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KARIAI NUGINKLAVO PAS TERORIS- I
TUS PABĖGUSIUS SICHUS
Nelaisvėn paimti, maištininkai bus atiduoti karo teismui
NEW DEHLI, Ind —Praeitą
sekmadienį Bihar provincijoje,
Ramgarh mieste 600 kariuome
nėje tarnaujančių šichų pakėlė
maistą. Jie buvo nepatenkinti
Indijos valdžios nutarimu pa
ruošti kariuomenės dalinį ir nu
ginkluoti Aukso šventykloje įsi
kalusius teroristus.

Dabar aiškėja, kad Aukso
šventovėje žuvo žymiai daugiau
k-sriu, kurie turėjo ištraukti van
denm -pasinėrusius - teroristus.
Vosl įžengus kariams per vartus,
teroristai paleido kulkosvaidį ;ir
•nįukirte...visiems- kojas. Tada ka
ro vadovybė pasiuntė 7 tankus,
išklojo visus ginklus turėjusias
tbrorištusi
’
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VATIKANAS OFICIALIA 1 T ASMERKĖ
JALOPO KNYGA “VARDAN DIEVO”
Tvirtinimas, kad popiežius Jonas Paulius Pirmas
buvo nužudytas, yra absurdas
VATIKANAS, Italija. — Ang į
lijoje gyvenančio Dovydo Jalo į
po knygą atspausdino Anglijoj.j
Prancūzijoj, Italijoj ir Olandi
joj buvo šsiuntinėta antradie-}
ni, o šiom dienom bus spausdi-j
narnos kitos laidos ir platinamos.
Knyga “Vardan Dievo’* buvo!
išversta į kelias svetimas kalbas,!
ksd būtu atspausdinta Europoj
je, Azijoje ir kituose kraštuose.
Norėta, kad vienu metu Jalopo!
knyga paplistų po visą pasaulį |
ir niekas negalėtų susigaudyti į'
ir protestuoti prieš knygoje pa
skelbtas žinias.

nas. Turė> progų išsikalbėti su
Sv.ricarijcs katalikų bažnyčios
atsakomingais pareigūnais. Or
todoksams ir kitaip tikinčiųjų
grupėms nepatinka šios popie
žiaus kelionės ir pastangos apj u n gti tik i n ei uosius.

MIRĖ ITALU KOMUNISTAS
Atvykęs generolas pradėjo aiš
BERLINGUER
kinti sicharnis, kad šiais metais
BALTIJOS LAISVĖS
ROMA, Italija. — Padua li
jie jau nužudė 400 indų, nepri
DIENA
tariančių prievartos veiksmams.
goninėj praeita pirmadienį mi
Dr.
J.
Prunskis
vakar
prane

rė 62 melų sulaukęs Italijos ko
27 sichai nušovė Bihar provinci
šė, kad JAV senatas birž. 12 d.
munistų vadas Enrico Berlinjos yadą.
;
patiekė Baltijos Laisvės Dienos
guer.
Batalijono vadai įsakė suim
rezoliuciją. Tą dieną okupantas
Europoj ir Italijoj jis pagar
ti maištininkus, bet jie atsisakė
—. Sovietų ginkluotos jėgos pra
O knygoje tvirtinama, kad sėjo tuo, kad pasiūlė komunis
tai darytu ^21 pabėgo, o vėliau
dėjo Lietuvos, Latvijos ir Esti
popiežius Jonas Paulius I buvo tams nepriklausyti nuo Mask
turėjo bėgti visi maištaujantieji.
jos .gyventojų areštus ir tūksnužudytas. Autorius tvirtinu, vos. Maskvos atstovai pasiūlė
kad jis neturėjo progos visų įro- išrinkti partijos sekretorių BerSichai bego skirtingais keliais tančiaiš vežti Į Rusijos šiaupę
prievartos darbams ir mirčiai.
dyrrįų paskelbti, bet iš teksto linguer, o kai partija jppatvirtu
Jeigu iš Ramgarho 600 sielių
įrodymus galima esą suprasti. Į no, tai naujas sekretorius se: Tą.dieną visame Pabaltijyje Į»a
būtų. vykę į - užsienius, tai gal
sidėjoLova už savo krašto laįsJalcpas tvirtina, kad 35 dienas! kantį sekmadienį su savo žmcjuos būtų ir išleidę į Nepalą,
katalikų.bažnyčios reikalus tvar na nuėjo į bažnyčią. Komunis
bet siehų kariai padarė klaidą.
kęs arkivyskupas Povilas Mar- tams jį pakritikavus už šį žings
Sęnątb priim toj i rėzoliuci j a ’
a Jie -susiskirstė
grupes ir ma
Panevėžyje rusai sušaudė ligoninės gydytojus. Paveiksle matome gydytojo žmoną, verkiančią j teinkus, -.cicerietis susitaręs su nį, jis oficialiai pareiškė, kad
žomis’grupėmis tikėjosi pasiek Nr, .296 pasiųsta į atst»yų rū-'
prięnužudyto vyro.
<
1_
. .... .
Į auk&aisįVaUkaąo pareigūnais, jo žmona katalikė, eina į bažny
ti užsienį, bet jiems ųepavj’ko. muš, jikad apsvarstytų “Šį. kl^tf-r;
suorganizavo popiežiaus bužu- j čią, todėl jis nedaręs jokio nusiSichai kariai mėtė karišką sitūą ir' priimtų panašią rezoliudėjimlo ją palydėdamas bažny
aprangą, čiupo =t^§^^orto au etjąorumai savų rezb- JA^SBrbininkija ir netikros profsąjungos | s0^t VnepavojingosĖS
čion. Jis patarė t’kinliėsiems
tomobilius ir^ai^žv^^epalo |iuęi
Arkv. ^Marcinkus, perskaitęs!
atui,
d
komunistam^ eiti į bažnyčią. Už
pasaulinio karo orręzolh
sie- •lėhj
i WASHINGTON, D. C. , Pra- Italijoje ly pasirodžiusią knygą i
šiuos pareiškimus Maskva jo
RUSAI PRADĖJO
’ganizuota amerikiečių darbiniu- j
imj-teitą ketvirtadienį amerikiečiai pareiškė,5? jog tai yra .šlamštas
hos sustabdė čįfeį
neapibarė.
NAUJĄ PUOLIMĄ
kija laikė savo ypatingu uždą- j
jąbo gubematdčK&j*^
j paleido tiktai vieną raketą ato- nuo pradžios iki pabaigos. Kny 'i
Reikalai truputį pasikeitė, nes
vinių mobilizuoti demokratines Į ISLAMABADAS, Pakistanas, i minei bombai sutikti, ir į ją pa- goję plačiausiai klibama apir |
ryti visas krautuvė/''
Berlinguer pasiūlė Italijos ko
pajėgas visame pasaulyje prieš j
niėsinęs, duonos Kepyklai limi
Akiąnsiti>a$,.. biiš aptartas totalitarizmo grėsme. Ameri- Sovictų karo vadovybė, sutrau- taikė. Tai reiškia kad ameri arkv. Marcinkų. Oficialus Į>ra-i munistams ne visada klausyti
tus maisto centrus. Sichąt-į®I kusi didelę kariuomenę j 30 my-1 kiečiai gali sunaikinti skren nešimas. sako, jog yra gryninu I
Maskvos, šiuo reikalu ėjo ihri
kiečių
.darbininkų
organizacijos
Į lių pločio Panšaro slėnius, pra-Į
sias išmislas ir absurdas, tuoj
/. i'
sįekė pasienį, bet sustabdė InSovietų
rakedančias
galingas
?'■ i f
ginčai komunistų partijos vado
padėjo demokratinėms prcrfsą-l
dįįos pasienio -sargai.'. 'Jie tirodėjo veržtis į kitus šios apylin tas, paleistas Am erikos krypti- tarpu arkv. Marcinkus pareiškė, j
vybėje. Laimėjo Berlinguer. Is
i. jnngnn\s užsienyje įsitvirtinti ir
jaU-feuvp apsupti5ir-iš į u atimti
mi. Jeigu jie Pacifike sunaiki- jog tai yra šlamštas, apie kurį panijos komunistai, karo metu
kės slėnius.
pasipriešinti komunistų ardo-i
no Kalifornijoj paleistą raketą, neverta kalbėli.
gyvenę Maskvoje, taip, pat nu
Rusų lakūnai sudegino kelis
iriai veiklai. Amėrįkieėių dar !
jie
gali
sunaikinti
ir
kitas
tai
Tuo tarpu popiežius Jenas į tarė savo reikalus spręsti be
-Išarusieji kariai buvo arės- įervę^^
bininkija .taip pat stengėsi in- j kaimus ir išrriušė kelias afga- raketas, nežiūrint iš kur jos bus
ėerlingęrid būtų^buyę formuoti pasaulį apie komuniz niečių aviu kaimenes. l>et ne
Paulius II "vakar atvyko į Švei Maskvos nurodvmu.
ttižin ’ Jie?nutarė" pasiduoti pa
paleistos.
žęįmancrnar
valdytį.
Italijos.
<
cariją, priėmė asmeninę šveica
sienio sargams; Dabar jie' bus
mo totalitarinį pobūdį ir paneig j trukus buvo priversti trauktis
- Ispanijos vyriausybė nesi-*
Du Amerikos generolai, šios rų sargybą ištisiems metams ■
teisiami už atsisakymą'klausy
ti komunistinėms profsąjun- i iš kitų žemumų. Vakar vėl pra
•N
a
.
'Bėru
valstybėje'mąžštinindėjo pulti afgtaniečius plates- rūšies specialistai, viską aiški Šveicarijos sargui saugo Vati-J reng j trauktis iš šiaurės Ailanti karininkų, atidavus ginklus.
I goms teisėtumo aureole.
kai
/užpuolė
vietos
indėnų
kai,
; niu ruožu, bet dar nežinomos no, kaip jiems pavyko nustatyti kaną ir popiežių. Popiežius pla t) Sąjungos, bet negali susi t va rIndijos aviacija seka, kur kiti
Amerikiečių
organizuotos
dar
j to puolimo pasekmės, žinios raketą, kad surastų, pasivytų ir nuoja praleisti Šveicarijoje 6 die kyli su Europos
mą Magnopampa ir išžudė 15
maištaujantieji sichai bėga.
bininkijos vaidmuo žinomas ir j praneša kad Kabule buvusieji išsprogdintų atlekiančią priešo
-asmenų:'' ’•••
.’ .!•
Indijoj teroristų maistas
Rytų euorpiečrams. Netrukus į užsienio diplomatai šiandien pa
raketą .
likviduotas
po savo atvykimo į Vakarus, A. | nokė Pakistano teritoriją.
,
- Trečiadienį aukso uncija Solženycinas pasakė kalbą JAV j
Amierikiečiai žino, kad netoli
Diplomatai tvirtina, kad so
Prieš dvi savaites teroristų kainavo $388.
profsąjungų suvažiarime. Joje vietų kariuomenė nesijaučia moje ateityje ir rusams pavyks
maištas Indijoj likviduotas. Gin
rašytojas pasakė: “Amerikie-Į laisvai Kabule. Afganiečiai žu lekiančias raketas sunaikinti.
klus pametė ir pasidavė Brhar
čių darbininkijos sąjūdis niekad j do sovietų karininkus, jeigu jie Bet praeis tam tikras laiko tar
provincijas sieliai, protestavę
pas. kol jie pavogs planus, ir
nesileklo būti apakinamu ir at-!
drįst i išvykti iš Kabulo aero
prieš Indijos karo vadų jėgų įsi
išmbks juos skaityti, o vėliau
s sakė laikyti vergiją laisve. Vi-j
veržimą į Aukso šventovę.
dromo.
pajėgs tekias pat raketas pasi
sų pavergtųjų vardu aš jums už t
400 siehų. bėgusių iŠ Nepalo į
gaminti. Tuo tarpu preziden
tai dėkoju. Kai žodžio ‘Tašsvė”
PACIFIKE SUNAIKINO
Bengaliją, jau visi suimti ir ati
tas mano, kad rusai gali ryžtis
reikšmę psmiršę Vakarų libera-|
ATOMINĘ RAKETĄ
duoti karo teismui. Neatrodo,
pradėti pasitarimus.
liniai intelektualai ir išminčiai;
kad jiems bus duodamos dide
Praeitą antradienį Pacifike
tvirtinau kad Sovietų Sąjungo-i
lės bausmės, nes nusikaltimo ne
je visai nėra koncentracijos sto buvo sunaikinta atominė rake
— Organizuoti Izraelio dar
padarė. Jie- atsiųsti suimti '
ta, paleista Kalifornijos pakraš
vyklų,
Amerikos
Darbo
Federa

