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Dėl amerikiečių bendravimo su KGB
GENEROLAI OPOZICIJĄ 

SIŲS Į UŽSIENIUS

Varšuva, Lenkija. — Lenki- j 
jos generolų sudarytoji vyriausy- Į 
bė planuoja opoziciją siųsti į 
užsienius. Paleisti opozicijos va 

■dai ne V mūs, jie randa būdą or
ganizuoti visuomenę prie de- 

; m/okratinės santvarkos. Kalėji
me jų laikyti negali, nes tada 
amerikiečiai sustabdys visas 
transporto lengvatas, duotas 
Lenkijos lėktuvams. Šaudyti su
imtųjų lenkų generolai nebedrįs j 
ta. nes gerokai suerzintų opozi- i 
ciją.

■Lengviausias- būdas genero- . 
lame atsikratyti opozicijos, tai 

Į išsiųsti juos į užsienį. Bet da-

Jungtinio Amerikiečių Pabal
tiečių Komiteto Vašingtone va
dovybė šią vasarą aplankė Spe
cialių investigacijų įstaigos di
rektorių Neal Sher ir išreiškė 
nepasitenkinimą,. kad vadinamo 
se karo nusikaltėlių bylose jo 
vadovaujama įstaiga artimai 
bendradarbiauja su KGB ir sui 
sovietų prokuratūra, kuri per
sekioja tūkstančius disidentų. 
OSI direktorius Sher pripažino, 
kad renkant liudijimus Sovietų 
Sąjungoje amerikiečių . įstaigai 
ilenka pasitikėti, sovietinių, pa
reigūnų gena valia, nustatant 
liudininkų ■ identitetą^

Grobia iš geradarių

.‘‘New York Post” įsidėjo 
straipsnį, informuojantį, kaip 
Kremlius - trukdo pašto susisie
kimą. Straipsnyje be kitų daly
kų rašoma: “f?ėr siuntinių tar
nybas- siunčiami dalykai geriaii 
pasiekia adresatus, bet už tai 
dažnai tenka toms bendrovėms 
sumokėti- nuo 15(1 iki 300 dole
rių už ^siuntinį, o tie pinigai dau- 
giausia patenka į Maskvos iž-‘ 
dą”. ; * - , * -- :

Naujojo vyskupo sveikinimas
J - . n _ v •

Naujasis Eksce
lencija ~ ~
iš Arnei^ųš. ‘Lietū^h^

savo.;
“Malbiriai pr^^b 
no miOširdžįšųs^^t^^fe 
dr. K. - šįdTaū^ti^^s 
Amerikos; Lietuvių TaWb^:Žd- 
ria ms!".. ■ 4 .

BRIAN MULRONEY

iąį- gavęs*’ 
hĮlįįrybos 

ins, 
iže:

baltiniai .-Lenkijos vadai nenori 
vykti. į užsienius. Ten jie ne-į 
turės darbo, nemoka svetimų 
kalbų -ir jiems bus nepaprastai 
sunku įsikurti. -

Pats sunkiausias dalykas įti
kinti lenkus, kad jie vyktų į už- j 
sienį. Manoma, kad lenkų vy-j ---------
riausvbė ne' tik apmokėtų įu ke- i------------------------- ——-----------------------------------------------------
lionę'i užsienį, bet pradžiai duo- ’ ČERNENRA VAKAR DAVĖ MEDALIUS

SOVIETŲ KOSMONAUTAMS
. •; Stmėtų prezidentas jau ištisas septynias savaites 

j^Jitčpasirodė jokiam^viešam^ susirinkime

tu jiems net rankpinigių^ Buvo 
numatyta išsirjsti L. Valensą su 
visa jo semia, bet -atrodo, kad 
tuo nebesiys į.^tjžsienį.

ausv

kuri
laike
tuojau pj'adejo-span<dmh
tirs: i

MASKVA, Rus. — Vakarų . 
^Įchaleka, I VoWHJ°s žurnalas įdėjo prane- 

šiirią, kad trečiadienį Černenka
7-^- j prisegė, medalį sovietu kosmo-Į

, 1 nautei Sy i lianai . Savickai, kuli
■i rugpjūčio mėnesį buvo iškilusi

ii- <7? H erdve ir pavaikščiojo erdvėje.

norė-

dienu buvo

ALTo Inf

PATARIA KUNIGAMS 
NESIKIŠTI Į POLITIKĄ

VATIKANAS, Italija. — Po
piežiuj Jonas Paulius II pataręs 
kunigams nesikišti į visokius ^iš
laisvinimus”. nes tai nesąs ku
nigų darbas, ši jo pastaba dau- 
giausia-buvo taikoma Pietų Ame 
nkos kunigams, kurie “išlaisvi
nimo” darbe bendradarbiauja

M ' iuW’uncija Kart<> “ ,"edal’ii bus I
kamavo 338 do),) \ O O, kosmonautams, _ tom l

•taip pat buvo išleisti erdvėn, kad 
į pasivaikščiotų be erdvėlaivio.

su komunistais. Savą laiku B-ra- j. Černenka sunkiai serga, ma- 
zilijoje kunigai leido kotnunis- no diplomatai.
tams net parapijos name pasta-į Maskvoje gyvenantieji užsie- 
tyti slaptą spaustuvę, o Nicara- ni0 diplomatai yrą įsitkiinę, kad 
guoj vienas kunigas eina net už- Konstantinas Černenka turi ke
penio ministro pareigas. Vatikar nas [įgaj.' Panašiai buvo ir su 
nas pranešė visiems kunigams,1 Andropovu, — tvirtina diplo- 
kad šitoks “išlaisvinimo' 
bas privalo pasibaigti.

dar- matai. Visi tvirtino, kad jis sti 
! prėja ir sveiksta, bet apie tai 

---- patyrė tiktai jam mirus. Jeigu
I Černenka nepasirodo viešumoj 
ištisas 7 savaites, tai jis sunkiai 

J sirgo.

Reikia turėti galvoj, kad Čer- 
; nenka jau yra 73 metų pražilęs 
■ žmogus. Jis rūko ir mėgsta stik 
: liuką išgerti .o visa taip nepade
da širdžiai ir sunkiai kraujo apy 
takai.

KALENDORULIS

etfcL Vaišiau

’ —.George Bush su savo žmo
na, sen, Charles Percy ir gub.

į Thompson buvo atvykę į Le- 
: montą sekmadienj, kad galėtų 
marsuoti Darbo Dieną svarb au- 

! šia Lemento gatve. Jie tikisi 
' gauti vietos gyventojų balsus.

kunigus, įsivėl
hrinšteris bar
Popiežius gali

km

?tų Amerikos 
guos užsienio 
js į politikų. > teka 6:21, leidžiasi 7:17

Per vienus metus, jis aplan
kė veik visas Kanados provin
cijas ir miestelius, organizuoda
mas "progresyvius konservato- 

pirminius

Prieš metus Kanados advokatas tapo parlamento 
nariu, o dabar tapo premjeru

OTl'AVA. Can. — Maždaug 
i prieš melus ir kelias savaites ra- 
I mus Kanados advokatas ir biz- • 
: nierius Brian Mulroney įstojo į
Į Kanados konservatorių partiją,i rius”. Jis pravedė 
i buvo išrinktas į parlamentą, o į rinkimus, kurie jam davė dide- 
i dabar jis tapo Kanados premje-j lę parlamento narių daugumą. 
; ru ir vadovaus Kanados konser- i Iš 2S.2 Kanados parlamento na-

Mulroney pravedė 211
ru ir vadovaus Kanados konser- i B 
vatorių partijai.

