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Britų parlamentaras ragina A7akarus 
aktyviau remti pavergtas tautas

1983 m. rugsėjo 29 d. Euro- siūlė, kad Europos Taryba lie
pos Taryboje (Council of Eu- pas mėnesį paminėtų Pavergtų 
rope) buvo svarstoma vokiečių Tautų savaitę. (ELTA) j
etninės mažurrps SSRS-oje pa
dėtis.: Diskusijų metu kalbą pa 
sakė britų parlamentaras John 
Wilkinson, Europos Laisvės Ta 
rybos (European Freedom Cour 
cil) pirmininkas. Jo kalbos teks 
tas buvo išspausdintas periodi
nio ABN Correspondence 1984 
im. kovo-baPandžio riumerj’je.

Wilkinson pagyrė V. Vokieti
jos atstovo dr. Jaegerio praneši
ma apie vokiečių persekiojimą 
SSRS-oje ir kritikavo tuos. va
kariečius, kurie, pasitesindam' 
koegzistencijos meile, siūlo, kad 
Vakarai tylėtų apie neteisybę i: 
teisių pažeidinėjimą Sovietų Są 
jungoje. Jis paminėjo Švedijos 
ministerį pirmininką, kuris rug
sėjo 28 d. pasmerkė priespaudą 
Čekoslovakijoje, bet net neužsi
minė apie “daug blogesnę pa
dėtį Sovietu Sąjungoje”. Tik 
kai kiti parlamentarai suskato 
jį klausinėti, jis sutiko, jog 
“Šs'edijos kaimyninėse tautose, 
Estijoje* Latvijoje ir Lietuvoje, 
kurios buvo ginklo jėga įjung
tos į Sovietų '.SIĮuagą, pažeidi
nėjamos Anot
Wilkinsoą«š- <^^ą^ai^./^sienio 
politikos ąrchį€ėkta^g|’^laiką 
pritarė Hehri$to“ r80^erfteldo 
požiūriui,’ kad • kerstiįes^ii^ipa- 
dėtį Byiu Europoje .pąy||jiJtga, 
nes sugriovus .. trapią ’"SęviSų 
bloko pusiau svyrą, sektų dfesfet- 
bilizacija, kuri galėtų būti grės
me taikai”^ • " .

Britų parląmentaras nesutin
ka’, kad 'Šdvietų užsienio politi-' 
ką •Sunormalėtų, jei tik Vakarai 
ignoruotų sovietinio bloko vidi
nes problemas. “Ar mūsų kon
tinente vyrauja taika?” — klau
sia jis ir nurodo į Vengriją, Če
koslovakiją, neutralų Afganis
taną, “neutralios Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos invaziją 1940 
nu” ir kitus pavyzdžius. Jo nuo
mone, Helsinkio eiga irgi neda
vusi teigiamų pasekmių. Sovie
tų požiūriu, Helsinkio sutartys 
įteisino Rytprūsių ir kitų buvu
sių Vokietijos teritorijų įjungi
mą į Sovietų Sąjungą. Už tai 
Sovietų Sąjunga. atsilygino 
dar didesne mažumų priespau-

ATĖNUOSE NUŠAUTI DU 
CHADAFI DRAUGAI

\S'.$-

ATĖNAI, G r. — Vakar Atė
nuose buvo nušauti du studen
tai fanatikai diktatoriaus Cha- 
dafi politikos draugai. Praeitą 
mėnesį Graikijoje buvo nušauti 
t Libijos teroristai. i

Šie du studentai ruošėsi į Li
biją. JięTiuvo nušauti prieš ke
lionę namo. Vienas buvo 21 me
tų Addel Muhriem Žavi, o aat-1 
rasis' buvo 20 metų Atuta Sala . 
Eartaz. Tvirtinama, kad abu 
buvo .medicinos studentai. Abu ' 
buvo nušauti savo bute. Jiems 
kulką buvo paleista j galvą iš Sekretorius George P. Shultz vakar išskrido į Pietų Aziją, kur Į 
užpakalio. planuoja aplankyti Kinijos kaimynus ir užtikrinti juos, kad Kinija ;

Praėjusi mėnesį Atėnų gat-’ nenaudos Amerikos ginklų prieš juos. j
vėjo buvo nušautas Libijos pižk 1 ■ j
lys chadafi šalininkas. Nežino- Molotovas vėl priimtas i komunistu oartija: 
mas asm'iro prie jo pnejo, nuso-. •- i
vė ir nuėjo. Prieš šio pirklio nu
šovimą, buvo nušautas Libijos 
krautuvininkas, biznierius.

Anksčiau iš Libijos atvaziax^

i

Į

, SICHAI PAGROBĖ 
INDIJOS LĖKTUVĄ

NEW DEHLI, Ind. — Vakar 
9 sichai pagrobė Indijos kelei
vinį lėktuvą ir privertė nusileis
ti Pakistane. Lėktuve buvo 255 
ke’eiviai, patarnautojai ir įgula.

Atrodo, kad grobikai buvo pa-1 
kistanieciai ,ncs jie kalbėjo Pa-j 
kistano tarme. Jie įsakinėjo ke-i

a jie turi darvti ir ko } . . .. n. , ... T ifc _ Į n užtikrinti Pietų Azijos va Is-1Vienas keleivis buvoi. , , , L-. .. . . ,,„ , ! lybes, kad Kinija gautų ginklų |
nenaudos prieš kaimynines val
stybes. JAV yra pasižadėjusios j 
pa rd u oi i Kinijai modernių tankų | 
ir prieštankinių pabūklų, bet 
Shultz .specialiai aplankys Pie
tų Azijos valstybes ir užtikrins 
jas, kad parduodami Amerikos 

Amricano. 1 ginklai nebus prieš jas naudoja-

INFORMUOS AZIJĄ APIE KINIJAI 
PARDUODAMUS GINKLUS

dafi

agerr

nedaryti.
sužeistas kulka, o kitas sužeis • 
tas peiliu. Nukentėjusioms bu
vo suteikia pagalba ir įsakyta 
tvlėli. Lėktuve buvo ramu.

Azijos valstybės bijo, kad Kinija gavusi 
ginklų, nepultų kaimynų f

WASHINGTON, 1). C. — Se- nijes karo ministeriui, gandai 
kretorius George P. Shultz va- sklido, kad ginklų neparduos, 
kar 2 savaitėm išskrido į Pietų Dabai* sekr. Shultz praneš, kad 
Azijos valstybes. Sekretorius I ginklai bus parduoti, bet jie bus 

į Sekretorius Shultz iš anksto no- ‘ tiktai gynimosi ginklai. Kinai tų 
ginklų nenaudos prieš kaimy
nus ir santykiai nepasikeis.

Baigdamas savo kalbą, Wil
kinson parsgino Vakaru vyriau
sybes sustiprinti transliacijas į 
■ 'SSRS-ą ne tik rusų kalba, bet 
ir lietuvių, latvių, estų bei ki
tomis kalbomis. Jis taip pat pa

1962 metais Chruščiovas išmetė Molotova iš 
partijos ir vyriausybės *

MASKVĄ Rus, —_ Vakar
’ Atėnuose šaudė Cha- “Ta^.pąsikelbė, kad Viaeeslp- 

o praeito Mėnesio į
M&adafi

SRi\AGON, Irid.- — Įiickjos 
vyriausybe užvakar atleidaliaš- 
rniro policijos.vadą jis palaikąs 
ryšius sjj Birndranvale ir neina
te, įkaip iš Pakistano ginklai bu- 
voįgabenami į Pundžiabą. \

Šrinagon . buvo suruošta de
monstracija prieš New Debit vy 
riausybės nutarimą atleisti po
licijos vadą Faruką. Protestavo 
Kablfliro sichai. Naujai paskir
ta^ policijos vadas uždraudė de
monstruoti >be leidimo. Kada 
minia vis dėlto pradėjo veržtis, 
tai naujas policijos vadas įsakė 
šauti. Kaip demonstrantai, taip 
ir policijos vadas yra sieliai.

Buvo sužeista 11 žmonių. Nau 
jas policijos vadas pranešė, kad 
jis ir toliau šaudys į tvarkos 
ardytojus, jeigu jie rr toliau ban 
dys ardyti Kašmiro sostinės 
tvarką.

vasvėl priimtas į k<£.
f ^partiją. Pradžioje 

Chrušciovos buvo išsiuntęs Mo
lotovą į Tesimuosius Rytus Mon 
golijos reikalų tvarkyti, bet ve- 

j liau jį atleido nuo pareigų už
sienio reikalų, ir buvo išmestas 
iš komunistų partijos. Chruščio
vas uždraudė Molotovui kištis į j 
bet kokius valstybės reikalus.

-Dvidešimt du metu Moloto
vas buvo izoliuotas. Niekas juo 
nesirūpino po Chruščiovo mir
ties. Tuo tarpu jo žmona Pauli
na ženčiužina mirė. Molotovas 
turėjo dukterį ir vieną įsūnytą 
mergaitę, žmona mirė prieš 14 
mjetu. Paskutiniu metu ji gy
veno viena.

Molotovas gimė 1880 m. Viat- 
kos gubernijoj Kuchenkos uos
te. Tėvai leido mokytis, baigė 
inžinieriaus kursus. Petrograde 
tapo “Pryivdos” redaktorium. 
Susipažino su Leninu ir Stalinu. 
Vėliau jis buvo žinomas, kaip 
Stalino ruporas. Jis sirsitaręs su 
Ribentropu, pasikvietė Lietuvos 
užsienio reikalų ministerį padik
tavo jam. ultimatumą.

SUĖMĖ 16 TAILANDO i
1 KOMUNISTŲ j

BANGKOKAS, Tailandas. 
Tailando komunistų partija už-i 
daryta, jai neleidžiamas joks 
veikimas. Tačiau paskutiniu me 
tu Tailando policija išaiškino, 
kad gabesnieji koniuniątų parti
jos veikėjai ruošėsi nuversti da
bartinę Tailando ' vyriausybę.