bininkai reikalauja didesnio at
sichus, kurie {protestavo ir n
čiuose ir pasiekusi Pacifiko vi
cija
1947ais
metais
išspausdi

lyginimo. Prie streiko prisidė
šovė Bihar provincijos karo
no sovietinių konclagerių žemė- dutĄ La':mė, kąri į va karus jo ir Izraelio mokytojai.
dą.
Visų tuometinių kalinių paleista raketa nebuvo užlaisyKiti bėga į Pakistan
vardu aš už tai dėkoju Ameri ta atomine energija, bet bu— Sovietų valdžia kritikuoja
acija seka jų keliom
kos darbininkų sąjungai”’. (E) vo tikra bomba.
Amerikos m Ii tarinę vadovybę,
Pietų Kalifornijoj pakista
jiems pasiekti sienos, jie
bandžiusią Pacifike sunaikinti
imti ir atiduoti teismu
— Prez. Reaganas sutiktų “atominė raketa“ pasiliko ki iššautas raketas.
net j Maskvą važiuoti, jei žino ta reketą, pakilusią iš Kvazatetų, kad galės susitarti atominių sa salų srities. Atominę raketą
— Demokratinės Italijos par
ginklų kontrolės klausiniu, bei pagauti turėjusioji raketa ne tik tijos atsisekė priimti komunis
iš rusų pareiškimo tokio noro surado erdvėje skriejančią ar tus į koaliciją. Tuo tarpu prei.
minę raketą, bet ją pasiekė ir
nesimato.
Sandro Perlini pareiškė, kad
tinkamoj aukštumoje susprog
be Bcrlingerio niekas būtų nepajėgęs valdyti Italijos. Berlin- dino.
George Bash
Erana Hitlelberg ir Eugene
geris laikėsi prezidentui duotų
George Birsh vakar pasiuntė Bali
Fox pačiuose Pentagono rūmao kaip jos sprogsta.
pažadų.
Komo
Sovietai labai griežtai protes dienos rezoliuciją atstovų rūmams. Kada a
se aiškino kariuomenės vadams
Saulė h
pasiuiymą
— Japonai siūlo uždrausti ban ir žurnalistams, kaip vyksta vi tavo dėl naujų atominių bombų savo rezoliuciją su senato priimtąja, jr
paskelbti.
. :
dyti atomines raketas erdvėje. sas dviejų kulkų susitikimas ir sprogdinimo metodų.

ir į

Tfgūl ji uną jas laike valgio an ‘
po jo. Teip dažnai pataria tūli
gydytojai. Bet geriau bus, jei
įnu ji už vienos (1) valandos
po valgio. Entozynre (generic

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių moks*c žinių populiarus perteikimą*

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

VITAMINŲ REIKALAI (20)
’
'
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Dr. Jonas Adomavičius

Vitaminas K normaliai esti
pagaminamas gerų, naudingų
bakteriją^ esančių žmogaus plo
nųjų žarnų galutinėje dalyje.
Tai daliai žarnų susirgus ar dėl
ten esamos ligos ją operacijos
keliu prašalinus — žmogus ima
trūkti to vitamino. Tada jis es
ti papildomas injekcijomis.

■

I
lis padeda kūnui paversti cirku- !
liuojanlį kraujuje cukrų-gluko-į
sandėliniu cukrum — glyko— Į
genu. Jis svarbus pagaminimui
kraujo krešėjimui būtinų dalių.
Be tokių dalių žmogaus kraujas
nekreša kaip reikiant.
Toks ■
žmogus gali nukraujuoti iĮri mir |
net menkai susižeidęs.
Normaliai vitaminas K ran-j
damas karvės piene, sojos pu-j
pelėse, žalios spalvos daržovių’
lapuose, aLfalfoje, rožių vaisiuo
se ir jūsų žolėse, vadinamose riausias vaisias yra yilam.iJW K. I
kelp. Jis taip pat esti pagamina Jis sulaiko padidintą kraujavi
mas sveikose žmogaus plonose ? mą (iš inkstų — tada gaunasi
žarnose — jos tolimesnėje daly raudonas ar rausvas šlapimas).
je tam tikrų ten visada besiran- ’i Žincina, tokiaLs atvejais esti
dančių bakterijų. Taigi, ne vi- I suūdiižinama dozė kraują “skyssos lukterijos yra žmogui ža tinančių” vaistų. Matom, kcd
lingos. tžuvys minta jūros žo ir čia turi būti griežta tvarka.
le — ir jų mėsoje yra vii. K.
•j Už tai tokių žmonių kraujas es-

Trakų miesto centras

Ii jų raudonuęsius kraujo kū
nelius sumenkinant.
Išvada

Valgykime gausiai žalių lapų
daržoves: kopūstus įvairių rū
šių buroklapius, salotus, svogū
nus’, sojos Pūfeles ir gerkime
lieso pieno po kvortą per die
Vitamino K trūkumo ženklai ■ ti tikrinamas pradžioje kasdien ną. Taip elgdamiesi visada tuį (ligoninėje), o po to daug re ręsiriie kūne pakankamą vitami
Storųjų žarnų uždegimas (cočiau, bet reguliariais protarpiais. no K kiekį. Tik kai plonų žar-

litis), apsunkintas maisto susi
nu tolimesnieji dalis esti hgota
Vitamino K reikiamas Kūnui,
gėrimas į kraują iš žarnų, ne
bei išoperuota, tada nebus vietos
normalus kraujo krešėjimas ga- dienos kiekis dar nęra tikrai jįiųV
ttl. I bakterijų gaminti tą vitaminą
c. kad
,
Ii gautis trūkstant vitamino K. įstatytas.. l>a leidžiama,
mg. dienai jo reikia. Normaliai ir jo galį žmogii pritrūkti. Ta
Ką siero dcro kūnui
da gydytojas patars tą vitami. to vitamino reikiamą kiekį kū-j
vitaminas K?
nas apturi iš maisto, kurinį
pagTį'
Jis
esti
injekuojamas
po oda, ai
pagerėjai• jo yra fau&iai. Dar ir» žiuogaųą
krešėjkn
• ' duodamas tabletėmis beL per
ir tuo būdu esti sumažinamas Į sveikose plonose žarnose jis ėst?
liukais. Taip dirbtinai paganrin
padidintas kraujavimas gau-1 ten esamų gerųjų bakterijų pą<
to vitamino K vardai yra: Syn□ant kūnui pakankamai .vitami gaminamas. Mėsoje jo irgi yra,
kayvite — tabletės ir injekcijos,
no K. Tas labai svarbu tiems i bet daugiausia tai žaliuose dįg-į
Chlorophyl Complex Perles, Vi
žmonėms, kurie gydytojo pa-| zovių lapuose.
i tamin K Table's, AquaMePhytarti ima vaistus, taip v-adinaVitamino K nuodingumas
ton. Įvairios Irmos gaminan
mans "kraujo skystinimui”. To
Gamtoje — natūraliai aptur čios tą vitaminą savaip pavadins
kie žmįonės turi padidintą krauVisų jų gaminiai yra geri. Vijo krešėjimą, kuris gali sukelti rimas yitapiinas K esti ųenųpri
' tammu-i K. iš Žanų susigerti bū
komplikacijas, kaip kraujo gys dingas. Gi, dirbtinas(srntėtiš-Į
tinos yra tulžies rūgštys. Kai
lų užsikimšimą ir dėl to širdies kai pagamintas) tas vitaminas
ataką.
Duodant atsakančius gaili būti, kaip virš minėta, nuo žarnose trūkti ima tų rūgščių,
kad užsikemša tulžies takas ei
vaistus, kurie mažina padidintą dingas. Jo nuodingumas pasi
krešėjimą (coumadin, dicoma- reiškia krūtinėje sunkumu, odos nantis į žarnas, tada ima trūk
. rol, heparin), atsitinka, kad paraudonavimu ir prakaitavimu. ti, ir vitamino K. Tada krauja
Vitamino K veikla
vimas gaunasi. Kepenys paga
perdaug, sumažinamas krešėji- Tokios rūšies vitaminas K- gali
mina reikiamą kraujo krešėji
Vitaminas K vra būtinas nor- m’as. Tada gaunasi padidintas sukelti vienos rūšies mažakraųmui medžiaga (prothrombin)
maliai kepenų veiklai užtikrinti, kraujavimas. Tokiu atveju gę- jystę ir kūdikiams gali pakenktik esant pakankamai kūne vi* .amino K. Bet. kai kepenys esb
sužalotos, jos nepagamina pa
9BHIH!linilHllinHIIHWill»BBNan
_=
V ■ * --- » kankamai to protrombino nei
t ir pakankamai vitamino K tu
rint, ar injekcijomis jo sulei
džiant. Išeina, kad mes visi tu
rime liautis bet kaip kepenis ža
loję (svarbiausia girtavimu).
LIETUVIŲ FESTIVALIS
Taip pat turime laiku susitvar
kyti (išsioperuoti) tulžies pūs
MARQUETTE PARKE
lėje esamus akmenis, kad jie
neužkimštų tulžies takų. GirtaBirželio 23 d.
I vimas neišvengiamai veda prie
! kepenų surandėjimo h* dėl to

Vitaminas K yra svarbus pa ‘
gaminimui kraujo krešėjimo su
dėtinės dalies, vadinamos pro
trombinu (prothrombin). Ant r
ra svarbi vitamino K pareiga
yra kraujuje esamo cukraus ’
(glucose) pavertimas į sandelinę to cukraus formą, vadinamą
glikogenu -fglysogen). Tokios
formos cukraus sandėlys-yra
kepenys. Iš jų tas cukrus esti
naudojamas kaip energijos šal
tinis visose kitose kūno dalyse.
Matom, kokia tvarka yra kū
ne šiaip žmogui visai nieko ne
jaučiant ir nežinant. Tik tu,
žmoga u^ nesutruk dyk savomis ■
nielfystėmis — savu netinkamu
elgesiu, sakysim, girtavimu ke
penų veiklos, dr kūnas ilgam
laikui atliks tinkamai savo dar-

patalpintus. t -antiflatulent). Mat, nors jie la

LUDkLGLl
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Prasidės vidurdieni, pasibaigs vidurnaktį.
Zigmas Mikužis praneša, kad viskas jau paruošta didelei
LIETUVIŲ ŠVENTEI
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bai itiklamuojami bei j kitokius
vaistus pridedami gazų sumaži
nimui — jie tik tam laikui ga

rus sumažina. O jei priežasties
garų atsiradimo žmogus nesu
tvarko — jis niekada nuo gazų
gausos viduriuose nepasiliuosuoja.
Tai tiek tuo reikalu šiuo tar
pu. Grįžęs vėl parašyk. Sėkmės!