Kanados liberalų partijos prem 
jeras John Turner prieš kelias ‘ 
savaites atsistojęs priešakin iri 
antradienį pralaimėjęs rinkimus, 
Vancoveryje pareiškė, kad nuo •

1 rytojaus jis pradeda liberalų par ' 
j tijes atstatvmo darba.
I

Kanadoje Mukonev

atstovų .
Kanados liberalai pralaimėjo. 

Jie patys nežinojo, kad Brian 
Mulroney taip greitai juos iš
stums iš parlamento.

— Pirmiausia, aš pagerinsiu.

isdvgo i di?n ryte pareiškė Brian Mulro- 
Niekasj ReN- — Blogi santykiai su Ame- 

beveik net negirdėjo apie 13 me- j fika buvo didelė pr.ežąstis mūsų 
tų vyrą, dirbusį savo tėvo dirb- ’ įvairių bėdų.

Brian Mulroney išsiuntė ir 
medienos ma>ę popieriui] savo žmoną Mile kalbas kana- 

diečian

tuvėse ir ruošusį minkštų me- Į 
džių
gaminti vra geras kalbėtojas.! 
dainininkas ir energingas organ:- ■ 
zatorius. Chieagos Tribune re-! 
daktorius prieš 30 metų nuva- į 
žinodavo į Kanadą patikrinti me į 

•LOS ANGELES, Cal. - Di-’dienos masės paruošimą. Jis Į 
džiųjų Amerikos kar-o lėktuvų miestelyje,;
statyba eina visu smarkumų, ?^ur buvo gimę" -
nežiūrint į Kalifornijos dykumo
je nukritusį lėktuvą. Buvo baig
tas vienas lėktuvas Jis nutar
ta išbandyti. Bet visų nelaimei, 
išbandymo melu lėktuvas turė
jo nusileisti, bet jis nenusileido 
tvarkingai. Jis išlėkė iš nuro
dytos vietos, trenkė į taką, už
sidegė ir visus lakūnus sudegi
no.

DIDŽIŲJŲ LĖKTUVŲ
STATYBA EINA SMARKIAI

TRAUKINYS SKUBĖS Į 
O’HARE AERODROMĄ*

CHICAGO, BĮ. —' Užvakar 
gubernatorius Tluųųpson, sen. 
Charles Percy. Chieagos meras 
Herald Washington ir 600 mies
to pareigūnų ir atsakingų CTA 
traukiniu iš Chieagos. pirmu 
traukiniu nuvažiavo į O’Hare 
aerodromą.

— Tai yra didelis dalykas ne 
vien Chicagai, Illinois valstijai, 
Amerikai, bet rr visam pasau
liui, nes Chicaga tapo pats di
džiausias cent ras- visame pasau
lyje. Niekur neatskrenda ir ne
išskrenda tiek daug lėktuvų, 
kiek jų išskrenda iš Chicago. 
Viskas taip sutvarkyta, kad tie 
lėktuvai laiku nusileidžia, o žmo 
nes išvažiuoja. Susisiekimas su

I Chicaga buvo sunkus. Iki šio 
meto tekc naudoti privačius au
tomobilius. busns, o dabar eina 
tiesioginis traukinys ,kuris nu- į^jjo 
vės ir parveš tūkstančius žino- 1
nių į' O’Hare ir parveš juos na- dymas nepavyko, tai buvo da-i

Specialistai tuojau bandė nu
statyti nelaimės priežastį. Ar 
jie nustatė ,ar ne. bet minėtų 
lėktuvų statyba tęsiamą ir vy
rauja įsitikinimas, kad jis bus 
tolimiems skridimams ir karo 
reikalams .

■Prez. Jimmy Carteris taupy
mo ar kitokiais sumetimais nu
traukė šių lėktuvų statybą. Tuo 
metų jau buvo išleistos stambios 
sumos lėktuvų statybai. Staty
ba buvo sustabdyta ir reikalas 
užmirštas, bet prez. Reaganas, 
karių spaudžiamas, ryžosi algai- ’ 
vinti statybos reikalą. Jis jau 
_____ i ištisą bilijoną dolerių ka
ro reikalams. Kai pirmas ban

ęs ir augopjaunas 
Brian Mufconey. Susirinkusiems 
svečiams^? jis p u g rodsvo pianu 
o vėliau .užšokdavo ant piano; 
ir labai linksmai padainuodavo. 1 
Pilk. McConn?h tiek patikda
vo jo dainos, kad išsiimdavo j 
dvidcšSrrJkę ir paduodavo dai-! 
niniirkui .išreikšdamas jam di 
lėlę ateilf Kanadoje.

Brian Mulroney mokėsi Ame
rikoj, baigė teisę ir tapo biznie i 
riu. Jam. patiko Amerikos gy- ■ 
venimas. ir tvarkymosi forma. 
Jam teko gyventi rr bizniauti 
prie Pierre Trudeau. Jam ne
patiko Trudeau, bet' jis nieko! 
nedarė, kol Trudeau energingai j 
tvarkė kraštą kraštą. Liberalu ■ 
būti jis nenorėjo, bet jis prade-- 
jo (’’rganizuoti konservatoriuj 
partiją. Kad pritrauktų dalį li
beralų, pasivadino ‘Progre
syviu konservatorium”.

mo .

Chieagos meras įteikė Chica
go; miesto vėliavą CTA prezi
dentui, kad užkabintų vėliavą 
prie traukinio, pirmą kartą va
žiuojančio į O’Hare aerodromą. 
Liudininku buvo gut>. Thomp
son.

SANTIAGO. Čilė. — Čilės po
licija vakar gerokai' apdaužė 
studentus, protestavusius prieš 
Čilės prezidentą. Policijon pa
rinkti aukšti ir stiprūs vyrai. Jau
ną studentą pačiumpa už plati-, 
kų, kai jį įkelia į “Jundąją Ma
riją”. Taip čilėnai vadina auto
mobilį suimtiesiems išvežti.

Du studentus policija nušovė, 
ir 182 suvarė į sunkvežimius ir 
išvežė. Kai du studentai buvo 
nušauti — dauguma išsiskirstė.

romas spaudimas, kad jis su
stabdytų tolimesnį šių lėktuvų 
statybą. Bet jis, pasitaręs su 
specialistais, nutarė tęsti sta
tybą, ir naudoti savisaugos rei
kalams. Galimas daiktas, kad 
naujai statomi lėktuvai būtų ki
tokį. bet, kaip atrodo, šie lėk
tuvai taip pat turėtų būti geri. 
Jeigu Amerika neturės gerų 
ginklų, tai su rusais nebus ga
lima susikalbėti. Rusai skaity
sis tiktai tuo atveju, jei JAV tu
rės gerus ginklus.

— Prezidentas Reaganas už
vakar atskrido į Chicago, kad 
galėtų aptvarkyti respublikonų 
rinkiminius reikalus. Preziden
tas aiškina respublikonams, kad 
jie privalo laimėti Illinois vals
tijoje.

sakyti.