Tailando policija gaūusi tiks-j 
lias žinias, vakar suėmė 16 per-i 
versmo ruošėjų; i Jie vieni per
versmo suruošti ^nepajėgtų, bet 
jie pradėjo kalbinti įtakinguo
sius Tailando kariuomenės va-! 
dus. Jie priėjo gen. Narong Ma-j 
bamrad. Jie jam aiškiai pasa
kė, kad be kariuomenės vsdovy- nūs valdo 18 milijonrj komunis- 
bės, jie vyriausybės nenuverstų. tų partijos narių.
Gen. Naonrg tuojau pranešė vy,--------------------
riausybei apie ruošiamą pervers — Politikai verčia N\ alter 
mą. Vyriausybė jau turėjo ž> Mondale greičiau spręsti, ką jis 
nių apie komunistų pokalbius pasirinksiąs viceprezidento pa
su pareigūnais, šiandien visi va- reigoms.
dai suimti. -----  -

Lėktuvas turėjo nusileisti 
Ainricano aerodrome, bet jis 
nusileido Lahore aerodrome, ki
toje upės pusėje nuo J

Mįanom?:, kad* Pakistano vy
riausybė le s atskridusiems ke
leiviams grįžti į Indiją. A Iškri
kusieji sichai galės pasilikti Pa
kistane.

mi.

Valstybes pareigūnas, pareikš
damas apie sekr. Shultz išskri
dimą pastebėjo, kad Amerika 
neužmegs jokių santykių su

Pradžioje buvo manyta, kad Vietnamu, kol Vietnamas neati- 
<tuvas pasuks j Kašmirą, bei trauks 1f>0,000 karių iš Kambo- 

i grobikai j dijos. Dabartiniu melu Kambo- 
terodrome. J riijoj ema smarkūs susirėmimai 
_ j su Kambodijos kovotojais. Viet- 

—- Saudi Arabijos princas at-i namas įsivaizduoja, kad valdo
skrido j Madridą, kad galėtų pa
siteirauti, kokias prekes' galėtų 
pirkti Ispanijoj, 
ko

keleiviai nustebo, 1 
liepė leistis Lahore

Princą pasitl 
premjeras Felipe Gonzalez

a — Mozambiko vyriausybė ieš 
ko ryčių su Pietų Afrika, bet 
krašto viduje jaučiamas pasi
priešinimas. Įvyko susirėmimas 
su policija. Paskutiniais 6 mė
nesiais paimta nelaisvėn 1,200 
maištininkų,-o 300 užmušta.

— Molotovas praleidęs 22 me 
tus Kukiskoj, galės atvažiuoti j 
Maskvą, bet jam pačiam teks 
mokėti už bilietą.

- Sovietų Sąjungoje yra 275 
milijonai žmonių. Šiuos milijo-

visą Kambodiją, bet. taip nėra. 
Iki šio melo vyko kruvinos ko
vės tarp Virinamo ir Kąmhodi- 

rjos.

Sekretorius Shultz rengiari 
pabūti Hongkonge ir pasitars 
apie šio uosto ir administracijos 
reikalus, ne toli n i o j e ate ity j e 
Amerika veda plačią prekybą per 
Hongkongą, sekretorius nori E 
anksto nustatyti, kaip ta preky 
ba eis netolimoje ateityje. Sek
retorius taip pat bus Singapūre 
kur bandys išsiaiškinti, ar atei 
tyje gali pasikeisti prekybos sar 
tykiai. Jis taip pat aplankys 
svarbesnes vietove Pacifiko sa
lose.

KARIAI TAISO 
AUKSO ŠVENTOVE

AMERICAN, Indija. — Indi
jos kariuomenės specialistai va
kar pradėjo taisyti riaušių metu 
nukentėjusias Aukso šventyklos 
sienas. Atsiųsti mūrininkai, pa
gamintas* rekalingas cementas 
pritaikytos spalvos ir įsakyta iš
lyginti visus suraižymus. Vie
tomis tiktai paleistos kulkos 
pramušė mūro sienoj skyles. 
Tos skylės gražiai užlipdomos, 
o vėliau, kai padžius, tai visos 
sienos bus gražiai nudažytos.

Karo vadovybė viską patik
rino. Rado slaptai siunčiamas 
radijo stotis, rado ginklų sande
lius, slaptos maištininką orga
nizacijos narių sąrašus^ buvu
sius ne tik Aniericane, bet gre
timose provincijose, Kašmire ir 
Pakistane. Karo policija suimž 
visus maištininkus, 
jiems teismus.

Sichai jaučiasi ; labai 
ne. Jiems nepatinka,
riai įžengė į jų šventyklą. Bet 
jiems dar labiau nepatinka, kari 
Bendranvalė šventykloj įsteigė 
ginklų sandėlius ir naudojo šven 
čiausias vietas.

Ruoši?.

nueimi- 
kad ka-

--------------------muolas. kad krašte yra 4000
Prez. B. Terry yra infor-Maocetungo politikos šalininkų.

Sekretorius planuoja sirstob 
Australijoje, Indonezioje irNar 
joje Zelandijoje. Visose šiose 
valstybėse vyrauja įvairios abc 
jonės .nes niekas než no. ar Ki
nijos vyriausybė nepuls kaimy 
nu.

Paskirt iniemis savaitėms 
sklido įvairūs gandai apie elek
troninių ginklų pardavimą Pe 
kino vyriausybei. Atvykus Ki-

— Maniloj 500 gyventojų de
monstravo prieš an/?rik(ecius, 
priėję prie JAV ambasados. Jie 
reikalavo, kad būtų uždaryta 
JAV ambasada, nes ji padeda 
diktatoriui Ferdinando Marcos.

— Adv. Regiai Hacker, nera
dęs akinių žengė žingsnį Prtt- 
dential pastate, iškirto iš 39-to 
aukšto ir užsimušė. —

— Penktsdienį aukso uncija 
airjvo $374.

KALENDORĖLIS

V-iačesIav Mo 
91 metu, vėl

— Sovietų agentai Maskvos 
gatvėj sulaikė JAV konsulato 
tarnautojus Jon Parch ir George 
Glass. Juos suėmė ir liepė išva
žiuoti.

— Patyrę žmonės abejoja, 
kad Mondafe pasirinktų Gary 
Hart viceprezidento pareigoms. 
M on dale, negalės juo pasitikėti.

— Peru valstybė rengiasi pa
skelbti karo stovį prieš kovojan-Liepos 7: šv. Odonas, Edilburga 

Sungailis Skinu tė

Liepos 8: šv. Eugenijuos.
Priscilė, Tauragis, Danga

Liepos 9: šv. Audaktas, 
Veronika, Gertantas, Vida

Stula teka 5:21, leidžiasi 8:27

Uitas

yra pasiryžęs išnaikinti visuo
meninio gyvenimo ardytojus.

tAL

j Konru- 
išmestas, 

pasmerkta Stalino po- 
su partijos nariais.

— Izraelio politikai kreipia* 
patarimų į sergantį Beginą.

— Molotovą grąžino j parti
ją Konstantin Černenka.

MILES r— —<
• 25

• Phum Krindch
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Mimot •

PENH
Takhmau
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- A Khiem

JAV reikalauja, kad Vietnamas atšauktų savo karius iš Kaml>odij(\s ir atiduotų vyriausybę gy 
ventojy daugumos rinktiems atstovams.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI melai Liepos 7—9 d., 1984. 25 (292)

Redajfuoia PRANAS 4ULAS

Klausimus ir medžiagų, siųsti: M36 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Persvara vyr. amžiaus žmonėms 
Illinojaus teisme

Vienas iš gyvenimo liūdnes-ga teigia, kad yra pasiryžusiusią
nu mometų yia„ kai nenketai 
pasrt/auki iš įprasto gyvenimo 
vėžių.

Jau nuo seno Įrodyta, kad 
vykesnio amžiaus žmonės .atsi
dūrę sunkiose gyvenimo sąly
gose, stengiasi kiek gabma il
giau pasilikti teje pačioje gy
venvietėje, kartu su pažįsta
mais jaukioje apylinkėje.

Iki šiolx pagal vietinius pot
varkius, vargau patekę vyr 
amžiaus žmonės buvo perkelia
mi i valdinę prieglaudą ir izo
liuoti siauroje plotmėje.

Tačiau dėka Patrick Murphy, 
birželio mėn. tokia prieglauda 
Ulinojaūs valstijoje buvo pa
naikinta.,

P. Murphy, įgaliotas visuo 
menės gynėjas (Public Guar
dian of Cook County), u 
bylą prieš Illinojų ir 
mėjo.

Gynėjas Murphy sėkmingai 
įrodė, kad sušelpus \yr. am
žiaus žmones £u įprastoje gy
venamoje vietoje įsilaikyti. kai 
nuo valdžiai mažiau, negu išlai
kymas .valdinėj prieglaudoje ir, 
be to. bus palankiau visuome
nės vertinamas.

Tenka pasakyti, kad vyresnio 
amžiaus žmonių teisės, nors ir 
yra atstatytos, tačiau, bent įx>- 
pieryje, nėra p Inai realiam 
gyvenime respektuojamos. Bū
dinga, kad veikiantis potvar
kis. kad valdžia neskiria lėšų 
maistui, pasilieka galioje.

Įgalioto gynėjo Murphy istąi-

kliūti apeiti ir vyr. amžiaus 
žmonėms paskirti visas reika
lingas lėšas.

Tikėkimės, kad esant gęriems 
norams, ateityje vyr. amžiaus 
žmonės sulauks gerų rezultatų 
savo naudai.

Ignacius Juz.

NETIKSLIOS TAISYKLIŲ
PATAISOS

>riHučių. Unem^Ioyreent ofi
sai bendrai nemoka bedarbiui

Jonas G^skas

ATS. Unemployment offifsas 
1 bedarbiui pašalpos nemoka, je* 
gu: l) bedarbis pagrįstos prie 
žasties atsisako iš darbo; 2) be
darbis yra atleistas, nusikalti
mo^, susijusiu su darbu; 3) be
darbis yra atleistas dėl nusikal
timo, arba vagystes, susijusios 
su darbu; 4) bedarbis, neturė 
damas pakankamai pagrindo, 
Besiregistravo, kaip yra numa
tyta Nedlarbo ofise— State Em 
ployment Service; 5) bedarbis 
be pakankamo pagrindo atsisa
kęs priimti bet kurį panašu pa
siūlytą darbą; 6) bedarbis esąs 
dėl <farbc ginčo su darbdaviu. 
7) bedarbis, gaunąs peusįą,da- 
linai buvusio darbdavio moka
mą, kurios pusė lygi arba dides
nė negu bedarbio savaitinė pa
šalpos suma; 8) bedarbis, gau- 
nąS pensiją, kuri pilnai buvusio

JS KLAUSLA.TE, ‘‘į’*1-™ ™kama- į? 
arba didesne, negu bedarbio 

HES ATSAKOME itinė pašalpos suma; 9) be- 
i darbis, gaunąs bedarbio pasal-

JIS. JINaI IR UOŠVE
Jiedu

1?J-

FederaDne valdžios agentūra 
į Federal Savings & Loan Insu
rance Corporation) neseniai pa
darė taisyklių pataisymus, lie
čiančius bankus ir taupymo ir 
skolinimo bendroves šiame kra
tė.

