam nasikalheiimui. kur oarink 
ti

llZgFi

tautą atstovai pain- 
padėtį Jfeskyos 

^feuosė: & 
SBL : Alffeiif.

komi
teto Peted J^įber-

roth pasimatys su
.Kubos 

sportinin’^aĄįs;^lyyaufi L Los 
Angėles .oĮL^piadojeėL-vL;}7

—žjaporii j bs^pfeni j eras a tskri 
do į --Londa^ąp kdd - galėtu “daly- 
vautn-B' valstybių konlerehcijoj. 
Bus aptariamas, aliejaus išveži
mas ič Persijos įlankos.

— Anksčiau Meksikos vyriau
sybei, rėmė Salvadoro maištinin
kus ,b dabar pasiuntė stiprią de- 
ėljad|ją į Napoleono Du artė s 
inauguraciją.

— B’jrmin.gamo sportininkė 
iChršsty šepšas nešė olimpinį 
žibintą į Los Angeles.

g Wosr Pakista (paps 55 suHion)
§ ’ ' .. \ 
įk last Pakistas (pop* 70 mUCoa)
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Vakar sieliai pradėjo mėtyti akmenis į policiją New Dehli mieste ir
.jKašmiro provincijoj- Vakar žuv^r' *27 sieliai. Policijai įsakyta šauti į

I ■M I :

INDIRA GANDHI ŽINO, KAD BUS 
SUNKU APRAMINTI AISTRAS

klausimas nebuvo iš-

žino, kad Jamali Bliin- 
buvo nedidelės sichų

New Dehli ir Kašmire ekstremistai mėtė 
> .. akmenis i policiją. 27 žuvo. •

NEW DELHI, Ind. — Indijoj 
dvi dienas ėjo kruvinos kovos 
tarp kariuomenės, policijos ir 
kraštutinės sichų. teroristų gru
pės, bet 
spręstas.

Sichai 
dranvale
teroristų grupės vadas. Daugu
ma sichų nepritarė Bhindran- 
vale vedamai terorizmo politika. 
Jau ištisus du metus Pundžiabo 
provincijos sichai kėlė protes
tus ir reikalavo didesnių teisių si
chų tikėjimui ir visai provinci
jai. Norėjo, kad sichų Aukso 
šventovė gautų tokias pačias tei 
sės, kokias Romoje turi Vatika
nas. Bet Indi jos vyriausybė at
sisakė duoti teroristinei grupei 
Vatikano privilegijas. Vietoj 
derybų ir tolimesnių pasitarimų. 
Bh indra nvale pradėjo organi
zuoti terorą prieš kitaip galvo
jančius žmones.

Antradienį Indijos kariuome
nės dalinys apsupo Aukso šven-

KAI.ENDORftLIS

Indira Gandhi žino, kad karei
viai apramino sichų fanatikus. 
Vyriausybė neleis jiems sauva^ 
liauti, bet šitas klausimas Indi
joj dur negreitai -aprims.

Birželio 9: šv. Efremas, Pelagįja 
Gintas, Vrrife, y I
Birželio 10: $v. Getu Ii jos. Mak
simas. Vaidilas, V-mgailė 

*i x t
Birželio 11: šv. Barnabas Ap., 
Rozebna, Dainius, Aluona

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:24

Debesuotas, tvankus, lis ir griaus

tovę^ o kai atsisakė atiduoti 
rimus ginklus kariuomenei 
policijai, tai Indijos kariai pavar
tojo jėgą. Amricano šventovės 
salėje žuvo 400 sichų teroristų. 
Ketvirtadienį žuvo kiti 27.

Indira Gandhi būtų nesiuntu- Į 
si kariuomenės į Amricano Auk
so šventyklą, jeigu nebūtų bu
vusi tikra, kad didelė sichų da
lis yra priešinga terorizmui. Ka
riuomenėje tarnautojai sichai 
patarė premjerei imtis priemo
nių prieš sichų pageidaujamas 
privilegijas. Kariam labai ne
patinka. kai fanatiški sichai žu
do indus. Bengalijos pasienyje 
kariams pavyko suvaldyti fana
tiškus tikybininkus. Vyriausy
bė yra įsitikinus, kad sichų 
priešakį n turi atsistoti rames
ni atstovai. Sichai pritarė kon
greso siūlomai demokralinės In
dijos santvarkai. Indira Gandhi 
turi viltį, kad patys sichai su- 
valdys sielius — teroristus, ta- 
da< visas kraštas galės kreipti 
dėmėsi j krašto ūkį, mokyklas 
ir erdve. Indija planuoja pakel
ti į erdvę kelis satelitus, kurie 
padės vyriausybei informuoti 
Indijos žemumų, pakrančių ir 
salų gyventojus.

New Dehli ‘mieste sichai tu
rėjo Bangia Safrib $ich švento
vę. Praeitą ketvirtądienį kariai 
užėmė šią šventovę, .pastatė sar
gybas ir suėmė kiekvieną kovo
ti pasiryžusį fanatiką sfchą.

Kašmire, Linhamo mieste, 
taip pat buvo apsupta ir parimta 
sichų šventovė. Visi suimtieji 
sichai atiduoti teisman.

tu-
ar

EILĖS ŽMONIŲ PRIE 
IZRAELIO^SBSNOS

Ket-l 
radų 

konferencija pradėjo britų prem i 
! jerė Margarita Thatcher. Pa j 
pasakojusi j Lomin Street su- Į 
važiavusiems šešių valstybių at- j 

’ stovams apie konferencijos tiksi 
]ą, konferencijos vadovybę per- i 

.• davė prezidentui Reiganui. 
į

Mandagus prezidentas padė- j 
kojo premjerei Tatcher už kon- • 
ferencijos suruošimą ir už gali- j 

i mybę paliesti visus svarbesnius 
į taikos, ūkio ir kultūros klausi
mus. Prezidentas Reaganas ži 

mojo, kad visiems rūpėjo nepa
prastai brangūs mokesčiai už pi 

. nigų paskolas, tai jis pirmiau- 
: šia ir pasakė, kad netolimojoj 
I ateityje mokesčiai už pinigų pa-j
* skolinimą greitai sumažės. Su-1 
i važiavusieji norėjo, kad prezi-
į dentas konkrečiai pasakytų, ka-
* da šis reikalas pakryps kita 
į kryptimi, bet jis Į šį klausimą 
’ nieko daugiau nepasakė, kaip 
į kad buvo, pasakyta pirmame sa-
į kinyje. Tai bus padaryta neto-;

LONDONAS, Angį.
į virtadienį šešių valstybių v

Aemano.-
Lanas dabartiniu mė
šluos transporto taą-

lakūnai šiaurės vaka-

BATER, Libanas., Izraelis vai 
do dalį Pietų Libano. Anksčiau 
Sidon ir Tyre srityse gyvenan
tieji libaniečiai galėdavo per
eiti Izraelio sieną pietuose, 
pasikėsinimo prieš izraelitus 
dono srityje, izraelitai visai 
darė pietų Libano sieną. Jie
liko tik vieną perėjimo punktą 
šiaurėje, Bales kaimelyje, ša
lia kalno.

Po 
Si- 
už- 
Pa-

Dabar čia pravažiuoja šimtai 
libaniečių. Viena moteris jau 
praleido eilėje šešias dienas ir 
naktis. Ji atsinešė 4 valizas, 
pasidėjo šalia kebo ir atsisėdo. 
Ji čia sėdėjo saulėje, be van
dens. be šulinio, be jokio resto
ranėlio, 
džia, k 
valizą 
sėdi ir

ka ilei-t. t

ta moteris savo 
pirmyn. Ir vėl 
Vakar buvo Iz- 

lai izraelitai nie- ’
Ji p

Kai Izrae-itsi 
iii tada 
paneša 
laukia,

raelio šventė, 
ko neįsileido. Ji prasėdėjo karš
toje saulėje visą dieną ir pir
myn nė žingsnio nepasstūmėjo.

Automobiliais atvažiavusieji, 
taip pat ant kebo prastovi po 
savaitę, kol jiems ateina eilė, i

— Kuvrdto vyriausybė labai 
susirūpinusi Irano užpuolimais. 
Ji bijo, kad Irano lėktuvai ne-’ 
padarytų Kuvaitui žalos, kaip 
padarė Saudi Alabijai.

— Walter Mondale, jo žino
ma ^poetė ir du sūnūs Wiliam ir 
Ted per Amerikos televiziją pa
sirodė, kad krašto gyventojai 
pjsJjir.lu kand^k/.o prezikiento 
pareigoms šeimą.

— Libijos politikas Aba Na-

ka-

rt Jie posėdžiauja Londone j

Pasitarime dalyvauja: Italijos j 
premjeras Retino Craxi. Jis sa-j 
ve skąito socialistu, bet jis ne
priklauso Italijos socialistų pa:-i 
tijai. 2. Prezidentas Ronald; 
Reaganas, atstovaująs galingiau 
šią laisvojo pasaulio valstybe. 3 
Britų premjerė Margarita That 
cher, Anglijos konservą torių! 
partijos vadovė. 4. Prancūzijos [ 
prezidentas Francois Miteran- 
das, Prancūzijos socialistų par
tijos pirmininkas. 5. Japonijos 
liberalų demokratų partijos va
das, iš Japonijos, Jisaširo Na 
kasone. (\ Kanados premjeras 
Pierre. Trudeau ir Vokictjio-s 
kancleris Helmut Kohl, krikš- 
čiopių demokratų vadas.

Visi jie nutarė pakviesti Eu- sius fanatikus.

Svarstys svarbesnius 
bčgrmuosius reikalus

Jeigu laikas leis, tai trumpai 
s v a r st y s s v a r be s n i u s b ė ga muo- 
sius reikalus. Visiems parūpo 
Artimųjų Rytų prekybos, karo 
ir taikos klausimai Artimuose 
Rytuose. Amerikos karo laivai 
lydi tankerius, velkančius skys
tąjį kurą Amerikos karo laivam. 
Artimuose Rytuose, 
ma, kad 
tu pultų 
kerius.

Irako
rų Irane užmušė virš 200 Irano 
Chomeni šalininkų. Oficialus 
Irano valdžios pranešimas sako, 
kad iraniečiai buvo nužudyti So
vietų Sąjungoje gamintomis 
bombomis. Viešai šios žinios pa 
skelbimas sukėlė plačių komen
tarų Irane..

Prezidentas Reaganas paaiš
kino, kokiu būdu Rytų Pacifi- 
ko ir -Pietų Amerikos valstybes 
galėtų naudotis didelėms Ame
rikos skystojo kuro a’šargcmiš. 
Aptarti britų ir Europos rinkos 
nesutarimai ir daug kilu klau- 
smių.

— Prisaikdinus Duartę. Ni- 
e araguos m aišttninkai rengiasi 
išvažiuoti namo. Jums buvo 
sunku pasiekti Salvadorą. Mek
sikos delegacijai vadovavo už
sienio ministeris Bernardo Se
pulveda.