vardas dig^stin), dar kitas van
dafe tą vaistų pancreatin u^.
Tai tabletės. Jos roekenksmin* gc$. Geriausias lų tablečių sun- Į
kesniais tokios ligos atvejais j
ėmimas yra sekantis: už valan
— Nežiūrint buvusių Andro
dos pavalgius viena tabletė, po
to už dvejų valandų vėl vieną, povo administracijos pastangų
po to už dvejų valaindų vėl vie pakelti Sovietų, ekonomijos au
ną, o kai pavalgo — po to, tik gimą. praėjusiais metais jis kri
i už valandos vieną tabletę. Ir to nuo 4.2 (1932 m.) iki 3.6 proc.
■ taip tęsti ėmimą tų tablečių 1984 m. plane tas procentas nu
per dieną, kol nemiega. Viso statytas 3.1. Nenuostabu, kad ir
priseis per dieną sunaudoti 8-9 j Černenka tam reikalui dabar
tabletes, to virš minėto bet k u- skiria aukščiausią pirmenybę.
rio vaisto.
— Šveicarijos vyskupų konfe
Jei kasa (pancreas) visai nerencija pranešė, kad Popiežiaus
• daug išdirba (dėl buvusio uždegimo) natūraliai savo sek re-ĮL vizitas Šveicarijoje bus birželio
- J i J2 — 17 dienomis. Jis aplankys
to virškinimui pagerinti, prisei- Į
tab
na žmogui tokiam net po 30
L---_ 1 Ciurich3- LuSan^ Friburgą, Žė
neva, Einsiedelno švetovę ir ki
.
’
Iečių
paroje
sunaudoti.
Tokį
tulžies takų net pačiose kepeny
tas vietas.
se užsikimšimo. Taip pakenk kiekį naudojo viena lietuvė gytos kepenys net, kaip minėta, d^toja patarta Mayo klinikos
— Sovietų lyderis Černenka
gydytojo
po
jos
ten
ištyrimo.
su vitamino K pakankamu kie
planuoja naują ilgalaikę Komu
Tokiems dėl oro gausos vidu
kiu nepagamina kraujo krešėji
nistų programą, kuri pąkeis da
mą stabdančios medžiagos. riuose reikia patarti higieniškai bar jau diskredituotus Chruš
Toks žmogus nukraujuoja iki maitintis: 1. Valgant neryti oro, čiovo 1961 metais paskelbtus pla
o ryti tik sriubą bei gerai — iki nūs.
mirties.
bulvinės košės pavidalo — su * 1961 m. programa, kuri teore
Pasiskaityti. V. S. Hoffman kramtytą maisto kąsnį. Kas
tiškai dar tebeveikia, pranašavo
(Lietuvos žydo sūnus Ameriko skuba valgydamas, negerai kram -kj 198Q metu ekonominiai pra.
je) The Biochemistry of Clinical to ar orą siurbte siurbia, tas vi- ]enkti Vakarus; nuo 1980_m> tu.
Medicine.
sa-da turės nurytą orą. Tokiam rėjo prasidėti ‘‘tikrasis komuni
* ♦ *
jokie vaistai nepadės, nes reikia stines visuomenės gyvenimo
STENKIMĖS GERU PATA ne vaistų, bet susitvarkymo val- gerbūvio statymas”.
įgant. Sriubą srebiant, reikia * 1972 metų Černenka ^pareiškė,
RIMU PASINAUDOTI
laikyti lūpas sriuboje, prikaup jog tik po ilgesnio’ltuSb, be a.be
Vidurius pučia — duok vaistų! tas ir tik vien sriubą ryti. Tas
jo. komunistinis-Socializmas lai
KĮ^UŠIMAS. Mano sesuo pats su pieno ar kito skysčio gė inėc prieš Vakarus, tačiau ne
iš okupuotos Liętuvos rašo laiš rimu.
reikia pamiršti, k^id^^pkarai
kef" kad atvažiuodamas atvež2. Reikią kiekvieną kąsnį la vis dar tebeturi daug nefssibaiėiau vaistų nuo vidurių pūtimo. bai gerai, suvilgyti seilėmis: ° ;Į giusių ekonomikos rėžųrsų.
E. K
Kokių vaistų, Tamsta Daktare, tik tada ryti. Taip pat reikia
patartum man jai nuvežti?
seilėmis ,o ne arbata, kava bei
— Anglijos princas William
ATSAKYMAS. Jokių! Taip, sriuba suvilgyti burnoje turi
už savaitės jau bus dviejų metų,
jokių tol, kol gydytojo papra mą kąsnį, šią klaidą daro dau
jau vaikščioja ir kalba.
šyta sesuo nepraneš ligos pa gelis mūsiškių ir nemūsiškių, to- ’
vadinimo. Visi vaistų iš Ame dėl čia Amerikoje tu nerasi
— Iranas ir Irakas pasižadė
rikos prašantieji tarp turėtų elg žmogaus, kuris neturėtų, nesi
jo nebombarduotį miestų, doįs
tis. Ne vaistų prasyti (net jų skųstų gazais viduriuose. Ypač
kova ir bus tęsiama.
vardus įvairiausius atsiunčiant), reikia gerai kramtyti pupas,, pu
bet gydytojo nurodytą ligos vai peles, žirnius, nes tie valgiai nordą laiške paminėti. Tada eta Į mąliąi padidina dujų kiekį žarAmerikoje gydytojai žinos, ko- ! nose
3. Reikia vengti aštrų valgių,
sius, vaistus nuo sakytos ligos
rūkyto, kepto maisto. Naudoti
reikia nuvežti.
Mat, dujų (oro) viduriuose, virtą bei tušytą. Taip pat rei
gali atsiarsti dėl daugelio prie kia vengti tokio patiekalo, ku
žasčių, kurios turi ibūti skartin riam skilvys yra jautrus — žmo
gai tvarkomos. Kadangi Tams gus alergiškas tam maistui. Jis
ta už poros savaičių važiuoji toks būdamas nepakelia net la
plankyti dujų viduriuose per- bai sveiko maisto.
4. Nesusilaukti kietų vidurių.
laug
turinčios
sesers,
tai
nėra galimybės dabar sužino- Naudoti gaišiai, skysčių naudin
gų: vandens, rūgusio pieno, pa
✓ ac / nimo. ' Todėl nuvažiavusi sukų, vaisių sulčių^ buroklapių,
sužinok, tada vėliau kitais ke- svogūnų, kopūstų... gausiais kie
aUo! galėsi rėkiamus vaistus jai. kiais.
5. Nesuvaržyti vidurių dir
ear pools ke' ?
priduoti.
saw s**oilr4. O dabar vesk virškinimo pa žais bei gorsetais. Naudotinos
petnešos.
jėgumui sustiprinti Kasos (pan
6. Nevartoti vaistų vien tik
creas) syvus gautus iš jaucic
gazus s-umažinancių (si met icon e

KAIP PILĖNŲ GINĖJAI

•OME CHICAGO MOTOR CU» TM CM

• Ant žeminės lubų granatos sproginėjo,
Užtvaros suvirpo-su dulkių stulpais.
Automatų kulkos cypė ir dejavo,
Susimaišė šauksmas su keiksmu garsais.

MUZIKA,
Be vilties kautynės jau prie galo ėjo,
Kas minutę krito vienas iš savų,
Bė laimės ir skundo jie pastangas dėjo,
. Qyviems nepalikti ir mirti kartu.

KALBOS,

DAINOS,
ŠOKIAI

, Lithuanian Haža Court nuo Western iki Kaliforniies.
Dalyvaus Edward Vrdotyak, Frank Savickas, Frank Brady.
M. Madigan, Jane Byrne ir daug kitų. ,.
VISI LIETUVIAI PRIVALO PASIRODYTI

Žinojo, kad kančios stribų rugiuose
: Jįledaug kas ištverti Įalėjo,
Bijojo dėl kitų draugų miškuose.
Kuriuos kančiose išduoti galėjo.
Kada automatai visai ištuštėjo,
Dar likę sužaisti kovoję narsiai,
Bet turint mintyje, kad nusilpt galėjo,
Paspaudė paruoštų sau miną šaltai.

Dabar ten pušyne tarp eglių stuobrų,
Įdubęs paviršius primena šiurpiai

LIETUVIU DIENOJE

Ateityje liks mitas, kaip Pilėnų kapai

Pr. Dikaitis
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Verbų sekmadienis pakeičia Velykas

Dariaus ir Girėno albumo sutiktuvės

byėios vadais’.’ Jei jie nesiprlešina, tai reiškia, kad pritaria
rusų barbarizmui, koki dalai
vykdo okupuotoje Lietuvoje ir
Afganistane.
Taip atrodo, kad Draugą ir
Jaunimo Centrą, taip pat glo
boja komunistai, už tai ir nau
jas tradicijos atsirado Jaunimo
Centre.
Antanas Marma