FSLIC sujaukė pasitikėjimą 
taip dcpozi'.oriaus ir banko. Pa
taisos nėra taip svarbios, bei jos 
yra neaikios. Jeigu šiandien 
nori įriėti bankan pinigu, pagal 
Washin gtono bmrokratiškasia.> 
pataisas, depozitorių labai gaz- 
dina 10 psl. komentarų.

P\rz.. Jeigu Petras nori Įdėti 
510.000 investmentą., su minė- 
tom<^ patai^omės, tai jis turi 
kreiptis į advokatą, kad pasta
rasis jam išaiškintų pataisų 
nuostatus, nes tie nuostatai ne 
visiems >uprantomi. Būtent:

1) Sumažintas pr^&ėširnų lai
kas nuo 10 dienų iki 7 dienų;

2) Kai pasibaigdavo taupymo 
laikas, bankai turėjo pranešti 
raštu, ar taupytojas nori atnau
jinti terminą, ar išimti pingius. 
Naujasis potvarkis tą prievaię

panaikipo. <L
3) Petrai įdėjęs S10,000 še

šiems mėnesiams, o kai tas ter
minas pasibaigs, ir to pačiu lai
ku pasibaigia 7-nerių dienu įs
pėjimo. laikotarpis; bankas tu
ri teisę tą indėlį automatiškai at
naujinti tokiam pat terminui, 
tos dienos procentu Jeigu Pet
ras neapsižiurėtų ir nepraneštų 
bankui po termino ii 7-nerių 

pataisą, 
pabau- 
ar >jis 
mėnesi

jis gautų 3-jų mėnesių 
dą (penalty), nežiūrint, 
būtų pranešęs bankui 
ar daugiau, pabauda būtų 3-jų 
mėnesių-ir dar atskaity tų baudą 
nuo pagrindinė- sumos (princi- 
paO- ;

4) Jėi^?*Petras Įdėjo pini, 
gus po 1980.m. liepos 2 d., nauji 
nuostatai jį taip pąt palieptų. 
Pvz._ jeigu Petras įdėtų $10,000.
(metams ar daugiau) už* savai

tės ar-mėnesio-ar daugiau. saly 
gos jį priverstų atsiimti santau
pas, jis būtų nubaustas. 6-šių 
n^ėnesių procentų bauda ir dar 
atskaitantL geroką, dalį iš pa
grindinės (principai) sumos.

Kai kreiptis į FSLIC centrą Chi 
cagoįe, iš kur gavau aukščiau 
minėtą paaiškinimą Kai pradė
jau siwSjuoti minėtas pataisas, j 
nustebau. Keliose vietoje yra 
pažymėta, kad duota penkiems 
advokatams neaiškumams išryš
kinti.

Jeiįu ši FSLIC institucija O
turėjo samdyti pusę tuzino ad- 
vo^itų šioms neaiškioms tai
syklėms pagaminti, tai aš ne
manau, ksd bet kuriam deperi- 
toriui nebūnu gėda kreiptis į 
savo advokate paaiškinimams 
gauti.

lietuviams ulepozitcrkons pa
tariama krieptis į lietuvių ban
kus bei taupymo beadroves., 
kad šias FSLIC taisykles jie pa
aiškintų. Atrodo, kad Washing- 
tono,.D. C. biurokratija nesi gai
li popieriaus, kas mušti mokes
čiu mokėtojams per metus daug 
kaštuoja. Tokiems dideliems 
skaičiams pasitaiko ir Ma*'

e Visos moterys — vaikai

«> *S

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ FESTIVALIS

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ VALDYBA SU PIRMI
NINKU VITALIŲ UTARA IR 12 WARD ALDERMANU ALOYSIUS -MAJERNINKU VITALIŲ UTARA IR 12 WARD 
CZYK. KVIEČIA VISUS LIETUVIUS DALYVAUTI.

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ FESTIVALYJE

šeštadieni, liepos 1 d. 11 vai. ryte iki 11 vai. nakties 
4300-4700 South Western irt the midway.

DALYVAUJA RESTORANAI:

Daina, Paradise

Talman Deli, Royal Pacific,

Sharkos, A Jays,

Chesdans, ir kiti
DALYVAUS: vitražų dailininkas ii- dauš kitų lietuvių dailininkų. Bus didelė pala
pinė sveikatos patikrinti. Daktarai iŠ Ufi VersftyV C hfcago‘Medical Center. Tikrins 
kraujo spaudimą, diabetą, plaučius ir širct|. ' •. .........................
Dalyvaus Holy Cross Hospital, jo Chicagos Sveikatos Departamentas turės pirmosios 
pagelbos palapinę. t,'- " .

Akiermanai A. Majerczyk yra Miesto Stei Matos Komiteto pirr minkąs. Jis tvarko 
sveikatos skyrių. . ' J J
Chkagos policija turės Community Service Van. Darys p ,rštų nuospaudas .vaikaitis, 
bus raitoji policija ir pasirodys policinin kai .<n treniruotais sunims. Chicagos ug
niagesiai. Tarės pirmosios pagalbos tiekėjos ^Paramedic). Auto Rescue Team h 
water fight show. Bus penki orkestrai, muzika gros dieną ir naktį. , .. ■ .
Bus vaikams: klounai, dalins žaislus. Chicago^. knygynas organizuos žaidimus, dai
nas ir pasakas mažiesiems. Taip pat vaikams bu$ jumping Jack. '

KL. Malonėkite pasakyti, ka
da našlė gali gauti iš Soc. See. 
įstaigos pašalpą?

Jonė Vasil-kienė

ATS.

pą iš kitos valstijos arba iš fe
deralinės agentūros; 10) be
darbiui buvo išmokėta arba bus 
įmokėta už atostogas; 11) be
darbis gavęs Workmen's kom
pensaciją už laikiną nedarbin
gumo ligą arba didesnę savaiti
nę pašalpos sumą; 12) bedar-

Kiid našlė galėtu gauti
See. įstaigos pašalpą.

ii twri būti 62 — 65 metų amž.
Našlė g Ji prašyti pašalpą, jei biui buvo pripažinta pašalpa už 
atitinka čia išvardintiems rei
kalavimams:

1 Jos vyras miręs ir buvo 
pilnai apsidraudęs mirties me
tu;

2) našlė nėra naujai susu 
tuokusi;

5) ji gyveno su savo vyru, kol
jis tąirėj

4) ji buvo su juo susituokusį
nemažiau, negu 12 mėn. pries 
io mirtį;

26 savaites už tą laikotarpį, ku
riame jis dirbęs, mažiau negu 3 

p. š.savaites.

galiu
man

KL. Pasakykite, ar aš 
iš valdinės įstaigos gauti c o o 
reikalingu informacijų raštu ar 
žodžiu,,

'ki 18 metų amžiaus;
6) ji neuždirba daugiau negu 

$1.200 per metus (jei ji šią su-j 
mą uždirbtų. įi netektų teisės J

Steponas Spren.

ATS. Illinois valstijoj nuo š. 
m. hepos 1 d. pradėjo veikti 
"Freedom of information” is- f 
tatymas, pagal kurį kiekvienas 
asmuo laisvai gali gauti norimų 
informacijų iš valdinių įstaigų 
rekordų kopijas, ypač valdžios 
padarytų sprendimų nuosta- 
u nuorašus.

VISUS KVIEČIAM DĄLVJ'AVTU
JOK KULYS, -

Genera! Chairman

“ j* Jttc *5' 4*> <♦> <♦> W JWTWC *•* *t ' - e " ~ įF t<•.■ . t\ * • * * > *•*

KL- Mano vyras dirba fabri
ke rr yra Sue. See. pilnai ap
draustas. Jei jis mirtų prieš su
laukęs 65 metų amžiaus, ar aš, 
o teisėta žmona.net i rėdiama 62 

metii amžiaus. galėčiau gauti 
vyro pensiją ir kada? Kaip si 
manim būtų, jei aš 
darbinga?

Jadvyga

ATS. Galėtumėte

SENIO RŪPESTIS

būčiau ne-

Jes-tienė

gauti kaip 
ašalpą, kai 

jums sukaks 62 metų amžiaus. 
Pašalpa būtų jums mokama. kol 
gyvensite arba kol naujai ište
kėkite.

Pasakykite dėl kokių

—Tfu!—paniuro lyg audra 
Senis įtursenęs.
O kaimynas:
— Kas yra?!
—Ech, siuntu ant senės; 
šiandien pėdgali šiaudų, 
Ji supiovė kūtėj 
Ir sušėrė—apmaudu!— 
Akseli karvutei.

—Na ir rūpesti radai! 
Sprauk į tokią bėdą! 
Senę tavąją už tai 
Tik pagirt reikėtų....

Sujudėjo su kėde

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošia ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

ENERGY 
WISE

Susivienijo 
1 porą.

Kad. nesumažėtų 
Svoris, 
Po vestuvių— 
Valgyti noris. 
Tad abu — 
Į parduotuvę 
Pirkti silkę, 
Pirkti žuvį. 
Kol žmona 
Tą silkę gavo, 
Vyras žmonai 
Vadovavo.

Po lietus —

Kad net visos 
Balos tiško- 
Kol žmona 
Miške grybavo, 
Vyras žmonai 
Vadovavo.

’ V 'J.Po kiek laiko — 
Gandras vaiką....; 
Tas vis šlapias 
Neišla4kd<'
Kol mama ’• 
Palas skalavo, 
Tėvas mamai 
V adovavo.

Betgi uošvė — 
Dieve mano!
Jų namuos 
Apsigyveno!
Žentas jau — > 
Nebe vadovas:
Plauna puodus,
Kloja lovas, 
Skuta bulves 
Ir skalauja,

O jam —
Uuošvė vadovauja!

(Iš ’’Šluotos”)

• Pereitos savaitės pasekmių 
giausia knyga buvo: “Kodėl aš 
netikiu į molarybę”.

Sems nusiminęs:
—Paslėpiau tame pėde 
Vakar trirublinę!*
JUS klauskte._.atsakau

VOSILKĖLIAI

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
• Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...