— Beiruto gatvėj nežinomi 
asmenys nušovė prancūzų dip
lomatą. Jis buvo registruotas 
stebėtojo titulu.

— Amrikos Aukso šventovė 
palikta be durų ir be langų. 
Kari...’: laidoja maldykloj žuvu-

dal iš Sirijos pabėgo j Iraką, Gen. J. Peron panaikino demokratinę Argentinos tvarką ir leido 
nes bijo, kad Sirijos vyriausy- kariams tvarkyti krašto iždą. Vakar Peronienė pasirašė suki
bė .neatiduotų Libijai. tarimu, kuris padės prezidentui Alfonsin sudemokratinti Argentiną.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Birželio 9 — 11, 1984. 21 (288)

Redaguota PRANAS ^ULAS

VI melai

Kl.usimm ir medžiagą slysti: 4434 So, Washtenaw, Chicago, IL 60632

telių senėjimą*. Tyriftėtojai pa
brėžia, kad per ilgą evoliuciją 
šlapumo rūgšties žmonių orga
nizme padaugėjo 10 kartų, pa- 

1 lyginti su pirmykščiais žinduo
liais. kanu žmonės dabar džiau
giasi ir ilgiausia iš visų žinduo-

1 Hti gyvenimo ilgumu.

ŠventadienisSOFIJA PACEV1Č1LTE

Viecių pilnai ar is u 
gra apdraudos išlaidą 
giaūsia liečia trk didžiąsias aar 
bovietes, kurių tarnautojai 

| darbininkai turi darbo nr 
Tačiau ickiu atveju ir jų 
derbis yra dide^nk už daugelio 
kitų Ontario gyventoju

Spaudoje jau ne kartą buvo 
iškelta sunkiai besuprantama 
Ontario OHIP apdrau os takti
ka, nukreipta piieš asmenis ma 

kžose darbovietėse, kur įmokos 
nėra atskaitomos iš aigos. Tie 
asmenys įmokas patys turi nu
siųsti į priekį, padengdami tris 
mėnesius, gavę sąskaitą iš OH
IP apdraudos Joje yra nurody
ta būtina reikia ujamo įmokė

Praktiškai tos sąs
kaitos su nustatytomis datomis 
atsiunčiamos per anksti. Iš jų 
paaiškėja, kad provincine OH
IP apdrauda susirenka net pen
kių mėnesių įmokas į priekį, 
čekiai iškeičiami, pinigai pade
dami bankan, už juos gauna
mos palūkanos, padengiančios 
OHIP pajamas, nuostolio susi
laukia apdraudos narys, per 

mėnesius galintis 
net numirti, nepasinaudojęs 
svekatos apdrauda.

Kaados finansų ministerio 
L. Grossmano nesusigaudymą

t

Kas valgyti vyresnio amžiaus žmonėms
Dabartiniu rrcfu dažnai kai-Į tame, tai kartu su savim nus-i 

bima ir rašoma apie valgi. Visi nešam tik tą vieną įsitikinimą 
ieškoma atsakymo kas labiausia kad mes net nespėjome 
naudinga sveikatai. Bet pasiro
do ir gilioje senovėje jau buvo 
sielojamasi apie valgį.

Štai dešimto ir vienuolikto 
šimtmečio gar>u> mokslininkas 
Ibn Sina, palikęs savo užrašus, 
tarp kv kito kalba ir apie val
gį. Jis vienoje vietoje surašė) 
valgius. kokie, jc manymu, 
yra labiau>ai naudingi. Jis rašo) 
Žmonėms, sulaukusiems vymes- 
nio amžiaus, patartina valgyti 
tik minkštai virtus kiaušinius, 
dar geriau esą jeigu kartu bus 
pridėti ir svogūnai. Naudingi 
žuvų ikrai. Jeigu valgote žuvį, 
tai geriausia valgyti virtą, 
ne k«ptą.

Kopūstų sriuba naudinga 
dūriams; patartina valgyti mor 
kas. Uždaras sriubai rekomen 
duotinas lydytas sviestas. Daž
nai gerkit pipeną.

Jeigu pasitaiko kepenų nega
lavimai, 
ti vaisių 
patartina 
sunką.

:Mėsa vartotina t;k liesa, daž
nai vartojama riebi mėsa ap
sunkina vidurius.
; Ign Sina primygtinai pata 

ria mankštintis, nes fizinai pra
tinai padeda kraujo cirkuliaci
jai gyviau veikti. Ibn Sina tu
rėjo audringą gyvenimą.Jis bu
vo Bucharos emiro vyriausias 
gydytojas, ir retežiais surakin
tas buvo įmestas kalėjiman. Jis 
puikiai gyveno, o kartais pa
tyrė didelį vargą. Jo didelis gy
venimo patyrimas paskatino jį 
rašyti ir filosofiniais klausimais 
.ir poeziją.
/. Vienoje savo pezijoje I. Sina
žmones mc-kė: Žmogau, skubėk, gos šeimos laukia $714 papil
nės tu turi savo rankose tik domų išlaidų sveikatos apdrau 
vieną akimirką. O pagaliau jis dai 
dar pridėjo: — Kada mes mirš-

sužinoti....
Kok-> didelis skirtumas 

Iba Sina ir kai kuriu šių 
nų “intelektualų”, kurie
tai tiki ir visiems rodo, jog jie 
viską, o viską žino ir supran
ta...

bet

reikia daugiau naudo- 
ir vynuogių. Taip pat 
gerti šviežią vaisių

viską|

tarp
<lie- j

šven-1 j mo data.

TOS L P D R A U D A

Pabrangimo neišvengė Kana- o o
dos sveikatos apdraudė— OHIP. 
Mėnesinės įmokos tai apdraudai 
nuo š. m. rugiūčio 1 td. viengun- 

padidinamos $1.40,. šei- 
- <2.80. Pabrangimas ne

tariau su juo

tuos penkis

Tuo pačiu reikalu fftbr^kuoae 
veikia Verdun Labor - Manage
ment Cooperation, — 1) plates
ne prasme — taikingos derybos 
tarp unijos ir įmonėm administ
racijos, 2) siauresne prasme 
jungtinės unijos globojimas 
bendro intereso veiksnių tokios
rūšies.kurie liečia saugumą, ga-j 
mybos patobulinimą, rinkų iš
plėtimą ir pan.

Tuo reikalu veikia federali-* i
nis įstatymas (Labor Manage. | 
ment Relaticn Act of 1947), ku-i 
ris tarp kitų dalykų papildo arj 
pakeičia National Labor Rela ! 
tion aktą, reguliuoja tam tik-J 
rus unijus viekelius leidžia už-Į 
vesti bylas dėl patirtų nuosto- Į 
liu. P- S. j

________________ j

• čiaudant seilių lašeliai ga- 
nutikšti iki 2 metrų tolumos.

giams 
moms 
atrodo didelis,
metinė sveikatos apdrauda vien j 
gungiams pasieks $357, šeimoms j 
— $714. Tai betgi yra brangiau-ž 
>ia sveikatos apdrauda visoje 
Kanadoje. ,

Įmokas sveikatos apdraudai; 
iš savo gyventojų ima tik tiys 
provincijos — Ontario, Britų 
Kolumbija ir Alberta. Kitos pro 
.uncijos sveikatos apdrauda pa
dengia iš pajamų mokesčio.

Albertoje metine sveikatos 
apdrauda asmeniui kainuoja 
$168, šeimai — $336, Britų Ko
lumbijoje už ją tenka mokėti 
>192 ir $408. Tad iš tikrųjų On
tario OHIP apdraudos metinės 
$357 įmokos pavieniams asme
ninis ir $714 šeimoms yra re
kordinės. Ontario valdžia teisi
nasi, kaid nuo įmokų atleidžia
mi pansin inkai, labai menką už

1 La. LT1 OiMi .dilu

.šioje aiškioje problemoje liudija*
! t •__________ ■ . <'VLI TT> cimib'')-biudžetu įvestas OHIP sveika

tos apdraudos įmokų padidini
mas nuo š. m. rugpiūčio 11 d.i 
kai ji įmokas can yra susirin-Į 
kusi iki rugsėjo 1 d. i

Kaip ligšiolinė praktika ro-j 
do, iš tokių apdraudos narių be Į 
jokios gėdos bus pareikalauta Į 
ii.40 pappildo už jau apmokė
tą rugpiūčio mėnesį.

A. K. arba.jie.abudu turi teisę 
paskirti seka t j alternatyvinį te
stamento vykdytoją.

Aš šiuo pareiškiu! atsisaky
mą nuo kvalifikacinių reikala
vimų čia ' paskirtiems patikėti-’ 
niams. Į .!

Liudfinipkams matant, aš že-įrasite nygeje^p’>SŪdaroini 
miąu pasirašęs, ir uždėjus ant-į Tę>t‘^ert1»s .^efSinys gauna-

n - < r • { mas-Naujienų administracijoje.

Seka vertėjo parašas A.B.
Viešasis nolaras(Notary Pub

lic) patvirtina visų — nestato- 
riaus ir liudininkų parašus, 
pats pasirašo ir prideda savo 
antspaudą. • p. s.

P. S. Plačiau ap§e testamentus

RCGŠTVS PIENAS — 
EINA Į SVEIKATĄ

Bulgarų rūgštaus pieno nau
da žmogaus sveikatai plačiai ži- 
nama. Šis produktas, apie kurį 
žinovai sako, kad tai yra bulga
rų ilgaamžiškumo paslaptis, ga
minamas iš nedaugelio kompo
nentų ir tinka net ligoiams.

Iki šaol Bulgarijoje rūgštus 
pieas buvo vienintelis motinos 
pieno pakaitalas. Rūgščiu pie
nu maitinami vaikai retai sirg
davo ir gerai augdavo.

Niekas neabejoja,kad šis rūgš
tus pienas turi antibakterinių 
ir net ant i virusinių savybių. 
Kosmetologai rekomeduoja jį 
norintiems numesti svorį ir tu
rėti gražią veido svalvą. Kaip 
biologinis stimuliantas, jis įeina 
į sportininkų mitybą. Be to, nu
statyta, kad bulgariškas rūgštus 
pienas, kurio gamybos receptą 
saugo valstybė, turi daug vita
minų ir amino rūgščių.

Bulgarų specialistams pavyko 
užkonservuoti fermentus, ku
riais galima pieną suraugint! 
ypatingu būdu ir už daugelio 
tūkstančiu kilometru nuo 
garijos.

TRISDEŠIMTIES- METŲ

Prieš trisdešimt metų 
Sukūdęs toks atėjo.
Po trisdešimties metų 
Labai suapvalėjo.

Prieš trisdešimtį metų
Dvimetis sūnužėlis, 
Po trisdešimties metų
Dabar labai apžėlęs.

Tau davė dolerėlį

PO

Dabar geri Martelį, 
Naujų namų rūs^;y^.<

Rūošei veikinjų^platų —
Jau visko to nebėr...

