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Užsienio ministerial nutarė nepirkti užteršo maisto iki 
gegužės pabaigos

MELAVO 
SPROGIMĄ

Prezidentas Reaganas,. praei
tais metarš bekalbėdamas su Gor 
bačiovu Ženevoje. paprašė, kad 
išleistų A- ščeranskj. Gorbačio
vas pasakė, kad sovietų valdžia 
seniai ji būtų išleidusi, jeigu 
žmona būtų pasiuntusi prašymą 
prie užsienio ministerijos vei
kiančiai komisijai, o ne svetimų, 
valstybių ♦ .prezidentams. Prez

— NEIšGELBĖJOM VOKIETIJOS ŽYDŲ, BET 
IšGELBĖSIM RUSIJOS ŽYDUS,—PASAKĖ SHULTZ

Wednesday, May 14, 1586

TRIUŠKINA IR SĄŠLAVYNAN VERČIA VOKIETI 
JON ATVEŽTUS OBUOLIUS

Prancūzijos prez. Fr.. Mitterand ketvirtadienį at
skrido į Maskvą, kad galėtų dalyvauti staigiai mirusio 
Garton Deffne atsisveikinime.

SOVIETŲ VALDŽIA SĄMONINGAI 
ČERNOBILĖS REAKTORIAUS

Barry Goldwater pirmadienį Baltuose Rūmuose 
o Laisvės medalį.

larž, katalikų- .kardišolės- Jčhn 
O’ Čonnor. valstybės . diparta- 
mento atstovas.' John E. White- 
head ir visa eilė kitu Amerikos 
politikų ir. veikėjų.' ",- \ .’y

Anksči?u.i.- šiame . susirinkime 
kelis žodžius pasakydavo ir Avi- 
ta ščaran'skienė, 9 metus sovietų 
kalėjimuose sėdėjusio sovietų 
matematikos mokytojo Anatoli
jaus ščemĄskio ’žmona. Ji krei
pėsi į Amerikos politikus, kad 
nišai išleistų josios vyrą šča-

Lietuvos garbės gen. J<ons. Vaclovui Kleizai bal. 30 
dieną, lankantis Amer. Liet. Tarybos būstinėje. Sėdi Įš 
kairės valdybos narė Vanda Gasparienė, pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas. garbės gen. konsulas Vaclo.vas 
Kleiza, vicepirmininkas d r. Jonas Valaitis, informaci

jos direktorius kun- dr. Juozas Prunskis. Stovi — val
dybos nariai Jonas Šiaučiūnas ir Stasys Dubauskas.pro- 
tckolų sekr., dr. Vytautas Dargis; iždininkas Mykolas 
Pranevičius, finansų sekr. Petras Bučas ir sekr. Graž
vydas Lazauskas. 4

ROMA, Italija 
ropos ministerial, apsvarstę Pi i 
pečio srityje Įvykusią atomo re 
aktoriaus sprogimą ir didelės sri 
ties erdvės užteršimą nijadinge- 
mis dujomis, nutarė nepirkti So
vietų Sąjungoje ir rusų kaimy 
nystėje gaminamus, mėsos, galvi 
jųjų ir žaliavų. Šis nutarimas ga 
Uos iki gegužės pabaigos. Jeigt 
Černobilės reaktoriaus užterši 
mas sustos, tai gali pakeisti Ro 
moję padarytą nutarimą bet jei
gu erdvė ir toliau bus užteršta, 
tai ir toliau nepirks 
maisto gaminių.

Sovietų vyriausybė ištisas dvi 
savaites melavo rusams. Vakarų 
Europos valstybėms ir Amerikai 
apie černobilės reaktoriaus spro
gimą ir užteršimą „visos Pripečio 
srities. Oficialiai buvo pranešta, 
kad pats Gorbačiovas ištisas dvi 
dienas nieko nežinojo apie Čer. 
nobilės nelaime ir nepranešė nie

Sovietų valdžia parduoda vagonais atomo dujų apnuo 
dytus obuolius

Rusijoj yra 3 milijonai žydų; 400,000 padavė prašymus 
leisti išvažiuoti laisvėn.

Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20544

BERLYNAS. Vokietija. - Va
karti Vokietija, pasitarusi su ki
tomis valstybėmis, atsisakė par
davinėti.

Vieni buvo sudėlioti Į maltos 
popiermalkių masės dėžutes, 
kaip kaip Amerikoje pardavinė
ja kiaušinius, o kiti buvo sudėti 
- susegiotas nlcnu lentelių dėžu-

sunkvežimi- pn • 
g-ėbliais verčia 

sunkvežimius, o 
prisipildo, tai ji' 
:• sutraiškius ne 
iclins. Sunkvež'- 
už miesto ir ver 
vanduo ištrauktų 
yto atomo pavo-

šymą minėtai Įstaigai, kai Gor
bačiovas prižadėjo išleisti. Pra
eitą rudenį rusai Ščeranskį iš
leido. Jis apsigyveno Izraelyje. 
Praeitą penktadibnį jis atskrido 
į New Yorką, o sekmadieni atė
jo į suruoštą susirinkimą. New 
Yorko spauda Ščernnskį išgarsi
no, padarė ji dideliu žmogumi. 
Aiškino, kad jis yra patvarus 
kovotojas. Priklausė Helsinkio 
komitetui, sekė sovietu valdžios , . v- . 1-nutarimus, pnesingus pagrmoi- 
nėms žmogaus teisėms. Dėl HeL 
sinkio komiteto rasai šėerahskį 
kalėjiman uždarė.

rr.o dujų apnuodytos. Instrumen
tai rodė, kad buvo pakankamai 
nuodingų ir pavojingų dujų.

Kitiems tarnautojams buvo 
Įsakyta užsimesti baltus chalatus, 
atitolinančius nuodingas dujas- 
Jie negalėjo atidaryti vagono be 
chalato ir be instrumento nuo. 
dingom dujom matuoti. Mote
rys apsirišo dujų nepraleidžia
momis skepetaitėmis.

ščaranskis dirbo su rusais ir ki. 
tataučiais Helsinkio komitete 
bet ščaranskio žmona Įtikino jį. 
kad reikia dirbti su rabinais.

Ščaranskis. kaip nendrė lin
guoja ir be vėjo.

Ščaranskis neįtikino sovietų 
Saūingcs. bet Amerikos žvdai 
įtikino prez. Reaganą. kad priim
tų ščaranskį Baltuose Rūmuose,

VVSK

pare i
znyčio- i
r JAV kataliku

pristatytu dokumentu
Šia< dvi c’S-mizacijas

Paskutiniais -15 metu New Yc.r. 
kc žydai kiekvieną pavasarį su
sirenka pareikšti savo reikalavi
mus sovietų valdžiai išleisti žy
dus iš Sovietų Sąjungos. Ameri
kos žydai daro didelį klaidą, rei
kalaudami išleisti iš Sovietų Są
jungos tiktai-žydus. Komunistai 
yra pavergę lietuvius, latvius, 
estus, gudus, ukrainiečius ir visą 
eilę kitų tautų. Reikėtų reika
lauti, kad paleistų visus rusų pa
vergtus žmones. Tada susirink
tų ne 300.000, bet 3 milijonai ar 
daugiau. Didesnio žmonių skai
čiaus protestą užgirstų sovietų 
valdžia ir turėtų atsiliepti į pro
testuojančių šauksmą. _

Trumpas kalbas pasakė -Nesą. 
Yorko gubernatorius. Cuomo, 
Kalbėjo New Yorko respųbliko-

Iš Rytų Berlyno geležiniais bė 
giais įvažiavo į Vakaru Berlyną 
ilgiausias traukinis, prikrautas 
obuoliais nuo grindų iki lubų.