urate Budrienė, 1981 m. geg. Įėjo protą. O kur buvo kun. J
d. Drauge rase “Kiekviena Vaišnys, atrodo, kad tarp gra
&is Albumas išleistas 50 metų , Paukštis.
a, nesvarbu, kuri me pasrtu- žių moterų ir jam epsąlo šir
Sukaktuves ,trumpa. įdomia
(1933—19X3) Dariaus ir Girė
lio kampe bebūtų, turi savus dis ir nežinojo, ką gieda ir ne
no per Atlantą perskridimui ir paskaita, atidarė “Varpo” redak
papročius bei trad c jas, kuries turėjo jėgų tam pas:priešinti.
jų tragiškam, netoli Lietuvos torius Antanas Kučys. Jis vado
Nors visuomet dalyvauju Kris
sudaro tautinį lobyną”.
sienos, dėl neišaškintu priežas- vavo ir visai sutiktuvių e.gai — 1
Bet, jei tikros Lietuves
taus Prisikėlimo Velykų ryte
cių žuvimui paminėti.* Darius Į• programai. Vucekonsulė Knaumišiose, bet neteko girdėti, kad
rijus yra. pareigiame 3, o
U Grrėnas, šiuo žygiu ir savo gy- | čiūnienė tarė trumpą* sveikini-,
mos naujos, kurios pautam.Ai : būtų giedanti “Alyvų Daržely
vybių paaukojimu, plačiai išgari mo žodį ir dėkojo visliems savo
Praeitą metą nusikaltlmtf
ja kcmunisLms. Ir porą kartų je” giesmė. O visuomet choras
darbu
ir
aukomis
prisidėjusiric jaunulės neixriklausomos Į
surengus, ta maskaradą, pasi-j užtraukia “Per Tavo Sv. prisi ska ius Amerikoje suinažęjo
Lietuvos vardą visame pasauly rieirjs, o ypač daug darbo ir pa
tyčiojimą iš Kristaus' Kančkč kėlimą”, “Linksma diena mums
je ir ne vieną Uefuvos jaunuolį sišventimo jdėjus-tam Album0
Verbų sekmad’enį jau galima nušvito”.
uždegė aukotis Lietuvos labui. autoriui inž. Edm. Jasiūimi prie
— Irano lakūnai puolė K u vanpavad’nli tradicija?
AJ. Vaiceliūnas,
Draugas
1984
Prieš porą savaičių gavau iš šilo 50 m. Dariaus ir Girėne gar
_l
4
i ■to tanked. Persijos įlankos van
() gal p. J. Bud ienė galėtų
m.
balandžio
17
d.,
rašo:
“
Kaip
bingo
žygio
paminėjimo,
išk
Dariaus-Girėno Albumo Komi
denyse.
paaiškinti, tai savo sukviestai
komunistai apgaudinėja pasaulį
džiaut taip gražiai ir skoning
teto kvietimą, kaip Albumo
publikai, ar tekias tradicijos j
Krikšrionių laikos konferenciją.
nuniefatorius dalyvauti sutiktu parengtą Albumą. Buvęs D
munė
Tričytė,
Valdtma
r
as
Ša
— Indijos sienai aprimo, nes
♦buvo r laisvoje Lietuvoje? Į tas Ši organizacija įsteigta Prahoje,
ridu į Lietuvą, jis
vėse. Sutiktuvės įvyko 1981 m. riaus-Girėno 271 posto kom.en-J
r tetų berniukas ir su tėvais druskas su pagalba Antano Ku laimima) Centre moterų komi Čekoslovakijoje 1958 metais. J. karo vadovybė pranešė, teroris
birželio 3 d., sekmadienį, 2 vad. denis John Paukštis sveikino
čio ir palies uutcrląus. Į.e
tams neleis veikti.
t ies žemojoje Fredoje,
teto sukurtas tradicijas pilnai
p. p., Lietuvių Tautiniuose na- angliškai ir lietuviškai. Dabar-Į tol aerodromo. Tame aerodro- buvo 159 Albumų, tolimesnių galima būtų pas.kviesti ir oku apima 80 kraštų, nepasakyta
kiek ji turi narių. Nuostabu, kad
tints komenderis Don Forsberg j me pase kti
npose. Chicagoje.
krerdančių did- jų vietų mecenatai įr prenume puotos Lietuvęs nuolankų tarną
komunistai globoja krikščionis,
sveikino tik angliškai. Filateli- j
ncgalė- Petro-nį, ar tas savo naujai su
•■ų lakūnų laukusi milžiniška ratoriai, savaime aišku,
Atvykau 15 min. prieš 2 vai.
i
kurie dirba komunizmo naudai.
ninku vardu sveikino ir trum-: minia. Toje minioje ir jis jų jo atvykti.
kurtas
tradicijas
parodytų.
Ma
Įėjęs į salę ir radęs ją apypilniai
įstaigos direktorius dr. T. Gy-1
pai kalbėjo žygas. Susivieniji-J laukęs. Jų didvyrišk;
Programai pasibaigus, vsi da nau, kad toms tradicijoms, oku
?>bumo mecenatų ir prenume
orgy, rs Vengrijos, 1983 m. su
mo Lietuvių Amerikoje — SLA į vybių pas Likoj im as
luvosj lyviai buvo pavaišinti gausiais pantas pilnai pritartų ir kitais
ratorių prisirinkusią, pradėjau
važiavime pasisakyto prieš JAV
vardu sveikino ir kalbėjo E u-!
•eipęs' užkandžiais ir šampanu.
metais išleistų Petronį atvykti, branduolinių raketų išdėstymą
žvalgytis kur patogiau atsisėsti.
phrozina Mikužiūtė. SLA yia>
i tiek trumpai apie Albume pasivaišinti ir pasidžiaugti nai?
iacine li:
Ponas žygas tini te Įėjo už ran
Europoje, uė nusiginklavimą.
pirmoji organizacija Amcriko- j giminaz i j ą p radėj ęs
gamintil lie mo iškilmes.
jomis tradicijomis, o kun. Vaiš- Nei vienas suvažiavimo narys
kovės ir sako: “Sėsk’ čia, pas
je, kuri Dariaus ir Girėno did-J
Antanas Pleskvs niui SJ, ko gero atvešiu ir Le
aviomo^^H”^
juos :
mus, prie Isterikų draugijos sta
nepasisakė prieš Sovietų bran
vyriškam skridimui per Atlan Nemuno šlaitų ties Lrcda. Da
nino
ordeną.
'
lo kaip mūsų draugijos nays”.
duolines raketas, kurios jai^ iš
J
tą į Lietuvą paremti paaukojo riaus ir Girėno garbingam ir kil
Nors
Jūratė
Budrienė
,
džiau-1
Su keliais pažįstamais pasisvei
CHICAGOS
ALTas
dėstytos Europoje ir Azijoje.
100 dol. Raštu sveikino Lietu nLm. žvgiui paminėti išleidžia?.:
giasi ir mini, kad tie velykiniai! Nepasisakyta nė prieš nusigin
kinau, kiti keli nematyti ir ne
MINĖJO
BIRŽELĮ
vos gen. konsule J. Daužvardie1
pusryčiai Verbų sekmadienyje! klavimą Sovietų Sąjungos, kuri
pažįstami. .Vos atsisėdus ir per- nė ir iš okup. Lietuvos gautas jų vardu albumą, tam
Praeitą sekinadifenį Amcri- yra sena tradicija, bet kas gali
medžiagą pradėjęs rin
simetus keliais draugšikais žo
sveikinimas iš Dariaus dukters daugel metų. Te
. s Lietuvių Taryba.' Marquette tam patikėti? Jei yra tradicija, yra labiausiai apsiginklavusi pa
džiais, prieina Albumo komiteto
Nijolės Dariutės - Maštarienė*. ėjo prie Albumo apibūdiirmo parko parapijos salėje. Chicagos tai jau yra nusistovėjusi ir tvar saulyje”.
iždininkas Jonas Kavaliūnas ii
1
Tame suvažiavime dalyvavo
Buvo pasakyta, kad yra gauta ir Albumas iš viso turis
lietuviai
paminėjo
1940
metais
ka.
Ar
buvo
rilinėjami
kiauši

Albumo autorius inž. Edmondas
daugiau sveikinimŲ, bet dėl lai lapius. Prasideda anglišku teks birželio 1 1 dienos įvvkius Lietu- niai ir švenčiamos Velykos Ver ii- Chicagoje kardinolas J. B’erJasiūnas ir pakviečia prie spau
nardin. Bet jis tik linkčiojo pa
ko stokos jų neskaitė.
tu, kuris sudaro 23 psl., lietuviš
bų sekmadienyjedos’ stalo. 7 Mėginau spyriotis,
tardamas kitiems ,ir neturėjo
Stefanija Rukienė, pati rusų
Pranas Povilai^ ouvo pa kas tekstas — 38 psl., nuotrau
Dabar pažiūrėkime, kaip J. drąsos pasipriešinti, ir ginti ka
kad nepranešė iš.-anksto, ir ką
savo talikų ir JAV reikalus. Tuo pa
nors parašyti nesu pasirengęs: kviestas susirinkusius supažin kų sudėta virš 400. Pabaigoje suimta ir išvežta į kibirą, gyvai Budrienė prieštarauja
dinti
su
Dariaus-Girėno
Albume
papasakojo
pilnai
žmjo
niti
sa

įdėta
padėka
angliškai
visiems,
I
straipsnyje pati sau ir viską pila čiu pasmerkti rusus ir jų bar
nepasiėmiau nei rekorderio, nei
turiniu,
tekstais
ir
nuotrauko

lei
to
meto
nuotaikas.
Ji
primi

kurie vienokiu ar kitokiu būdu
į vieną puodą.
popieriaus. Tiesa, plunksnako
barizmą. Tad ar t-nkamį to
nė
kaip
rusai
ją
suėmė,
uždarė
mis.
Jam
baigus,
jaunutė
visuo

prisidėjo
prie
Albumo
parengi

‘
^Reginos
Kučėnienės
sustaty-Į
tį (ballpen) iš papratimo turė
kie nebyliai būti kataliku baž-r
jau vidaus kišenėje, susiradau menininke, žurnalistės Delfinos mo išvardinant jų pavardes, ir į galvijinius vagonus^ suvarė ‘ ta pusryčių programą su Vely
ir ga’bpliuką popieriaus. Prie ir dal. Jono T ričių dukrelė Ra sąrašas lietuviškai visų mecena po 150 vyrų, moterų ir vaikų į kinių papročių pristatymu pla
spaudos stalo radau besėdinčius munė Tričytė ir aktorius Volde tų ir prenumeratorių. Paskuti vagoną ir dviem garvežiais siun čiai atvėrė tautinio lobyno skry w
nia. Lietuvoje Didžiąją savaitę) j .
' \. įū'.. '
spaudos darbuotojus: Vaclovą maras Sadauskas pasikeisdami j nio- viršelio vidaus aplinkoje, tė į Rytus.
skaitė
Albumo
straipsnius.
Pir-j
virš
trumpo
lietuviško
teksto
prūsą ir Joną Vasaitį, kaip vi
Švenčionių ūkininkas, sustab maldoje ir giesmėje žmonės ap- I SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
miausĖfa
’
.perskaitė
Dariaus
ir
įdėta ir autoriaus inž. Edmundo dė arklį ir klausėsi iežamų žmo raudodavo gyvenimą, prašyda- 1
sada, su dideliu storu portfeliu,
yra seniausia, didžiausia irturtingiausia lietuvių fratemalinė
Girėno
Skridimo
Testamentą
it
Jasiūno
nuotrauka.
Albumas
organizacija, lietuviams ištikimai'tarnaujanti'jau per 67 metus.
m
i
Aukščiausiojo
geresnės'
gra<
prigrūstu įvairios spaudos. Ant
nių skundų ir prašynnų. Dau
kitų
to
meto
žymesniųjų
pasi

atsnausdintas ant gero sunkaus guma prašė pranešti išvežamų žesnės ateities. Pavergtoje Lie
stalo jis jau turėjo pasidėjęs ir
SLA — atlieka kultūrinius .darbus,, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
sakymus.
darbus dirba.
popterio,
įrištas^
kietais,
virše

perengęs rekardavimui mažytį
šeimoms, kad jie vėžami į Sibi tuvoje gyvenančių brolių ir se
SLA' —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS* iSLLTONUS doleriu
(minicassette recorder) ir foto
Po to, sutiktuvių moderato liais su aplanku rausvai, oranži rą. Ūkininkas žiaurumų sujau sių nutildytiems balsams nega
apdraudę savo- nariams.
:
\
aparatą: Kitoje stalo pusėje sė rius A. Kučys publiką supažin-. nės spalvos. Priekinį aplanko dintas pradėjo rauti sau plau lint prabilti, pasigirdo aiškiai
SLA — apdraudžia. pigiausiomis- kainomis? SLA neieško pelno,
dėjo p. Blekys su parengtu re- dino su Albumo autorių inž. Ed-; lakštą puošia Dariaus ir Girė kus. Jis tik tada suprato, kokion poeto Brazdžionio maldos žonariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
kordavimui dideliu rekorderiu. mundu Jašiūnų ir paprašė jį- no paveikslas prie Lituanikos nelaimėn pateko visa lietuvių džiai ir Alyvų Darželyje giesKiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. . .
Korespondencijų Blekys nerašo. tarti žodį. Prieš pradedant kai-:1 lėktuvo. Paskutiniame aplanko tauta.
me”.
SLA — apdraudžia ir Taupoihaja. .apdraqda -Endowment
Tai reiškia, kad visų dalyvių
Įrekorduotas juosteles dažniau bėti, Dariaus-Girėno 271 posto lakšte įdėta šeši Dariaus ir Gi
Insurance, kuri ypač naudinga' jaunmuii, siekiančiam
sie___
siai atiduoda ar paskolina “Lie komenderis Don Forsberg jam rėno paminklų atvaizdai.
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo prėSral .
— Karo vadovybė įsakė visus ir vadų galvos jau tiek apsvai
tuvos Aidų” radijo, programom. prisegė 50 m* Dariaus ir Ginė-;
Albumas daro gražų, malonų sudeginti, jeigu per 48 valandas gusios, atleisk jiems viešpatie,
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota, .apdrauda: ui
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00,metama.
Prie .to paties stalo, šalia ma no žygio sukaktuvių minėjimo ir meniškai apipavidalintą įspū neatsiranda giminės žuvusių at nes jie nežino ką daro, jau vi
sai susimaišė jų protas. Reiškia
nęs pasodintas dabartinis ^Da ženklelį.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose;
’’
dį. Kaina pažymėta 25 dol. siimti.
l
Kreipkitės
J
savo
apylinkės
kuopę
veikėjus,
dirba
prieš
sąžinę.
Sąžinė
pro