T. Ž.
----------------------------------------------------- I . - v , . . - --Ac. - »

įspaudą ir patvirtinęs priešaky-j
TESTAMENTO PAVYZDYS j je esančius du (2) puslapius, paT • -/ “—————

,šyda-idėięs sSvo ini6alus 90 JŪS KLAUSI 4TEdar0! pabaigos ir pasirasęs savo var-i*VkJ

Sakai jau, I don’t care#
- f‘ ' Dr. .S/Aliūnas

Bul- 0R0 PRANAŠASTestatorius, kai kada ra: 
mas savo testamentą, į 
kai kurias lengvatas T-to vyk
dytojui ar jo pavaduotcjui.Pvz.

“Aš nurodau, kad iš žemiaūj 
.sekančių įvardintų asmenų, tes- 
tameto vykdytojo ar jo pava
duotojo nebūtų reikalaujama į- 
nešti užstato'arba vertybių po 
pierių.

Tuo atveju, jei nė vienas iš- 
trijų išvardintų asmenų negali 
būti testamento vykdytoju, ar-\ 
ba jo pavaduotefu. tuomet ‘ ir į 

Nevisiškai ^logiškas ir kitas tuo atveju bet kuris K. S. arba j

T 
darbi turinčios šeimos. Tam už 
darbiui yra nustatyta $5,000 su
ma, už kurią reikia mokėti pa
jamų mokestį. Jeigu ta riba ne
žymiai peržengiama, neturtin-

> var-j 
da bei pavardę, šioje testamen
to pabaigoje savo paskutinės

t valio sparėiškime ir testamente j 
šia dienai —.... 19-.. fii.

(Seka testatoriaus D. K. 
parašas)

Toliau seka Rūdininkų pa-i 
pareiškimas ir parašai;

^Pasirašyta, paskelbta £r- dek
laruota, kaip paskutinė • valia 
ir' testamentas D. K., aukščiau

TRUMPAI
KL>. Visą laiką jūs skelbėte 

ką Medicare apdrauda apmoka- 
Bet šį kartą praneškite ką ta ap 
drauda

Vienas indėnas rezervacijoje 
pagarsėjęs kaip nepaprastai tik
slus oro spėji kas. Kas savaitę 
jie dažniausiai visai tiksliai nu
sakydavo, koks bus oras sekan
čią dieną ir ateinantį savait
galį.

Vieną savaitgalį indėnas -at- 
sisakė orą spėti. Turistai ir ato
stogautojai nustebo:

;— Per pusę metų tiksliai at- 
spėdavai orą, — paklausė jie. 
— Kas nutiko, kad staiga nebe
gali nuspėti?

— Iki šiol buvo lengva, — pa
siaiškino oro pranašas, — 
bet dabar sugedo mano ra
dijas...,

s Ambicijos ir infarktas. Ru
munų kardiologas nustatė, kad 
ambicingo charakterio vyra?. tu
ri 5 kartus daugiau galimybės 
sulaukti miokardo inforkto, ne
gu ramaus charakterio vyriškiai.

neapmoka.
Petras P-jis

Medicare apdrauda ne-
sąskaitų ūž vadin acu- Tai paaiškinama tuo, kad ambi- 

už chiro- tingieji retai išlaiko psicholo- 
už* ginę pusiausvyrą, nuolatos per- 

praktikų1 tempia savo nervų sistemą, 
greit supyksta. O pyktis — 
viena kraujo spaudimo pa
didėjimo ir širdies ligų prie
žasčių.

ATS. 
apmoka 
puncture vieksmus,

minėto testatoriaus, mūsų aky-j praktiku patarnavimus; 3) 
vaizboje, jam prašant ir jam 1 *'Chi istian Science” 
dalyvaujant ir kiekvienam iš Į patarnavimus; 4) už kosmetinę.

mes kiekvienas pasira-i operaciją; 5) už ‘eusedian4 prie 
• žiūrą; ) už dantų priežiūrą; 7) 

už vaistus ir medicinos priemo
nes paciento paties pintus su 
?.r be gydytojo receptu; 8) už 
akių egzaminaciją ir už akinius 
bei už akinių stiklų pakeitimus, 
.šskiruint po kaiarakto operaci
jos; 9) už nursės priežiūrą 'jūsų 
nusavuose namuose; 10) už or. j 

batus; 11) už per-Į 
šonaiiškus telefono, radijo bei 
TV patarnavimus tiek liuosa- 
muose namuose, tiek h? vadin. 
“skilled nursing facility”; 12) 
už privatines nursės pareigas; 
13) už privatų kambarį" ligoni
nėje; 14) už patarnavimus jūsų 
giminių savo Yiamuose; 15) už 
bereikalingus patarnavimus.

Smulkesnių patarnavimų tei
kia Soc. See. įstaigos, esančios 
arčiausia jūsų namų. p. š.

- I musu,
HBHBIIIIWIIIIIIIIIWIfflIliliyillBIIIIBIIBIIBIIIIlllHBinnillllllWfflBBIIIIIIIIIIIIillllBlllfflIIIIIM liudininkai, ..:.d
= = mėn., 19. ..m. - \ \ . •

•Toliau seka vertėjo pareiški
mas, jei testamentas . parašytas 
lietuvių kalba: • • -

‘‘Aš - pareiškiu, kad gerai mo
ku anglų kalbą jog skaičiau čia 
išspausdintą testameiuo- tekstą, 
pamšytą lietuviškai ir kad pri
dėtas angliškas vertimas mano Į 
padarytas yra teisingas ir tiks
lus” '• ’ * ‘ ~

i

i thopedinius t
• cnnolicl’iic 4-z-Birželio 23 d

MUZIKA,

DAINOS

ŠOKIAI

•OME CHICAGO MOTOR CLUB TPS CM

- Califomijos universiteto- 
biochemikai mano, kad šlapimo 
rūgštis labai padala organizmui 
gintis nuo vėžio, taip pat yra 
UgaamžiSrvmo veiksnys. Jung
damos! su deguonim jinai truk
do pastarajam skatinti organiz
me chemrms reakcijas, kuriu 
metu randasi kancerogenai arba, 
įvairios kitokios medžiagos, ria. Kiek jiems duodi, vis jiems 
i uo kurių gali priklausyti ląs- maža.

Girtuokliai, kurie daug pa
kelia'. Juos kiti- pakelia ir iš
neša.

Girtuokliai, kurie nežino ri
bos, jie nuo stalo išeina pasi
remdami sienom* ir kampų siek
dami. .

Girtuokliai, kurie mažai ge-

Prasidės vidurdienį, pasibaigs vidurnaktį.
Zigmas Mikužis praneša, kad viskas jau paruošta didelei

LIETUVIŲ ŠVENTEI

KL. Malonėkite paaiškinti dar- 
bininkų—administracijos komi
tetų paskirtis įmonėse. Iš anks
to ačiū už paaiškinimą.

Bronnis Z-tis

ATS. Vadin. Labor - Manage
ment Sonimitee — darbininkų 
ir darbdavių atstovų komitetas 
yra įkurtas didesnėse įmonėse 
bendriems interesams svarstyti j 
ir bendrą veiHą skatinti be] 
streiku pagalbos.

Lrthtterriin Court filio Western iki Kalifornijos.
DfihrTfitm Vrdolyak, Frank Savickas, Frank Brady.

M. Madigan. Jane Byrne ir daug kity.

VfSl LIETUVIAI PRIVALO PASIRODYTI 

LIETUVIU DIENOJE ’
jifim ovefnijfht Gtutly Dependably 
w’ll fMce the relief in the mommc

The Overnight Wonder'



VLADAS PAUŽA

ŽIAURIOS KANČIOS IR NUOŽMIOS 
KOVOS BIRŽELIS

Gerbiama Birute.

Daugiau 40 metų, kaip Sovie
tų Sąjunga, imperialistiniu tik
slu. klasta ir jėga užgrobė Lie
tuvą, žiauriausiomis priemonė
mis pradėjo lietuvių tautos nai
kinimą.

Neužmirštamu ir nesugraži
namu skau-mu skleidžiasi 1941 
metų birželio mėn. 14—15 die
nos rytas pažadinęs iš miego 
ašaromis ir kančia tautą. Prisi- 
rflpimų lauke regime žvangan
čias nelaisvės grandines ir pre
kinius traukinius, per kurių už 
kaltus langus dusliai veržėsi;
aimanos ir dejavimai, šauksmai Sibiro
ir maldavimai: “Trokštame! 
AJkftame! Gelbėkit! Miršta
me!” Neregėjome, šiurpingesnio 
vaizdo, kaip mirštantieji kūdi
kiai glaudėsi prie mirštančių 
motinų krūtinių. Enkavedistai, 
žiauresni už alkanus plėšriuo
sius žvėris, buvo kurti ir berau-

Apiplėšti ir niekinami, ne
apykantos ir smurto, pasityčio
jimų ir išjuokimų,sunkaus skau 
smo slegiami daugiau 30 tūks
tančių pirmųjų kankinių buvo 
ištremta Vorkuton, Sibiran, Al- 
tajun ir kitosna Sovietų vergų- 
mirties stovyklcsna.

Žiaurios kančios mirties šauk
smu raudojo Praveniškiai, Rai
niai ir daugybė kitų vietovių, 
kur verdančiu vandeniu buvo 
plikinamos gyvos prie medžių 
pririštos aukos, užrišamos bur
nos, badomos akys, laužomi šon 
kauliai, sukinėjami sąnariai h 
bjauriai žalojami kiti kūno or- 
ganai. f ’ i ' I

Vien, tik bejausmių motorų 
sriukšmingi ūžimai perrėkdavo 
žudomųjų šauksmus ir klyks
mus, beviltiškus dejavimus >r 
maldavimus.

Lietuvių tautta, kryžiaus kan 
čios keliu eidama, 1941 m. bir
želio mėn.22 d., Voviečių — So
vietų kurui prasidėjus, sukilo 
visuotiniu pasipriešinimu prieš 
sovietinį pavergėja žiauriausią 
žmogaus teisių niekintoją ir si- 
stematingą tautų žudiką. Nuož
miai ir atkakliai kovojo kaimo 
ir miesto jaunimas, darbiniu
os ir ūkininkas, mokinys ir stu 
d&itas, ‘ mokytoj sis i r dvasini n - 

bei kiti patriotai. Daugiau 
1^0-to tūkstančių, žuvusiųjų ir

J . . v. • V. .1
Neilgai laisvės žibintas šildė 

ir suodė mūsų širdis. Vokiečiai 
— rudieji naciai, kaip ir raudo
nieji rusai, jėga ir brutalumu 
ėmė slopinti laisvę ir veikimą. 
Tauta grižo pogrindinėn veik- 
lon, aukodama karščiausią kraa 
ią ir brangiausias aukas, kol 
i944 m. 
i audo-nasis daubas, 
tūkstančiu tauriausių 
dukterų nužudęs partizaninė^]S-ė W1
Sovise, ir simtus tūkstančių raa- .x ' y ,
rindamas vergu stovyklose — > *-A >,«e ' tyriau- Sį, " ’ / *

kovose, ir šimtus tūkstančiu ma. Bp s ~^aK--.4*MIS MiOilMMi-u tautos gyvybte.krauio la..F WgMto

Prieč daugel metų Lietuvos j 
ministras Anglijoj Bronius Ba- t

’utis lankydamas vakarų Vo- ... z
kietijos išeivių stovyklas, ašara- 
mos kalbėjo: uEsame Lietuvos? Sovietų čekistai, besitraukdami iš Panevėžio su ėmė ligonini gydytojus, išvedė į aikštę ir sušau- 
nelaimės ■ pačiame duobes dug-l(jė Pavieksle matome žmoną, verkiančią pie rsavo vyro Lavono, 
ne. Mažai, kas suvokia komu-j 
nizmo grėsmę laisvajam pašau-j 
iiui 
ir atjaučia mūsų nelaimę. Dėl 
to lietuvių kelias laisvėn sun
kus ir ilgas, žiaurus ir krūvi-

as, reikalam; ąs daug darbo, 
pastangų ir aukų.”