Vokiečiai priėmė vagonus, pa
sirašė ir leido sovietu garvežiams, 
stumusiems vagonus iš pi iešakio 
ir užpakalio, grįžti atgal, o patys 
pasiuntė specialistus apžiūrėt, 
kas tuose vagonuose atvežta.

Pirmiausia, vokiečiai pasiuntė 
specialistus patikrinti ar vago
nuose vežamos prekės buvo ate-

— Ru<ii '.ako. kad tiktai 6 žmo 
nės mirė nuo Černobilės radia. 
ei jos.

— Sovietų kalėjimuose mane 
laikėme vieną, —-pareiškė šča- 
ranskis. ;— Sargai Ir .prižiūrėto
jai manė- įtikinėjo, kad aš vie
nas ųirekd nepadarysM?,-’ neverta 
prieš, sovietų valdžią JĮriešinti.s... 
Dabar aš norėčiau, ■ kad bent 
vienas būtų čia, ir aš galėčiau 
jiems parodyti tūkstantinę mi
nę, tai’ žinokite, kad aš ne vie
nas. .• . ‘ '

Minia organizuotai sušukdavo, O
kai ščaranskis baigė savo kalba:

— Vienas, du, keturi, ti ys — 
Atidarykite duris.
— Penki, šeši, astuoni, septy-

Kad nutarimas būtų vieningas, 
tai leido kiekvienai valstybei tai
kyti kiekvienoje valstybėje vei
kiančius įstatymus. Tada nutari
mas buvo vieningas.

įdomi yra Vakaru Vokietijos 
laikysena. Vokiečiu wriausybė 
reikalavo, kad Rytų Vokietija bu
tu išskirta iš šio nutarimo. Reiš
kia Vakarų Europa nepirks me- 
so' ir galviju iš sovietų pavergtu 
krfaštų iš'kvrus Rytii Vokieti- 
•ą. Vakarų Vokietija atsisako 
priimti iš Rusijos atvežtus obtic- 
iius. Juos visus sunaikino ir į 
balas suvertė.

Vyskupų konferencijcsv^tsto- 
vas B. Wilson .prąšę tei^j^i^fe 
leisti katalikų Bažnyčią nūn šios 
baudos, nes ji rengiasi rašyti ape 
liaciją. ' .

Kataliku' Bažnyčia atleidžiama 
nuo valstybės mokesčių, .jeigu ji 
nesikiš Į valstybės valdymo rei
kalus. Minėtas: dokumentas sa
ko. kad mokesčiai atleidžiami, jei
gu bažnvčia nesikiš i politika- 
Prokuroras Carter, matyt numa
tė, kad vyskupu konferencija 
pradėjo kištis į valstybės valdy
mo reikalus, todėl pareikalavo 
teisėjas parodyti' dokumentą, 
kuris yta sąlygotas. Jei Bažny
čia kišasi į krašto valdymą, tai 
privalo mokėti valstybės mokes
čius. Prokuratūra rengiasi paro
dyti visam kraštui pačiu vysku
pu kišimąsi į krašto politiką.

Yra keli tikybinių organizaci 
jų vadovai, kurie s-..tiktų mokėti 
valstybei pajamų mokesčius, 
kaip moka biznieri: i ir privatu., 
asmenys. Jeigu katalikų 1 
čia sulaužytų susitarimą 1 
kuroras uždėtų mokesčiu 
nutarimas palic- 
nes grupes. Ju 
na valstybei nen 
kesčio.

užsinuodys. Atgal vežti pavojin. 
ga. kad neužnuodytų žmonių.

Tuo ir pasibaigė sovietų vai
sių prekyba. Jie manė, kad gi
lės pasipinigauti dolerių iš Va
karu Europos. Jiems visai nerū
pėjo pirkėju sveikata.

Sovietu valdžiai tai yra dide
li' Išpėdinąs. Jie dabar žino, kad 
vokiečiai nepriims jokių prekių 
iš Rusijos, nes žino, kad Černo
bilės sproginėjimas dar ir šian
dien teberūksta ir nuodija visą 
Pripečic sritį. Apnuodytos yra 
ir to' sritys, kurias palietė vėjo 
atneštos nuodingos dujos.

Sovietų valdžia neįspėjo Vaka
rų apie Černobilės nelaimę, o da
bar turės mokėti už visas rusų 
padarytus nuostolius. Austrijos, 
Italijos, Rumunijos. Lenkijos 
ir lutu Vakaru Vokietijos ir kitų 
miestu ūkiams ir žmonėms pada
rytus nuostolius.

Kai ščaranskis atėjo į mitingą, 
tai visa minia jį sutiko džiaugs
mingais šūkavimais. Visi džiau
gėsi, kad ščaranskis atvyko į mi
tingą. Bet Ščaranskis plikas . ir 
nedidokas, vos 5 pėdų ir 2 colių. I 
Kada priėjo prie piupitro, tai 
garsiakalbio nepasiekė. Tuojau 
atsirado meistrai, kurie pakišo 
jam taburetę. Jis atistojo ir pra- 
bilo"angtiškai-^Kalbą btįvo įšmo-.' 
kęs. Kalbėjo hebrajišku akcentu, 
bet lėtatygarsiai ir aiškiai . Jis pa - 
dėkofeį^įsįems, kad jį išgelbėjo 
iš ko^g^^- jĮagų. Jis y patarė į’ 
aa nįSt^ŠtJreikstJau-t'i, kad iš-1

Sovietu valdžia sąmoningai 
melavo apie černobilės ne’ainię. 
Laiku nepranešė no vien už-ic- 
ūečiams anie 'u -udaiytą pave- 
|u. o dabar dar bando parduoti 
vakarams apnuodytą mai-tą.

NEW YORK, N. Y. — Praei-j Reaganas jai patarė pasiųsti pra 
tą sekmadienį, geg. 10 d.. New ’ ...................... , -
Yorko centre, Dag Hammarsk- 
jold aikštėje, šiltoje pavasario 
saulėje, susirinko 300-000 New 
Yorko apylinkių žydų ir pagrrn 
dinėms žmogaus teisėms prita
riančiu žmonhi.

<o Pripečio gyventojams.
švedai daugiau žinojo apie 

černobilės vieno reaktoriaus 
sprogimą ir erdvės užteršima, 
uegii sovietų valdžia. Švedai tu
ri tikslias priemones sprogusio 
atomo nuodingoms dujoms pa
gauti ir nustatyti jų pavojingu
mą. švedai buvo vieninteli, ku
rie siųsdavo į padanges lėktu
vus. kad nustatytų pavojaus dy
dį ir imtųsi apsaugos priemonių 
švedai praneša savo gyventojams 
apie susidariusį pavojų. Švedai 

paminėtu buvo vieninteliai, kurie reikala
vo tikslių žinių iš sovietų val
džios apie atomo dujas, kylan
čias iš Pripečio srities. Sovietų 
valdžia iš švedų daugiau sužino
jo, negu iš černobilės.

Sovietų valdžia atleido Ukrai
nos komunistų partijos sekreto
rių. kad jis neprižiūrėjo Černc- 
bilėje atsakingu pareigūnų. So
vietų valdžia iš Maskvos išvežė 
užsienio žurnalistus į Kijevą 
bet neleido jiems priartėti prie 
Černobilės. „ . .