Aš ėjau per lauką. — Labas, mergužėle! — 
. Net rugiai sušnaro, giruže sužėlę...

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...
— Tau taipogi labas! Vai, kiek vosilkėlių! — 
Ir jų žydrą puokštę prie akių pakėliau.
Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...
Saulė varpom braidė. Skraidė plaštakėlės. . ’ I
Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, diug ką pabylotų...
Rankos laimėn tiesės... Varpos sūkuriavo...
Jis prabilo: — Miela! Aš t&riailsjamr: — Tavo!...

Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...
— Ak brangioji maco! — Ak brangusis mano.„ 
Kai voailkai Širdys daug išmano^.

Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų! '

F M 1^ 
i »
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Žiauriai apgaudinėja Draugo skaitytojus 
okupuotos Lietuvos klausimas 
Europos Parlamente. Jis vis
ką priskiria rusams žydams, 
lenkams, tik jau ne lietuviams 
ir ne ALTui. Bet, jei mes pa
tys nesirūpinshn ir sau nepadė- 
sint tai mpms niekas nepadės. 
Ar daug kas gali padėti rūko
riui ar alkoholikui, jei jis pats 
sau nepadeda? O, kad okupuo
tos Lietuvos vadavimo klausimą 
į Europos Parlamentą iškėlė 
VIJKo pirm. dr. Kazys Bobelis 
aplankęs asmeniškai net visų 
Vokietijos Socialdemokratų pir
mininką Brand tą, kuris jo min
ties neparėmė, bet pareiškė, k .1 
iš to nieko nebus. Ir bendrai vi
si Europos Parlamento soeiaL 
Demokratai nuo paramos atsisa
kė. Bet dr. K. Bobelis rankų 
nenuleido ir toliau savo pradė
tą darbą tęsė. Jis paragino Ang
lijoje lietuvių Socialdemokratų 
pirm. Vilčinską, kad jis aplan
kytu ir pasikalbėtų su visais Eu- j 
ropos Parlamento Socialdemo
kratų nariais. O Krikščioniu De- j 
inokratų narius aplankė Pran-: 
cūzijoje gyvenantis lietuvis' 
Venckus .

1 ’Draugas” giriasi, kad js yra 
lietuviško gyvenimo veidrodis. 
Bet kodėl tas veidrodis mulki
ni savo skaitytojus savo veda
maisiais, parašytais Mykolo 
Lnmgos.

Pasaulis LumL ? A! jms švie
čiau! Draugas l&M baalndžio -I 
d. Mykolas Drunga rašo:

’’Vakarų Europos Parlamen
tas staiga atsiminė, kad kažkur 
už B.ltijcs krantų yra dar to- 
kk?s Estija. I^atvija ir Lietuva. 
Dėl ko taij) pasidarė, kad Vaka
rai šiek tiek prabudo? čia rei
kia visų pirma dėkoti į Vaka
rus prasiveržusiems žydų ir ru
sų disidentams (x^ac Solženicy-1 
*nui, atskleidusio Gulago panora-i 
iną) tolau didžiadvasio lenko 
išrinkimu popiežiumi”.

Taigi m .dr. pastebėjo uodą ant 
jaučio ^rago betupint! ir šau
kiantį, o mes arėme! Bet m. 
dr., būdamas zoologijos sode, 
dramblio taip ir nepastebėjo ar 
jo matyti nenorėjo. O tas dram 
blys buvo ALTas, kurio veik
los jis nenori pripažinti, ką jis 
nuveikė per 40 met. Atrodo, 
kad m .dr. ‘okupuotos Lietuvos 
laisvinimo pradžia nežinoma^ 
O, kad m .d r. su savo tėvais pa
teko į JAV, o ne į Sibirą, ir kas 
riša tą darbą atliko, apie tai 
jis sau galvos nesuka. Kad AL
Tas pradėjo okupuotą Lietuvą 
vaduoti jau prieš 40 met, apie 
tai jis irgi nieko nežino. Kuo
met ALTas statė okupuotos

Natiurmortas. AbejusDail. Pocevičiūtė

O tie visi pasikalbėjimai. pa
keitė Socialdemokratų ir Krikš
čionių Demokratų mintis, ir jie 
visi balsavo už okupuotos Lie

Lietuvos laisvinimo namą, m ai- 
šė cementą ir nešė plytas ant 
savo nugaros, tai jis nematė. 
Tik netikėtai jis nustebo, pama
tęs name šviesą. Ir tos šviesos 
atsiradimą jis priskiria PLB. 
JAV LB Visuom. Reikalų T-bai, 
kuri skrido i New Yorka gegu
žės 11-12 dienomis.

KLAIPĖDOS KRAŠTO GROŽYBĖS
ne 

kai-

jam ir Europos Parlamente 
iškilęs okupuotos Lietuvos klau
simas stebuklingai atsirado sa
vaime. O, kad Helsjnkio kon
ferencijoje, Belgrade ALTo pir
mininkas dr. Kazys Bobelis bu
vo JAV delegato patarėjas ii' 
kitų Vakarų Valstybių delega
tus aplankė ir jiems Įteikė in
formacinės medžiagos, tai ne
žino. Vėliau Madridu konfe
rencijoje, vėl dr: K? Bobelis ap
lankė ir informavo Vakarų Vals 
tybių delegatus, tai Mykolas 
Drunga nieko apie tai nežino.

Jis nieko nežino, kaip iškilo

dai “stilLtas” papuošia, vis lie- 
<a melu. Kenksmingu pačiam 
melžtajam.

J. Klauseikis parašė studiją, 
ieną turėtų atidžiai paskaityti 
/įsi lietuviai, kurie plunksną į 
aukas ima ir nori pasakyti savo 

nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
eisės klausimais dar rūpinasi, 

anygoje gyvais pavyzdžiais pa 
rodyta, kaip nereiįya rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
meluotojui ir labai žalingu ap 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro 
tavim us.

Laiškas Redakcijai
Gerb. Pone Redaktonau,

Manau, kad bus įcomu visiems 
Naujienų skaitytojams, o ypač 
R. L. B. (JAV), kad buvęs kal
tintojas (JAV frontininkų už
gožtos lietuvių bendruomenei) 
advokatas dr. Voldemaras By*, 
laitis finansiniai nusigyvenęs: 
Nežinau, ar Bendruomenė ‘ jam 
nemokėjo ar jam pačiam bylos 
vedimas bmngiai kamavo. Bū
tų buvę geriausia, jeigu jie vie* 
nas kitam duobės būtų nekasę; 
nes kitam kaldami, patys įkrito* 
Puldami Reorganizuotą L. B * 
frontininkų vadai patys sužlu
go ir sužlugdė uolų advokatą- 
Dėl teisinės padėties, gerbiamas 
advokatas d r. Voldemaras By- 
laitis negalėje toliau ginti JAV 
L. B-nės bylos. Atrodo, kad jau 
metas tą šmeižišką bylą nu
traukti. j

Reiškiu Jums pagarbą,
Oskaras Trikailis

i-į
Knyga, atspausdinta praeitais 

metais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St., 
Los Angeles, CA 90039. JeUpas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuvišku knvgu. kuri 
išėjo. Ji nebegullj bet išėjo 'į 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa-1 
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ke kuršė.
Nidoje gali rasti senoviškų 

lietuviškų namelių su arkliu
kais ir volungėmis ant stogų, 
su išraitytomis ir visaip uždažy
tomis gonkomis. Bet greta rasi 
kelis patogius viešbučiukus, 
Šiaurės Linnea, Kuisių Briedis 
ir kt. Taip pau visi Liet. Saha- 
ros resortai turi elektros švie
są ir pašto įstaigą, telefoną ir t.

Kopgalis, Smiltynė ir Juod- 
re-

(Tęsinys) j

Už dvieiu dešimčių kilomet-; 
rų nuo Klaipėdos, gjlima plauk- i 
ti laivais, arba važiuoti išilgai] 
savo keliu — yni Juodkramė,\ 
arba vokiškai Schwaitzort. Tau 
yra pati bene keriausioji jūrių Į 
maudynių vieta. — miestelis su, 
rūkstančiu gyventojų, su <Ia 
geliu tikrai europiškų svetr 

'. nių. viešbučių, vasarnamių, j 
ru madvnėmis. ir šiltomis.Juc

i krante \nm apsupta didelio par
ko, kur ant gana aukštų kalnų 
ir kalniukų auga labai didelės* 
pušys ir eglės.... Ėia yra sena 
prūsu lietuvių rietą, kur jie iš 
viso krašte susirinkdavo šven
to Jono iškilmių švęsti. Čia dar' . _ . _ _ .. . H_ x . ... tai, kaip is krūmeliu kilnu pa-vra prūdas-ir vieta, kur visai , , . . . r " k.... , ... skardvie raudontfęSĄgnamų sto-dar neseniai išversta senoviškai . :; gar ' ’

Laivai ččia nesustoja.: ir nau
ju žmonių labai retai į teatsi- 
ianko. tačiau užklysk į kaime
li, įasi porą labai švariu vieš- 
butelių su tradidcil^ris užra
šais. su maloniu, vokĮjką pypkę 
čiulpančiu šeiminin'<p? su gau
siu bufetu višokitp gėrimu ir 
švariai ir šviežiai -Užlaikančių

kįijuos la- nutą be jokio pagrindo ir be jo- 
šeiminiu- kio reikalo. Trenkė kaip perku-

ai
ū

kaip tik tuo klausimu daug pa 
sidarbavo Olto von Hasburg. 
Tad kaip matome, tą Mykolo 
Drangos išsireiškimą, kad "Pa
saulis bunda? Mums šveisiaul", 
atliko ne svetimtaučiai: rusak 
žydai ar lenkai, bet mes pat\s 
su ALTo pirm. K. Bobelio suge
bėjimais. O ar ne ALTo pasiųs- Į 
tas informacijos vedėjas knu. J.; 
Prunskis lankėsi Europos Par-' 
lamjente ir asmeniškai kalbėjo-;.. . - ... ,o. . - - i Depu, po kuria prusai dar losi su visais Parlamento nariais ‘ 
ir juos aprūpino su spausdinta- 
informacija. O kuomet dr. K. j 
Bobelis pakvietė JAV ir Kana
dos LB dalyvauti Europos Par
lamente. tai jie nerado reikalo, * 
ten pasiųsti savo atstovus. | 
Tad štai kaip “Draugo^ veda
mųjų rašytojas Mykolas Drun
ga stengiasi suniekinti ALTą irt 
VLIKą, kad jie nieko gero ne- Į 
padarė. O kas padaryta, tai sve- i 

- timtaučių dėka. Taip kaip bau-| 
džiavos laikais Lietuvos bajorai j K 
didžiavosi lenkų kalba, tai buvo S 
ponų kalba, o lietuvių kalba, S 
tai buvo mužikų kalba, ir ją kai- g- 
bėjo tik mamytės su vaikais prie

lems dievams ugnis padednti.
Nida vra dar geri 30 kilomet- 

į rų už Juodkrantės, arba geri 50 
kilometru nuo Klaipėdos. Pri
važiuoti :taip pat laivais arba 
salos keleliu. Tai yra kiek ma-

ratelio kfeimuose.
Antanas Marma

ž'au už tūkstantį gyventojų, 
paprastai poetiškas žvejų 
mėlis ar miestelis. Taip pat ap
suptas tiršto parko, kurio vidu
ryje ant kalno randasi aukštas 
jūrų švyturys, o toliau miške 
yra senas briedžių prūdas, vo
kiškai Elchbruch, kur kas va
karą susirenka vandens atsiger
ti tame miške tebegyvenantieji 
briridžiai, skaičiuje arti 30.