Po daugelio metų tautų vei
das pasaulyje pakito. Paverg
tųjų stovykloje nesame vieni, 
šimtai milijonų kankinamų ir 
dusinamų tautų siekia išsilais- 
vinimo.Alvtyviau pradeda veik
ti prieš sovietinę grėsmę ir va
karų pasaulis.SaTitykiai kaskart 
blogėja ir aštrėja. Šiuo metu j 
Kremliui didžiausia rakštis yraj 
JAV prezidentas Renaldas Rea- 

. gan’as: vienas uoliausiu ir k*e- O 
čiausių kovotojų pines jo melą 
ir klasta, žodžio ir sutarčių lau-j 
žymą. Prezidento žodžiais: “So
vietų Sąjunga yra velnio bu
veinė moderniame pasaulyje“’

Nesutarimų banga giliau rau
sies Sovietų Sąjungoj ir santy
kiuose su kitų kraštų komunis
tais, kurie nenori paklusti ru
sams, kad nepasitenkinimas ten 
didėja.

Veržidiamies^ galingag kovin-Į 
gurno jėga, griaukime sovieti
nės propagandos, melo ir klas
tos šaltinius, nuolatine veikla 
ir informacijoms įtakokime pa
saulio tautų nuomonę, kad Lie
tuva, parodžiusi nepaprastą di- 

j dvyriškumą, kovodama už savo

brangiausias aukas, 
antrą kartą nusiautė 

kuris 
sūnų

Branginu Jūsų energiją ir žur
nalistinius sugebėjimus. Vie 
nok Jūsų le'džiamas ir redaguo
jamas Politinis, literatūrinis, tau 
tinio sąmoningumo žurnalas 
“Tautos Gvvvbė vra tikras ne- i *, su pratimas ,bereikalingas pi
nigu, popierių ir laiko eikvoji
mas. Redaktorės ir leidėjos žo

i dyje reikėtų bent tikslumo, par. 
( žinoti, jog ne “Lietuvių” (p3v.

Kanados, Australijos), o “Lie
tuvos K. B. Kronika”.

Nnerandu nieko teigiamo — 
viskas neigiama. Nejaugi jau
tiesi gudresnė ir už popiežių ir 
visus kitus?

Patarčiau rasti pozityvesnį 
darbų savo gabumams sunau
doti.

Reiškiu pagarbą
Kun. Viktoras J. Dobušis

i ..

i. Daug mažiau, kas supranta! meJe biauri ausiai‘ žudomą ir 
prievartaujama.

Okupantas, veikdamas vi s us 
kanalais ir jėgomis, stengia, i su ; 
naikinti išeivijos politinės ko
vos prasmę ir pastangas, suma- • 
žinti jėgas, numarinti laisvės; 
idėją ir sužlugdyti tautinę sa-: 
monę. Įvairiausiais >uga;VGji-j
amis

u tauta” neri pateisinti 
vos pavergimą. Ko nepa-

[^.lietuvių ryžtą ir norą laisvai j
įr;'nepriklausomai »gyventi ir kra§to laispę, yra mirties grės-

Liet 
iėgė jėga — siekia klasta. Mes 
bendradaibiaujame ir bendra
darbiausime srt pavergta tauta,! 
tik ne pagal siūlomus Sovietų i 
planus. Visuotiniu reagavimu1 
ir griežtumu atmesdami Krem
liaus sugalvotus .sovietinės oku! 
puotos Lietuvos valdžios pasiū-s 
linimus ir mėginimus, idaugiaul 
sutvirtinsime pavergtųjų dva-j 
sini atsparumą, ištremtųjų vilti | 
ir tikėjimą, kad Lietuva atgaus 
laisvę, ir kad' baigsis jų kančių J 
vergavimo dienos. ų

Šiandien, prisimindami ir pa 
gerbdami tautos kankinius, par
tizanus-ir visus'kitus kovotojus, 
vengdami savitarpinių nesuta
rimų ir ginčų sutvirtinkime sa
vo darbus ir veiksmus visuoti
niu vieningumu, visa širdimi ir 
siela jungdamiesi i pavergtos ko 
vojančos Tautos gretas, kol at
gausime savo prigimtinę 
sę — pilną laisvę Lietuvai.

tei-

pikKITe jav taupymo bonl»

streikuojančius darbininkus. Jie 
nej>a lenki n Ii p re z deniu 1’ei t H- 
nandu Mares.

ČIA pirmininkas Wiliam 
Casey privalo aiškintis atstovų 
rūmų komitetui apie Salvadorui 
skirtų pinigų eikvojimų. Komi
teto nariai nori patirti, kap jis 
iš leido pinigus.

1— Pietų Afriką neatšauks 
savo karų iš Namibijos, kol ne
išvažiuos Kubos kariai iš kaimy
ninių valstybių.' i

— Demokratų partijos kon
ferencija gali pasirinkti kitą kąn 
didata.

. '• LITERATŪRA, lietuvių Htemtūros, meno h mokat 
ISM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tą, Vine 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankož 
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Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai (domūs kjekvimars 
lietuviui. Leidiny* ffiustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių p*vadlnlma’»!r jų vertiniai j vokiečių kalbą. CaSa! 
gandingoje S35 puri, knygoje yra Rytprūsių lamėlapl*. Kaina M 
C ——

> K4 LAUMES LIMB, rašytojo* Petronėlė* Orintaftė* ttt 
mtnAnal Ir minty* apie asmenis Ir rietas neprik. Lietuvoje Ir pir 
maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapini 
bet kainuoja tOi H.

> JULIUS JANONIS, poetą* ir revoliucionierių*, nesuprat 
lai ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikojeĮ tik B 
Jurgio Jašlnako knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir poa 
riją Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui žmogau* td** 
Knyga y^a didelio formato, 265 pnalapią, kainuoja gK

v KATYKINM NOTKLCS, H. gotfenko tfryba, J. Vaiaflą

Sa. BaMai

Gerbiamas kun. Dabuši,
Dėkoju už pastabą dėl Kro

nikos, bet tad tik korektūros klai
da, tačiau nedidelė. Lietuvos ka 
falikai yra tiktai lenkai ir lietu
viai. bet LKB Kronikoje juk lie
čiami išimtinai tiktai lietuviai, 
gal dar vienas kitais rusas...

Gaila, kad mano žurnale “Tau 
tos Gyvybė” nieko teigiamo ne
pastebėjote, tik viską neigiama, 
nes teigiami faktai; matyt, ne
buvo prie širdies... O kiek tei
giamo yra Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikoje? Joje dar 
daugiau viskas neigiama: kra
tos, suėmimai, tardymai ir t. t.

Popiežius nėra Dievas. Jis toks 
pat žmogus, kaip Jūs ir aš,./

INŽINIERIAUS LIŪTO GRINIAUS IR 
BIRUTĖS KEMEŽAITĖS NUOMONĖS I

i 
30 tu “žvejukų”, tai jis yra ga-Į 
na gabus tokios rūšies veiklai...

Ne spaudos redaktoriai pri
rašo žurnalus ar laikraščiu. Jei
gu Grinius nori konstruktyvių 
kritikų apie LB-nės veiklą ,tai 
kodėl pats’ jų nerašo?

T.. Grinius gerai žino, kad aš 
nesu nei VLIKo, .nei AETo Ta
rybos narė, o taip pat nesu nei 
BALFo, nei Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyboje, ir jų Į 
Tarybos bei Valdybos posėdžiuo
se nedalyvauju, tad ne mano rei. 
kalas apie tuos posėdžius repor- 
tus rašyti. Tos visos- institucijos 
turi savo reporterius ir savo spau 
dos organus...

Jeigu Grinius nori gauti ži
nių apie enciklopedijos redak- 

l torius, tai jis turi kreiptis į en- 
I ciklopeedijos leidimo redakciją 

nes “Tautos Gyvybės” redakci
joje jie nedirba ,ir ji nėra apie 
žmones žinių teikimo centras.

Įdom/u, kad Liūtas Grinius, 
“atidžiai“ skaitydamas “Tautos 
Gyvybės” 1983 m. pirmąjį nu
meri, nepastebėjo, kad Keme- 

. žaita, o ne Kėmėžaitė.
Vis dėlto, aš pasidarau išva

dą,‘-kad Liūtas Grinius man pa
rašė šį laišką inspiruotas Tadui 
Kosciuškai būdingo pavydo, ku
ris yra aprašytas 1983 m. “Tau
tos Gyvybės” pirmo numerio 12 
pusi. v..’

•Kia

(Tęsinys)

Pagaliau-Liūtas Grinius “Tau- 
G^mybės” redakcijai patie- 
savo išdirbtą veiklos planą, 
a veikla šis žurnalas turėtų

užsiimti. Cituoju:

“Jeigu Jums įdomu, lakai pra
verstų paskelbti iš Lietuvos 
šiaip taip: čia atsiradusių įspū
džius, pradedant nuo vad. dar 
dviejų g\vų likusių “žvejukų”, 
baigiant bene' paskutiniu p. 
Pranskevičiu... Berods, koks 30 
tokių atsirastų. Reikėtų juos 
apklausinėti, klausiant visų tų 
pačių dalykų. Tiktų ir kenstruk- 

I tyviai kritiškos nuomonės apie 
mūsų institucijų ir gyvenimo 
reiškinius, pvz. 1981 metais 
vykstančią šokių šventę Klyve-1 
landė, kurio priemiesčio salėje! 
tilps 17,000 žiūrovų... Galima ’ 
būtų repertuoti apie VLIKo Ta
rybos ,>ALTos, BALFo, PLB val
dybų posėdžius. Būtų įdomu su
žinoti kaip sekasi Liet, enciklo
pedijos II papildymų tomo re
daktoriams...”