Vienuolika Europos valstybių 
sutarė nepirkti vaisių; žaliavų ir 
mėsos iš Sovietu Sąjungos arba 
kaimyninių valstybių,, bet Itali
jos vyriausybė nenorėjo taip 
griežtai nutraukti. Italijos vy- 
tiausybė taip pat pakeitė savo 
nuomonę. Italai atsisakė pirkti 
Rusijoje gamintą mėsą, galvijus 
ir žaliavas.

tai sunkvežimiams hep* 
į garažu-, o pasiuntė Į ps- 
atmatas vežti sunkveži

itcrencųa niūrėtų 
opi įstatys, tai kiek

vieną dieną jos privalės mokėti 
po $100.000 bauda valstybė' iž-

Tuo:au nustatyta, kad visi va - I 
gonai atvežė skaldvto atomo ap i 

jkrė'tais obuoliais. Vokiečiai pa-j 
; jėgė nustatvti. iš kokios srities I 
i tie obuoliai atvežti.

Vokiečiu vvriausybė jau buvo 
pasiruošusi sunkvežimiais obuo
liams išvežti po visą kraštą. Bet 

I kai nustatė, kad obuoliai vra nuo 
dingi, 
grįžti 

i sieni į c
mins.

Privažiuoja 
’ vasroro. Plic 
obuoliu dėže' 
kai nasturtai 
pradeda kilti 
tik dėž<s ;r < 
niiai vežė koš 
tė i baln<. 
atvežtas srsk 
jinj^as dujas.

Vokiečiai nelaukė sovietų sąs 
kaitos. Jie pa>i ntė sovietų pre 
kybos ministerijai laišką, kuria 
nie praneša apie visu obuoliu iš 
vežimą į Vak rų Berlyno balas 
nes visi obnolir i buvo užr įrodyt 
suskaldyto pavojingai

’ nuodais.
Tokių obuolių negalima žmc 

nėms pardavinėti. Jų negalim 
siūlyti ir gyvuliams, nes ir j u

PATRAUKĖ TEISMAN KATA
LIKU VYSKUPUS

NEW YORK. Y — Fede
ralinis teisėja- Herbert L- Car- 
ten patraukė to-Arn.'in JAV Ro
mos katalikų bažnyčios ir JAV 
katalikų vyskupų konferenciją. 
Teisėjas pareikalavo, kad katali- 

kupų konferen.
Bažnyčia 
, kurie 

ntk idžia
mokcsčai.
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STROKO IŠVENGIMAS

ra iijja. iieąaiuu

tojo talką. Kiekvieną Afną tus- 
tinkis vidurius tuo pat lai^u. Įp- 
ra»k pradžioje; seilėti pusvalan
dį, nesisybk, apie žarnų ju
dėjimą galvok. Jei neis viduriai 
pirmą dieną po pusvalandžio — 
eik darbuotis. Kitą aieną tą pati 
kartok tuo pat laiku — geriau
siai iš ryto tik aUikkėlus. Po 
kelių dienų pradės viduriai tuš
tintis, Sėkmės.

naj.
mkti salmon ŽU- I 
susmulkinti. Su- Į 
iaušinio baltymu, Į: j I pipirais, duonos I 

rinos sųųka ir tar
mes žievele ir rozenia 
niais. Sumaišyti gerai 
i 4 ar 5 kotletus.

kotlietus alyvoje apie 
ites, apversti ir kitą pu- 1 
tris minutes. Patiekti 
su pilpu rugių duona ir 

su mėgiamu priedu ant viršaus 
(pamidoru koše, garstyčiom, 
piaustytu agurku). Valgant to
kius koūietiis labai sveika gerti 
vai^jų sunką.

KOKS GE*RIAUS*IAS VAIS- 
j TAS NUI KIETŲ VIDURIŲ- 
; Klausimas. Turiu kietus vidu
rius, visokie vaistai dėl to tik lai
kinai padeda, po to tik klizmo- 

i mis tuštinamąsi palaikau. Nusi- šio „ors blogo jose buvimo, ne, bodo as> ka$ man dabar , 
bet tik dėl pačio lengvatikio sau 
žalos darymo per pasitikėjimą 
iš tos krautuvės gauta gyduoklt. 
nuo turimos ar išsivaizduotos Ii- , 
gos.

Taip yra liga užleidžiamą, nes ; ūai šjoje vietoje

KII.NIOS MINTYS
Ne vien duona žmogus gyve

na. Jam reikalingas nusiteikiriių, 
jo asmenybės sveikumas, jo dva
sinis atsigaivinimas. Šitokią at
gaivą žmogus apturėti gali bent 
kelioms rainutėms .susikaupimu, 
kūno Įtampos a^dpalaiuaxamu. 
Taip susikaupiant žmogus Sali- 
savitai mąstyti apie kilnius da
lykus. Jis taip pat gali pasinaudo 
ti ir sekančiomis kun. Juoze Juo 
zevičiaus mintimis.

Jėzus priminė to laiko žmo
nėms, kad gydytojas reikalingas 
sergantiems, o ne sveikiems- Jė- F c* 7
žus kaip žmogus bendravo su 
nusidėjėliais ir tais laikais ne
kenčiamais muitininkais. Jis 
juos sąvu bendravimu stępgėsi 
suž|iu>gjnti, Į tikro, žmogaus ke
lia atvesti. * -L.

Gali žmogus nerikėti, beį Jė
zų laikyti kaip teisingą žmogų ir 
sekti jo pavyzdžiu bėi pakląųsti 
Jo teikiamo patarime. Jitaįp’ ne- 
sielgdamašis nieko gero savai as
menybei nesuteiks, nes mes kiek
vienas daromi klaidas ir Rengtis 
turime jų vengti. Piiešingai, be

vaisiai , daržovės) gerti ii- stam-J sięlgiantysis pasirodytų ėšąs la
bai dvasia nesveiku’ žmogumi.

Jėzus visus žmones/ pristato 
kaip vienos šeimos nariais ir jais 
visais rūpinas. Ypač kreipia 
vo pagalbą labiausiai'.’; kenčian
čiais, daugiausai nėJaii^ingais.

Bepigu būtu žmogui gyventi 
ant žemės, jei visi būtų išmintin
gi. apsišvietę ir normalius nusi
teikimus — jausmus turėtų. Bet, 

’ kur tau, toli gražu taip nėra. | 
>^Ia|, yra didelė gausa lengvati
kių — sava galva gyventi nepa- 

Į iėgiąnčių. Kuo didesnis melas, 
tpo jk labiau į jį tiki. Už tokius 
kiti galvoja. O jei toks galvoto- 
jas yra nesąžiningas žmogus, jis 
tuojau kelis kartus apgauna 
lepgvabkį ir iš jo sau kišenę sto
rina.