Tarpe Juodkrantės ir Nidos, 
pačiame pamaryje glūdi prisi
metė Preilos ir Pervelkos 
moliai. Bet labai suklyktų, 
manytų, kad tas užmirštas
tas yra palietusi civilizacija. To
kie Preila ir Pervelka, iš tolo 
dar marėse tobeoLjakMit ma-

MEET THE CHALLENGE!

kas 
vie-

plekšnių pietumis^ 
bai gardžiai iškėba

k

2759 W. 71st St., Chicago, UL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ’ FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
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t.
krante yra tikri senovės 
šortai.

Pr.

matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar 
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip-

•s
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Lietuviškosknygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai ?J. Klausei- 
kis pasijuto be pagrindo Įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau j 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastų--! 
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi „įžei- ? 
džiančiais žodžiais. r >. . ,

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila Įžeidęs K. Ja-

,St. Stalioraitis-

- Kalnas žmogaus nėpaver 
čia; žmogų .zpaverčia -kupstas.

| SERVE WITH PRIDE M 
f. THE NATIONAL GUARD, i

1

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia., didžiausia . ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metns,
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. <
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS* 1SLUONTJS doleriu 

. x apdraudę savo nariams. ; 7 U--.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško peluo, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gs-H 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. ■‘r

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

— kuopa yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės J savo apylinkės kuopų veikėjui,' 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

. Tel (212) 563-2210

iI
I
i

šI

nas giedrą dieną ir nutratėjo. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš- 
kinti, tai Raila ir klausyti neno- 

' rėjo. Orakulas burną įtverė, ta’ 
' neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. O melas, nors jį gražiau-

' SLA i

l

Atdara šiokiadieniais nuo

Krėvė®, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stiukai 
I. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr V

NAUJIENOSE GALIMA GALU

> K4 UAtJMtS LBMB. raiytojo PetronėM® OrintafN* $10.00

2.

FSomlal p&ražyta ttndi j> apie Rytpritata, remiantis Pakalnis fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienai! 
Beturint Leidinys fiiustruotss nuotraukom^ pabaigoje duodarm 
vltorardifų pavadinima^tr Jų vertiniai J rokfeBų kalbą. R*R*

Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ ENT 
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl ___________ _____

Read hbd and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. I9S2

> DAINŲ SVENT2S LAUKUOSE, poetės, rąžytojo® b ta 
Balų lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabn 
fventd bei jų Istoriją tr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais ducrmenimf

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apnJj 
ta luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauar 
gyvenimo bruožų apraiymM, bet tiksli to laikotarpio buities Hh

Dr. Kario Griniaus ATSIMINIMAI IR MINTYS, ’ 
M tomas ........... .................................. ................. ..........

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. 7ak<
D. XUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

For constipation relief tomorrow 
i reach for EX-LAX'tonight «

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

50 metų studijavęs, kaip

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoHudonlerlua, Desapnf 
lai Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik > 
furgfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poa 
Biją Dabar būtų Jj galima pavadinti k<m 
Kiyfi F"! <fidaMo formato, 3B5 puabphl

OI

uju ui žmogaus tetai 
kainuoja ffl

3.

$6.00
_ $6.00

$5.00

?ara& 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kaa bet kada tr 
Set kur, bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuvim 
Ir dėtuvių kalbą. Jia mokėsi kartu su kum Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

PaitM KL
~ i

July 7-| 1M4

Miko šileikio, LJUCUA. proza. 178 psL

Janinos Narinės, TRYS IR VIENA, Atsiminimai. 172 psl. $5.00

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ..J._.........................į

6. J. Venclovoj S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA
l psl. ------------- ---- ------------------------------- -------į $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608 aų»- 
čekj ir pridekte vieną dolerj persiuntimo islaidoma.
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vienam menesiui
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$22.00
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$4.00
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$45.00
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Argi bolševikinių rusų blogybe 
Lietuvai mažesnė?

(kaitytojams pristato dvi blogybe®, bet aeraikit per 
liūdėti ar nusiminti, nes bolševikų okupacija yra mažes
nė blogybė. Argi, ji, iš tikrųjų, yra mažeauė? Žinant, 
tuos visus okupanto Lietuvoje Įvykdytus ir dar šiandien 
vykdomus fizinius ir dvasinius genocidinius kriminalus 
ar gali lietuvis manyti, kad bolševikų okupacija Lietuvai 
yra mažesnė blogybė? Mano nuomone, kad iš viso, tokio 
sugretinimo negalima daryti ir sakyti vokiškųjų nacių 
užmojai buvo daug žalingesni Lietuvai. Juk tai dvi. žiau
rios rmūsų tautai blogybės. Tik toks tarp jų skirtumas, 
kad vokiečiai turėjo planus ir jų nejvykdė, o bolševikiniai 
rusai vykdė ir šiandien tebevykdo.

Br. Kviklys tokiu savo palyginimu gali nesąmoningą 
Draugo skaitytoją suklaidinti, sukeliant jame Įspūdį, o 
vis tik geriau, kad bolševikai pavergė Lietuvą, negu ją 
būtų pavergę vokiški naciai.

Br. Kviklys, darydamas tokį palyginimą, matyt, ne
mato skirtumo, kad vokiečiai turėjo tik projekto planą, 
kuriuo planavo lietuvių tautą sunaikinti, bet jie to ne
įvykdė. O tuo tarpu rusiškas okupantas, pradėjęs nai
kinti lietuviu tauta birželio išvežimais ir ta tebevvkdo. 
Reiktų paklausti Br. Kviklį, ar rusai šitokį mūsų tautos 
genocidą vykdo be plano? Ir jau kokią didelę mūsų tau
tos dalį jie sunaikino. Kiek tūkstančių lietuvių išvežta 
Sibiran, kiek jų kalėjimuose, kacetuose ir psichiatrinėse 
ligoninėse, kur jie kenčia pragaro kančias. Tad klausia
ma. kodėl jis laiko mažesne blogybe, jo žodžiais tariant, 
kai mūsų tautą bolševikinių rusų okupacija naikina?

Iš viso, sunku suprasti, kodėl Br. Kviklys Draugo 
skaitytojus gazdina vokiečių neįvykdytais kėslais? Kai 
šiandien vokiškieji naciai yra totaliai sunaikinti, ir jų 
kraštas suskaldytas, o trečdalis Vokietijos rusų naguose. 
Šiandien Lietuvai negręsia iš vokiečių pusės jokia grės
mė, bet ją naikina bolševikinis rusas. Ir tai tokia paver
gimo grėsmė, gresia ir taip pačiai Vokietijai ir visai Va-į
karų ėuropai. Kyla klausimas, ar Br. Kviklys neprisi-It . ; 
jungia prie tų, kurie šiandien daugiau kalba ir rašo, net I; 
filmuose rodo nacių įvykdytus kriminalus, bet kiek ma
žai kalba apie Maskvos vykdomus agresijas,'jos paverg-. 
tuose kraštuose žudynes, apie plačiai išvystytą terorizmą.

Juk užtenka tik paskaityti pogrindžio spaudą, kad 
žinotume, koks Maskvos planas vykdomas mūsų Lietu
voje, kad būtų sunaikinta pavergtą mūsų tautą ir kitos.

Be to, su giliausiu širdies skausmu pasakyti,' kad j

' f ~ POPIEŽIAUS TURTUS DALINA NETURTINGIEMS

.’Italijos menininko Bernardo Slrozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas.

|L ui AS POŽĖLA. ’

t KOVOS DĖL SPAUDOSŠių metų birželio mėnesį, Br. Kviklys, Drauge, at
spausdino vedamąjį apie Lietuvos likimą, jei vokiečiai 
būtų karą laimėję. Jis šį rašinį parašė iškilmingo, šio 
mėn. 6 d., Prancūzijoje, paminėjimo sąjungininkų inva
zijos į Normandiją, jos 40 metų sukakties proga.

Savo rašinyje Br. Kviklys išskaičiuoja panauodtas 
dideles karo jėgas šiam žygiui įvykdyti. Ir nors vokiečiai 
atkakliai gynėsi, bet-invazijos nesulaikė. O tai nulėmė 
Vokietijos ir Europos likimą. Ir čia buvo taip pat išspręs
tas Lietuvos likimas. Ji išslydo ir vokiečių nacių ir pa
teko į sovietinę rusų okupaciją.

Šia proga Br. Kvikliui galvon atėjo mintis pasvars
tyti klausimą, kas būtų su Lietuva buvę, jei karą būtų 
laimėję ne sąjungininkai, o vokiškieji naciai? Kas būtų 
į\ykę. jei jie būt įvykdę savo planą? Nors toks vokiškųjų 
nacių pagrindinis planas nebuvo surastas. Surasta tik 
daugybė jo vykdymo detalių, bei projektų, iš kurių jau 
galima kai ką suvokti, kad vokiečiai būt suvokietinę žmo
nes ir kad Rytuose gyventų tik žmonės, kurie tikrai yra 
vokiško kraujo ir būtų pripildyta vokiečiais kolonistais. 
0 nedidelė likusį lietuvių tautos dalis būtų tik vokiečių 
kolonistų tarnai, -jie dirbtų vokiečių “kultūrai”, kaip 
vergai. Ir visa lietuvių tauta- per 50 ar net per 25 metus 
būtu sunaikinta.