“Tautos Gyvybė” nėra žiųių 
rinkimo ir apklausinėtojų agen
tūra. Tokia veikla geriau tiktu 
politiniams veiksniams ,o ne 
mano žurnalui. Jeigu Griniui 
pasisekė gauti žinių net apie

Reiškiu pagarbą . Į
Jūsų buvusi mokinė < 

B. Kėmežaitė

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir' turtingiausia lietuvių frateraalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus".

SLA — atlieka kultūrinius darbus,. gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
v darbus dirba.
- SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3HLU0NUS dolerių 

apdraudų savo nariams... : į ’ '
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelnę, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. ' 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLAapdraudžia:Lr Taupomąja apdrauda -r.-Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir^jų gyvenimo, pradžiai.

-vaikus apdraudžia.pigią-terųiinu'ota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sunią .Mmek^ t&'».O0-metanu.

SLA — kuopų yra visose lietau '
Kreipkitės i savo apyltit^ės kuępu ycik^e*, 
jie Jums mielai zacelb^.į SLAįsfrašjtt'.

Galite kreiptis Ir tiesiai’ SLA- .
• 'ž T v v?-; .
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St,- New Xorf. N.i’rieOOi 
/ y ‘ TeL (212) 563-2210.' T’ L

SLA

Tinnnn[inniiiniiiiiininiiniJiiiiiniiin;inm;!iiiiii!niiiiiiinniiiniiniiiiniii!!iiĮ

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, III S0629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIETEN®

^nxiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiJiiiiĖiininiiiimiiiiiiiniuiiiiiiiiii n: i iiniiiiiiniiiii iiiimiinn?

SIUNTINIAI T LIETUVA i 
Cosmos Parcels Express Corp.

Ml W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel 925-2737

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, I1L

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI _• FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

7^ ^ Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai vakaro. 

Sekmadieniai* nuo 9 vaL ryto Iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininką*

’» «• Tel. 476-2206

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, ku bet kada tr 
Sėt kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą,.lietuviui 

• Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu ra kun. Jaunium tr prof. H.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimo* 

tr patarė mums toliau studijuoti.

tMta* p.



yrsvTifyos
THK LITHUANIAN DAILY NtWS

Published Daily, Except Sunday, Monday and BoHdayi 
by The Lithuanian News Publishing C^» Inc.

1739 So. Halitod Strwk Chicago, IL 606GI Telephone 421-410$

'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60606

As of January I, I960 
Subscription Rates:

Chicago $4500 per year, $24.00 per 
jjt months, $12.00 per»3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 per 
aiee months. Canada $45.00 per year;

-ther countries $48-00 ner year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago] e ir priemiesčiuose:

metams .... .................................. $45.00
pusei metų —_ $24.00
trims mėnesiams •-------------- $15-06

yienam mėnesiai____ $5.00
mumc JAV vietose:

metama$40.00 
pusei metų$22.00 
trims mėnesiams$12.00 
▼fenam mėnesiui $4.00

Kanadoje:
metamą  $45.00 
pusei metų  $24.00 
vienam mėnesiui  $5.00

Z-^ ._________ ____ ■ -* -M*

Užsieniuose:
metam*$48.00 
pusei metų  $26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir Šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago. 
IL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 viL

Europą išlaisvino amerikiečių pasiryžimas
Prieš 40 metų birželio 6 dieną ryte buvo iškelti są

jungininkų kariai Normandijos pakraščiuose. Vyriau
sias karo vadas buvo gen. Dwight D. Eisenhower. Ame
rikos kariuomenėjee buvo aukštus laipsnius turėjusių ka
rininkų, bet buvo parinktas šis generolas dėl dviejų jo 
būdo savybių. 1. Jis mokėjo trumpais ir. aiškiais žodžiais 
Įtikinti karius ir 2. Labai .greitai orientavosi ir galėjo 
vietoj keisti planus, .neužmiršdamas svarbiausio tikslo.

Gen. Eisenhoweri Europos karo vadovybei parinko 
JAV štabo viršininkas geen. George Marshal. Jis prisi
minė ši jauną, generolą Teksas valstybėje buvusių JAV 
kariuomenės manievrų metu. Tada gen. Eisenhower bu
vo vienos divizijos štabo viršininkas. Manevrų metu jo. 
padaryti sprendimai padėjo divizijai laimėti pergalę. 
Laipsnis buvo paaukštintas divizijos vado, bet sprendi' 
mus manevrų lauke darė štabo viršininkas. Gen. Mar
shal prisiminė šias gen. Eisenhoweri© ypatybes ir pareiš
kė Amerikos karo vadu Europos invazijai paskirti gen. 
Eisenhoweri karo vadu Europos invazijai paskirti gen? 
mokės rasti bendrą kalbą su Britanijos karo vadais.

Gen. Marshal neapsiriko. Ne vieną kartą britų karo' 
vadų užsispyrimas buvo beišardąs visą projektą, bet gen. 
Marshal reikalą pataisė. Jis žinojo, kad neužtenka kovos [ 
lauke paruošti karius, bet reikia labai gerai sutvarkyti 
kariui būtinai reikalinga maista, karo medžiagos atsar- 
gas, medicinos pagalbą, karo medžiagos atsargas, me-, 
dicinos pagalbą. Svarbiausia, kad Karo medžiagos prista-' 
tymas vyktų nuolatos. Jis žinojo, kad maistas, šaudme
nys turi eiti vienas po kito. Medžiagų pristatymai turi' 
eiti be pertraukos.

Invazija Europon buvo didelė, bet karo medžiagos 
sandėliai turėjo būti pilnutėliai. Priešas Amerikos tran
sporto laivus skandino, bet JAV maisto ir karo medžią-

buvo atsargų daugiau, bet mažiau maisto.
Amerikiečiai birželio 6 dieną iškėlė 40,(MM) karių 

Omaha paplūdimyje. Transporto laivai juos privežė prie 
pakrančių. Visiems teko bristi vandeniu ir artėti prie 
spygliuotų vielų tvoros. Be to, jie keliose vietose, kielq 
toliau nuo krantų,'pateko prieš įrengtus vokiečių kulkos j 
vaizdžių lizdus. Spygliuotų vielų kadai, vandens gerokai 
paplauti, tapo pirmom Amerikos karių apsaugom. Ka
riai kuolus pavertė ir pasidarė pirmą apsaugą nuo vokie
čių kulkų.

Pirmą dieną Omahos paplūdimyje žuvo 3,500 JAV j 
karių. Antrą dieną buvo lengviau, nes Amerikos lakūnai I 
jau buvo išlėkę Į padanges ir naikino visus vokiečių kitf j 
kosvaidžių lizdus. Juos vykusiai naikino prie kranto pri
artėję karo laivai. Pirmą dieną buvo laimėtas pirmas 
prietiltis ir iškelti pirmieji tankai lizdams panaikinti. į

Už savaitės Amerikos karo jėgos jau buvo iškeltos 
Cotentin pusiasalyje ir atskirtas Cherbourg uostas. Tai 
buvo nepaprastai svarbus laimėjimas, nes Į ši uostą plau
kė maistas ir degalai ne tik Prancūzijai, bet ir Vokietijos 
karo jėgoms. Gerai ginkluotas dalinys mėnesio galee 
paėmė uostą, kur laisvai galėjo iškelti visą tankų divi-. 
ziją. Pastaroji tuojaus neginamais keliais pradėjo šliauž
ti Paryžiaus kryptimi ir pradėjo supti vokiečių divizijas, 
ginančias visą Normandijos sritį. Šios tankų ir šarvuo
tų sunkvežimių divizijos žygiavo pirmyn' po kelis šim
tus mylių Į dieną. Pasiekusios Senos upę ties Nantes, 
miestu, patraukė Senos pakraščiais Į vakarus. Amerikie-: 
Čiams pavyko apsupti kelias vokiečių armijas. Jie ne-' 
galėjo gintis, bet nelaisvėn nenorėjo pasiduoti. Amerikos 
aviacija privertė juos kelti rankas aukštyn.

Gen. Patton tankai apsupo vokiečių armijas gymi-- 
sias Normandijos pakraštį. Gen. Patton tankai išlais-' 
vino Paryžių ir privertė ten buvusius vokiečius pakeltu 
rankas.: Jo kontroliuojamos divizijos'paėmė nelaisvėn vo
kiečių divizijas, bėgančias i vakarus ir norinčias pąši- 
iuoti nelaisvėn amorikiečiams,; bet ne rusams. Tas pats ■ 
karo vadas pasiekė Čekoslovakijos, sostinę. ’ h 3

Hitleris buvo pasiryžęs, bėgti iš Berlyno, bet,jam 
buvo išaiškinta, kad jau nėra kur bėgti. Tą suprato ne 
vien Hitleris, bet ir artimiausias jo bendradarbis dr." 
Goebels. >:

Hitlerio išpūstas didysis reichas subliūško, Vokie
tija liko be vadovybės, be kariuomenės, b’e inteligentijes,. 
kuri būtų galėjusi .pasiūlyti išeiti iš tos nelemtos pade-, 
ties. Pats Hitleris pamatė, kad Vokietiją jis sunaikino, 
kultūros centrus išgriovė ir sudegino, o įtakingiausieji 
naciai galą gavo slaptai turėtais nuodais. •

Hitleris atidavė Stalinui vokiečių galėjimuose lai-; 
kytus bolševikus, kad dirbtų kartu su Staliau. Jis taip , 
pat atidavė rusams vokiečių kalėjimuose laikytus komu-. 
nistų priešus, kad čekistai sušaudytų. Hitleris pats Įsakė i 
nužudyti naci Roehms, kad netrukdytų- nariams “kurti: 
didįjį Reichą”. 0 vėliau, kai vokiečių pavergtos tautos ’ 
buvo išlaisvintos, pati Vokietija karo eigoje sunaikinta, 
moterys atiduotos rusų sauvalei, tai patys nacių vadai

»..L

JŪROS SONATA FINALEM. K. -Čiurlionis

ĮVADAS POŽĖLĄ

. KOVOS DEL SPAUDOS '
(ATSIAHNTMAI)

no. Užtai prokuroras žino:
- siamieji, sako jis. Dar daugiau, 

•jis žino, kokius atsišaukimus 
jie platina: žinoma, 'LSDP, sa
ko.

— Kas jau perdaug, tai per- 
J daug. Nė vienas liudytojas,kaip 
J jau minėta, tai neparodė, išsky

rus tuos} kurie neatvyko. Bet 
teismo neleista jai i remtis. Gal 
prokurorui išimtis padaryta?

’— Girdi, —'tęsė advokatas —

nusižudė. Nesveikas nacių galvojimas privedė Vokietija organizacijai ir kūnai

Prokuroras kalbėjo piktai, 
bet neįtikinamai. Be pusiausvy 
ros ir saiko. Gynybai nesunku 
buvo pamažu, žingsnis po žings 
nio sugriauti tuos kaltinimus.