Toks apgavikas iš piršto išlau
žia visokias dietas ir lengvati
kiui kuo puikiausiai jas įperša. 
Toks. lengvatikis perka niekam, 
vertas visokias dietų knygas, nes gyvuoja didžia dalimi iš neapsi- 

’jose siūlomas tiesiog stebuklui- švietimo ir iš vLiško pasveikimo 
:gas pą^jimas nuo visokių nega- trokškulio. Nors ne visiems toks 
-bų! jjbip artrito, nuo nutukimo, Į maisto darkimas prišaukia stro- 
■ nuo.gĮipko, nuo arterijų priskre- ką, bet visi maisto darkytojai —

; phpfesterptio tipao... Tokių apgavikų knibždė- kenkia gerai žmogaus sveikatai.
i- i Todėl visi lietuviai bėkite kuo 

ką aplinkoje. £ I toliausiai nuo tokio apgaviko
Ypač jie gausiai skelbiasi sa- dietos, kuris siūlo tiesiog stebuk 

.s,-. ... ..... - | vomis , nęį rankas imti neverto-, lingą pagijimą nuo stroke, skle-
kiįęriįįo, ngs šu ainžiumi tas pris ( n)įjŽ pagal apgavikus, stebuklin-. rožės, hipertensijos ir bef kokios 
■^pttiinas afejr’anda. Vienck,*ūs goffliš. dietomis taip vadinamoje kitos ligos. Tai viliojimas lengva, 
nirtingai ’tyąp^anris sii mais'tu, gęįtonojė spaudoje. Tai “plįot- J tildo į tokią pelkę, iš kurios leną 

^klerc^ę sulėįjntL .ją toli- kų”; spauda. Niekus mėgstantie- { vatikis negali išbristi. Visi dirbki

Pakeiskime seną. įvairioj 
vatiškumo, 
rūkymo bei kavos gėrimo ribą ir daug sveikesnę 
saį£įj}gųpp> skraistę apsigaubkime, tik tą^ą įfro- 
kąą sįink$ I

Jau yra Žjjiągrt, Jjįd 
"'‘’gali turėti Įtakos į abi ligas: j 

'sklerozę ir hipertensiją. Maistas 
gali pagausinti krąu jc riebumą 

"ir padįdjųU ąftepjų Sifilių sp- 
kiet^rąųą įr pą^pltį šHH* 
dimą. Taip pat žinoma, kad mais- 

’ - tas gali sulaikyti ar net pašalinti i 
minėtas dvi negeroves.- j

Taip pat žinoma, kad' tabako 
rūkymas skatina sklerozę ir auk$ 
ji na (j ra ujo sp^ųdim^: Nežiūrint! 
tpkįu faktu, kasmgt *---mi]ijoiąaj 
žirnių dūkais pąleicįįiia •savo 
sveikatą, nes le^vatžldsLk^u- 

’’“so raginančių."rajfyti • s^biųiž/- 
”"'Dar čia prisidėtą ekpųųtninjaj

Mediciniškas rągųjįmas Į
mesti.

Tikras vargas su tomis,dieto
mis, jei jose trūkstą pagrindinių, 
žmogui būtinų maisto medžiagų. 
$Įtgs jų, vien.Laikiną svorio nu- 
®f|įn}i.-Jį«tęŪuą. Tfęėjps jų dar 
blogesnės: jų siūlytojai prižada 
neatsiekiamų laimėjimų, -išme- 

yie-nos rūšies maistą, o į jo 
vietą pradedant kitokio maisto. 
Tai lengvatikj^ apgavimui.tas;

' T’4?5*" -V1:" Įpedięiniškai ppim.

Gailesti na Perž nė Alvudo pazmo-
nyje, Lietuvio sodyboje kalba apie-sveiko maisto ir ar
timui pasitarnavimo naudą kiekvienam žmogui..

Nuotrauka M. Nagio

čiulpiamas iš lengvatikio pensi
ninko ne tik skatikas, bet ir pas
kutinė sveikatą.

Maisto darkytojai (faciistai)

ypatujinK*, nedauj
ęręįko prote .dieĮa.. Pastaroji te. knibžda kiekvieno pensiniu 

įį- ięmintirigp žmogaus diptaf— ką apbnkpje. į
” sveikatos jšlėidimą. Prekybinin

kai siūlo “saugias” cigaretes ;ij’,
- stačiai magiškas diefas* kad tik 

daugiau lengvatikių 'sugavus į 
savo bųčių. • x ■

L Su svaigalais yra tas pats.ręi- 
‘ kalas. Pradžioje jie buvo skaito- 

už gyvybės palaikytojus, Nau
'"' dojąnt "ir pernaudojant svaigalus 
’""galima suardyti -savo gyvenimą 

;“"ir net gyvybės betekti. Dąų^ 
* mūsgkių tokių keliu jau iškelia-

—»;Tš tų trijų blogybių?, mai'stOj. 
svaigalų ir rūkalų . ryškiausias- 
žmogaus sveikatos ardytojas yra. 
netikęs mąistas. - 
skelbiamos-naujos dietas . nėra kitokios nauchngos
sveikatai palaikyti ir svoriu nu- pridędąm.as. Taip ir sųilaronia | ryti, ką jis nori. Taip ir esti iš

mesnžam laikui nustumti, ar" net 
'“■r ‘ v'v - ** ' įją sumažinti gerokai.; ar net 
reikšmingai prašalinti.

spaudą- Niekus njėgstantie- J vatikis negali išbristi. Visi dirbki 
ji skaito tekius rašinius, laikraš- ; ųie, kad greičiau pranyktų medi- 
^41?’ -gPrna*Us bei bro-lęįpi^ka tąąasa ir leugvatiškumas 
žiūras."Apgavikai getai žino, kąd it lietuviuos pastogės visam lai-

Atsakymas. Ant galvos atsisto
ti ir taip peklon joti — štai kas 

į reikia daryti nek laužadai kacĮu 
; pataijmąi tuo reikalu pakartoti- 

: buvo duoti, 
negydoma mediciniškai- O kąį Niekų nepadės kartojimas pata

rimų kietų vidui Įu ręikalu nė yię 
nąm, .kuris nenori patarimo pil-L 
dyti,’ Paskutinį kartą trumpai;
pripimsijn: 1. nustok visokius
vaistus ir klizmas vartojusi, o 
pradėk gausiai skysčių naudingų 
(vanduo, sriubos, vaisių sunkos, j

IH 3 u
« 

u u ti 
ff t * I r t r i ! 

r t i i t
! i 

r 
f 

> m 
r 

r i v t i i 
t 

i 
i 

! 11 
f 

f 
i i 

>

' Tos mediciniški fnaudingį*Jr lejigyatikjpį oįji visokias, n?t kui. 
dd^ausias melagystes už teisybę 

i? •i'ipateikti, c jię tikės. Kuo 
tikra gausybė) tųpinr, kad’ jos giaų meluosi, tuo lengviau len. 

.turi- vi?as žipogau§ .mitybai ;rėl-j va'tikius apgausi.

EIKIME GELBĖTI PAKLYDU
SIĄ AVĮ

Nors medicina tvirtina, kau 
'.Taip ir užsineria ant savo gal-Į nėra stebuklingo vaisto bei to- 

: lengvatikis

dau-

j. j-O.kių dietų kai kųrĮo^ nj^ižiagdš 'pjosenos apgaviko melo tinklą mū kios dietos, vienok
Kasmet vis’yra prašalinamos, beįt už'taą yra šiškis lengvatikis. Tada apgavi-į mūsiškis aklai seka maisto dar-

.. J: ; medžiagos Į jįąs su tokių pensininku gali da-1 kytojo patarimu. Todėl

Great 
American 

Dream 
Machine

mėginama gydytis nuo neturimos 
ligos, pensininko kišenė yra lie
sinama. Už tai neperdėkime gy
venime nė vienoje srityje. Saiko 
prisilaikymas visame kame, įs
kaitant v; ūgį. gėrimą įr rūky
mą, yra kiekvieno pensininko 
sveikatos pagrindas. Šitokį pa
grindą savai sveikatai kiekvie- bi^Į toąltų ĮPjHu javainius ir to
nas mūsiškis neatidėliodamas tu. kią duoną valgyti. Prisiversk

į taip elgtis. Iki tuzino stiklinių 
’ .-kyščių paroje turi sunaudoti- 
; Iš ryto ant tuščios išgerk Šilto 
I vandens dvi stiklines. Ant pietų 
I į

(galima ir nešilto). Tai vaistai, 
priedas prie anų skysčių

Žinoma, pasitikrink pas gydy- 
; toją žarnas, ar nėra ten ligos,

(Japonų stiliaus mažai rieba- arba auglio. Reikia peršviesti '"ši
lų ir mažai kalorijų receptas). • pay spinduliais žarnyną su gydy (

Medžiaga. 15 »u puse uncijos Į 
kenuotos žuvies — pink salmon ' 
(Įpakuotos jos skysčiuose ir kau-

ri statytis-
Pasiskaityti. Arthur Ankowitz. 