VIENINGAS ARGENTINOS 
DARBININKŲ STREIKAS

BUENOS AIRES. Arg. — 
■ Prez. Rairl Alfcnsm jau 9 mė~ 

ą. bet šian-
• dien buvo paskelbtas pirmas, di- 
' delis ir vieningas streikas prieš 
1 dabartine Argentinos vvriausv- 
J be. Visi pripažįsta, kad Argen
tinos generolai visiškai nugyve
no krašto iždą, išleido milžiniš
kas sumas ginklams ir karui 
Falklands salos, o dabar verčia 
darbininkus karininkų padary
toms išlaidoms mokėti..

Darbininkai paskelbė pirmą 
vienos dienos protesto slreika. 
Argentinos darbininkai buvo iš
naudojami, jiems mažiau mokė
ta. o dabar juos apkrauja kilų 
padarytoms išlaidoms mokėti.

— Pasakojo, kad ir Andropo
vas eina savo pareigas, bet visi 
žineme, kad jis sirgo, savo pa
reigų negalėjo eiti. — atsako 
Maskvoje esantieji užsienio dip

lomatai.

Pierre Trudeau 20 metų valdė Kanadą, besiremdamas liberalų 
partija, o kai jis pasitraukė, tai ta partija subyrėjo. Sekančiu 
premjeru bus Progresyvių konservatorių partijos pirmininkas 
Brian Mulroney. _ ' . ..
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T MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
jei xe taip tai kitaip

'1 a i P
Niekur žmogui nėr liek vietom, 
Kiek sovietuos, kiek sovietuos, 
šimtą laisvių skelbia žodis.
Nieks nespardys, nieks nejodys.
Kitaip
Nel pexioi nėra HeX vietos, 
Kiek peklų yra sovietuos. 
\ icfiūs iūi>vūs tiivo zotiis 
\ isH šimtų jtį pūro<i\>.

Taip
Mes pagerbsimi darbo žmogų 
Ir j o lūšnų kiauru stogu.
Nereikės bijoti ponų, 
Neskaudės nuo darbo šonų.

z: a disco

— Sveikas drūtas Maiki.
—Tais sau. Tėve. £
—Ka tu. mu<yu*s. pasakyK 

man; ar tabaka- turi radacijos; 
apie kurią daba- daug kalbama 
ir rašoma?

—Turėtum p;.:s žinoti. Tėve. DE GAULLE IR ŽMONA

Kitaip
Mes pavergsim darbo žmogų 
Bus patogu, bus patogu, 
Alkanų bus milijonai — 
Busim ponai, busim ponai.
Taip
Garsiai kauksi mūsų natai — 
Esam garsūs demokratai.
Mūs valdžia — visų paguoda: 
Viską liaudžiai atiduoda.
Kitaip
Turim garsią diktatūrą
Ir diktatorių kaip mūrą.
Tuštink tuščia jau aruoda U’ V ArJeigu tu rūkai pypkę beveik 

per šimtą metų r neturi veži x 
t:.i ko tau rūpintis?
—O kaip su šn;.psu?Gal ir vis- 

kė turi ••adiacijos ir sukelia vė
že liga’’

Visko. Tėve, sukelia pamiši
mo komoleksą. hvdrofobrja. Tu 
geriau'pasiklausk dū. Adomavi
čių. Tavo klausimo negaliu ap
sakyti. č a ne mano reikalas.
—Tai tau ir mokslas! Jeigu 

iummu. universitetą, tai. turi vis
ką mokėti taip kaip poterius.

—Vienr.s žmogus negal: visko 
žinoti ir mokėtu Mokslas yia 
labai platus ir šakotas. Pav.. me 
clicina. inžinerija, menas, lite
ratūra. fiziku, chemija, net s ve 
u. mos Kaioc>.... žmogaus amžius 
per trumpa.-, kad galėtų dan
gau išmokti, daugiau žinoti. 
Yra žinomų kurie nenori moky 
t:s. Pats matai, kaip dabar jau
nimas į mokslą pro pirštus žiū- 
■i ir nenori mokytis. net moky- 
:ojus apmuša. žinoma; ne vi>i 
moksleiviai op darome visi-blo 
g’ mokiniai.

Bet tu nenori atsakyti mano 
klausimo.

—Kad tu: Tėve;klausi to: ame 
ką neturi supratimo.

—Užtat ir klausiu, kad netu
riu supratimu. Jeigu žinodau. 
•tai tavęs nckiausčiau. supranti? 
Saku, kad dabar ir garbrciuo.-e 
esą radiacijos. net m ituose,sau
sainiuose ir *. .p be galo. Žinok 
darnu žmo^, -j; ■ ka> ■ čia daro

mi -
— Nesirūpink; Te\e. Kai ne

rta . ta: gerai .Aš tau ga
liu pasaKyti tokią istoriją: Vie- 

u - veterim uis atvyko į ru>ų 
s.-umą pat Krinti sergand ų kar-
• u. GvdvO" s aiškina rusams, 
kar karves užsikrėtusios bakte
jem i pirma kartą išgir 

dę žyde baxte: pm'; klausia ve 
' erinarą:

— O kas m.<s per (įniktas bak- 
ter.ja?

Iki-y a’.do :• skina .kad yra tok- 
mažyti- gyvulėlis kuris akimis 
neįįū-imas. tik per mikrosko- 
ją g.dir-; p.matVtu Rusai, iš
rausę i akt : o pasakojimą, pra. | 
deio ne Miouti O vienas .utei-

* ra si r ęs, pa k 1 a įsia:
— Durnau, is. mūsų ^uokus 

kreti- .Tegu tave “bakterija’’ 
'ūtų d'drlė. kaip katė, tai su 
.urln umušcKiU o kai dėl *o- 

•uos. kaip tu sakai.— nu-ispiau-
■r vodkox išgeni

M; kb tu ir :š manęs juo-1 
oes? t \ i -

-Ne Tėvo, uš teisybę sakau, 
nepyk K tą kart^ aš tau dvo
;j klausimų s istjoriįos .

— AŠ dabar noHu žinoti, kr 
m klausi. Mitkų

— Pamatysi.

[ Žmozzos pmuačuos rėmės

Generolas de Gualle su savo 
! žmona savaitgalius pralcdzia sa 
' v o dvare Colombey - les - Deux, 
j Eglises.

Vieną vakarą, nepamanyda- 
i ma. kad vonia gali būti užimta. 
: madame de Gaulle staiga į vo- 
. nios kambarį atidaro duris ir 
j pamačiusi savo kilmingąjį vyrą 

besimaudant, ant slensčd susto
jo Ivg suakmenėjusi, sušukau- 
ma: “O, mano Dieve-“

Generolas prezidentas nė ma
žiausiai ne.-itrukdy damas, besi- 

. mu'Iindam.os ramiu _ lamiau- 
.-iai sako jai:

“Žinai ką. Ivonka, kai mudu 
esame oa:ys vienu a u savo tar- 
pe ir niekas negirdi, gali n?u-‘ 
čiofiš žmonos teisėmis ir mane 
paprastai vadinti Karoliu.

* * *

Kuro/.o ir žmonos dainelė ’•

Ramus vakaras Colombey— ‘ 
{ les—Deux Eglises dvare. Prezi-- 
i uentienė kažką mezga. Prezi-1 
dentas savo užrašus koreguoja', i 

i is prisukto radijo priimtuvo gir 
į . ėtis baigiamieji programos zo-. 
■ ožiai ir pagaliau sugroja Mar- 
. -cljetc. Ponia prezidentiene 
nutrauk’;, mezgimą ir svajonių 
kup’mi veidu šnibžda savo vy- ’ 
■ui prezidentui: “Ak. Karoli, tai 

j mudviejų dainelei“
* * !