— Girdi, visi teisiamieji pri-'Į 
klane LSD Partijai. Kokie iro-‘ 
<lymai? Gal Kurliandskį kvotu- 
sio žandaro pakištieji atsišau
kimai?.-Tarp kitko, jie teismui 
neprivalomi. Antra vertus, jei ; 
mitinguose ir būtu buvę LSDP teisiamieji sugriovė vietos val- 
atsisav.kimų, tai pats platinimo dzią ir pastatė ten revoliucinę, 
faktas dar-neįrodo platintojo 4š liudytojų tai nematyti. Kai 
priklausomybės partijai. Gal- jie atvyko į vietą, tai jokios 
voja'Bt taip, kaip prokuroras, 
jiems sunku būtų atsakyti, : 
iš viso 
Didžiojo' Seimo atsišaukimų pla

teras žibami milylėjb. Jis4 nuty- 
f ■ 4ė jo - žandaru netei sėtai sudary- 

‘ircciyras. iš piršto iš- 
smurtą, nežinia ;^š kur 

gau tų s a ts: šaukimB^į^įai p ta i
z- - .

— Kai byla turi tokių duo
menų, tai nebedrąsu būtų kal
bėki s«pie kaltę. Porkuroras vis 
dėlto kalba. Jis prašo visus tei
siamuosius sunkiai nubausti, 
girdi- jie užkitėje nusikaltėliai, 
o kokio jie amžiaus?

— Jei byloje prokurorą 
sikw'ta gynėjai, tų žinių 
<k>, tai pati jų išvaizda
prieš jį: va,**' studentas, 
dviem fakultetais bežengią; 
gyvenimą, va, jaunikaitis, 
dirbąs tėvo žeme, va, ir 
šiek tiek vyresni žemės 
darbo žmonės. Nė vienas jų iki 
šiol nėra buvęs bausi as. Tai ka
da jie. pone prokurore, galėjo 
užkietėti nusikaltimuose? Te
atsako pats ponas prokuroras.

Gynėjai prašo Vilniaus teis
mo rūmus teisiamuosius iš
teisi n ti.

(Bus daugiau)

at- 
nera- 
kalba 

su 
s i 
bei 

kiti,

organizacijai.
— Girdi, tloiau prokuroras 

Amerika padėjo vokiečiams pabusti iš šio pavojingo į aakė\ ka^ vlsk teisiamieji atsi- 
slogučio. Vokiečiai dar neatsigavo. Dabar jie krypsta ; sau^mu^ ^stę
prie Rytų. Jie praregės, kai patys rusai pabus nuo ko- duOTnenu apie atsgaukimus: jų 
munistinio slogučio. Dar negreitai Sovietų karo vadai .į,HV0 mitinguose. Bet kas leiįd'o 

.pradės ryti nuodus. juos ir kokius, liudytojai neži-

ir vokiečių tautą prie pražūties.

valdžios ten nebebuvo — ji bu- 
ar i vo pati pabėgusi. Ar ir už tai 

priklauso, pavyzdžiui, teisiamieji turi atsakyti? Tegu 
ji, pati, pone prokurore, atsa
kys už tai! O. ką rado ten at
vykę teisiamieji? Ar minios 
smurtą, sauvalę ir netvarką, 
kaip sako prokuroras? Leiskime 
liudytojams tai pasakyti. Pa
klausti jie tvirtino: kaimuose 
ramu — nėra triukšmo, keliuo
se saugu, — nėra padaužų, vai- chų tarybos maldyklos, 
sčiuose turtas neliestas, Proku-

— Žuvo visa sichu taryba, 
besišaudžiusi iš Akai Tachl si-

nėms.

ALEKSANDRA VAISICNTENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Saulės vonios, spinduli vonios, išpra
šai tavimo “Sauna” vonios, nustatant įvairia 
temperatūrą pagal ligos pobūdį; "kitiems prakti
kuojama tik kojų ir rankų vandens vonios, mo
derniausia gydymo technika trumpomis rentge
no bangomis ir įvairių rūšių klizmos pagal Mac 
Donagh ir Broch techniką. Į šią kliniką atva
žiuoja daug klientų ne tik gydytis, bet pailsėti, 
atsijauninti ir prisisemti naujų jėgų ateičiai.

Dr. M. 0. Bircher Benneirio ’klinikoje telpa 
60 ligonių. Ji pastatyta ant saulėtos kalvos vir
šūnės, gražiame parke, arti Ziuricho ežero, ap
supta miškais, golfo aikštėmis, maudyklomis, o 
žiemą — čiuežyMomis. Tokiose sąlygose ligoniai 
daug greičiau pasveiksta.

Greta šios klinikos įrengta kita dr. Benner’io 
vardo klinika, pavadinta “Klinika Poular”. Joje 
gydymosi išlaidos daug mažesnės. Šią kliniką 
pastatydino turtuolis ir padoyapojffjdr.,*M. ę. Bir
cher Benner’io įpėdiniams, klip dėkingumo ženk
lą už to turtuolio išgydymą. Ji skirta neturtin
giems ligoniams gydytis.

Dr. M- O. Bircher Benner’io veikalas apie 

natūristinį gydymą ir jo metodus, pavadintas 
“Cocina Dietika”, išleistas 1968 m. šis veikalas 
yra išverstas į keliasdešimt pasaulio kalbų.

Sveikatos mitybos pagrindas
Sveikas mitybos pagrindus nurodė dr. M. O. 

•Bircber Bamner’io Šveicarijoje Įsteigta 1897 m. 
klinika. Šios klinikos ilgų metų praktika įrodė, 
kokia mityba geriausiai tinka žmogaus organiz
mui ir apsaugo jį nuo įvairių ligų. Tų įrodymų 
rezultate prisieina atsisakyti nuo daugelio tradi
cinių arba įprastų naudoti maisto produktų, ku
rie, pasirodo, yra kenksmingi mūsų sveikatai. 
Tokių nesunku atsisakyti vartoti, nes juos pa
keitę sveikesniais, nieko neprarandame ir dėl to 
mūsų organizmas visai nenukenčia. -Šią tiesą ge
riausiai įrodo pasaulyje esančios tautos, kurios 
dėl didelių nuostolių ar susisiekimo priemonių 
trūkumo, maitinasi tik savo išsiaugintu ir gamtos 
suteiktu maistu ir savo sveikatingumu toli pra
lenkia vadinamas kultūringas tautas, kurios įpra
to maitintis industriniu arba dirbtiniu būdu pa
gamintu maistu.

Dr. M. O. Bircher Benner’io iši-asta ir nuro
dyta djeta^yrauvesta daugelyje pasaulio klini- 
kuose, poilsio namuose, if daugelio gydyto jų prak
tikuojama gydant sayo klijentus. Visos klinikos; 
ar ligoninės,, norėjusios naudoti dr. Benner’io 
siūlomą maistą ir jo panaudojimo metodus ,pa
sikvietė jo . paruoštus žinovus, kad jie suteiktų 

ko tiksliausius nurodymus, kaip visa tai savo 
įmonėse įgyvendinti. Be to, ir dr. M. 0. Bircher 
Benner’io parašytame veikale “El libro de Cocina 
y Dietica” yra išsamiai ir plačiai išaiškinta jo 
išrastos mitybos ir jos dietos panaudojimo būdai 
ir mums netinkamo maisto žala mūsų organizmui.

Dažnai yra girdimi priekaištai vegetariškai 
mitybai, būk ji tetinkanti moterims ir tiems, ku
rie dirba sėdimą darbą, bet netinka darbininkams, 
dirbantiems sunkų fizinį darbą, šis priekaištas 
yra nepagrįstas, nes darbininkas, maitindamasis 
vitaminuotu ir mineralizuotu maistu, kaip įrodė ty 
rimų duomenys, yra žymiai darbingesnis ir jaus
miniai geriau nusiteikęs už tuos darbininkus, ku
rie maitinasi dirbtinu maistu.

Natūrali, žalių produktų mityba atnaujina 
mūsų organizmą ir suteikia jam naujų nuo ne- 
gs4avirau apginančių jėgų. Gamta savo pagamina
mame maiste ir jų produktuose yra įdėjusi viską, 
kas mūsų organizmui reikatmga. Todėl kasdien 
turime maitintis žaliu maistu, nepakeiaant jo 
sudėties, pvz., žalius lapus vartoti tokioje foimo- 
je, kokie jie yra išaugę. Žali lapai palengvina 
kraujo funhavnnąsi, nes turi daug clorofilo, ku-

ir stJleka šią funkciją: palengvina kvėpavimą 
W oteitera patogia*. kntuje cirkuliacijai: j 
Bormalicueja kraujo ir stiprina pasi- I
priešinimą Hgoms bei gydo žaizdas. Žalios dar
žovės turi įvairių vitaminų ir acido f olio rūgšties. ! 
Užtat dr. M. O. "Rirdher Benneriis ir pataria:

“...negalime' praleisti nė vienos dienos nesuvalgę 
žalių daržovių”.

Naudojant pakankamą kiekį žalių daržovių ir 
vaisių, organizmas gauna didesnius kiekius drus
kos, kurios, naujaisiais mitybos nurodymais, kas
dien nepatartina jos suvartoti daugiau, kaip 3-5 
gr. Norint papildyti jos trūkumą, patartina nau
doti daugiau aromatinių žolių prieskonių, kurie 
paskanina natūralų maistą, bet nėra kenksmin
gi mūsų sveikatai.

Keletas gydytojo M. O. Bircher Benner’io 
maistingų ir sveikų receptų

Pusryčių receptai:
Išmirkyti vieną šaukštą avižinių dribsnių ar 

rupiai sumaltų kviečių (mirkyti 12 vai.), sutar
kuoti vienos citrinos žievę, išspausti apelsinosl 
sunkos, paimti vieną šaukštą saldaus kondensuo
to pieno ir rwpia tarka sutarkuoti vieną obuolį/ 
pridedant vieną šaukštą citrinos sunkos, jei rei
kalinga — pridėti kelis šaukštus virinto vandens. į 
Tą viską sumaišius, prieš duodant valdytį su- i 
malti.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS*

ne 911, 19B4



K VILIAUS

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

s.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS.

MOKA:

10:00-2:00

CICERO:

Telef. 656-2201
SĄSKAITA IKI idft.čOO.OO doL APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDUOS.KIEKVIENA

5 — Naujienoj Chicago, 8, Ill. Sat.-Monday, June 9-11, 1984
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savo neriams žemesniais nuo
šimčiais ir geresnėmis sąlygomis

~*5 irtotix 1118 AM 
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11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii 
Teh 9744410

MARQUETTE PARKE:

2615 W. 71st St.
Chicago, Ill 60629 
Telef. 737-2110boo pinasdlmla iki 

tadl^oio 8^) vaL

Nuo pirm, iki penkt. 
10:00 iki feto vaL 
šeši

I 

f 
i

a

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«3tchest*r Community klinikos 

Medicinos direktorių*

193S s. Manheim Rd„ Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

’ n kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
i Tek: 562-2727 arba 562-2728 .

ft

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS _ 
1907 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

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 perkraustymas 
s įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

L»t<±imai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charse 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

žežttdieDlais b fekaalienlaif

fMi* WOPA . 1499 AM 
tr*sslitw|«in*r ii asd*v 

Paries,

v«d»|i — Aldone Daufcw
ToloLt 774-1547

ns? Se. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ft

if

fi. “Lietuvos Aidai*
KAZS BRAZDŽ1ONYT6

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį birželio 10 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 S. Talman Avė.