Br. Kviklio manymu, tokius vokiečių užmojus turėtų 
žinoti jaunesnioji lietuvių kartą, kas būtų buvę, jei na
ciai būtų karą liamėję ir Lietuvą būt okupavę, šiandien 
lietuvių tautos jau nebebūtų. su šiandien vykdomą mūsų tautos genocidą mažesnę blo-; les.

Jis rašo, kad Lietuva iš vienos blogybės pateko į kitą, gybe? Šiandien su naciais suvesdinėja sąskaitas žydai.! — Nori žinoti, kas tie klau- 
Bet jo manymu, ši blogybė yra mažesnė už pirmąją, nes Mums reikia šiandien daug daugiau atkreipti dėmesio s-vt°ja‘9. ..... . ’
Lietuva besipriešindama išliko gyva, ko nebūtų buvę, Į bolševikinių rusų Lietuvos okupaciją, kurie mūsų tauta 
jei vokiečiai būtų laimėję karą, čia Br. Kviklys Draugo tautiniai ir dvasiniai naikina.

galvojęs, be atlaidos.
| Anuomet. 1887 metais, strei- 
’ kas buvo didelė naujiena. Apie 
■ ii kalbėt;; jis svarstytas mieste, 
į Darbininkai reikalavo didesnio i 

(Tęsinys) .įmonėmis. Lengvas navažiuotk-
. .rrv • . • malonus pakalbėti. Draugas be,— Tai gyva isterijai. Ko tau ’ . r ,‘ ‘ * ' - nuovargio ir poilsio, su dideliuri epąrašyū• Jos i "Draugą” ?

—. Ruošiuosi. ..Tiesa. Įdomi is
torija. ‘ Ko čia būta, aš neturė
jau supratimo. Fricąs smulki ’i j 
visa tai man atpasakojo.
.— Savo darbo programoje. —į

atlyginimo ir nuimti baudas.A.d 
mė nzstraci j a grasi i ic represi j o - 
mis. net lokautu.’

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Vėliau jis išgydė anuo metu žymią prancūzų 
aktorę Mistinguet, kuri norėdama jam atsidėko
ti.. pasikvietė jį Į žinomą liuksusini restoraną 
“Cote d’Azur” jūros pakraštyje, nuoširdžiai tar
dama: “Jaunas vyre, rytoj visa Prancūzija žinos, 
kad tu mane išgydei”. Taip pat jis išgydė genialų 
dailininką Utrillo, kuris anuo metu, neturėdamas 
pinigų, atsilygino gydytojui paduodamas savo 
pieštą paveikslą, kuris šiandien šimteriopai Pra-' 
šoka gydymo chonorarą.

Dr. Maurice Messegue artimai buvo pažįsta
mas su garsiuoju Anglijos premjeru Winstoi) 
Chiurchiliu, kuris, daugiau tikėdamas savo rūko
mam cigarui negu vaistams, bet visvien klausda
vo to gydytojo patarimo sveikatos reikalu. Savo 
atsiminimuose M. Messegue prisimena ir pokari
nės Vakarų Vokietijos kanclerį Konradą Ade- 
nauerį, kuris plačiai buvo susipažinęs su vaista
žolių gydomąja verte, ir patsai atostogų metu sa
vo tėviškėle vaistažolėmis gydydavo apylinkės gy
ventojus. Jis nuolat klausdavosi M. Messegue me
diciniškų patarimų. Taip pat M. Messegue gydė 
garsųjį Tibeto Dą'ai Lamą-Alį Kahn’ą. kuris bu

dėmesiu knygoms Laimė, trū
kusių žinių jis gavo iš tavęs. .

Merč»us su Jonu—kovės prak 
tikai, soči?Idemokratai. Merčius 
Martynas Voska, Kristo Vos-’ 
kos, laikraščio leidėio M- Lie-.i tavoje, giminaitis: Jonas—Jons . 
Adome it - Adomaitis nuo Gum
binės. Abudu dirbę Karaliau- 
č aus fabrikuose, susipratę dar
bi n inkai. Abu du jie veikė—Mer 
čius šmidtų. Jonas Šuvalo kuo
pelėje.

Kėlius buvo Kokoso "karalius” 
kaunietis Feliksas Dvorsžis Pa; 
tys darbininkai jį iškėlė “kara-;

: kurni'’. Atėję daugiausL iš mie *
I sto pakraščių, jie buvo palaida’ 
! bala — be drausmės ir sodida-j 

Darbas vis dėlto pasistūmėjo. ■ rūmo savo reikalais. Reikėjo' 
_ , I manoj kietos Fėliaus valios ir ištyer-j

t mes mes tai palaidai balai sutvar-Į 
skaitėme ir disku ta-Į kvti.I J

Pereidamas prie antrosios sa- : 
vo darbo programos dalies. Fri-| 
cas tęsė:

— Antėjo streikai. Pirmieji' 
pradėjo Tilmansn 450 darbiniu-’ 

— Jauniausias Untė — mūsų kų. Merčius vadovavo tam strei- 
. Figaro; ir Rekočo kuopelių ve- kai. Jis buvo nepamainomas; j 

A. Svitoms dėjas ir ryšininkas su Šiaulių ką darė, tai darė atsargiai, ap-

Maskvos bolševikinis okupantas tą mūsų tautos naikina- l-^ko jjis, — numatėme: propa 
mą darbą atlieka jam parsidavėlių lietuvių rankomis. .masėse, streikus įmone-streikus įmon

grasino bet policijos. 
Po dvic- 
nusilei-

Mano nuomone — Br. Kviklys daugiau pasitarnautų mū
sų išeiviškai visuomenei, jei ją informuotų, ką okupantas 
išdarinėja pavergtoje Lietuvoje ir kituose jo pavergtuose 
kraštuose. Gazdinti tuo, kas buvo tik planuota, bet ne- 
bovo Įvykdyta, ir sakyti, kad rusų okupacija mažesnė

Pradėjome nuo propagandos
Darbininku buvo <daug, bet | 

jie neorganizuoti. Reikėję pn-| 
ruošti propagandininkų. C kad 
tu būtum buvęs tuomet, prieš

kuri budėjo, nekvietė. 
;ų savaičių Tilrr.ansai 
do.

Laimėjimas paJuiio 
apylink 
togcaf uoti Lapei i;
streiką; kas buvo, kaip kovojo 
ir ką laimėjo.

po visą 
ę. Jo garsą pakėlė hek- 

nušvietę

ii Z • • j t i i • • ! 15 metu! Tikėsi ar- ne, ‘bet savo Iblogybe — yra grynas nesusipratimas. Juk ka naciai! 4 , . .x _ ’ i , . ... iv. p , \ , I propagandai pritrukau teorijos,buvo užsimoję,-tai jau kelinta dešimtis metų, kai vykdo 
maskvinis bolševikas.

Man rodos, kad toks palyginimas aipie didesnę ar m a- j ruošdamas, 
žesnę blogybe, gal geriau palikti kuriam nors žurnalui, r ‘ 
bet ne dienraštyje, kuriuo skaitytojai j turėtų būti infor- Ne dėl manęs, bet* dėl 
muojami apie dienos aktualijas, kuriame atsispindėtų gabių klausytojų. Kartu 
dienraščio linija.

Atsisėdęs prie knygų, skaičiau, 
prakaitavau, paskairomis besi

mokėmės, 
vome. Tik po metų tegalėjome I

Nejaugi, Draugo linija būtu laikyti oolševikinių ru-i pereiti j propagandos kuopė 
• 1 • 11 — « » • i v . . ■ .

vo varginamas erotiškų problemų. Didelę sensa
ciją šis gydytojas sukėlė, išgydydamas Mėnton mie 
sto gydytojų draugijos pirmininko žmoną, kuri 
daugiau kaip 20 metų sirgo reumatizmu. Žmbną 
pagydžius, minėtos gydytojų draugijos pirminin
kas gyd. Camaret atvyko pas M. Messegue irias- 
meniškai jam padėkojo. Net Egipto karalius Fa- 
rtikas prasėsi M. Messegue pagalbos sveikatos i re i 
kalu. Jis gydytojui net specialų lėktuvą atsiiiitė 
Į Prancūziją, kuriuo vaistažolėmis gydymo so
cialistas buvo nuskraidintas Į Egiptą. Tačiau, iš- 
lepėlis karalius Farukas visai nesistengė laikytis 
gydytojo nurodymų ir kasdien lėbaudavo, užtat 
nė vaistažolių vaistai, nei nustatyta natūralios 
mitybos dieta (kurios jis nesilaikė jam nepa|el-

Kadangi Maurice Messegue gydymui vaito
jo ne laboratorijose pagamintus vaistus ir prek~ 
tikavo visai kitokius negu patentuoti gydytojai 
gydymo metodus ,todėl keletą kartų jam blivo 
iškeltos bylos už “nelegalų” gydymą. Paskati
nėje jam iškeltoje byloje liudininku buvo Menjon 
miesto gydytojų draugijos pirmininkas Capiatet, 
kuris patvirtino, kad M. Messegue išgydė jo žmo
ną, daugiau kaip 20 metų sirgusią reumatu. ! Iš
keltose bylose jif dažniausia būdavę JŠteisinafias 
arba susilaukdavo labai mažų, tik simbolinių ^K- 
būdžio bausmių, nes ir ne vienas tose bylose vei
sėjas buvo gydęsis pas kaltinamąjį. Tą ditfią. 
kada jis būdavo teisiamas, mieste (Nicoje) surtA- 
davo visas susisiekimas, žmonių minios užplūsda-

Pirmieji atsiliepė Anykščiai. 
— amatų mezgėjos. Jos reikala
vo pakelti atlyginimą.

Po dviejų metų, 1889-m., jau 
•treikavo šmidtų darbininkai, 
pareikalavę didesnio atlygini
mo ir trumpesnės darbo die
nos- Kova buvo kieta ir ilgai tę
sėsi. Vedė, ją Merčius. padeda
mas Edmundo. Kiti. darbinin
kai šelpė pavargusius streiki
ninkus. i rkcva vis dėleo buvo 
’aimėta.