Ge^u -u gerą ‘

D bis bankmmk.^s gavo pas 
. enerolą de Gualle audenciją.
—Jmone. kuriai tamsta vado 

j vauji. yra vertinga ir garbinga 
j -kalba generolas. —Jei aš ne- 
I būčiau valdžioje, t.-i supirkinė- 

,’iau bmžoie prancūzišku- verty-,
1 oių popierius.
) ‘ Gena už gerą“ — atsakė ban- 
’ cinikas. — Je‘ tamsta nebūtum 
Į Slidžioje. ;š taip pat susupirki- 
i’ aečiau birže je prancūziškus ver 

vb;u poperus ..
* c *

.nt'y'vu sutapimas

Per iškilmingą priėmimą Ei -’ 
pjaus rūmuose \ienas stambus 

pj-amon i nmkes kreipėsi i <k' 
Gaulle ir sako:

«, Pure generole, padarytumėte 
nan didžiausią garbę, jei įeit
umėte nnstatyL tamsiai mano 

žmoną. Ji nori pasakyti, kad 
' ra deę.-.nji dpgualislc'

luomus stftagi/nrs.—atsake 
generolas. —ne^ mano žmona 
*aip pat .. 

* * ♦

# Moteriškė*— vyių saulė: ji 
v’ s’ems šviečia .tik ne visus šil
do. . I

• Xekhn^k moten. kur ji tą 
xe \<^da. nes ji pat nežino, kur 
■ai reikia eiti

k,
ii a —v valdžia tau duoda.

Balys Pavabalys v • • v

tis į veternorių. Tai gydytojas, 
kuris gydė savo pacientus ne
ši ausinėj ę^.

PERSPEKTYVA

NEIGIAMAS ĮPROTIS

Neigimas niekuomet nesuku
ria nieko tikra.

Neigime nėra jokios gyvybes, 
o tik pablogėjimas. sunaikini
mas ir mirtis.

Neigimas yra diužiausia> pa- 
s'sekmc priešas.

Kas visuomet viską niekina. 
\ tuomet skundžiasi blogais lai- 
kai< iir reikalais, ligomis ar ne
turtu tas nritraukia visas griau
namąsias u neigian.ąsias įtakas

KAVA AR ARBATA?

—Jei trenkia benzinu, t?J ka
va. nes arbata pas mus visada 
atsiduoda supuvus'omis bulvė-

2 _ >-OMoDn0S( Chicago, 8, I,; Vhorsday, "ep’enibci i. 1(^



STEBUKLINGASIS MEDUS

pasai
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med

ivo pneta
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c er 
iuo

turėjo 
reikirt

Tik bitini. 
l:o. Bi

gydant 
ir juo 
s’as;' n

verkia tris die 
. šitai žinoję i 
bet man lani

man šiandiena ir nupasa

Be to, iš medaus darydavo gė • 
rimą, midum vadinamą, kuris 
turi -malonu skonį. Juo vaišin
davo svečius. ir ligoniams duo
davo širdžia* ir kraujui stiprin-

beta, ka 
ras. Net

ii.

.Anglas M; Brook savo straips
nyje ‘"Medus - stebuklingas vais 
tas” rašo, kad .medus yra. senas .

A
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$10.00

$6.00
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ibairitla boBerikų okupacijos metai*. Knyga 
bet kainuoja tik M.

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTY
U tomas —.............. ...................... ...........

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KN Y
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ...... ................. .........
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Lietuvoje Ir pfa 

ri 234 puslapis?
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u s
SLA — išmokėjo

> VIENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS- Antano Rūke 
f fuo®o Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne

tas penei 
nešti ar į 
du, nereiki

Lietuviai bites nuc >euo

ukt* il^o

kojęs. Inctijo] re\: 
vaikiri (lucęidt 
cjvventu

'dicn gu uroa 
me.?at

Groži 
tajamas 
ka su Žano 
dum esąs -^to

naudojama^ grožio klinikose.
Vien t:k bitės moka medų gr 

minti, bet žmogus modernia 
rkš i

mandry 
O vis 
$ ui vėn 

rr.es

kukūrir.e

pt et ir Kai Du, e nesaKo, Kac 
padvėsė ar išdvėsė, bei sake bi
tės mirė arba išmirė. Bičių me
dų naudoju ne tik kaip 
skanumyną cukraus vietoje, 
taip pat kaip vaistą. Stipriai 
pasaldytą arbatą , gėrė pla 
uždegimui gydyli, nudegi 
viekas tepdavo grynu medum. 
Rože gydant medus būdavo nau

yc begalės nuo trūkio ir drugiou 
Ž’noma, medip visuomet yra Į>a- 
tyginama? su kitomis^ vaistine i 
mis žolėmis Kartais naudodavo’ 
s i ' tokiems reikalams, ku r. ma-. ■? 
no supratimu, medus nieko ne-1 
pade da. Li et u vie. .Ei tci k 1 oped i j o- > 
Je sakoma, kad medaus duoda- 
yo lenktynių arkliams, idant bū 
tu. ištvermingesni ir laimėtų 
lenktynes,

javęs žmoni
s, rok ome nd u oa
1 nuo

ii gyve 
graiku maiema 

. Bet dar prieš j

tai užmuša jas.
Lietuviai iš seno žinojo 

iš anksto galima numaty 
da bitės spies. Sakydavo 
mot: nė! ė 
spietimą, 
ninkai. 1

>. kad 
s prieš 
le biti-

škino. Seniau nebuvo tai ž*no-j 
la. Magnetofonas padėjo suse
ta paslaptį 1927 m. N. bitini

Laminu, ir mineraki, ikurie -reika 
lipgi sveikatai- palaikyti, gyd; 
•s^ękiJmus, hiideginimiB, užmu 
ša -bakterijas.

•_ Motėriškė susižeidė ranką ?—; nustebo i 
sunkiai- sužalojo dviejų pirštų, kur radę;

kas įrašė tai juostelei
. Aš neiškentęs mokytojui pa

sakiau, kad jau mano senelo 
senelis tai žinojo. Mokytojas 

Aš nesu nie

net

zoovnucr’
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THE NATIONAL GUARD
usia lietuvių f r at emalinė 
tujanti jau per 97 metus.

ius darbus, gelbst

Aiekvier.as lietuyis ir 1
Susivie sidrausi

,-pac naudinga jaunimui, siekias 
ir jų gyvenimo pradžiai

ežia pigia terminuota apdrauda: ui
SI,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.
kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreiokitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St., New York, N.Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

ANONTS, poeto hr revoUucfonleriu*, 
taterpretaojsmag gyvenime ir poHtttoje; tik B 
knygoje apie Jutitui Janonio

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.

4.

5.kJ^lio f<M

J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKIA.6.

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

Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBTkS SAN
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For constipation relief tom
> reach for EX-LAXtonic

Ex-Lax helps restore your system's own r 
rhythm overnight. Gently. Depcndabl 
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Won*
Read label and follow 
directions. Ini LICDAS MIKŠYS, 

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT]
ATEINA LIETUVA

$5.00

M kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
\t lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prof. BL 
Bū.tra pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančia? ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Hl. BO6OS siųs
kite čekj ir pridek te vien^ dolerį persiuntkno išlaidoms.

i I — Naujiena*, Chicago, Jį, H Thursday, September 6. 1W4
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Svarbu santykiai su Kremlių

Žurnalas “American Opinion” rugsėjo mėn. skirtas 
demokratų partijos konvencijos aptarimui ir Walter Mon
dale - Geraldine Ferraro kandidatų Į valdžios viršūnes 
kvalifikacijoms.