riaus-Girėno 271 posto komen
Edmundas Jasiūnas savo kal Spausdinta Morkūno spaustu
jie Jums' mielai oacelbes i SLA įsirašyti
deris Don Forsberg, o greta jo, boje paminėjo, prieš 50 m., ka vėje, Chicagoje.
— šį rudenį 5 moterys bandys testuoja ir eina už tiesą su Kris
Galite kreiptis ir tiesiai’ i SLA_ Centrą:
buvęs Illinois komenderis John da Darius ir Girėnas 1933 m.
Albumus mecenatams ir pre patekti į senatą, jau pradėjo tumi, bet protas- suorganizavo
ir dirba priešingai. Taigi, vis
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
numeratoriams įteikinėjo Ra- rinkiminę kamjpaniją.
kas taip susimaišė, kad švęsda
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
mi Velykas pradėjo giedoti “Aly
Tel. (212) 563-2210
vų Darželyje” giesme. Tad pa
'g LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno t? mcJtSi
sirodo, kad vistiek sąžinė nugaSIUNTINIAI I LIETUVA

Autorius INŽ. EDMUNDAS JASICNAS
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

ITM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neienstą, Vlns
ATtvis, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T
Meilau* straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis l
M. K. čturiionk). M. šfleiHo, V. Kašubo*, A. Rakštelė* Ir JL Virt
kūrybos poveikslata. 385 pu*L knyga kainuoja tik
> DAINŲJTTENTSS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* b ta
finlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm
švente* bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
Hems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir m rinktai* duomenim!
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS Gi VĖMIMAS, Antano Rūke aprs&>
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saus*
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Kt«
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg>

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICEj
Ml W 69th St, Chicago, HL 60629
TeL ^5^7^7
I
i

V.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

• FANNIE MAY

• KOSMETIKOS REIKMENYS
•

pomJM pavalyt* rtudija apie Rytprūaius, remianti* Pakalni* >
Labguvos apskričių duomenimis Ipralymal {domūs kiekvienais
lietuviui. Leidinys ftiuatmot** nuotraukom!*. pabaigoje dnodami
vltovardžių pavadinima’alr Jų vertiniai ] vokiečių kalbą. Labai
Baugingoje 335 pu«L knygoje yra Ryt»rū*tų tanėlapl*. Kaina M

> KĄ LAUM18 L1M*. raiytojoa Petronėlė Orintaltt* at»
fntnSmal ir mintys apie aamenia Ir vietas neprlJL Lietuvoje ir pb
maistais bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui
bet kainuoja tik U.
»
•
-t**#
> JULIUS JANONIS* poetas Ir revoliucionieriuj netnpni
Im ir klaidingai Interpretuojamai gyvenime Ir politikoje; tik b
Fvglo Jaiinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir pot
iUf. Dabar būtŲ jj galima pavadinti kovotoju ui imogauf teiae>
Knyga ya didelio formato, 265 pualapi^, kainuoja 6fL

* BATTVINS9 KOTELIU R. Eoačenko ktryha, J. Vatefll
tarikMB. IBI
kayfoje yra 10 agmojtagt dovbHb* Kataa 01
ga-ygMsmraa įlaBjtaMM, lfW Sb. HlMal
F'ž&žia
Bai0a0i ObAw HBa0bD^ftHUl

CBcl^

Atdara šiokiadieniais nuo

■

'į

W

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrow
j 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.”
Read label and follow
direct tons.
C Ex-L*x. fne.. 190

Inž. LIUDAS MIKŠYS,

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES
IS ŪKANŲ
Nl
ATEINA
LIETUVA,
parašė 700 poslapių knygą, kurion radėjo viską, kas bet kada Ii
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslins vertimus
Ir patarė moms toliau studijuoti.
Uta M. Kieti vMetlal,

Falta* p.

RAH3IERO8
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Koniūhisfų pavargtoje Lietuvoje. Pę pamokslo žmonei
ėjo tiesiai į salę, kad galėtiį išgirsti Sibire 15 metų pHleidnsios mokytojos balsą.
Čhicagos Lietuvių Taryba, nuolatinė birželio |vfkių
organizatorė, šį metą į minėjimą pakvietė Stefaniją Ro
kienę, išvestą į Rusiją pirmo trėmimu lietuvių ėšaldnu. Ji buvo įrašyta pirmame išvežamų lietuvių sąraše.
Rusai planavo išvežti josios vyrą ir mažametį sūfrų, bet
jiems nepavyko jų surasti namie. Rusai viską daro or
ganizuotai ir planingai, bet jie ne visuomet pajėgė saVo
planus, įvykdyti. Plane atsiranda plyšių, prd khrlilos
skruzdėlės darbininkės prilenda. Visoj eilėj vietovių če
kistai atvažiavę sąrašuose esančius žmonės išvežti, bet
:jų nerado.
i