— Sovietų valdžia nori izo- 
l:uoli savo krašto gyventojus 
nuo užsieniečių agentų, todėl ir 

Įsakė dviem suimtiems tarnau
tojams išvažiuoti iš Rusijos.

vo gatves ir šimtai žmonių eidavo liudyti jo nau- jr daugiau atskleidžia augmenijos svdomaia na- 
(131. . cloTvfi Tnc noolontiz.,, -

Šiandien Maurice Messegue, kaip augalinės 
medicinos specialistas, plačiai žinomas visame pa
saulyje. Jo parašytos ir išspausdintos knygos 
Įvairiomis kalbomis trumpu laiku būna išperka
mos. Skaitydami tas knygas žmonės susipažįsta, 
kaip paprastomis, gamtos išaugintomis vaistažo
lėmis galima išsigydyti net ir chroniškas ligas. O 
tos gydymo priemonės ir būdas nėra kenksmingi 
ir nepareikalauja didelių išlaidų, kurias priseina 
sumokėti gydantis moderniose ligoninėse ir pas 
aukštus honorarus imančius gydytojus.

slapti. Tos paslapties atidengimas vis plačiau 
plinta ne tik Europoje, bet ir kituose pasaulio 
kraštuose, kur, specialistų priežiūroje, fabrikuo
se pagaminama aukštos vertės augalinių vaistų.

Šimtmečių bėgyje besivystanti žmonijos kul- 
■ tūra ryškino intymų žmogaus ir augmenijos san- 
Į tyki. Juk žmogus gyvena tarp agirfenijos ir dide
le dalimi jo gyvenimas priklauso nuo tos augme- 

j nijos. Ne vien maisto atžvilgiu; bet ir ’sveikatos 
i išsaugojimo bei nuo Įvairių ligų išsigydymo sri-

Antra tokio išsigydymo prietrfonė yra nuro- Didžioji dalis maisto produktų ir vaistų, 
dymas. kaip žmogus turėtų maitintis, norėdamas' buriuos šiandien naudojame. Didžioji dalis mais- 
apsisaugoti nuo ligų. Daugelis svarbesnių auga- produktų, kuriuos šiandien naudojame, pri- 
linės mitybos pavyzdėiy yra išvardinta M. Messe
gue knygoje ”Dię. Natur hat immer Recht” — 
(“Gamta visada teisinga”). Paskutinėje sava kny 
goję M. Messegue atsako Į visus suinteresuotiems 
rūpimus klausimus. Ten sakoma, kad.%.mūsų vi
sų pasveikimas glūdi Gamtos išaugintoje vaisti
nėje. šiė vaistai randasi visur — mūsų soduose, 
daržuose, pakelėse, pievose, miškuose ir paupiuo
se—” Autorius įvardija daugiau kaip šimtą vais- 
tažolių. Jas vigydyme Įėikąbu ji* yra varto
jęs ir gerai ištyręs, gaudamas gerų rezultatų.

Be Mbū rice MeasegMe paminėtu Vaistažolių, 
gamtoje yra dar daug kurios nėra
ištirtos, tačiau nuolatiniai tvrimai vk daiionan

klauso augalų karalystei. Jie nebuvo mokslinin- 
■ kų ar modernių draugijų išrasti, bet paprastų 
| analfabetų surasti. Archelogija ir jos tyrinėtoju 
‘duomenys rodo, kad daugybė arnd’er.lrin vaistu 
I yra tamsios priešistorinės praeities paveldėjimas.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"



VAKARŲ VĖJAI

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kliniką 

Medicines direktorius,

SUSIRINKB1U 
PRANEŠIMAI

r i

VALANDOS: 3—3 darbo dienomis

i TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 855'4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ.- AKIŲ UGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandas pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS
KALBA. LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEEUZ
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandas; antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2SS3, 
Rezidendics teieK: 443-5545

Florida

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

MOVING

E įvsiriŲ atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996
I W- L1"W~ ~

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdravdz 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Ir sekMliKŪiir 
£30 yiL ryta. .

SMm WOPA - AM 
trradiu»|*"* Ii rfwBjw

Parka.

Vedėja — Alders* Da^aa 
Talei* 77B-IW

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, &. SMB

II WBB
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šviesos

ligoms

rože.

mcxne.

omu sust-

1 toJL po p^etę, ;
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stot

Vilniaus Šv. Stanislovo katedra-bazilika. Vaizdas iš Gedimino kalno žiūrint

aplink mus ir mūsų namus

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

BULVES protėvių atvežtos j
. Į. J—cCLL VZljcx 40 VIXC3, -L A1J VTJ,

Anglijoj, vėliau ir visoj Euro-
1 poj. Šiandien bulvė, kaip antro- nė,

lafkų. Marko- 
vferrrT-

s. nor

.G

tin- 
šal-

Sveikiausios daržoves
Pažymėtina, kad kopūstai 

ka vaikams,.kaip vitaminų 
tinis,bendra stiprinanti priemo-,

vai sėrgžįū Čepėnų, 
ji mūsų duona. Joj esantis vita- skrandžio ir žarnyno, ligomis- 
minas vertingiausias iiš visų au Kopūstų geriamos šviežios sul- 
galinės kilmės baltimų. Kas- tys: nuo% iki 1. stiklinės, tris 
dien valgant 200 — 300 gr. bul- kartus į dieną. 1 vai. prieš valgį 
vių. žmogus aprūpinamas reika i visą mėnesį laiko; tas skystis pa 

i linga vitamino C dienos kiekiu, j tartinas gerti sergantiems ate- 
? bulvėse yra beveik visas rita-1 roskleroze.
Į minų E kiekis, provitamino A, Į 
kalio, fosforo druskų, organi-| 
r»?T-r rūrrčnin 'Rlll-'A- TiTlilme HlP-
nmis maistas, taikomas gydy- 

Jmui: žalių bulvių sultys geria- 
. • mos sergant skrandžio gleivi- j 

įneš uždegimu, kai padidėjęs! 
_ • skrandžio sulčių rūgštingumas, { 
J rėmuo ėda, pasireiškia stiprūs Į 

Į galvos skausmai ir ir nervų sis-j 
_ ; temos išsekimas arba opalige i 

skrandyje, dvylikapirštėje žar-j 
1 noje. !
1 Tenka pastebėti, kad virtos j 
“ bulvės, tai sergančių inkstų :rl 

širdies ligomis 
sudėtine dalis.

Nuo medumi pasaldintų švie
žių kopūstų sulčių, geriau atsi- 
kpjėjima; gf .šiltdšTsultyš lais
vina vidurius, skatina šlapimo 
išsiskyrimą. Raugintų kopūstų 
sultys skatina virškinimo liau
kų darbą. Kopūstus turi valgy
ti tie žmonės, kurie gydomi spin 
dūliais.

dietos būtinai
i
i

* * >

Burokai savo sulėtyje turi 14 
prcc. angliavandenių, daugiau
sia sacharozės 6%, (vitaminų BĮ, 
B2, B3, B5, C, ffo|nės rūgšties; 
baltimų ir amino rūgščių, gele
žies, kalio, kalcio, kobalto drus-

kopūstai, kurieToliau seka
visiems serai žinomi. Prieš mū-1 °su n m žiu, kopūstus plačiai nau-j 
dojo maistui ir gydymui egip
tiečiai. romėnai ir graikai. Tai 
iki šių dienų nepakeiliama mai
sto dalis ir vertinga gydymosi 
priemonė, biochemiškai labai 
sudėtinga. Kopūstuose yra 16 
amino rūgščių, reikalingu bal
tymams sudaryti, 3.06% anglia
vandeniu, gerinančių virškini
mą fermentų. Jie turi vitami-

Mn MBM

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

/_______ .__ ________________ J;‘ —2~ 7~ "t?*
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kos; organinių rūgščių. Sudė
tingas cheminių junginių kiekis 
mormalizuoja ir gerina medžia
gų apykaitą, veikia kraujo ga
mybą, o pektininės medžiagos I 
naikina puvimo bakterijas sto- | 
rarame žarnyne.

Burokai labai reikalingi ser
gantiems nutukimu, hipertoni
ne liga, ir mažakraujyste.

Virtus burokus patartina val
gyti. sergantiems skrandžio glei 
vines uždegimu, inkstų, kepe
nų ligomis, vidurių 
mu.

užkietėji

yra svei- ,1 
naudingas ji 

patiekiamas, su su-11

Keptos kepenys 
kas ir organizmui 
patiekalas, 
tintais svogūnais arba ;sti kep
tais lašinukais ir viltomis bul
vėmis ar bulvių koše. Visa bė
da, kad vaikai kepenų nemėgs
ta ir reikia juos įpratinti. Kol 
jie įpranta, reikia kepenis pjau
styti plonomis druozlėmis ir 
kept* su duonos apkepimu.

s Amerikiečiai pamėgo rau
gintus agurkus — rickles .1947 
m. kiekvienam amerikiečiui te
ko po 3.3 svaro raugintų agur
kų. gi 1977 m. jiems jau teko 

. po 8 svarus. Lietuvišku būdu 
Į rauginti agurkai yra skaniausi 

ir sveikiausi.
Magdalena Šulaitienė

® Jauni seka — žemė dreba, 
seni šoka — dantys kleba.

BIELIŪNAS - SMITH
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

434 J So. California Avenue
Tel. — 523-3572

MOTOR CU^E CSK

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jodo H JT

IR PAŽINSITE TTESĄ O TIESA IŠLAISVINS JUS

Jodo 8J3

SV. RASTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IRPSALMAI
LEIDINYS UKHjVIŲ KATRA TRIRAS 
KUTAS FIASHKUOAS VTRBUAB 
wtmcrq ds&CTOO FORMATO.

KAINA $X

* LITHUANIAN MYWSTMEft. P.O. Bas S2L
Qnk Lawn, 60454

_ir-TZ^gBgg.m'niwii "’i >*-«« ?•••*•• **'' tintinirttiiii'Hi iT mil
5

RUN WTO TROUBLE E* 
A SUOOCN STOP WHMJtf 

KXXOWWe TOO C60MLVL—

rinos. B grupes vitaminų, prieš; 
.epinio vitamino U, kobalto, va-; 
rio. cinko, magnio, kakio kalio 
ir geležies druskų^ mikroele
mentu: sidabro, alavo, švino, 
titano, molibdeno, nikelio. Šios 
medžiągosJcurios neleidžia žmo 
gui tukti.

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

</ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

_ Cicero, ILL 60650
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojirro direktoriai:

j JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Ulinoii
TeL 9744410

- - .......