Gal niekad anksčiau nebuvo taip susidomėta rinki
mais ir-konvencijom, kaip šį kartą. Kodėl? Todėl, kad 
demokratų partijai primetamos Carterio padarytos klai7 
dos. Detente su Sovietų Sąjunga ir infliacijos didėjimas, 
nedarbas, kėlė nerimą.

Mondale - Ferraro “romansas” piliečiams kelia klau
simą: ar iš tikrųjų realus tam klausimui atsakymas? 
Demokratų partijos nominacijų triumfas, iš šalies žiū
rint, nieko konkretaus neparodo, tik kelia naujų abe
jonių.

žurnalas sako: “Mondale šalininkai ir demokratų 
platformos komitetas pasirinko Geraldine Ferraro vi
ceprezidente 1984 m. Žada namus, užtikrintus darbus, 
patogią pensininkystę. pakankamai kreditų, technologi
ją ir švietimą, užtikrinant kiekvieno žmogaus svaionę 
kurią teiks valdžia, jeigu Walter Mondale bus išrinktas 
prezidentu”.

žurnalas toliau komentuoja, kad Mondale visuomet 
rėmė prekybą bei paramą mūsų priešams. Jis esąs at
sakingas už tai, kad Sovietų Sąjunga grasina pasaulio 
taikai ir Amerikos saugumui. Yra faktas, kad sovietai 
turi pakankamai militarinės jėgos ir stengiasi ją di
dinti. Žurnalas teigia, kad Mcndalio rekordai rodo, jog 
jis esąs antras “naujojo gyvenimo” fanatikas, linkęs silp
ninti Amerikos saugumo pozicijas, palyginus su Sovietų 
Sąjungos karo mašina.

“American Opinions” kritikuoja Mondalio veiklą 
Carterio laikais. Panamos Kanalą pastatė amerikiečiai 
ir Amerika turėjo savo teises kanalu naudotis. Carteris 
perleido Panamos Kanalą lotynams. Tai reiškia, kad j

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Gyvendami džiunglėse, tie indėnai ne kartą 
susitinka su plėšriais žvėrimis, nuo jų apsiginti 
yra sugalvoję įvairių priemonių. Pvz., pajutę, 
kad juos seka tigras, skina medžio lapus ir trina 
juos pažastyje. Sutrintus lapus mėto kelyje, ku
riuo keliauja. Tigras, užuodęs sutrintuose la
puose žmogaus kvapą, liaujasi sekęs ir pasišalina.

Janomamai, palyginti su kitomis Šiaurės ar 
Pietų Amerikos indėnų gentimis, yra zvmiai pa
žangesni. Jie sugeba išausti gražių audinių paga
minti įvairių rankdarbių ir papuošalų. Jie iš tam 
tikrų augalų, sugėba pasigaminti ir alkoholinio 
gėrimo, kuris baltaveidžiatns yra per daug stip
rus ir greitai apsvaigina. Šiaip, atvykėliams bal- 
taveidžiams šių džiunglių gyvenimas yra gana 
paslaptingas, nes jie nepažįsta tos aplinkos Įsta
tymų. Tuo tarpu nuolatiniai tų džiunglių gyvento
ja ‘ tuos įstatymų dėsnius nustato iš paukščių čiul
bėjimo. ‘^v$mo; iš medžių gaudesio, žvėrių kau
kimo ir daugybės kitokių reiškinių.

ORINOKO AUKŠTUPIO SRITIES INDĖNŲ 
GENTĖS GYDIMOST BŪDAI IR PRIEMONES

Atsiskyręs nuo Kaunan isva-? 
žiavusio niinisterių kabineto,’ 
gavau jau ne tik savarankiškai 
veikti, bet ir tuojau susigrum
ti su lenkų vadovybe, kuri nesi-, 
skaitydama su savo menkomis 
pajėgomis, bet tik siekdama po
litinio efekto, ryžosi suvaidinti 
Vilniaus gynimo komediją; tas 
gynimas formaliai buvo atkrep- Į 
tas prieš raudonuosius rusų ko-, 
munistu pulkus, bei tikriau tu-’ 
įėjo ateičiai pabraukti Vilniaus 
lenkiškumą. I

Atitinkantiems Varšuvos po-; 
iitikos tikslus žygiams Vilniaus’ 
lenkų ir net nelenkų visuome.1 
nė lenkų veikėjų seniai buvo 
auklėjama, gudriai ir sumaniai 
užmigdant rusų ir vokeičių bu-, 
drumą. Negausinga lietuvių

šviesuomenė pasirodė ir stojo 
prie darbo tik tadh, kai bažny
čios ir dvaro pajėgomis atsirė
musi l^nkų šviesuomenė jau ge 
rokui buvo pavariusi lietuvius 
r gudus nutautintantį savo dar
bą, pačią pomuravjcvmę rusų 
administracijos sistemą palenk
dama savo tikslams.

Lenkų visuomenės viršūnių 
santykiai su rusų administraci
ja ne tik Vilniuje, bet ir Petra
pilyje pašalindavo ar bent su-į 
mažirfthvc administracinius pa-l 
vojus lenkų darbui ir nemažai 
trukdė lietuviu ir gudu tautinio 
atgaivinimo veikimą ir patį jo 
) p minavimą.

Rcikčingiausi rusų ministe
rial Plėvė. Stolypinas ir kiti 
buvo geri mūsų dvarininkų pa.

Mondalis, jeigu būtų prezidentas, mus nuvestų į kon
frontaciją su raudonaisiais todėl, kad jis nesupranta ko
munistų tikslų. David Rockefeller ir jo sėbrai bankinin
kai remia Mondale, žinodami ką daro.

Demokratų partijos nacionalinės konvencijos metu 
2 procentai delegatų pasisakė: būtų geriau, kad Reaga- 
nas būtų perrinktas antram, 4 metų terminui, sako “Los 
Angeles Times” .

Tačiau Sovietų Sąjunga pati didelėje bėdoje, o ta' 
jos bėda — imperializmas, — pasikėsinimas užgrobti sve
timus kraštus. Kaip pavyzdys, Kinija komunistinė, bet 
savo krašte geriau verčiasi, daug geriau už Sovietų Są
jungą.

Sovietų sukoneveikta Markso politinė ir ekonominė 
ecrija, susiduria su privačia iniciatyva, nuosavybe, indi

vidualia sąžinės laisve ir religija. Tas ir yra pagrindinis 
imogaus teisių komunizmo priešas. Sovietams lieka vie
tas kelias, imperiją laikyti policinė tvarka, sekti kiek
vieną žmogų, nes “piliečiai” neramūs ir nesaugūs; kas 
iino, kada atsidursi psichiatrinėje 'ar kalėjime. Sovietų 
Sąjungoje tūkstančiai nekaltų žmonių, kurie trokšta 
'aisvės, kaip Sacharovas, lietuviai ir kiti, uždaryti kalė
jimuose.

Sovietų Sąjungoje ir okupuotuose kraštuose turtų 
:r maisto yra pakankamai, bet ūkis pilnai neišnaudoja
mas todėl, kad nėra privačios iniciatyvos.