Čhicagos Lietuvių Taryba, pakvipdama St. Rūkienę,
labai gerai padarė. Ji pati Sibire buvo, komunistus
pažįsta. Pačioje savo kalbos pradžioje ji išblaškė įsiti
.Vyšnios pavasarį
JI. Šileikis
kinimą,
kad
rusai
komunistai,
pavergę
nepriklatišdiną
25 cents per copy
Užsieniuose
Lietuvą, komunistinei sistemai pavojingus žmonės pra
metams$48.00
Laikraštis pasiekia daugelį. Jis
pusei metų
$26.00 dėjo vežti į Rusijos gilumą birželio mėnesį. Ji pareiškė,
Nuo sausio pirmos dianoi
ir agituoja ir moko organizuoDienra^io kainos:
kad rusai pradėjo vežti žmbnes žymiai anksčiau.
uti veikti. Ko atvirai nepasa
Naujienos giną kasdien, įsakinant
KOVOS DEL SPAUDOS
Chicagoje ir priemiesčiuos*:
Lietuvos karo jėgų vadas nuvažiavo į Gudgojį ir at
sekmadieniui, pirmadiemna ir šven
kysi. slaptai papildyti Partijos
metams$45.00 tadienius. Leidžia Naujienų Bendro kėlė vartus sovietų tankams ir karo jėgoms riedėti. T<s
(ATSIMINIMAI)
linija ><Del to nenukentės. Praėjo
pusei metų----------------------- $24.00 vė, 1739 So. Halted Street, Chicago,
IL
60608.
Telef.
421-6100.
pats karo vadas pasipriešino gen. MUstėikiui, kai ši§ pa
tie laikai, kada mes dž'augiamės
trims mėnesiams$15.00
pogrindžio rev-ollucionieriai ne
(Tęsinys)
sukūrę kokią nors slaptą revo
tarė . Smetonai atmesti ultimatumą: Bet kai rusų kard
vienam mėnesiui ____ $5.00
gali
pakeisti
dūmos
tribūnos
spe
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Kitose JAV vietose:
liucinę kuopelę. Mūsų tiesiogi
Birbtai svarstyti rinkimai į
Orderiu kartu su nžįakymiv
jėgos įkėlė koją į Lietuvą garnizonus, tUO'jau pradėjo
cialios reikšmės. Čia masė klau
nis uždavinys yra darbas masė
Eiti ten ar ne? Dav dūmą.
v
pavojingesnių karininkų areštus. Jie suėmė 500 karinin- IV-ia
sosi, kaip kalbama apie svar
se. Galvojame, kad, išėjus iš po
bar, sako Antanaitis, po kar
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*,
, kų ir išvežė į Maskvą. Lietuvoje patys rusai paskleidė taus prietykio niekam į galvą bius reikalus.
grindžio Į atvirą kovą, galima
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šešta dienia i c — iki 12 vai
gandus, kad karininkai išvežti specialiėriiš kūtšdms iš neateina Boikotuoti rinkimus, Be savo laikraščio, kalbėjo ki daugiau laimėti kasdieniniais
klausyti, bet niekas iš jų daugidū Lietuvon nebegrįžo. kaij> j I-ją dūmą darėme. Jokie ti, masėse neįmanoma ■ dirbti darbininkų reikalais.
Pasisakė savo nuomones, ten
Netrukus rusai išvežė 6000 puskarininkių ir viršilų.
Ūkininkas rove niauktis
Jie turėjo baigti specialius kursiis ir tapti kdrifiinkais, plyšį, jie pradėjo pasakoti sustojusiam ūkininkui. Pra- kinomės, pasimatę. Vieni kitus
Praeitą sekmadieni birželio 10 dieną, Marquette Par bet Lietuvon jie daugiau nebegrįžo. Tai buvo du užmas .džioje jis nesusigaudė ir nekreipė dėmesio į balsus, atei supratome. Atgijo senieji ryšiai,
paryškėjo kovos priemonės, Iš
ko parapijos didžiojoje salėje buvo suruoštas sukaktuvi kuoti išvežimai. Pasakojo apie “kursus”, Bet biivo iš nančius iš pravažiuojančių vagonų, bet netrukus pripra siskyrėme palinkėję vieni ki
nis birželio Įvykių minėjimas. Tą dieną rusai okupantai vežti išsiaiškinimui.
tiems pakilusios dvasios ir lsto įJrie balsų ir juoš suprato:
išvežė iš Lietuvos pirmąjį lietuvių išvežimą Į Sibirą. Ve
— Pasakyk Lukoševičiui, kad aš su vaiku važiuoju tvermės savo dhrbe.
T* •
Trečias išvežimus pirmon eilėn buvo taikomas mo
žė ne vien lietuvius, bet vežė Lietuvos piliečius, Lietuvoj
/j . Kai .atvykau į Šiaulius,
kytojams. Į išvežariių žmdnių skaičių pateko ir Stefanija į Sibirą! ;Mane.paėmė iš, namų!
gyvenančius žydus, lenkus, rusus, totorius, vokiečius ir
jau buvo pasibaigę Maskvos
— Prdrięšk žmonai, kad mane, veža Sibiran!
Rūkienė. Maskvai ‘hė'pdtiko lietuvių ‘mokytojų vaikams
kitus.
: . '•
‘
— Aš Gelvįnių mokytoja. Mane .veža. Sibiran!.. ,, Pavalgęs streikai dėl Lenos į;
skiepijama meilė šdvo kraštui; savb žmonėms; savo kul
r j' ši abi ii į ' NutoMį /^fabri
Lietuvoje buvo ’^augiausia, lietuvių, todėl į išvežimo
— Man trūksta oro, čia mus višus sugrūdo, kaip gal ’ kas patarė
tūrai, istorijai ir praeičiai. Rusai išrinko knygas, vadbvienadieniu
sąrašus pateko daugiausia lietuvių, bet išvežimas buvo
vijus;
Mergaitė
Serga!
,
t
vėlius, o mokyklon, prade jo spausdinti r.aūjaš lįibkšlb prie
protestas t reik ii. LSDP išleis
organizuojamas Rusijos čekistų pagal iš anksto paruoštą
Pagelbėk! Padėk! Pranešk žmodėmS^ kbd mintos tieji gegužės atsišaukimai tam
mones.
sąrašą. Čekistai turėjo savo planus, jie vežė iš Lietiivds
Buvusi mokytoju buvo gana pastabi. Ji puti nesi padėtį; (Čia niuS ūžtroškins!
visus tuos Lietuvos piliečius, kurie okupantui galėjo būti
— Mūsų kariuomenė negali padėti! Mums tik žmo Mano atsilankymo proga įvy
kišo i ginčus su rusais, nereikalavo inaistb ir vandens.
pavojingi. Vežė ne tik pavojingą žmogų, bet vežė visą
ko artimesniu ir tolimesnių
Ji matė, kad kiekvienoje Lietuvos stotyje btivb p&štdtyti nės gali padėti! Neleiskite mus išvežti!
darbo draugų susirinkimas. Dijo šeimą.
Ūkininkas klausėsi, o kai suprato, kas buvo daroma džiauf :as Netikėtumas buvo Dė
gyvuliniai vagonai. Atvežtus žmones šddifio' į vUgdrius
Jeigu Į išvežamų sąrašą patekdavo okupantui pa ir laukė kada vagonas bus pilnas ir atėjęs garvežys galės Su lietuviais; tai tiktai suriko ne savo balsu ir pradėjo des AndbrOzaičio, Kareivos ir
vojingas žmogus, tai išveždavo visą jo šeimą — tėvą paimti 150 žmonių prikimštą vagoną,
rauti plaukus. Išrovęs viėrią pluoštą, rovė kitą.
Mažohio dalyvavimas. AmbroPldūkai Buvo geltoni, vietomis matėsi baltų plaukų zaičib Šiauliuose, ? Kareivos ir
ir motiną, senius ir vaikus, stiprius ir ligonius. Duoda
Gyvuliniuose vagoriuosė buvo įrengti dtieji narai.
vo 10 minučių būtiniausiems daiktams pasiimti, o visa Vieni galėjo rasti kampelį ant griūnu; antri Uht pirrritį pliioŠtaŠ: Arklys įiasižidfėjb į plaukus raunantį - ūkinin Mažcnio pagalba Joniškio, Ža
garės dvarų streikuose paliko
kita turėjo palikti. Dauguma nežinojo, kad Į savo namus nUrų, o tretieji ant antrųjų. l^Urtiosė riėbuvb galinta išsi ką ir toliau stovėjo. Vagonai riėdėjb, bet niekas važia- rhan
apie juos daug šviesių at
daugiau nebegrįš.
tiesti. Visi džiaugėsi, kad galėjo rasti vietos sėdynei pfisiminimų.
Ūkininkas žinojo, kad jis važiavusiems žmonėms pa
Kiekvieną metą Amerikoje gyvenantieji lietuviai bir glausti. šeimos nariai bandė glaustis prie savųjų. Mote
(Bus daugiau)
želio mėnesį prisimindavo rengdami Rusijos šiaurėn išve rys. vaikai, vyrai — visi kariu. Greitai visi susipažino dėti negalėjo. Jam buvo aišku, nebuvo jokios jėgos, kuri'
žamų lietuvių prisiminimus. Iki šio meto minėjimus ruoš ir buvo viena susigrūdusi Šeima. Kada atvežtuosius jsų- butų galėjusi padėti. Nebuvo kariuomenės, nebuvo poli — Iškilmingomis pamaldomis
davo Jėzuitų centre, bet šį metą minėjimą suruošė Mar grūšdavo į vagoną, tai kareiviai užstumdavo duris: Už cijos, nebuvo karavulo! Nebuvo miško kirtėjų, nebuvo Zagrebo (Jugoslavijoje) kated
roje buvo jiaminėta buvusio vie
quette Parko parapijos didžiojoje salėje. Jėzuitų vado stumtos dūlys b’ūdavb geležiniu krikiu užkemšamos. Lai švietėjų; nebuvo ūkininkų, kurie būtų galėję padėti žmo tos arcivyskupo kardinolo Stevybė nusukdavo galvas į kitą pusę, kai jiems užsiminda mingi būdavo,, jeigu kareivis atnešdavo vartdėriš.
nėms.
oinač mirties 24 m. sukaktis.
Nebuvo
vilfiės.
hėbuvo
jėgos,
Visiškas
beviltiškumas!
vo apie birželio įvykius, birželio įvykiai jiems atrodė pra
Iš įvairių Liėtuvbš vietų Vagonai buvd siivėžH tiž
Kroatas kard. Stepinač Buvo he
radę savo svarbą, bet minėjimas Marquette Parke parodė Vilniaus ir sukabinti į didelį ešaloną. Priešakyje atsisto Niekad lietuviai taip silpriai nesijautė, kaip birželio die "oiškas tikėjimo liudytojas, bevisiems, kad birželio įvykiai lietuviams turi didelės reikš jo vienas garvežys užpakalyje kitas. Vienas traukė, o nomis. Blogai jautėsi ne tik vežamieji, bet ir Lietuvoje kompromisiniai kovojęs už re
zginę laisvę. Bažnyčios ir ti
mės, nes didelė dalis lietuvių tautos žmonių buvo išvežta antras stūmė.
likusieji.
kinčiųjų teises. Jis buvo suim
mirčiai. Daug prisidėjo prie šio minėjimo ir kan. Vaclo
Stefanija priminė daugelį 36 dienų kelionės įvykių, tas, Įkalintas, vėliau ištremtas į
Ešalonas važiavo lėtai, neįsismaginęs, kėlias dar nfevas Zakarauskas, kuris bažnyčion susirinkusiems pa | laisvas. Važiuojant pro Švenčionėlius, pagal geležinkelį bet plaukus raujantis Lietuvos ūkininkas liko visų klau- vieną Kroatijos kaimą, kur mi
moksle pakėlė nuotaikas, kurios prieš 40 metų buvo rusų arė Lietuvos ūkininkas. Prasipiovę langelį ar pėt dtitų Sytbjų akyse.
rė tremtiniu 1960 m.
-4^

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

bai primityvus. Savininkei buvo pasiūlyta uz td pa vėidą ir būna išsitepusios bešimaudindamds,
vietovę pasakiška suma ir buvo norėta ten įrengti o baigusios maudytis, veidą nusiplauna. Iš Ca
VEGETARIŠKA MITYBA
prabangių ir moderniškų maudymosi patogumų racas© atvažiuoja grožio ssalionių savininkai pri
IR SVEIKATA
bei patalpų. Bfet senutė pasiūlymą atmetė saky sirinkti tų algių. iš kurių savo salionudse daro
dama: “Jei aŠ tą žemę parduosiu ir joje bus Įreng algių maskes, už kurias ima brangią kainą.
Venezuela, Caracas, 1982 metai
Ten pat prie baseino yra šlapias, šiltas pur
ta visokių maridrybių. tai jomis galės naudotis
(Tęsinys)
vien turttldlidi, o liaudis nebepajegs naudotis ši- vas, kuriuo žmonės išsitepa visą kūną ir ypač
Pirmame baseine matosi garuojantis; riet iki tdthiš dieviškomis gydymosi priemonėmis. Pini skaudamas vietas. Taip išsitepę vaikščioja iki
98 Celsijaus karščio siekiantis vanduo, burbu gai mari riėrfeikahngi. Aš jų turiu pakankamai purvas išdžiūsta, kurį galiriią nusiplauti čia pat
esančiame duše. Į šią miteralinių vandenių gy-liuodamas iš žemės besiveržiantis. Tas karstas 1 šaVo pragyvenimui”.
Viešbutyje, palyginus su brangiomis kaino- dyklą atvažiuoja negalriojančių iš įvairių pasau
vanduo per atitinkamo dydžio vamzdį pripildo
antrąjį baseiną, kuriame tas vanduo, pertekėjes [ mis kituose viešbuičuose. pragyveniriias per pus lio kraštų, jų tarpe ir iš Europos.
Rriė maudymosi baseinų yra prikaltos lente
vamzdžiu, jau būna tiek ataušęs, kad jame gali į pigesnis. Be to, galima apsigyvehti ir pačiame
ma maudytis, nors pirmą kartą į jį pasinėrus, pra | Valencijos mieste ir kasdien važiriėti į tas Trin- lės su užrašais, nurodančiais, kokios ligos yta gyaoftiOš rfiihėfdlinid vahdės voriiofhiš: inkstų, ke
deda svaigti galva ir darosi silpiia. Tačiau tas cherų vonias, nes atstumas nedidėliš.
Trincherų vanduo pilnas radiodktyvo. Prirf- purių, eukrtftė; afttičib; teriirtUtižino... Vakarais
nemalonumas netrukus praeina ir gali pasisma
ginti tuo mineraliniu vanderiiu, jame beplauky ' artinus arti su foto aparatu prie vfefos. iš kurios baseittdi Mpštibšti ir jūose galima maudytis, kaip
I bėga karštas vanduo, prarasi prifdtografuotą fil- ir dienos melu saulei iš viršaus šviečiant
damas.
Trutnpiausias tose maudykles^ gydymbsi IdiIš antrojo baseino, per tolcį pat vamzdį vari- riią. Man pačiai teko paleis baseiną matyti Negy
kK5š. įJSgST gydyto“jų nutarimą, ^ra trys šdvaitės.
duo bėga į tretįjį baseiną, kųridmė gali maudytis vų gyvdcių, kurios buvo per arti
tik pakraštyje, nes baseino viduje yra daug karš prie karstų vandens vietų ir radioaktyvių spindu ► Imenėjusia^ komiškas ligas išdytyti ima žymiai
tų vietų, kur karstas vanduo įbėga tiesiog iš že lių buvo užinuštos. Kai kurioms moteriiriš,- kurių dgeshį laiką. J<wniS lumdejast ir Valencijos mies
mės ir ten gali apdegti. To baseino šone įtaisyta plaukai dažyti, juos tuo mineraliniu vandfeniu su te gyvtnalLtieįl lietuviai,- nes tod mineralinės gy
vieta, iš kurios semiamas tas mineralinis vanduo šlapinus, plaukų spalva visiškai išblunkd. Sida dyklas, palyginti, yra arti Valedcijos miesto.
Tblribo rifnera&feės, ir karštės maudyklės yra
ir pardavinėjamas bonkomis. Tas vanduo yra bro ir aukso papuošalai labai švariai nuskale-.
VftWžt Yęnėzūeloje. o kita TriBasebiųose. maudosi-ir spuoguotų žrnoilių. bet tik dW
sunkesnis už paprastą vandenį (atrodo tirštes
,u>). todėl io negali iš karto daug išgerti. Pirmą niekuomet nėra buvę jokių apsikrėtimų, dės ra įtfrftf ttttddyVlė Japonijoj. į tų maudyklių baseinu*
dieną gali i.’Tcrti tik pusę stiklinės, o vėliau, pri dioaktyvūs spinduliai viską užmuša. MBOHą ilk iėtBės tfvkštantis vanduo ^ri beveik vienodo
arti 1(XF
kurios maudosi šiose maudyklose, turi
pratęs, gali ir dc.ugau išgerti.
Šaltd ar karštd frfMŽhth gydymo būdai abu
Tas maudymosi žemės sklypas priklauso se- naudą. \fs ryto ant vandens paviršiaus rrtStosi
hHi nhSlei rtiihjbr iertt Maudyklų įrengimas la plaukiojančios žalios algės. Moterys jomis išsite vienodai yra naudingi žmogau? sveikatai. Trin-

chėrų Maudyklos ir vonios Veriezueloje yra labai
populiarios ir to krašto gydytojų savo klijentams
gausiai prirašomos. Jau anksčiau buvo paminė
ta, kad į šias gydyklas važiuoja gydytis ne vien
veneztreliečiai, bet ir kitų pasaulio kraštų žmonės.
Vienas Prancūzijos pilietis, Trincherų maudyk
lose išsigydęs nuo ilgos kroniškos ligos, tos gy
dyklos patalpose arba maudyklose, padėkos ženk
lam pastatė koplytėlę, prie kurios ligoniai-ateina
paisimelsti. prašydami Aukščiausiojo malonės iš
gyti, panašiai, kaip į Prancūzijoje esančią stebuklingąią Liurdo gydyklą, kasmet suvažiuoja šim
tai tūkstančių ligonių.