' j VASAITIS-BUTKUS . j
"V

■’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
. _r

' 1446 South 50th Avenue \ Ul
f v Cicero, Illinois \

Telefonas — 652-1003 \ r
' . . Uih

r
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Steel unijos.
ir linkė

valstijoj, netekimas apskaičioo-

TISŲ Rūšię DRAUDIMO AGENTŪRA

Naująsias Zelan dijos vaizdelis

Alfonsas 
podaina-

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE;
ČIA GERIAUSIA VIETA 

. LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicioos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose. frslt, 

>a ra n tuo t ai ir 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Tai man 
TeL 927-3559

F ASK OLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKIJIMA11.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc >

tftAL 6 STATI H>I SALA

Antanas
kūrybos

Natūralaus gazo kaina,

Keletas Viešųjų Interesu 
atstovai

or-
šiomis die-

tro konfeiecijoje, pati^eždarr^as, 
kad iš viso 90,000 darbu bū>i^

lornis
iaikinta na

k)t:clė, <

uja, Marija!...
AT VUDc Lietuvių Sc 

kultūrinės rr sveika 
mo programos vyksta kas sek-Į 
madienį nuo 2 vai. p. p., su ne
mok, m u kraujo spaudimo tik-' 
nnimu. Narys A K

— Buxas veltui veš j Brignt- 
on Parko lietuvių Festival’ lie
pos 7 dieną. Pradės vdudienį 
ir baigs vidurnaktį. Veltui nu
veš į Festivalį ir parveš. Basai 
eis kas 30 minučių.

Eusas sustos prie 71-os ir Ca
lifornia Ave. Iš ten eis prie 69 
ir Washtenaw prie Marquette 
Parko parapijos bažnyčios, nu
važiuos prie California ir Ne
kalto prasidėjimo bažnyčios 
2715 So 47 St. Iš ten nuvež 
tiesiai j Lietuvių Festivalį, esan
ti So. Western gatvėje.

Visi lietuviai prašome pasi
naudoti proga ir atvažiuokite į 
Festival} šį šeštadienį tuojau 
po pietų arba vėliau. Kviečia

Komitetas Festivaliui Rengti

GRAŽIOS JONINĖS LIETU
VIU SODYBOJE

A,EVUDo Llietuvių Sodyboje, i 
{i515 S. Califfomh Avė., birže-, 
lie 24 d. Įvyko Joninių rengi- Į 
nys, kuri atidarė pirm, dr Jo- I 
nas Adomavičiui, sveikinda I 

mas visus Jonus — šios dieno,j 
varduvininkus. Sugiedota — U 
giausių Metų!

Juozas Paliūtis ir 
Kevėza paskaitė savo 
eilėraščių.

Anelė Kirvaitytė ir 
Šidagis, solo ir duetu, 
vo gražių dainelių.

Jautrius sveikinimų
jimu žodžius tarė Sofija Oze. 
lienė. dr. A. Mačmikiene ir dr. 
Rima Balzerytė - Armalienė. Pa 
Storoji atnešė gyvų rožių puokš
čių varduvininkams.

Majoras J. Tapelionis patie
kė savo prisiminimų iš Lietu
vos kariuomenės pergyvenimų 
1940 m. birželio mėnesio trėmi
muose Sibiran, nuo kurių dau- 

^giąusia yra nukentėjusi mūsų 
kariuomenė.

ALVUDo pirm. <dr. J. Ado
mavičius padėkojo visiems at- 
silankusiems ir dalyvavusiems 
programoje.

Baigiant, visi sugiedojo—Ma- ganizacijų

iiteacui.

■ LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 25 milijonai dol.

džicssos slyves kompanijos val
do 75*, naekmaliBės natūra
laus gazo gamybos ir be kon
trolės -ja kainos didės iki ekvi-

• slalys dabar dfckcntroiės data

MOKA:MARQUETTE PARKE: DCS

2615 W. 71 st St. 
Chicago, Ill. 60629 pcijnisti peosiamkai ir 

fiksuoju naį&mM žmouės-

Telef. 737-2110
CICERO:
1445 So. 50th Avė. An.tr. 9:00-12:00

Cicero, III. 60650 Ketv. 3:00- 6:00
Telef. 656-2201 še s t. 9:00-12:00

Kasdien nuo ( 9 % už taupomąsias sąskaitas.
10:00iki 6:00 vai. ( -i • n ^r-r - + * «/ 10.3% iki 11.3% uz terminuotus indelius Ketv. iki 7 v. v. > ' ' ,

? (CD). Metinis prieaugis siekia 12.00a %, 
šešt. 10:00-1:00 <

s 12.0% už IRA (12.55%).

' SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais ir geresnėmis sąlygomis

> Paskolos namų pirkimui, statybai ir kitiems 
reikalams. lermimi x

New Yorko tel. 212-441-6799
Petersburgo tel. 813-367-6304 
' * 9

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 doL APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

ARKITE JAV TAUPYMO BONUS
i

I

Darbas

Telef. 312 238-2787

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS

C 1^84 Dcrsev Laboratories Division of 
Sandon Ine . Lincoln. Nebraska 6b 501.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

. knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Aei kelianti — kreipkitės f UehiviĘ Įstaigą:

American Travel Service Bureau

ir istoxaocUiq nuomavimo rezerv&ci.i&a; Parduoda 
oe keces; it shžt-a ha. Orgarizuojame kelionės į Lietuva tr kitus k.'aštur 
Saarase pmšihi tąiaLankjmui Amerikoj* tr teikiama tafor

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

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

KAINA $17. IPersIuntirriri pridėti $1J 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

ft. L L — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
82.08

84-00
83.00

CASO, B>

spaude*
į. krd

ūmi

kcMiferencnole 
jei gu bus ptinaik

to< ir ir to rezultate — krašte 
s:na;kici p tdidė^iąj relaitiv

Studijos nustatė, kad nstū* 
valaus kazo dekoutroiė>. rezul
tate — 22,000 darbininkų irUL 

darbu Phtrburgho J>'
kaitat 6,200 tarnautojų smuL 
kioje prekyboje ir 1,000 p!xn> 
bazėje. Toki teigimą išreiškė vi-

United

Natūralaus gazo kontrolės 
naikinimas taip pat twė< įiak% 
ne tiktai j mažai panarnu turin
čius ir modeructų pajamų šei
mas, bet ir i prekybininkus, 
bažnyčias, mokyklas ir krašto 
farmerius.
Pažymėtina,kad veikiantis 1976 

m. Natural Gas Policy aktas nu
stato, kad natūralaus gazo de-’’ 
kontrolė įvykstanti 19S5 m. vi
sam gazui, gautam pc 19-0 Taefeu du įstatymo projek- dūrkis (average Household) mo

lai dabar esamieji Kongrese nu-j kėsiąs $690 už suvartotas gazo 
sąskaitas 1935 metais, arba 50% 
daugiau, negu dabar sumoka).

cija ppraeatą rsėaesr pasakė, 
kad natūralaus gazo kai- 

biljkais per trejms metus. bet 
>ukoregxkjs diciele nelygybe <Li-

PIS DAŽYTOJAS

j 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butu mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

GERIAUSIAS PALIKIMAS

'Koks turėtų būti svarbiausias 
tėvų palikimas savo 1___ ___ , _
prieš jiems iškeliaujant i am-| 
žinybę? Malonėkite pasiklausy
ti šios temos ši antradienį, lie
pos 10 dieną 8:45 vai. vakare 
radijo banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

vaikams,! ŠIMAITIS REALTY

MICHIANA, MICHIGAN \ 

FOR SALE BY OWNER 
3 bedroom ranch home — 
double lot, one' block from i 

Lake Michigan. Full basement; 
2 baths, Central Arr, fireplace; 

appliances stay.
$69,500. 5

Phone 616-469-5908 evenings-

Sekmadienį, liepos 8 d.. 9 va}, 
ryte radijo banga 1490 AM per* 
Sophie Barčus išgirsite Gerąją 
Naujieną lietuviams su tema: 
“Šuolis i tolį”. ,. :

Malonėkite parašyti laiškutį, 
prisiusime knygelę: “Mirtie, 
kur tavo geluonis”. Mūsų adre
sas: Lithuanian Minh tries, Pi 
O. Box, Oak Lawn, Ilf. 60454.:

iriaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

MLAL 1 STATI FO* SALI

MUTUAL FEDERAL SAVINC8
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 

T »

1212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 841-7743

BUTŲ NUOMAVIMAS
‘ /

n NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI
» NOTARIATAS • VERTIMAI.■’

INCOME TAX SERVICE
8529 So. Kedzie: Ave. — 778-2231

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

- L .. D Ė M E S 10 -
62-30 METŲ AMŽ.^VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

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

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-919] t 

%— ............... - — 1 ~ L

Dengiame ir taisome visu riK
L’ -L * ' ____ __ - - ’

tuo jame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA j

6557 S. Tqlman Avenue .
Chicago, IL 60629 “g 

434-9655 ar 737-171

zs

M. ŠIMKUS
Notary Public j

INCOME TAX SERVICE '' 1

4259 S. Maplewcod, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankaL

Siuntiniai į Lietuvą
_ — . _ _ ■ -r

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalvka!

OPEN HOUSE SUNDAY, .

JULY 8
12 to 6 — 8127 S. Sawyer 

St. Denis, by owner — 
■brick Cape Cod, 

3-4 bdi-ms., sun porch,' fin. bsmt^. 
with wet bar, 2 car garage 

,S62,500/offer 434-4664

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

493-2945 or 643-2864

P. N EDAS, 4055 Archer Arenai 

Chicago, III. 60632. Tol Y A 7-59«f

—JI

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs, Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkya 

TeL 585-6624

Homeowners insurance <

F. Zapolis, Agent 
320844 W. Wth St 

Everg. Park, III. 
60642 -- 424-8654

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nofc 
9 vai ryto iki -6 vaL vakarą * 

Sa^tad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4..
h pagal susitarimą. * z i

TeL 776^5162, 
tS49 Wert S3rd Street 

Chicago, HL 60629
. .... . .. .... ..... i—<

JOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) Ub-8700

88.00

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a LIUCIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki H Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

1606 S. Kedzk Avė. 
Chiccgo, IH. 60629 

TeL: 778-8000

e Moteris — kūrybos vaint 
kas.

ADVOKATŲ DRAUGIJA

tr V. BRIZGYS
Darbo valandos:

i
8

•t
t

HL Sat.-Monday, July 7-9 1984