Kitas klausimas, kodėl Kremlius nori, kad Reaganas 
nebūtų perrinktas antrai kadencijai? Todėl, kad per 
ketverius metus prezidentavimo, Reaganas nesistengė su 
Kremliaus ponais vėsti dialogo, kaip, p&vz. darė Carteris.. 
kai Maskvoje su Brežnevu bučiavosi. Visi jau žino, kad 
Sovietų Sąjunga sutarčių nesilaiko. Pasaulio taikai neri
mą kelia sovietų ekspansija, lindimas i Aziją, Afriką, Pie
tų Ameriką. Ar tai realus dalykas, o gal tik gąsdinimas? 
Tai kokia kalba gali būti, kai Sovietų Sąjunga sunku pa
sitikėti. ką ji slepia už geležinės uždangos.

Tenka pripažinti, kad prezidento Reagano laikoma 
pozicija yra rimta. Tik, deja, kad Amerikoje yra vienas 
trečdalis politinių analfabetų, kurie nežino ir nenori ži
noti, kas pasaulyje dedasi. Kas turi didesnę gerklę, to ir 
klauso.

Šie prezidento rinkimai labai svarbūs. Nesvarbu, kas 
laimės: demokratai ar respublikonai. Svarbu, ka laimė
jusieji darys. M. Šileikis

i Janomamos indėnų gentės burtininkai arba 
“gydytojai” neaiškios kilmės ligas gydo tik spi- 

! ritualiniais arba raganavimo būdais. Pvz., jei li- 
: gonį kankina traukuliai arba jeigu jis yra apsi- 
; nuodijęs, jį paguldo hamake, maudo jo canuke, 
maitina tam tikra maisto rūšimi, o atskirais atve
jais uždengia galvą. Nors aplink gyvenvietę pa
prastai būna pilna gydomųjų žolių ir augalų, ku
riais nesunku išgydyti fizinius arba kūniškus Ne
galavimus. burtininkai ir tokioms ligoms gydyti 
naudnia spiritualizmą.

žinomas ligas gydo jau augaliniais vaisttfe. 
Pvz.. slogos, bronchito ir pakilusios temperatūros

[išgydymui vartoja Butucuremi mišito augalo’lie
muo —stiebas ir lapai, iš kurių verdama

iTa arbatą duoda ligoniui išgerti, 0 lapus suplėšo 
Į mažais gabaliukais ir iais apiberia <ergant1U. >
Vaikai, sergantieji pakilusia tempėratūra arba 
karščiavimu, gydomi Pukunama augalu: jo Įge
bąs nulupamas ir iš jo išspaudžiartii Svvai. Tuos 
syvus duoda vaikui gerti. Jie turi rūgšties skonio 
Tuo pačiu skysčiu gydomi vaikai ir nuo deein- 
terijos. Tik tas skystis duodamas ligoniui gęro- 
kai sušildytas. s Pu

Augalo JuylMobi sėklomis gydomi įv;
augliai — spuogai. sėkloj sutrinamos ir te
dedamos ant auglio. Jis išgyja, pradingsta?

Indėnės motinas savo najagiihius nešiojasi 
“motinos faišelyje”, vadinamame 
Kad vaikas tame guolyje nesišlapintų, jam

&

taip pat daugelis de 
partamentų <lh^k.tcrių, kurių 
tarpe būdavo ir lenkų. Milevs- 
kis Meištavicius, Lopacinskis, 
kaip valstybės tarybos nariai, 
ne. tik bendravo, bet ir drau
gavo su Petrapilio administra
toriais, o Montvilas, Končia ir 
kiti Vilniaus bajoru klube gra
žiai sueidavo tsu tenykščiais gu- 

’ bernatoriais. vicegubėrnatiriais 
h* žandarų viršininkais.

Geriems santykiams palaikyti | 
r sustiprinti su į rysų vyriausy- < 

be 1904 m. ryžtasi net pademon- Į 
<trudti uolus Icraiumas atidan- 
giant Kontrynos II paminklą, 
kai politinei Lietuvos vergijai 
Rusi jai pažymėti *r priminti! 
Vilniuje prie jo stojo per 44 Į 
Lietuvos dvarininkai, jų tarpe 
13 grafii it kunigaikščių (ča£s- 
fciat, Pliotėriai, Psezdzeckiai, 
Tiškevičiai ir kiti) ir tokie len
kti poltikcs vadai, kaip antai, Į 
Aleksandras Chominskis, Stanį- j 
slovas Kohgnovickis. Povilas 
Končia su broliu Pranciškum, | 
Aleksanidtas Meištavicius su 
broliu Simanu, Ipolitas Milevs- 
kis ir daugelis kitų. Kad ir ga
vę kotrininku varda, tik nė vie
nas jųjų nenukentėjo, net prie
šingai, daugelis savo visuome
nėje po to dar aukščiau pakilo:! 
Chomskis, Milevskis, Meištavi-, 
čius dvarininkų buvo išrinkti : 
valstybės tarybos nariais, o Mei 
šfevičius, be to. vėliau dar Pil
sudskio buvo priskirtas gen. Že> i 
ligovskiui padėti smaugti lietu-1 
rius ir to pat Pilsuktekio pakel-’ 
tas Varšuvos teisingumo mim-

rteriu: Didžiojo karo metu Kog 
novickis virto Vdniaus piliečių 
ir net tautinio lenku komiteto 
pirmininku.

Vilniaus katalikų vyskupijos 
administratorius Michclkevičius 
ir evangelikų globėjas Putka- 
meris Petrapilio departamentuo 
-e skųsavo lietuviu kunigus; pk-. 
versdami juos politiškai hėišti- 
fcimais. revoliucionieriais ir to
lygiai. Tuo tarpu kuriam lenkų 
veikėjui be reikalo kur išsiso-: 

. kus; ir tuo atkreipus i savo: dai?- 
bą rusų administracijos axis, ne
kartą tai sugebėta išlygniti, ne
bent kurio perdaug neatsargiai 
ar akiplėšiškai buvo pasielg
ta, jei.dar tai rusų spaudoje bu
vo pastebėta.

Panašiai ir vokiečių okupaci
jos meta kalbinis ir politinis 
Vilniaus* krašto lenkinimas ■ ėjo 
kaip ėjęs ir net sustiprėjo, len
kų organizacijoms gausiai esant 
iš šalies aprūpintoms net ir iš 
lietuvių paverčiamomis lėšomis. 
Poznanės politikams (Berlyno 
reichstago atstovui Tromščins 
kiu? ir kitiems) užtariant ir gi
nant j u darbą centrinėj ir oku
pacinėj administracijoj, o poz- 
naniakams joje net dalyvaujant, 
tad ir tiesiog varant, tautini len- 
ku darbą.