-M. D. Strokes and their Preven
tion. Ąjovę Book.

* * JF
Gail. Sesers Elenos Peržinskie- 
nės Sveiko Maisto Receptas

Salmon Kotlietai

tokie 
lengvatikiai neklauso gydytojo 
patarimo ir neina patarimo gau 
ti į mediciniškas klinikas. Jie 
velija vartoti iš Health Food k’-’au 
tuvės nusipirktas gyduoklcs nuo i 
visokių tų turimų negerovū. 
Jas jie vartoja tol, kol tikrą ligą I 
užleidžia iki nepataisomunic. į 
Taip jie praleidžia progą anksty i 
vo ir pigaus atstatymo sveikatos, 
kuris toks yra galimas pačioje 
pradžioje sunegalavimo.

Išvada. Nesupraskite klaidin- ■ 
gai: taip vadinamos Health Food 
krautuves vengtinos ne dėl ko-

1 kiaušinio baltymas,
Pusė puoduko smulkiai kapoto

: svogūno,
Pusė puoduko smulkiai kapo

to žalios spalvos pipirų,
1 puodukas šviežiai sumaltų

Dilu u kviečiu duonos džiūvėsiu, i
C v -- J

1 šaukštelis gatavai pagamintų
Alien ų, .

1 šaukštelis citrinos sunkos,
Pusė šaukštelio susmulkintų ! 

. ozemary prieskonių.

irgi dv«, einant gulti irgi dvi| Jjs pataria eiti ieškotų viėhos pa
klydusios avies. Taip visi mes 
lietuviai turime elgtis: vienas ki. 
tam talkinti, nežiūrint mūsų da
romų klaidų ir stengtis tų klaidų 
mažiau ateityje padarytį .

tf '

jui.ctą pakabina

Į

amxr-TOJg

Take stock fol Amerkz
Lietuvio Sodybi

miškus,

pakeitęs sayo i|usista|tymą. ąaiįr 
tU PasįHpi &
likosi neucrkalbamas ir Laumei

71P

A
AŽ-Iv.v9tool

Begalimai, sidabriniai, 
Krištoliniai lietus lyja. 
Laisto 
Laisto

rytą, laisto mėtą, 
rožę ir leliją.

Laumė
Kaip vainiką — danguje.
Veršis šokdamas mėgina.
Nuo dangaus nutraukti ją.

Pensininkai klausosi sveikatos patarimų Ąlyuc|o paž- 
monyje, Lietuvio sodyboje.

Nuotrauka M. Nagio ?

PADAVIMAI APIE LAUMES 
JUOSTĄ

Prieš 100 metų vienas danas, 
keliaudamas Lietuvoje užrašė 
tokią legendą apie Laumės Juos
tą, arba vaivorykštę, kuri atsi
mušė padangėje Įvairiomis spal
vomis-Piemenėliai, 

Į lankas ir i laukus. 
Bėkit, rėkit ir dainuokit. 
Su jaunom karvytėm šokit, 
Su lakštingal m giedokit: 
Jau pavasar’-. pas mus!!

Henrikas Radauskas i 
______________________Artoju gj ųępątijfjjęs jąi įF #|- 

norėjęs skini.- su
I Grįžusi į savo lūmus, 
nutarė supinti puikią jungto įr

vaite. Yjętią
vo gr^lįįf pąlociljje. ji pasie
kė jo žemoje jaupiUjtį — ąrto- 
ja ir atėjo pg įį Jauni^iįuį 
ji P^a#jMSJ jp'SM
tas aj^ep ipąę jr nųpiį pas Jį.

kių. Jie būna apačioje storesnį 
ir į viršų smailesni. Toks kami
nas geiiau atsispiria vėjui. Be 

I to," kamine kylančios sudegusio 
kuro dujos po truputį aušta, ir 
jų tūris mažėja, ir jom3 praeiti 
užtenka siauresnės į viršų sky
les. Retkarčiais, kad kaminas no- 
OUmfe, kūpą lĮR^irtintos prie 
jo tjys mųjįųs h storos gekži-

storesnis.
įjlgviau atlai-

WiHRb į HtfH tfvl1s paleng-

primiųipipi 4PV«
metlės.

l^jaųčiajy §yių kiekiui kilti 
ąuįrityp }' kąjjįą laibesnio 
U biteRĖl b.Wlfc Kad medis

ii UįįR l,y> sUnv" 
bįosips žęųjpės šaknys, maždaug 
M* W IIM.Q irios. Iš mo

DIS fclNĄluį iMĄMfilli I P - - - j f f , r t , • pųtąnipp flfp
bFrtpi ' ų. *r g^lviių.

Jie visi vra apiuiodyti.

: nirijMpiriusi 
kti rus i

Chicago, 8, Ill. Wednesday, May 14 ]j». 6



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS SULAS

Klausimus ir medžiagą sięstii'4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632
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(.LIŪS MANDAGUMO RECEPTAS NIEKAD 
NEPASENSTA **

da ji grįš lygiai nei kur jinai 
yra išvykusi....

Sutariant, pažadant, tenka vi-' 
sada. susitarimo laikytis. Jei atsi- Į 
randa net ir labiau viliojančios' 
progos, ankstyvesniš susitarimas 
turi būti ištesėtas. Arba ben( ta
sai susitarimas, mandagiu būdu 
iš anksto įspėjant, turi būti at-; 
šauktas.

Daleiskim, esame susitarę su 
kuo nors sutartą valandą būti' 
namuose, arba laukti telefono ’ 
skambučio, ar kur nors drauge j 
vvkti. Jei negalėtumėm tokio su- į 
sitarimo tęsti, ar mums nereikia Į 
ieškoti būdu žmones įspėti, kad( 
jiems netektų rūpintis, pykti, J 
nerimauti, šėlti?... Į

Jei moteris išvyksta į kurią1 
pramogą su vyru, negi jinai šoks, 
linksminsis su kitais, o tą, su 
kuriuo sykiu atvyko, visiškai 
paneigs bei užmirš? Nejau toks > 
“mandagumas” išaukštins ją 
tų (ir savo pačios) akyse?

Nesvarbu, kaip artimas ar 
Urnas jums yra vyriškis — ar

Sakoma, jogjjnandagumas yra 
karalių privilegija. Tarpusaviu 
santykių žmonėse palaikymas yra 
kaip tik ir pagrįstas mandagu
mo, gerų išauklėįimo taisyklė
mis. Tų taisyklių esmė yra gan 
pasra-ta: bendraudamas su ki
tais, pagalvok, kad tiems, su 
kuo tenka susitikti susidurti, 
tas bendi avimas nebūtų skaudus 
ar sunkus, bet, priešingai,—ma
lonus ir jaukus. Dargiau galvo
kime, kad būtų gera ne mums, 
bet tiems, su kuriais susiduriam. 
Jeigu abipusiškai tokie santykiai 
Lūs jautrūs ir nuoširdūs, jei iš 
abiejų pusių pasireikš tolygu, 
mandagumas, viens kito gerbi
mas • - ar nelengviau bus gyven
ti šiame rūpesčių ir susikrimtimų 
pasaulyje....