Natūristinės gydyklos Europoje
Natūristinių gydyklų atba klinikų šiandien
yra gausu visame pasaulyje. Jose ligoniai gydosi
vegetarišku maistu ir pačias Gamtos pagamintais
— išaugimais vaistais. Apie toftiMš gydyklas Eu
ropoję satb patiriūs įspūdžius it htibriiol-te yra
pareiškęs dr. Carlos Casanova Lanti Veikale —
“Nėd-Kipocratismo, NatnrisrhO o Reforma dė Vi
da” išleistame Limoje, Peni sostinėje, 1967 m.
šiandien tas Peru gydytojas turi savo paties isteig
tą natūristintę gydyklą, t .y., kliniką.

I
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VĖJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
j!

laBMl

DR. PAUL V. DARGIS

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos

t
I

e:

1729 S. Halsted St
Chicago, IL, 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 226-1344

I
*

s

Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III.

I

žemaičių Kultūros klubo pus-'
metinis narių susirinkimas įvyks
antradienį, birželio 19 dieną, 1
vai. po pietų, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman Ave. Die-,
na yra pakeista šiam kartui dėl:
susidariusios priežasties. Nariai
prašomi dalyvauti. Yra svarbių
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.
Rože Didžgalvis, rast.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir kas antrą šeštadienį 8—^3 vai.

j TeL: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS

i
I

*
I

Komunizmo statyba remiasi vergų stovyklų sunkiu darbu.

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

VERGIJOS KRYŽKELIUOSE

1907 West 103rd Street

— Visoje Aukso šventovės sri
tyje per paskutines 2 savaites'
žuvo 1000 sichų ir 200 kareivių.
Dangtelis sulindo į pįrūdus ir
prigėrė.
;
l
KETVIIRČIO PLANAS
ĮVYKDYTAS
i

Valandos pagal susitarimą

Ištrauka iš Stefanijos Rūkienės knygos

Manaus eisiu į tą Seipo, nors t
nežinau ,kas tai per paukštis, ir
asmeniška- prašysiu, kad maneĮ
iš Malinovkos kolchozo Luč Naryme paimtų darbininke.
Apsirišap žandą ir dejuoju,
kad labai skauda- dantį. Brigadi-1
Lietuvos centrinė statistikos; ninko pavaduotojui pasakiau,
valdyba paskelbė, kad respubli- į kad negaliu skajjsmo kęsti ir ei- |
kos pramonė pirma laiko įvyk- siu į Bakčarą danties traukti,
feflčerės.
— Reikia gauti iš
dė šių metų pirmojo ketvirčio
produkcijos realizavime, garny-! siuntimą, - sako jis man.
bos augimo tempų ir darbo na-|
— Negaliu laukti, nes baisiai
šumo (Minimo planą.
?
? j skauda, — atsakiau, Jis kažką

Grįžusi is raštinės, atsisvei
kinau su šeimininke ir Brone
ir jau rengiausi išvažiuoti. Bronei per skruostus pradėjo riedėii ašaros. Ją spaudė tie patys
vargai ir ii labai norėjo ištrūkIi iš Malinovkos. Prašo mane ir
jai padėti iš čia išeiti. Pažade■jau pagelbėti nors tada iir pati
neturėjau supratimo, kaip aš
į ai galėsiu padėti.
Lvę kas stumte stumia mane
greičiau iš čia išnykti. Baugiai
aplinkui apsidairiau. Atrodo,
kakl kas nors baisiaus dar turi
atsitikti.
— Nepamiršk mūsų, aplan
kyk. Negrįši jau čia Mano Fe•dia- -išėjo į armijr; ir negrįžo, —■
verkšlena šeimininkė.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
E
I
I

surinka amne priimti,
Per mūsų pasikalbėjimą svar
I
blausią riekalą nutylėjau. NežiI
nau, ar leis man komendantas
|
išssikelti is kolchozo.
■
Viską susitarus lyg ir tarp
kita ko, pasisakiąu, k<
esu
tremtinė įr pasiteiravau, ar išleis mane iš kolchozo komendantas ir ar leis ,Bakčar« prisiregistuoti,
— Komendantas yra mano ge-1
ras draugas, — sako Sejinas, —
kartu kariavome. įAš su juo pa
kalbėsiu, ,ų. jis yiską. sutvarkys.
paniumėjo ir nusisuka.
/. Nuėjau į Bakčarą ir susieške- Dabar eik į namus, Susikrauk sa
Į jau Selpo kontorą? Joje radau- vo manatkas ant [rogučių ir at Mano išėjimas jai primine ka
• direktorės pavaduotoją N. Seji- važiuok į Bakčarą.
re žuvusį sūnų.
i na. Jis buvo tik ką grįžęs iš ka-1 Visa laimė, kaį jau nebebu
Aš greičiau imu dėžutę, dedu
! to ligoninės ir vilkėjo kariškais vo. senojo komendanto. Tasai Ją ant rogučių, dar kartą sakau
r buvo piktas ir labai ėdė iremj drabužiais.
’ tinius. Dabąrtiniį; jau treččias sudie ir išvažiuoj-u.
— .Girdėjau, kad iš Mannov- iš eilės. Tai apyjaunis, aukštas, Važiuoju, skubu, kad tik grei
i kos reikalaujate dviejų darbi /plonas kariškis. ‘Jis buvo ne čiau atsitolinčiau nuo Malinov-.
ninkių. Prašau priimti mane,— blogas, užtat gretl ir pakeitė i kos. Tarytum išvažiuoju į .lais
vės šalį.-Žinau tik tiek, jog nie- j
ir pasisakiau savo pavardę.
kitu.
— Kokius darbus moki dirb
Laimingai grįžaūi iš Bakčaro kur blogiau nebus. Tik per pir
ti— klausia Sejinas.
į Malinovką. Susikroviau savo muosius metus apie penktada
— Viską moku, viską galiu lakmonėlius į dėžutę, nuėjau lis visų lietuviu čia išmirė. O
dirbti ir jūsų tikrai neapvil- pas pirmininką ir prašausi - išlei šio kolchozo pirmininkas “pirkosi” pačius stipriausius, Dau1 siu.
džiama.
giau i kolchozą negrįšiu.
— Neleisiu.
— O su jaučiu ar mokėsi vaKeliauju taiga. Vėjelis jau
— Tai sudie, pirmininke, aš
Į žinoti?
alsuoja pavasariu ir graužia met
—Ne tik jaučiu, bet ir velnią išvažiuoju.
rinę sniego dangą. Beeidama
— Teisimi
pasikinkius važiuosiu.
— Darykite, ką norite, bet v1 pavargau ir stabtelėjau. Pagailo
— Gerai, — sako, — mums
(Nukelta į 6 psl.)
tokiu bajavų darbininkų ir rei pas jus (daugiau nebebūsiu.

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Titaną akis. Pritaiko aki n mg
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

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

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ
SL Petersburg, Flal 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas
is įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS

kia, — patenkintas juokiasi ir

TeL 376-1882 ar 376-5996

■

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNLA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIB-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

R

B
B
/-

I
1

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245
1KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

PERKRAUSTYMAI

Aikštes automobiliams pastatyti

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063

* Mylima žmona, duktė ir sesuo

JUDITA VANDERPOOL - TRIČYTĖ
|

/

mirė 198-4 m. balandžio men. 12 d. ir palaidota iš Švč. Merg.
Marijos Gimimo bažnyčios Šv. Kazimiero kapinėse balandžio
14 d.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽE1MOS VALANDOS

Gilią padėką reiškiame kun. V. Mikolaičiui lankusiam
I ligonę ligos ir sunkios ligos nnehi ir teikusiam dvasinį pa tar
anavimą, taip pat už paguodą šeimai ir šv. Mišias laidotuvių
I mietu.

SeiUdieaUli Ir letaxUenlaif

Ėtoti*. WOPA - 14M AM
tr«B<liu*|amM Ii BŪ51 iHmIUm
Marquette Parka.

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už palydėIjimą į kapines ir maldas.

V«d.|. — AlrfM. Daufcw

T«M4 778-154$

Dėkojame St. Thomas of Canterbury parapijos kuniI gains, Fr. Tivy ir Fr. Foley, už velionės lankymą ir teikimą

7159 fe, MAPL5WOOO AVI.
CHICAGO, IL

Dėkojame mieliems prieteliams dr. S. Goštautui ir Darfvutei, Sofijaa Adomaitienei ir Robert Ford už ąpžankymą
|mūsų šeimos liūdesio valandose.

k

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDZIONYTĖ

Dėkojamu visiems užprašiusiems šv. Mišias uš mūsų
| Juditos sielą, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu bei spauįamžimisiems velionės vardą Tautos Fonde.
džiausią padėka mū.sų draugams — lietu
ie be jokių pranešimų pasitiko karstą prie bažyvavo pajnaldose, palydėjo ir atsisveikino velionę

tadlmlo 830

baap '

1

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A
NOBLE VIRTUE” •
WHEN Wt
DRIVING, NEVER TAKE ANOTHER
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. '
SOONER OR LATER HE
MAY DO THE
UNEXPECTED/

THE ODDS ARE
AGAINST THE
IRATE' DRIVER
WHO TRIES TO
GET EVEN ON THE HIGHWAY.
—
•HOW DO SEAT lELTS
HELP TO PROTECT YOU
IN AN AUTO ACCIDENT!
-ACCORDING TO THE
MSTITUTt FOR SAFER
^LIVING, AMERICAN MUTUAL
IANCE COMPANY THEY
RODY

Laidotuvių Direktoriai
TeL RE 7-1213 x

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

4

O<Tf

LACKAWICZ

2424 West 69th Street

i o

t<44 W. Vist Mm;

STEPONAS C LACK ir SUNŪS

W illiam, tėvai

tCamune.

i M kO A N
ANv *NC

OUNCES
* — Naujienos, Chicago, 8, HL

'Thursday, June 14, 1984
< '
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SLA 13Lios Moterų kuopos

susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, birželio 14 d., 12:00 val.,(
Great American Savings patai-1
pese, 6201 S. Western Ave. Vi-|
sos nares kviečiamos d lyv..u!i.
Bus kavutė.
\aldyba

— Persitvarkius Detroito Apy
linkės Tautybių radijo stoties

WPOX AM banga 1460, progra
moms, Lietuviškų Melodijų Ra
dijo valandėlės bus transliuoja
nt s nuo birželio mėn. 19 dienos,
antradieniais nuo 1 iki 2 valanpo pietų ir peuktadienia
nuo 6 iki 7 valandos vakaro.