(Nariai kviečiami dalyvauti. 
Bus vaišės.

Ben. Jurėnas, rast.

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
ŽINIAI

Šių metų Bendroji Dailės Pa
roda bus atidaryta spalių mėn. 
19 d. Čiurlionio Galerijoj, Ine., 
4038 Archer Ave., Chicago, Ill. 
60632. Visi lietuviai dailininkai 
kviečiami parodoje dalyvauti ir 
parodyti kas nauja sukurta. Bus 
skiriamos keturios premijos 
$1,500 bendroje sumoje.

Norintieji parodoje dalyvauti 
atsiliepia iki rugsėjo 15 d. Atsb 
liepusiem bus išsiųsta paradas 
dalyvio blankas,kur yra visa rei 
kalinga informacija. Jury Ko
misija bus paskelbta vėliau. .

Rašyti aukščiau nurodytu 
Čiurlionio Galerijos adresu.

Čiurlionio Galerijos, Ine., 
Vadovybė

MIRĖ KOMP. A. RAČIŪNAS

Balandžio mėn. Vilniuje, po 
sunkios ligos, mirė kompožito- 
rius Antanas Račiūnas.

Velionis buvo gimęs 1905 m. 
Panevėžio apsk. Mokėsi Pane
vėžyje, Kaune, Aukšt. techni
kos mokykloje, paskui įstojo į 
konservatoriją. 1933 m. baigė 
kompozitorių skyrių. Jis buvo 
vienas iš gabiausių lietuvių kom 
pozitorių.

■HEART
FUND

A. RCKŠTELĖ Rugių gubos (lapyba)

1984 m. Tarptautine Laisvoji Olimpijada
Šių metų liepos 4-7 d., Etobi-du, vyrų krepšinio rinktinės pa

grindą sudarys Toronto PPSK 
Aušra, vyrų tinklinio - Bosto
no Grandis, ledo ritulio — To-

coke Olympium Centennial 
Park, Toronte įvyks 1984 m. 
Tarptautinė Laisvoji Olimpija
da (Free Olympiad), kurią ben- ronto LLRK, futbolo — Chica- 
drimis jėgomis rengia lictuvai, 
latviai, estai ir ukrainiečiai. 
Šiam reikalui yra sudarytas spe
cialus komitetas iš visų -4-nų 
tautybių. atstovų, kuriam pir
mininkauja torontieiis dr. Ri
mantas Petrauskas.

šių žaidynių tikslas yra iš- 
reikšti protestų dėl neleidimo 
sovietų pavergtoms tautoms sa
ve atstovauti Olimpiniuose Žai
dimuose ir kitose tarptautinėse 
varžybose.

Žaidynių programoje yra šios 
8 sporto šakos: lengvoji atleti
ka vyrams ir moterims, plauky
mas vyrams ir moterims, krep
šinis vyrams, tinklinis vyrams, 
ir moterims, futbolas (soccer), 
ledo ritulys ir šaudymas.

Šaudymo varžybos bus pra
vestos birželio 23 ir 30 d., latvių 
šaudykloje “Berzaine”, netoli 
Toronto.

gos LFK Lituanica.
Individualinio pobūdžio spor

to šakose, kaip lengv. atletikoje, 
plaukyme, šaudyme ir lauko te
nise, rinktinės sudaromos ba
zinėj antis asmeniškais sporti
ninku atsiėkimais. Tuo reika
lu yra kreipiamasi i visus mūsų 
iškilesniuosius šių šakų sporti
ninkus. Jei atsirastų mums ne
žinomų sportininkų, ypatingai 
lengvatlėčių bei plaukikų, ku
rie jaustųsi pajėgūs rinktinėse 
dalyvauti, -prašomi nedelsiant 
pranešti šALFASS-gos Centro 
Valdybai, šiuo adresu:

vės stiprumo, temperatūros, ap
švietimo), o taip pat nuo fizio
loginės žuvų būsenos bei rūšies.

RekordJninkė yra k&rdžuvė 
(Xipsies G lad us L.), kuri gali 
plaukti 90 kilometrų per valan
dą greičiu (kai kūno ilgis sie
kia ne mažiau, kaip 2, 1 metro).

Astuonių centimetrų ilgio 
kuoja/ plaukia 20-25 centimetrų 
per sekundę greičiu. Užaugusi 
iki 20-24 centimetru ilgio, ji ga- 
Ii plaukti 70 centimetrų per se
kundę greičiu.

Maksimalus greitis 16.4 centi
metro ilgio lydekos — 209 cen
timetrai per sekundę. Jai už-į 
augus iki 40-44 centimetrų, šuo- ■ 
lio greitis pasiekia 279 centime-1 
trus per sekundę; 20-24 centi- ' 
metrų ilgio kuojos šuolio grei- , 
tis — 122 centimetrai per sekun-

Algirdas Bielskis, 3000 Had-, (i9’ to ?aties n»io karšio ~ 96

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W6 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Visose sporto šakose, kiekvie
ną tautybę atstovauja jų repre
zentacinės rinktinės, sudarytos 
iš viso laisvojo pasaulio (dėl 
praktiškų sumetimų — daugiau
sia iš Š. Amerikos).

Lietuvių rinktinių sudarymu 
rūpinasi atitinkamų sporto ša
kų ŠALFOSS k-tui. Dėl praktiš
kų sumetimų, komandiniuose 

.sportuose; mūsų rinkt, pagrin
dą sudarys šių metų pirmeny
bes laimėję klubai, papildyda
mi savo komandas kitų klubų 
iškilesniais žaidėjais. Tuo bū-

den Rd., Euclid, OH 44117. Tel. 
(216) 481-7161.

Lietuvių dalyvavimui šiose 
žaidynėse koordinuoti tiek iš 
organizacinės, tiek ir iš sporti
nės pusės, Toronte yra sudaro
mas plačios apimties komitetas. 
Reikia tikėtis, kad šis didžiulis 
renginys susilauks - iš lietuvių | 
visuomenės prideramo dėmesio 
ir paramos.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba
P. S. Primintina, kad Laisvo

ji Olimpijada vykdoma jau ant
rą kartą. Pirmą kartą buvo su
rengia 1980 m., toje pačioje vie
tovėje ir praėjo su dideliu pasi
sekimu. Ypatingą pretekstą 
1980 m. žaidynėms davė vakarų 
pasaulio kraštų boikotavimas 
Maskvoje vykstančių Olimpinių 
Žaidimų.

centimetrai, 13.5 centimetro dy
džio karpio greitis — 170 centi
metrų per sekundę.

Žuvų jaunikliai dažniausiai 
plaukioja greičiau, negu suau
gusios žuvys.

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BIELIŪNAS - SMITH

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
• Tel. — 523-3572

ŽUVŲ GREITIS
Žuvų plaukimo greitis skirsto

mas Į tris rūšis: optimalų, mak
simalų ir vadinamąjį “šuolį”. 
Upėse žuvys normaliai plauko 
optimaliu gūeičiu ; maksi m alų 
išvysto nugalėdamos kliūtis ir 
vydamosios aukas, šuolius da
ro išgąsdintos žuvys arba pul
damos auką iš pasalų.

Žuvų greitis priklauso nuo 
daugelio aplinkos veiksnių

s tepastebimi injarktai. Žur
nale “Science et Vie” rašoma, 
kad eksperimentai patvirtino 
hipotezę, jog dalis infaiktų ir 
mikroinfarktų lieka nei ligo
nio, nei gydytojo nepastebėti? 
Arterijai užsikimšus, kraujas 
‘‘randa” aplinkinius kelius ir 
jais teka, kol kliūtis ištirpsta. 
Badymai buvo atliekami su šu
nimis. Net ir tada, kai vainiki
nė arterija visiškai užsikimšda
vo, kraujas jaunų gyvulių orga- 
nime rasdavo aplinkinius ke
lius, ir užsikimšimas nepadary
davo didesnės žalos keturkojų 
sveikatai. Tiesa, kol kas neiš
aiškinta, kaip tie aplinkiniai 
keliai susidaro ir kaip tokiu at
veju veikia širdies kraujavimo 
sistema.

— Nicaraguos kalnuose 
užsilikusių indėnų, bet jie 
kyklos nelankė.

— I>ondbn suvažiavusieji 6 
valstybių- vadai aptarė santy
kius su Sovietu Sąjungą.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, IIL 60650 
TeL: 652-5245

J.'KIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

lakstės automobiliams pastatyti
- - . _ - .. 1

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

■ LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 25 milijonai dol.

9% už taupomąsias sąskaitas. 
t&3%, 10.75% 

indėlius (C D). 
11% už

11% už terminuotus.

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

IRA

f įtari a vary 3,000 •

Don't ta • BomLMSri

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 \
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Šukiu Apskrities Klubas ren 
gia gegužinę birželio 10 dieną 
Vyčių salqj; 2455 West 47th gat-

* vė. Pradžia 12 valandą. Atsilan
kę klubo nariai ir visi >večiai 
bus pavaišinti labai skaniu lie-j 
tuvišku gamintu maistu, 

visokios rūšies 
dovanų 

gros Ewaldo
į laimėjimai, i 

Kncil

taras su 
mais. Bus

Šokiams 
orkestras.

Nuoširdžiai kviečiame 
klubo narius ir svečius 
vauti.

visus i 
daly-

lizacjos kviečiamos gausiai da- 
lyvarJi. Org:mizacijos vėliavų . 
pakėlime ir pamaldose dalyvau- ( 
j 3 su s' vo vėliavomis.

Chicagos Lietuviu Taryba ‘

— JAV LB (K) Cicero Apy
linkės gegužinė - piknikas įvyks 
s. m. birželio įnėn. 17 dieną 12 
vai. dienos Vyčių salėje, 2155 
\V. 17 Ave., Chicagoje, UI. Links 
mins Gintaro orkestras. Visus 
k v i t č a m e a tsl 1 a n ky t i.

Valdyba

vadais, bet jir nesusitarė, kas- 
juos galėtų atstovauti. Prez.dvn 
tais nurodė jMinią Pomniųnę. Pe
ronistai sutiko, kai atvažiavusi 
ponia juos atstovautų. Vakar 
ji pranešė ap e susitikimą su 
prezidentu Alfonsin. A’rodi, 
kad dabar gslės praplėsti demo
kratinės valstybės bazę, nes pe-’ 

?i pripažino demokratinę 
pa-

ron^ 
santvarką. Diktatūra jiems 
darius didelės žalos.