. Ypač vyro ir moters santykia
vime mandagumas turi vaidinti 
nemenką vaidmenį. Vyrai pap
rastai laikosi moters atžvilgiu ri- 
tieriškumo, . džentelmeniškumo 
taisyklių. Jie yra jautrūs, linkę 
susirūpinti, padėti, pradžiuginti. 
Iš moters jie laukia tokio pat 
jautrumo, šilumos, atjautimo.' _ _ 
Vyrūs .’juk galima dažnai gerai | — 
nuteikti net menkniekiais, vien 
tik’šypsniu, paprastu jaukiu žo
deliu. . -J

Vyrai, kaipo taisyklė, moters 
atveju pasižymi gan didele kan
trybė. Bet kiek moteris nuside- ■ 
da, versdamos vyrus valandomis 
laukti, kol jos apsirengia, ver
čiant jų laukti kurioje nors gat
vių sankryžoje, neišpildydamos 
kokius, kitokius pažadus! Sakyę 
srm, susitarė • mergaitė eiti su 
vaikinu Į teatrą. Jis iš anksto pi r 
ko bilietus, susitvarkė- Laukia su 
tartos valandos, kad sutartoje 
vietoje susitikti su mergaite. Pra
eina, kelios minutes, praslenka 
pusvalandis >4— .yyras- telefoniio-
ja į mergąįtės5narnųs? Jam atsa-

■'koma, jog j§Įai j>riešjdyį yalan-Svaru lengvesniu pasidaryti, yra 
das su kažkuo’kitu kažkur jau lengviau nedavalgant, negu, kad 
•yra išvykusi. 'Ir nieks nežino ka- sunkiai fiziniai dirbant Pavyz-

.J

jis
yra jūsų teisėtas vyras, ar geras 1 retų su pinklu rankoje 10 
draugas - bičiulis, ar sužadėtinis landų nepaliaudamas

• mandagume taisyklės lygiai pjauti ir kirsti, turėtų pa

džiui, tam, kad numesti savo svo- 
: rio tik vieną svarą, žmogus tu- 

4 va- 
medžius 
.kelti ir 

galioja kiekvienu atveju. Ir juo ’ sudėti nemažiau kaip 14.731 ply- 
labiau artimesnis yra vyras, juo j tą, nukasti 114.900 svarų smėlio, 
labiau neužmirškime to nesens- • rungtis mažiausiai valandas, 
iančic ir labai naudingo mauda-! bėgti 34 mylias arba atlikti pa- 
gurno recepto.

Diet?., nedavalgymas, pasirodo, 
yra tinkamiausia.- suliesėjimo 
vaistas, geriausioji priemonė.

JŪS KLAUSIATE,
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'NE FIZINIS DARBAS, BET 
NEDAVALGYMAS GELBSTI 

SULIESĖJIMUI

negu

Norite numušti svori, suliesė
ti? Lengviau tikslą atsieksite, jei 
susilaikysite nuo valgio, 
kad sunkiai dirbsite.

Dr. Max Millman iš Spring
field, Ill.y kuris rimtai tyrė svo
rio numetimo, klausimą, sako;

‘‘Numesti svarą taukų, vienu

i našius darbus.
j Bet sunkus fizinis darbas ne- 
] garantuoja, kad nepageidaujamą 
: svori jau tikrai ir numesite, nes

po sunkaus darbo visada atsiran- 
. da didelis apetitas ir norisi stip
riau, riebiau ir daugiau paval
gyti.

Ir dar blogiau: nuo sunkaus 
darbo ir perdidelio įsitempimo 
kad ir sustiprėja mūsų raume
nys, bet nuo persidirbimo ga’i 
žmogų užpulti širdies ir kitos jūsų vai 

j pavojingos ligos

Testamentu sudarvma.?
G *

KL. Po mano mirties, kas 
bus su mano nuosavybe, kuri 

banke ir taupymo ir skoli
nimo b-viu sąskaitose, šlakuose 
nekiln' turto (rgal estate) ir as
meniškuose daiktuose, kaip au
tomobiliu, brangenybėse ir kt.

Juzė D-tienė

ATS. Visa nuosavybė, esanti 
u; turės pereiti per 

vadinama Probate teismą.

2759 W. 71st St., Chicago, HL
EŪFESTIA'GAJ L5PILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI ® KOSMETIKOS REIKMENYS

m. metrxifb. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, VU.<- 
Trėvšg, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankos 
l. Raukflo, tir. Kazio Griniaus, taip pat K. Matuaevičiaua ir ? 
Xeflaui ftraipenlai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis % 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kaiuboe, X Rūkžtelėf ir X Vara?

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rtlytojof b tea 
Esi-! lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie čafei
Švente* bei jų Irt ori j a Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtfliuml ir surinktais ducfmenlmJ 
bsl užkulisiais. Studija yri 151 pusk, kainuoji tX

■® VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tpraky 
tu luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne muks 
gyvenimo bruožų spražymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ti 203 puslapių knyr 
parduodama tik už SI. c ;•

, Luvru V u KASIS PAMARYS. Henriko Tomo-TtmaL«3w> 
iAomlai y f rąžyti studija apie Rytprūsius, remiantis Pakslnže 
Labguvos apskričių duomenimis Apralymaf Jdomfis kiekvicnAj 
Heturiui. Leidinys Dluatmotw nuotraukom!*, pabaigoje duodam, 
rltovardžiij pavadlnim&'wtr Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba 
aaudlngoje S3S pust knygoje yra RytąrflatĘ UmMapla. Kaina t**

> KA CAUM13 LIMA, rąžytojo* Petronėlės Orintaftė# att 
minimal ir mintys apl* tamenis ir vietas neprlk. Detuvoje ir pfr 
maišiais bolževikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapi 
bet kainuoja tik 15.

1 JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, netrrp?a> 
bu ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik t> 
Pargio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa 
siją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus tef»* 
Kayfa ya didelio formato, 2C5 puslapiu, kainuoja ff.

j.y SATTMNfS NOVKUES. M. toačenko Hryba. J. ValaSRk 
rasimas. pel knygoje W «vnojtMV aovati<_ Kaina fi

gaiaamot Wakjlcacwa, IYI5 Sa. IaM©4 BL, UWlea^ 
1* OmTbi! SRftt

Atdara šiokiadieniais nuo
5 fsL ryto 10 vai. vakaro.

Tel. 476-2206

Bayer* relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol can't touch.

Tylenol works on minor arthntis pain
but does nothing for inflammation. 
Taken regularly Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief

Bayer The wonder drug that works wonders."
'-*ad 3TV3 loitow >ar- 3 pair. than iO Ocyi cor^uM a physacr .-*m«d>aWT.

NAUJIENOSE GAUBIA GAUTI:z

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(D tomai ____— ......... ...... ........... ............ 110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl._______________ 1^.00
U dalis, 229 psl. ?f,.00

3. Miko ŠHeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.  55.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. PakarkUo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _________________ |4.00

6. J. Venclare*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V?HKUL
60 psL p.oe

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St., Chicago. UI. 60606 siųs
kite čekį h- pridSkta vien% čolerj penduattmo If'akJoml.

i

KL. Pauškinkite man fermi- 
r.ą i gucy; k L jis imi.dujamas 
tesrumenlą sularsr.l? Gytė š-tė

AT. Legacy terminu vadina- 
ma-s testamento sud; r\ ?.\o kil- 
rui jamas tutins, kaip cnt ai ban
ke pinigai, akcijos, stakai ir t. 
p.) k'i is užrašomas k šlamen
tu..