žiucti pasirinkti braškių, pra
— JAV LB (K) Cicero Apy šome skambinti 471-0811.
linkės gegužinė - piknikas įvyks
š. m. birželio nūn. 17 dieną 12
I KODĖL DIEVO MOTINA
vai. dienos Vyčių salėje, 2>
VERKĖ?
VV. 47 Ave., Chicagoje, UI. Links
Vieną gražią birželio popie
mins Gintaro orkestras. \ :sus
tę, pagautas smalsumo, nuva
kviečiame atsilankyti.
Valdyba žiavau pažiūrėti šv. Jono Die
vo bažnyčios (Chicagoje, Raci
ne ir W. 52 g-vė), kur girdėjau
— Lietuvių Pensininkų pava- prieš porą savaičių įvykus
ste. sarinis išvažiavimas į McCor- buklą — pravirkus! Dievo Mo: nrick Pai ką, birželio mėn. 20 d. tinos statula...
Busas išeina nuo Field House
Nedidukė Dievo Motinos siaWestern ir 55-tos gatvės 10 vai.
ryto. Vietų dar yra išvažiavi tulėlė stovėjo apsupta gausymui. Užsirašyti skambinant tel. bes gėlių. Priešais klūpčiojo bū
776-4595 arba 778-6936. Pasi rėtis tkinčiųjų, daugumas mek
imkite užkandžių ir gėrimo, nes sikiečių. keletas juodukų, šiek
' tenai nėra kur pirkti. Jei esate tiek baltųjų; kelios moterys kalužsirašę ir nevažiuotum ė t, pra dėjo lenkiškai iltaniją. (Lietu-,
šau pranešti virš minėtais tele viai, atrodo, šį įvyki ignoravo—
gal todėl, kad ne jų parapijo
fonais, iki birželio 17 d.
ku
Lietuviu Pensininku je... Balys Brazdžionis per savo
radiją net pamokė, jog tai (joks
valdyba
stebuklas).

Jinai stovėjo tokia balta ir
"kaisti, nepaprastai gražaus vei
; KURIAM GALUI MOKĖT; do. Kai žiūrėjau j Ją. Ji never7
kė, bet Jos akys žėrėjo, tary
<
—” - - W W I
W S
tum pilnos ašarų; ir žvilgsnis
■ PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS Jos buvo be galo liūdnas....
;
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
Apleidęs bažnyčią, nuėjau pa
NUO $300 IKI $1,000
vaikščioti po gražu Shermąn
oarką, esantį priešais bažnyčir.
Vaizdingi ežerėliai, tilteliai kyšą iš už krūmokšnių, žaliuo
jančios pievutės —visa tai man
priminė gerai žinomąj’į Mar_.
New Yorker 4 dr. Sedan
ąuette Parką. Apimtas kažko
kio savotiško mistiško palaimos
jausmo, iki vėlyvo vakaro vaikš
CHRYSLER 3 LeBARON
. tinėjau po parką, dariau nuo
PLYMOUTH * K CARS
traukas, gulinėjau po pievutes,
“U WILL LIKE US”
sėdinėjau ant tiltukų.... O apy
■4030 Archer - 847-151 linkė buvo jau vien tik neoda;
kadaise viena didžiausiu
•
v lenkis-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAI1.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu ,
• 1 K

¥

ft MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
S NOTARIATAS * VERTĮMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪKJL

’

J. BACEVIČIUS — BEI J. REALTY
INCOME TAX SERVICE

Vilniaus Šv. Starislovo katedra-bazilika. Vaizdas

S529 So. Kedzie Ave. — 778-223J

kų parapijų, dabar apgyventa Gal toje motinos maldoje ir jie per šaltą žiemą sunkų var- LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
1
juodosios rasės (už kelių blokų buvo nujausimas, kad jos vaikų gelį vargsta?
ČIA GERIAUSIA VIETA
i šiaurę ir vakarus —meksikie- laukia nelaisvė ir kruvini var Jau ir pubiaukelė. Reikia paLIETUVIAMS.
‘ galvoti, kur apsistosiu ir
čiai).Būrys juodukų žaidė beis- gai.
balą. Pora juodžiu su vaikais
— Tikrai, matule, mano var mane priglaus. Nors niekas ma
) butų mūrinis. Labai .geros pajamos.
meškeriojo.
gelis didelis ii tu jc niekada nęs nelaukia, bet šis rūpestis Dilelis butas savininkui. Geras inves
negalėjai Įsivaizduoti ir supra šiandien, atrodo, toks mažytiss tavimas.
Kai prie manęs artindavosi
i kad neapsimoka apie jį ir gal- 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
sti.
juodžiai, man prisiskaičiusiam
‘ votį. Tiek vargo mačiusiai visur pirkinys.
Dabar prisimenu savo paiiktcą bus gera. Geriau, negu komuni
lietuvių spaudoje apie įvairius
Didelis, gražiai įrengtas bungalow-užpuolimus, kildavo mintis: • dukrelę Nijolę. Kaip ji gyvena stiniuose idvaruose...
Nebrangus.
‘‘Štai jie tuojau mane užpuls! be motinos rankų? Ir aš kartoju j Laikinai apsistosiu pas Svii
ŠIMAITIS REALTY ‘
Atims foto aparatą,piniginę, nri savo motinos mintis:
— Kūlėjau, jei skyrei man ( Kaip gerai, kad Malinovkoje
muš!” Bet —nieko panašaus ne
INSURANCE — INCOME TAX
atsitiko,—niekas į mane net ne.. tą kruviną vargą, tai tegu jis ir nėra telefono. Pirmininkas ga
.2951 W. ,63rd St
kreipė dėmesio, Ir aš pajutau baigiasi su manim. Mūsų tau lėtų paskambinti komendantui
Teh: 436-7878
pagarbą šiems ateiviams iš tos, Praamžiau, neapleisk mano ir paprašyti, kad mane grąžin
gal iš Afrikos?
mažytės Nijolytės!
tų atgal.

Vegijos kryžkeliuose
(Atkelta iš 5-to puslapio)

pačios savęs. Gerai, kad nors
motina nemato mane vargo. Ji
vis sakydavo:
— Viešpatie, jeigu, jau skyrei
man vargą vargti, tai tegu jis
ir baigiasi su manim, tenekren.
ta jis ant mano vaikų!

Mano akys nuklysta į šalike-,
lės taigą. Kedre šokinėja ir žai
džia du gražūs, margi burundūkai. Aš juos baidau,o jie akutęs išsprogdinę, smalsiai žiūri i
mane.
— Nebijokit. Aš jums nieko •
blogo nepadarysiu. Gyvenkite
ramiai savo gyvenimą ir visi ke
liaukime savo keliais.
A nueinu, o jie pasilieka ked- j
re nerūpėstngai žaisti. O gal ir-

Day program:
10 months traning — 5 days per week
6 hours per day

Rytoj nueisiu i Selpo dirbti.
Sejinas pasikalbės su komėm
dantų ir mano bus laimėta. Sei-j
pc — žemės ūkio kooperatyvui i
labai reikia darbininkų, tai manęs atgal negrąžins.
Toli, toli, taigos pakraštyje,
jau matosi Bakčaro siluetai....

IRANAS, IRAKAS
NEŠAUDYS CIVILIŲ

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turly Chicanos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose,
ler&ntuotai ir sąžiningi L
KLAUDIJUS PUMPUTll
4514 S. Ta Inu n Are*
Tek 927-3559
•

D Ė ME ŠIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava.,
Chicago, III.
Tėl. 523-8775 arba 523-9191

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
I
Nuosavybės —

kitur

L

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

M. ŠIMKUS

MISCELLANEOUS
{vairūs CahrksI

Notary Public
NEW YORK, N. Y. — Irano
INCOME TAX SĖRV1C
ir Irako vyriausybės nesutiko
KEMP CONCRETE WORK
sustabdyti • karo Persijos įlan<
Any type of concrete and brick 4259 S. Maplewood, Tek 254-7450
koje, -bet pažadėjo nešaudyti į:
work, tuckpointing. Free esti Taip pat daromi vertimai, giminių
civilinius* gyventojus.
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
25 years experience.
Jungtinių Tautų sekretorius mate.493-2^45
šymai ir kitokie blankai. . or 643-2864
Janes Perez de Cuellas apvažia-,
vo Iraką, Iraną., pasikalbėjo su
vyriausybės atstovais, kurie .su
REPAIRS — IN GENERAL
tiko neliepti civilinių abiejų vals
įvairūs Taisymai
Siuntiniai j Lietuvą
tybių gyventojų.
- ir kitus kraštui
’Pradžioje jis manė, kad Ira-1 TAISO ORO VĖSINTUVUS,
P. N EDAS, 405? Archer Avenaą,
no valdovas nesutiks, bet. kai! ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
, Chicago, Iii' 0632. tel. YA 7-59IC j
praeitą savaitę Ir&ko lakūnai pa
BEI KROSNIS.
kėlė į padanges Kurdistane su
Herman Dečky s
sikoncentravusius Irano fanati
TeL 585-6624
kus musulmonus, tai jis sutiko.
Dabar Kuveito vyriausybė
Homeowners Insurance ’
planuoja gauti tas pačias teises
Good service/Good price
Kuveito gyventojams. Irano
F.
Zapolis. Agent
JOHN GIBAITIS
320814
W. 95th St.
______
lakūnai jau kelis kartus bom»un
Everg.
Pirk,
III.
Advokatų įstaiga
bardavo Kuveito uostą ir pak60642 - 424-8654
Art
NawOmcat Um
Wee
raščius.
6247 S. Kedzie Ava
(312) 776-8700
£
— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbt;
f
Advokatas
'
Mergenthaler mašina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras at KAIP SUDAROMI . GINTARAS P. ČEP1NAS ;
Darbo valandos: Kasdien: ano *
lyginimas, geros darbo sąlygos
TESTAMENTAI
mm

or

L

INDUSTRIAL INSPECTION
Evening program:
18 weeks training — 4 days per week
3 hours per day

"—

YOURONLY INVESTMENT WILL BE YOUR

WHO MAY APPLY:
Chicago resident
'*
U. S. citizen or lawfully admitted alien
10th Grade reading and math

Tel. 847-774?

2212 W. Cermak Road

learn <
. AUTOMATIC SCREW MACHINE
set up and operate

K

ftftAL MSTATi K>ft 4ALS
/tUmil, Žemė —

HAL ISTATft FOR *AL1
fcatuec inn* —

ENERGY
WISE

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

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.
Miko šileikio apsakymu knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

SPONSORED BY:

CHICAGO COMMONS ASSOCIATION
A not for profit Corporation

and
COOPERATING MANUFACTURERS
FOR INFORMATION CALL 281-8611

litera every &000w 4

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki tl Pasaulinio karo.
2*2 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir nas

westing gąsdiną.
DmI te s

L

Ave., Chicago, IL 60629.
PIRKITB JAV TAUPYMO

Chioa

9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
Scštad.: nuo 0 vai. r. iki 12 vaL dL į
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 s
M49 West 63rd Street
Chicago, ID. 6062*

ADVOKATŲ DRAUGDA

V. BTLAITIS
Ir V. BRIZGY8
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto ild 5 vai. popiet.
Aežtadieaiaia pagal susitarimu
į£06 S.
Avo.
Chicago, IM, 60629
TeL: 778-8000