Jau pats rusų draudimas Lie
tuvoje viešai vartoti lenkų kal
bą erzino visuomenei ir net ne- 
lenkuose pynė jai kankinės, tad 
ko aukštesnio, vainiką, o galėji
mas naudotis Varšuvos raštais 
(įtarė tą draudimą ir visai be

prasmį.
Net ir lietuvių spaudos drau

dimas tolimame nuo Prūsų sie
nos Vilniaus krašte, neįveikia
mas bemaž negaunamais lietu
viškais raštais tik lenkų žmonės 
uoliai platinamam lenkiškam 
raštui, o • čia dar leukų klebonų 
įtaka! . t;< ? ‘
' Į slaptas lenkų mokyklas Vil

niuje ir dvaruose tad lengvai 
buvo įviliojami lietuviu < ir gū
du va;kėi. - -o lenkiškų:mokyklų 
steigę net lietuviškiausiuose Vai 
kmirikuo^e (kun. Vaicekauskis). 
Slėptų mokyklų buvo dar 70- 
tėisiais metais, gerokai jų skai
čius pašoko nuo 80-tųjų metų 
aut?osios pusės ir ypačiai nuo 
1905 m.; dai prieš 1905 m. to
kiose mokyklose Vilniuje kas 
met mokėsi po 500 vaikui vė
liau Vilniaus krašte būdavo po 
i00 mokyklų. Slapta (1906 — 
1908 m. neslapta) Osviato drau 
gija rusų valdžios laikais ir Edu 
kacinfe komitetas vokiečių oku
pacijos metu nemaža čia pasi
darbavo.

Dar daugiau veikė įvairios 
lenkų organizacijos, tiek kuni
gų, tiek tautininku (endekų, 
pvz. Sokolo draugija), tiek ir 
vad:namųpi demokratų (sulen
kėjusio gudo Nagrodskio ir k.).

Mykolas Biržiška 
(Bus daugiau)

— Iš. gerai apmokamo darbo 
atleista^Ruth B. Love tikisi, kad 
miesto taru’ba gali sugražinti ją 
Cook apskrities mokyklų vado- 
vės pareigoms.

gerti lietaus vandens, persisunkusio grybu — Pe- reikia ligonį išmaudyti ir apnuodijimas būna ne- 
ripo. Gydydami kirmėlėmis sergantį vaiką, su
mirko pagaliuką Namowei-Teri augalo sultimis, 
įkiša tą pagaliuką į išeinamąją žarną ir ten ji pa
tepama. Ant skaudančio danties deda augalo Ax- 
oama-kebi šaknies gabaliuką. Gindamiesi nuo įsi- 
Veistfsių parazitų, kaip dezinfekcijos priemonę, 
tie indėnai aplink savo pirkeles — palapines pri
barsto Konakdma-Nąto dvokiančių lapų.

Strėlėmis padarytos žaizdos gydomos miškuose 
dideliais lapais. Iš tų lapų, juos su- 

trynus, spaudžiamos sultys tiesiog ant žaizdos. 
Sultys žaizdą dezinfekuoja tr ji išgyja. Šią gy
dymo priemonę naudoja ir misijonieriai kunigai. 
Tiė tanai vadffiantf Yaraka-bėna. Furunkulus gy-. 
do labai paprastai: prinokusi furunkulą -— spuo
gą praduria ir dviem pagaliukais išspaudžia pū
lius. Po to tą žaizdą gerai išplauna vandęniu.

FHė taūi tikri) ftfeų dūbda gerti baito dumblo 
vandens, šis dumbto vanduo pašalina nuodingos 
strėlės nuodus. Bet jei strėlės padaryta žaizda 
lėtai tr sunidki gyja, tžrf ant to? žsrtžtios pila jno-

bepavojingas .
Augalu Masiri-Kobi gydomi vaikai nuo ne

migos. To augalo lapais išbarstoma palapinė, ku
rioje vaikas migdomas. Tie labai skleidžia savo
tišką. miegą sukeliantį kvapą. Nuo jo nemigos 
varginamas vaikas ir užmiega. Dar naudojama 
ir kita vaikui užmigdyti priemonė: ant pagul
dyto vaiko užberiama migdomųjų' pelenų. Tuos 
pelenus iš atitinkamų augalų pasigamina patys 
tėvai.

Žaibo pritrenktus ligonis gydo beždžionių 
kaulų sudegintais pelenais. Pritrenktasis apibe- 
riamas tais pelenais. Naudojamas dar ir kitas bū
das žaibo pritrenktąjį gydyti: ant. skruzdėlyno 
užmeta skudurą ar maršką ir jį ten palaiko kurį

paiką, iki skruzdės savo šlapumu užmestąjį ga- 
|balą sudrėkina. Tuo skuduru ligonis apklojamas 
jiki atsigauna nuo žaibinio kirčio. Galvos skausmas 
j ar jos svaigimas gydomas tam t’kro rugalo ‘uos
tomis. Jomis skaudamą galvą apvynioja, o kar
tais ir visą kūną apjuosia. Tie indėnai gerai su
geba sugydyti rankų ar kojų kaulų lūžimus. Visu 
pirma sulūžusį kaulą atstato j pirmykštę padėtį 

j ir sugipsuoja. (Sugipsavimui naudoja specialius iš 
į medžio pagamintus sustiprinimus — skaleles, ku
rias apjuosia augaliniais raiščiais. Lūžę kaulai 
gerai sugyja, nesukeldami jokių komplikacijų.

(Bus daugiau)

Juodoje vor^ įkandimo nuodai, iš padarytos 
žaizdos pašalinanti angak) Karraa-lHni-Bi sulti
mis. Tas augalas auga po skruzdėlynais. Reikia i 
fnė^ėti jį surasti. Jo sultys pilamos tiesiog ant Į 
įkandimo vietos. Ant žaizdos užpiltos sultys su- 
ktflū stiprų Lig&fftš ėfftdėda prakai- Į
fubti it jatfsfi apmirusį Tcffhą. ‘ ro‘ šio simptomo 4_ Naujienos, , Thursday, Sep'ember 6, 1981
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TeL: 562-2727 arba 562-2728 .

Service 461-8200, Page 06058

OPTOMETRIST AS

r±į Pagal mano turimas žinias,

tei-

Florida poli-

CAD I JO i RIMOS VALANDOS

Marqvctta Parka,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Iszidencijos telef-: 448-5545

nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

i

“Lietuvos Aidai
KAZĮ BRAZDtlONYTl

— Gen. Jaruzelskis prižadėjo 
laisvą spaudą, o kur ta spauda? 
— paklausė Lešek Valensa.

į?

7159 $«. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL MCS9

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

ir “contact lenses”.

tinių
leido
šąis? — klausia Valensa.

Prostatos; inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

Valandos: antrad. 1—ė popiet,
su ponu Albertu Kere- į g

šį projektą. Abu atsiliepe 
giamai apie ši projektą.

■ (B- d.)

Tvirtino, kad nebus 
kalinių, kodėl jis juos pa
su linksniuojančiais para-'

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS
8201 So. Kean Avenue, Justice, Ill. 60458
212 458-0638 1984 metų rugp. 22 d.

Naujienoms

rg^dlaa dqo lacdo išl i>«?.
tadlenle 840 vaL raksro.

Vtor* laldof !i WCXV

Funeral Home and Cremation Service

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinoj, direktorių,

1938 S. Manheim Rd. Westchester, I1L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
I ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMA1

Lietuviškos knygos
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 pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi Įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
Įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ii be jo
kio reikalo. Trenkė kaip-perkū.-; 
nas giedrą dieną ir mitra tėjo. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš-s 
kinti, tai Raila ir klausyti neno
rėjo. Orakulas burną atvėrė, 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
siai “stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
šmeižtajam.

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turėtų atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną į 
rankas ima ir nori pasakyti savo

Knygoje gyvais pavyzdžiais pa 
rodyta, kaip nereikia rąšįyti- Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
raeluotojui ir labai, žalingu ap- 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius samuro 
tavimus. -

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

t
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Charles Stasukaitis

PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
IvaL popiet, Anelės Kojak sa

lėje, 4500 So. Talman Avė. Na
riai kviečiami dalyvauti. Bus vai 
šes. Ben. Jurėnas, rast.