KL. būkit malt nūs paaiškinti 
sąvoką bequest? Kada ją galima 
panaudoti testi.n; .r.lą surašant?

'failas K.nas

ATS.Eequc.st traminu vadina
mas iKtkuris kilnojamas turtas, 
kuris testamentu užrašomas, 
p?z.. knygr klc’-cije, pianinas 
ir p:, n. dalykai.

KL Paaiškinkite t.rmrią le- ] 
gatep kai suri.'š.-m^s kam. nors 
testamentas. Genė \V-nė

ATS. šis terminas panaudoja
mas 4uo atveju tam asmenkii.ku 
riam kilnojamas turtas užrašo
mas.

KL. Paaiškinkite kada galima 
panaudoti terminą nobeficiary 
testam.'sntą sudarant. Algis S.

ATS. šiuo terminu vadina
mas asmuo, kuriam leslamerutu 
užrašcina dovana.

tam orui esant. Tos tabletėj nėr^ 
bū linns \ar .cti ir bėgikui gali bū
ti žalingos (harmful).

Pr. Petitas
P.S. Pasinaudota "Be Heathy” 

žurnalo informacija.

KUR NEMUNO VANDENYS 
PASIEKIA JŪROS PAKRAŠ

ČIUS
Tarp Klaipėdos šiaurėje ir 

Labguvos {lietuose bei Kranto 
piiestelio pajūryje plinta didžiau 
sias gėlaus (saldaus) vandens tel
kinys, Kuršiu Mariomis vadina
mas. x

Ilgiausia jo vieta iš šiaurės į 
pietus yra 56 mylios (anierik), 
o didžiausias platumas — 28 my
lios. Jo plotas yra beveik 600 
kvadratinių mylių (Michigan La
ke turi 22.400 kvadr. mylių)-

Kuršių Marios yra. didžiausias 
pakraščių gėlojo vafldens telki
nys. kuris ties Klaipėda jungiasi 
siaura vaga su Baltijos jūra.

Nevisada Kuršių. Marių van
duo buna gėlus. Kai iš jūros 
pusės pučia stiprūs vėjai, tai į 
mares vėjas atvarojūros van
dens. Tas sūrus vanduo tačiau 
nesiekia toliau, kaip Ventės Ra
gas. Tuo meto į Kuršių mares 
atkeliauja ir gyveha tikrosios 
jūrų žuvys, kaip plekšnės i r

vynių metu išviso Kuršiu 
rėjna įteka 250.000 kubinių pėių 
vandens į sekundę, šis vandu|lat 
neša su savim daug dumblo*ir 
vnėlio, o kai keliauja kartu yžas, 
lai ir akmenų. Tokiu būdu Kur
šių Marios šiaurinėje dalyje nae. 
tai iš metu seklėja ir didesniems 
laivams i Klaipėdą įplaukti rei
kalinga kasmet gilinti vagą, kuri 
iš Klaipėdos uosto veda į jūrą. 
Išviso laivai su didesne gremzle, 
kaip 12 pėdų į Klaipėdos uortą 
įplaukti negali.

Kuršių Marios šiaurėje y m 
seklios, vidutiniai-turi 9—11 pė
dų gylį Pietuose yra žymiai gi
lesnės (iki 20 pėdų).

Lietuviškd^e, šiaurės dalyje 
Kuršmarės dugnas yrą smėlėtas. 
Pagal Kuršių Neringa per ma
res einą gilesnių vietų grandis 
ir per čia vyksta su Nida susisie
kimas garlaiviais.

Kol Kuršių Neringa buvo ne
apželdinta, Kuršmarių seklėji- 
mas vyko gan. sparčiai. Kopas 
apžęldžius, smėlis sustojo kelia
vęs ir seklėj i m ui tuo būdų buvo 
užkirstas kėlias!

O, Tos Moterys.-.

— Laikrašty, žiūrėk, parašy
ta, kad A.merikoje moterys kc-

KL. Maksnėkite paaiškinti, 
koks yra skirtumas tarp testa- 
■men to vykdytoj o (ekzekutoriaus) 
ir administratoriaus? J. P

ATS. Testamento vykdytojas 
(eksekutorius) yra Jjrismo skiria 
mas asmuo testatoriaus, kad jo 
nuridymu vykdytų parėdymus, 
išvardintus testamente.. Gi testa
mento administratorius , vraktor 
sniQ skrisimas asmuo, kad ipaskir 
•lytų mirusio turtą, to asmens, 
kuris neparašė testamento. P.Š.

* JJt

NAUDOKITE savo gerą 
NUOVOKĄ

Jei nori bėgioti?

1 menkės.
Nemunas, tekėdamas Kurš

marių link, neprieina prie pačių 
marių, bet tolokai nuo jų išsiša
koja į visą eilę rankovių, — at. 
lajų, kurie kiekvienas turi savo 
skirtingą pavadinimą. Tie atla- 
jai yra Amata, Gilija, Skirvytė,

smetikai įšleidžia dvigubai dau
giau pinigų, negu, kad kraštas 
skiria apsiginklavimui/

— Bet tu atmink, kad moterų 
ir pastangos yrą sunkesnės ir 
jų laimėjimai yra dvigubai sun
kesni! i

Nemunėlis. Be šių , rankovių į 
Kuršmares įteka .-pietuose Dęi- 
mė, o šiaurėje Minija.. ... ■ 1?..

N. . Vandens kiekiai, kuriuos atne
ša šios upės yra dideli. Ypač pet- pinti.

• Vienas berniukas, paklaus
tas, kodėl jis meldžiasi tik vaka
rais,' paaiškino: “Dienos metu 
aš ir pats sugebu savimi pasirū-

* Ar matei savo šrdies ligų gy 
dytojų, jei esi viri; 35 mėtų am- 
žiaus ?

* Ar turi gerus batus?
s Ar Iiegioji per trafiką ? Pa

sui nk mažesnį.
* Nevalgyk 2—3 vai. prieš bė

ginėjimą.
* Nįegerk vandens 30 minučiū 

prieš bėginėjimą.
* Vietoj to, gerk vandenį tuoj 

po to bėgioj imo.
s Nešiok lietaus rūbą-nailono, 

jei bėgioji lietuj lyjant.
s Nebėgiok tamsoje, gali su

sižeisti. Jei tamsa siekia iki 80 
pręc. matomumo, tai bėgio
jimą atidėk sekančiai denai.

* Nešiok patogius rūbus. Ne
naudok druskos tablečių ikarš-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia/' didžiausia ir- turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizaciją lietuviams ištikimai tarnaujanti jaū j>er 97 metLU.

SLA — atlieka kulterinius darbus, ir kitiems, kurie tuoc 
z darbus dirba, ‘ ' į . . ' ...

SLA-—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ĮHLUONĮTS doleriu 
apdraudų savą nariams. ‘

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelz.^ 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas fili/ 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000* • 1 - < .

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — • Endowment 
Insurance, kuri- ypač naudinga jaunimui, ■ siekiančiam *, 
aukštojo mokslo br Ju gyvenimo pradžĮair ^ \

KIA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudar nl 
$1,000 apdraudoa sumą temoka 'tik S3-J00 metama,

STA kubpu yra visose lietuviu kolonijose. 
Kreipkitės į savo apylinkės: ku 
Jie Jums mielai < pagelbės J. SLa;

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMiĖRIČA

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 
TėL (212) 563-2210 V < • .