SI.A 131-tos Moterų kuopos 
susirink mas įvyks ketvirtadie- 

i nį, birželio 14 d., 12:00 vaL, 
Valdyba American Savings patal

pose, 6201 S. Western Ave. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti. 
Bus kavutė. Valdyba

d.

pranešimas

Chicagos Lietuvoj Tarbyos 
..baisiųjų birželio trėmimų minė
jimas. įvyks šia tvarka: 

; Sekmadienį, birželio 10
■10:15 v. vėliavų pakėlimas Mar
quette Parko parap. aikštėje.

10:30 v. pamaldos š. M. Ma 
•rijos Gimimo par. bažnyčioje. 
Pamaldas atlieka kleb. A. Zaka- 
.rauskas. Gieda par. choras, dir. 
A. Linas, vargonais groja A. Ei
mutytė.
: 10 v. pamaldos Liet. Liut. Tė- 
Įviškės," Liet. Evang. Reform, ir 
11 v. Sionų Liet. Evang. Liut. 
'^bažnyčiese.

Tuojau po pamaldų par. sa
lėje akademija. Kalbės Gen. 
iKon. J, Daužvardienė ir tremti 
įnė Stefanija Rūkienė. Meninę 
dalį išpildys dr. J. Briedis.
' Lietuvių visuomenė ir orga

ARGENTINOS POLITIKAI 
RADO BENDRĄ KALBĄ

BUENOS AIRES. Arg. — Ar
gentinos liberalai laimėjo rinki
mus ir išrinko Roul Alfonsin 
prezidento pareigoms. Argenti
nos kariai, nugyvenę krašto ūkį, 
nutarė perleisti vyriausybę ci
viliams. P rezidentas Alf onsėn 
tokią vyriausybę sudarė, bet jis 
negali patraukti visuomenės, 
kuri bendradarbiavo su kariais. 
Tai yra Argentinos peronistai.

Pero- 
dide-

susi-

Jie buvo susižavėję gen. 
nu. kuris kraštą nuvedė į 
les nelaimes.

Dabar peronistai labai
skaldė ir susipykę. Jie negali 
rasti bendros kalbos. Prez. Al- 
fonsin tarėsi su atskirų grupių

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ei r u oš iii t fc keliauti — kreipkitės į Lietimu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
1727 S. Western Ave^ Chicago, Iii. 60643 

Telef. 312 23S->787

iii. (cruises), vienbučių ir auiomobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
žie kelionių draudimas; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kiistuz, 

iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame hifoc 
gUMfcipu visais leiioniu reifrat&lM

> Taupyk’te skrisdami Cliartsred lėktuvais, tik rsserruon Ttetza 
■S anksto — prieš 45-60 dieru^

IšLEIO J. JOYSE
“ULYSSES” BE KLAIDŲ

LONDON. Angį, šiomis die- 
noirh’s išėjo nauja Jonus Joyce 
“Ulysses” laida be klaidų. Vi
sos šio meto išėjusios šio veika
lo laidos turėjo daug klaidų. Jas 
taisydavo, spausdindavo ,o kai 
knyga būdavo atspausdinta, tai 
veikale visuomet likdavo klai- ♦ 
dų. Oksfordo universiteto tei-J 
dinėlyje jau turėjo nebūti klal-3 
dų, bet ir ten buvo. •

Garland leidykla, pasiruošė ) 
išleisti 63 tomus J. Joyce raštų! 
visai be klaidų. Leidykla pa-į 
samdė vokietį prof. Hans Wai-! 
ter Gabler. Jis vartojo elektro-Į 
nines priemones. Dirbo jis ne: 
vienas, bet jo žinioje esantieji j 
dar 3 specialistai. Pirmiausia jie ’ 
nustatė, kad pats rašytojas Jone; r4 ežeras. Ties tuo Masčiu 
Joyce rankraštyje paliko 
5,000 klaidų. Pirmon eilėn bu-' j°nc prekybininkų parduotuvės 
vo ištaisytas rankraštis, o vė- * ® ties turgaviete yra vieta, ku.-

■į

v

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
* NOTARIATAS • VERTIMAI.

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUa

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeĮL 847-7742

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO-AGENTŪRA 

BACEVIČIUS — BEIuL REALTS 
INCOME TAX SERVICE.

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
1 ~ —--------------— ■ '"

jūrų laivai - keltai. Pirmas kel- Argeninos prezidentas Al
tas pradės kelti traukinius jau fensin susitarė su peronistais 1.) 

svarbių dalykų, kurie leis pero- 
nistams įsitraukti į demokratinį 
krašto tvarkymą.

1986.

TVARKOJ — NETVARKA

“Valstiečių laikraštyje”
Mitkus rašo

“Telšių krantą skalauja 
Į vingasis Mąstis—Žemaitijos eže 

yra~ I . . . .virš gražiai įrengta turgaviete —rą-

- ------------------------------- 1

— Argentinos vyriausybė sko 
linga 
jonų, 
kariai, 
žadėti

užsieniečiams ?15 bili- 
Skclas kraštui užtraukė, 
Peronistai sutiko pasi

jas mokėti.

tSAL ■ STATI FOR SALI 
ftamt, !»<■>♦ — Fartavlnwi

KULL aSTATI *Ot SALS

___________________ ;_________ __________ _________ _ ..v
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS* 

a IE2LA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KUIMAI1. <
D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

\Y) ištaisytas rankraštis, o ve- ties turgaviete yra vieta, ku- 
liau jau ’taisyta ruošiamoji lai-i rios dažnam ir dažnai, kartais ir 
da be klaidų. Garland bendro- i v)sai netikėtai prireikia. Tarpj- 
vės rankraščiu pataisvmas kai-! ^aut’n^ame žodyne ją vadina tu- 
navo $300,000. Vokiečių uni-' 
versiteto fondas primokėjo di
delę dalį šių išlaidų.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJ!
KELTAIS — PER BALTIJĄ
Klaipėda — Mukranas: tokiu 

maršrutu netolimoje ' ateityje: 
kursuos per Baltijos jūrą trau- j 
kiniai. Juos pėrkęls į priešin-j 
gą pusę specialūs keltai.

Ir Rytų Vokietijos Mukrano 
uoste ir Lietuvos Klaipėdos uos-1 
te vyksta didelės statybos. Nuo 
latinė laivybos linija, kurios il
gis bus 506 kilometrai, kursuos

alėtu, žodžiu, viskas savo vie
tose.

— Ne viskas, — ginčijasi že
maičiai — Pabandyk tą nuosta
bią vietelę su atlapom durim ir 
išdažytais langais pasiekti. 
Sprandą nusisuksi!”

PAKELTOS KAINOS
VEISLINIAMS GYVULIAMS

No balandžio 1 d. įsigalioję 
naujos -veislinių gyvulių supir- j 
kimo kainos. Jos didesnės už 
buvusias.Galvijų ir kiaulių kai
nos pašoko 20—30 proc.; avių—. 
30—50 proc.

— Peronistai sutiko leisti dar
bininkams išsirinkti savo unijų 
atstovus.

— Sichai atgaus savo maldyk-j 
las, kai įrodys teismui, kad ne
skelbs prievartos.

c j 9 butu mūrinis. Labai-geros pajamos. 
Dilelis’ butas savininkui. Geras inves- 
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow- j 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY ;

KAS YRA TIKROJI TIESA? ,

Dažo namus iš Jauko
ir iš vidaus.

or

į;

YOUR ONLY INVESTMENT WILL BE YOUR

TIME and DESIRE

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

learn
. AUTOMATIC SCREW MACHINE 

set up and operate
Day program:

10 months traning — 5 days per week
6 hours per day

“Nors žmogui atrodo kelias 
teisingas, bet galų gale jis nu
veda į pražūtį”, Patarlių 14:12;

Visus kviečiame paskilausyti i 
šios radijo programos antradie-/ 
nį 8:45 vai. vakare banga 1450 
AM per “Lietuves Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryte pasi
klausykite taip pat “Gerosios 
Naujienos Lietuviams” radijo 
banga 1490 AM per Sophie Bar
čus su tema: “Pirmasis Tėvas”..

Jei priėmėte Kristų savo as
menišku Išgelbėtoju, malonėki
te parašyti^ prisiusime knygelę 
kaip augti toliau dvasiniai. Mū
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P. O. Box, 321. Oak Lawn, 
II., 60454.

i

1

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Skambinti Y A 7-9107 i
u-u_____________ '_______

i

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

O AK LAWN — BY OWNER? 
Custom built raised ranch. 3; 
bedrooms, 1% baths upstairs.; 
Finished recreation room with; 
2 bedrooms and % bath lower- 
level, 2 car attached garage. By 
appointment 422-8393.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN J.

Nuosavybės • kitur

Parduodamas namas, 3 mie-i 
•gamų 6 kambarių, su baldais. 
Adresas: George Borchertas, 
19 Westbrook, Hot Springs, Ark: 
71901. Tel. 501-624-1438.

40 ACRES, RANCH HOUSE
BARN, FRUIT TREES 
Near Bass Lake, Ind.

Excel. Loc..
219 - 946-6812

By Owner. V

MISCELLANEOUS 
Jvairūs Dalykai

INDUSTRIAL INSPECTION
Evening program:

18 weeks training — 4 days per week 
3 hours per day

KAIP SUDAROM 
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
ma Naujienų administracijoje.

Chicago resident
• U. S. citizen or lawfully admitted alien
♦ 10th Grade reading and math

SPONSORED BY:

WHO MAY APČLY
• Economically disadvantaged
• 18 years of age or older
• Males and females

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
“ T T IT C T T 4»

CHICAGO COMMONS ASSOCIATION
A not for profit Corporation f J < 

and
COOPERATING MANUFACTURERS

FOR INFORMATION CALL 281-8611

KEMP CONCRETE WORK 
Any type of concrete and brick 
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.

49.3-2945 or 643-2864

Reikalingas medinis rašomas 
stalas.

TelefAnuokite 776-1938

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, fre4t( 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava, 
Tai. 927-3559- _____ ... ~ _ ................ _ /

DĖMESIO? ( 
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAL 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

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

' - ” •-•■-■111

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gimini!] 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

■ ■ X. '' ■-*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui ;

F. N EDAS, 4059 Archer AvensA
Chlcigo, I1L 6063X TeL YA 7-59^

Homeowners Insurance
Good service/Good prica

F. Za polis. Agent 
320814 W. 95th Si.

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. CEPRNAS į 

Darbo valandos: Kasdien: nuo Į
& vai ryto iki 6 vaL vakaro. ’ 

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d, 
h pagal susi tarimą.

TeL 776-5162 ' }
1649 West 63rd Street

Chicago, DL 60621TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkyg 

TeL 585-6624

35

ADVOKATŲ DRAUGIJA

■

ir V. BRIZGYS
Darbo valandor 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimu.

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.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(312) 776-8700

— NAUJIENOMS reikalingas 
raidžių rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mašina. Jauną 
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

." .ĮJ 7J™

Chicago, IM. 60629 

TeL: 778-8000

*l»Km JAV TAUPYMO

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl

— Haiti saloje žmonės badau
ja ir neturi vilties pagerinti sa
vo būvį.