■ . ...
įhiĖCš.t

George Lazausaks, aulinių inžinierius, šitaip įsivaizduoja Lietuvių Tautnies Kapines, 
kai Earth recycling, korporacija išlygins vakarinę kapinių žemę ir paruoš 6 pėjdas 
juodžemio.

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY

Lietuvių Tautinės Kapinės, su- Jie buvo patenkinti, kad mes ry- 
į organizuotos ne pelnui. Mes, žomės pagerinti ir pagražinti 
direktoriai, esame išrinkti valdy- kapinių žemę. Ponas Lazauskas 
bon,- kuri privalo globoti geriu- taip pat susižinojo su p. Talan- 
ti, ir. administruoti kapinių biz- džiu (inžinierium).

Ponąs Lazauskas taip pat su- I 
, ■ —ę . ■ . ~ i .T'ClP>,p, r--- l T.” p.../p I .
ar bi^r^slfa. Cook. architektu.
dojo taaa&skai, pwignua., hur j u' 'nuomonė apie < damas ‘kapinių valdyboje ... 1

Earth Reveler- Korporacijos i 
narys atėjo į kapinių valdybos 
posėdi ir pasiūlė užpilti, ir išly
ginti kapinių žemę. Pirmą kar
tą šis'pasiūlymas buvo priimtas 

’ ir nubalsuota, kad. tai yra puiki 
idėja. Earth Recycling korpo
racija užpildys kapinių, kitame 
gale esančią duųbėtą žemę ly
gia žeme (be cemento blokų,

Knyga, atspausdinta praeitais 
metais, jau baigiama parduoti. 
Kas-nori ją Įsigyti,'tai turi ra
šyti Ki Janutai, 2818 Avenal St., 
Los Angeles, CA 90039. Jei pas. 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebegali, bet išėjo į; 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa-į 
matyti, kodėl jų nepuola,. Apie- 
Klauseikio knygą jis paleido dar j 
kelis railiškus melagingus tvir- į 
tinimus, bet išdėstytų faktų ne- j 
paneigė. Jau laikas, kad atkreip- į 
tų dėmesį.

St. Stalioraitis

virstų 6 pėdų gylio juodžemiu, 
! maišytu su smėliu ir moliu, pa- 

darydami mūsų žemės paviršių 
i tinkamu naudoti. Visa tai bū- t f T* . A- '

tų padaryta be jokių mokesčių 
bei išlaidų kapinėms. Be to, jau 
pasiūlytas, planas nusausinti mū
sų kapines (žemę), sudarytų 
prūdelį, kas gerokai pagražintų 
kapinių išvaizdą. Pasiūlymas 
buvo perduotas kapinių Darbo 

r komisijai apsvarstyti ir dar pa- i 
gerinti. Darbo komisijos pirmi
ninkas p. Vyto Uznys teigiamai 
aptarė ir direktorių,posėdyje re
komendavo pasiūlymą priimti, i 
Komitetui, atrodė, kad. bus la
bai naudinga kapinėms, pasiū- 

;lymą. priimti.
Mr. George Lazauskas, in ži

rnienius, taip pat pataria pasiūly
mą priimti. Jis susižinojo, su 
Justice kaimu. Justice kaimo 
vadovybė informavo, kad jie 
duotu leidimą imtis siu -darbu.

«r -mt tsscsss

•CMOCX « w

VASAITIS-BUTKUS

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

V 1

‘‘ENTAUS1A IR 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 Ave., Cicero

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

■

1

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai \ Ųį.

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii
TeL 974-4410

1446 South 50th Avenue | jgj 
Cicero, Illinois į 

Telefonas — 6 5 2 -1 0 0 3 į 1
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Įima gauti
AUGUSTINO PAŠKONIO

knygą apie

dar g 
ir ari: 
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jau turėjo sužadėt 
ite. Ji atsirado ;o 
laikraštininkams •se i

kad ji anksčiau b 
už jo ištekėti .o d 
bos negaii būti.
Mike Vitkovskis 
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AalIIl\r.al IMI villa, Aa(l Jib 

geras vyras, gražiai su visais 
gyveno ir be reikalo prie kitų

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IK 
JOS KARIŪNU LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina 84.00.
Už persiuntimą pridėkite S1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapiu, kietų viršeliu knyg

KOVOS

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

KAINA — $17. '(Persiuntirrni pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

t SAL 1ST ATI >OI SALA

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentei
Tel S47-774]1212 W_ Cermak Road

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
rs NLOSIMČLAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJULAla.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

E £AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
C N0TARIATA4 ® VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turi v Chicagos mieste

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

įkabinėjo. J 
įėjimu jis pa 
::is ir seserim

o neejo.

zlemen.
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ėio ’3 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
j. ! Dilelis butas savininkui. Geras inves-

S':S tavimas.

jarintuotai ir s^žinin^aL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Tai. 927-355$

’’DISCOVERY” jau 
PLANUOJA NUSILEISTI

WASHINGTON, D. C. - 1 
dienio rvtu visi astronauJ

buvo prikėlei trim valandom 
anksčiau negu įprasta. Jie turė- 

de-j o -.saisKinti, is kur tekej o 
guonis. Jie surado valvulą. 
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• 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
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JAV TAUPYMU SONUS

onus doleriu. ’
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3,000 milas te avekSSERVE WITH PRIDE IN THE NATIONAL GUARD

GINKIME
Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.") ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago. Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

vardas

A d re;

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienos** galima pinti nepaprastai įdomius gydy
tojo, Tiroowen<« veikėjo ir rąžytojo ateiminimuiL

IX A. — MINTYS IR DARBAI, 259 pat. liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas tr 

Juslrūpinimi —------------------------------------------ 18.00

groiifi. ..Kietais viršeliais 54.00

Dr. X J. — AUKtTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONfS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Gaflans teip pat už-Mtkyti paftu, atsiimtus čekį <rb« 
nooe? orderį, prie nurodytos kainos pri-

I] peraiuntlmo fflaidoma.

F2.0*

WW ta. HAEMTXD IT, CX1CASO, EC

r Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
; Nebrangus.

! ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 53rd St

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė, 

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191 '

•TERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

Reduced to S325 — 1 grave 
under large tree, Sec. 6, Block 
9. Row A. Grave 19. Lithuanian

Write to: Joan Mikalauskas, 
2717 NW 9th Terr. Wilton Ma
nors, FL 33311.

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6.729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

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

Kaip to žydo arklys: juo stab- 
dai, juo bėga. „

Sergeants
SENTRY*! 

Flea & Tick Collar

§ — Naujiem)*, Chicago, 8, UI.

Notary Fubile
INCOME TAX SERV1CZ

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai.

Hom'ecwhers insurance
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent
320814 W. 95th St 

fcverg. Park, UI. -'TTU
30642 - ■ 424-S654

IKSVtA«Cf

Advok^ta^
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu® 
9 vai ryto iki 6 vai vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vah d. 
Ii pagal susitarimu

TeL 776-5162 
1549 West 63rd StreM 

Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo vatandof: 

Šuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitartas^

1606 S. Kedrle Ar®- 
Chloro, III. 6062$
Tel: 778-8000

Thursday, September 6, 198-4