■ ’ . * : - r -• j’.; • ;

Ini LICDAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANU 
ATEINA LIETUVĄ

700 Dūfliapiu knygĄ. kurion radėjo viską, ki* bei kad* tr 
Set kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Ltetuv*, lietuviui 
tr lietu vi p kalbą. Jis mokėsi kartu su krm. Jaunium ir prof. M. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, pad ari 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruodė tikslini vęrtimu« 

Ir patarė mums toliau studijuoti. /

Kata m. rtrUHaL R. : —

F HAUIIBSrOl
& Saldes St, BE^agu, D3 MMB

f ———— —. - - - - .
5 — Naujienos, Chicago, 8, UI W«dne»d|y, M<y 14, 1986



ST PETERSBURG. FLORIDA
JAV Lietuviu Bendruomenėj 

Floridos apygardos sirvažiavinias 
(vyko St. Petersburg Floridos

16-17 d.<L

Suvažiavime dalyvavo šių Flo
ridos ir Georgijos valstijų Lie
tuviu Bendruomenės apylinkių 
atstovai: Atlantos, Auksinio i 
Kranto, Miami, Palm Beach, St- 
l etersburgo, Sunny Hills ii Day
tona Beach atstovybė. Suvažia- j 
vimą atidarė LB Floridos apygar 
dos pirmininkas Adolfas Arma
lis. Invokaciją skaitė ir mirusių 
prisiminimą — pagerbmą prave
dė LB JAV Krašto valdybos ir 
tarybos narys kun. V. Dabušis. 
Suvažiavimą raštu sveikino LB 
Garbės pinpininkas prel. J. Bal
konas, Vliko pirmininkas dr. K. 
Bobelis, pasaulio LB valdybos vi- 
cepiriųinibkas S. Jokubatiskas ir 
Floridos lietuvių klubo pirminin
kas A. Karpius, žolžlu sveikino 
^ųvažiąvimą globojusios St. Pe
tersburg© apylinkės pirm. Algis 
Dūda. Suvažiavimas praėjo dar
bingoje ir draugiškoje nuotaiko
je. Apart einamųjų reikalų, buvo 
paliesti ir plačios apimties klau-, 
Simai: kultūrinė veikla, sociali- Į 
n.’ai reikalai, politinė veikla, lietu ’ 
viu teisių gynimas ir OSI, orga
nizacinė veikla, išeivijos lietuvių' 
santykiaj- su Lietuva, lietuvių ■ 
organizacinė strurktūra po 30 
metų, šiiios klausimus referavo 
apygardos pirmininkas A. Ar
malis, A. Karnienė,\kun. V. Da
bušis, M: Krasauskas ir K. Urb- 
šaitis. Visi jie*yra LB Tarybos 
nariai. Bediskutūojant šiuos vi
sus klausimus buvo prieita prie 
Įvairių aktualių pasiūlymų atei- ( 
ties veiklai.,Ryškesni būtu šie: 
suregistruoti visus Floridoje j 
venančius lietuvius, organizuoti 
naujas LB. apylinkes ir verbuoti 
narius, intensyviau veikti gyve
namo krašto politinėse partijo
se, išplėsti socialinę veiklą apylm ! 
kėsė, organizuoti Floridos lietu
vių dienas bei dėti pastangų, kad 
į lietuvišką veiklą būtų įtraukta 
daugiau jauninxb^. Suvažiąanreo 
eigoje buvo gerSi žinomo LB vei
kėjo R. Česonio paskaita. Prezi- ( 
dehto Carterio laikais jis buvo' 
defegacijosj .narys Madrido kon- j 
ferįnei jbjei lŠgirdome labai įdc-I 
mips įvairias -diplomatijos užku
lisių nuotykiui, ypatingai ver
tus^-prisiminti dabar, Vienos kon.r; 
federaeij'os išvakarėse. 'Baigiant' 
darbo posėdžius, buvo atidaryta 
Rimgailės Zotovienės meno kū
rinių paroda. Dailininkę pristatė 
A. Vaškelis, apibudindamas jos 
darbų pobūdį. Ši paroda labai 
praturtino suvažiavimo progra- Susirūpinę avalynės kokybe, fab

7 menu

KNT NAMLS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

EDERAL SAVINGS
Sausio 23 d. Kaune

Vytautas Kasiulis Studijoje
S I

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

*V PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

f

Antrąją suvažiavimo dieną, 
jau po gero 'oilsic, įvyko šia. Darbi 
proga rengtas uanketas. Jo metu ' Kalbė o 
buvo pagerbta St. Petcrsburgo • 
kolonijos gyventoja Viktorija 
Jacobson už jos nenuilstamą dar
bą lietuviškoje veikloje. Ajxiova- 
nojus ją gėlėmis, gausaus ban
keto dalyviai sustoję .pritarė pa
gerbimui griausnimgaiš ploji
mais.

. Nuotaikingai banketą paįvai
rino vaidintojų būrelis su links- 1 
ma komedija “Aš numiriau’’.'__
dino: G. Puniškienė, A. Matei
ka, S. Velbasis, K. Gimžaitkas 
ir J. Taoras, Režisavo S. Velba
sis. Tai buve lyg ir to vaidintojų 
būrelio dešimtmečio sukaktis. 
Tas vaidinimas buvo pastatytas 
prieš 10 metų LB St. Petersbur- 
go apylinkės pastangomis- Kai 
kurie pirmieji dalyviai jau mi
rę.

Vyrausią banketo šeimininkė 
buvo Gražina Jezukaitienė. Ji, 

, kaip apygardos valdybos rengi
nių vadovė, pristatė ir vaidinto- pas nelabai paisė, 
jų būrelį, smulkiau atpasakoda-; _ Tai ką, ar nenori mokintis? 
ma jo buvusią veiklą.

- Mūsų 
kybė pagerėjo, tačiau brok< 
sumažėtų, jeigu kiekvienas 
tumėm atsakingiau ir sąžiningiau. 
Pernai nubav.dėm daugiau kaip

SEPTYNI GAVO LAISVĖS 
MEDALIUS

WASHINGTON, D C. — Va
kar Baltuose Rūmuose preziden
tas Reaganas įteikė 7 pasižymėju 
siems amerikiečiams Laisvės me
dalį. Tai aukščiausias pagarbos 
ženklas, kurį gauna daug kuo 
pasižymėjęs amerikietis. Atvy
kusius pasitiko ponia Nancy Rea
gan ir prezidentas.

Laisvės medalius gavo:
.1 1. Earl ‘Red” Blaik,

West Point geriausias 
instruktorius.

• 2. Barry Goldwater, respubli- kai- Daugelis žmonių dirbs įpias- 
konų vadas.

• 3. Helen Hayes, teatro aitistė. 
' 4. Gen. Matthew Ridgway, gy
nęs Berlyną nuo komunistų.

5. Wermont Royster, žurnalis-

j .
J

-it-

B FOK SALI 
— PtrdftvimH

k*AL IHATI FOR 1ALB

VISŲ INFORMACIJŲ KRJŪPTIS fc

TeL 847-7741Vai krepšininkai nugalėjo
Madrido “Realo” krepšininki 
95:87. Tai penktoji kaunieči 
pergalė Europos šalių čempion 
taurės finalinio turnyro rungty
nėse. y'

Ten Jam Nebus Reikalinga

Vienas karininkas iš Chicagos 
>u savo šeima apsistojo pietinė
se valstijose. Savo mažą sūnų 
jis pasiuntė į Sunday School. 
Pradėta mokintis nuo dešimties 
Dievo Įsakymų. Tačiau, berniu-

TISŲ RO8IĮ) DRAUDIMO AGENTUI! 

BACEVIČIUS - BELL REAL 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

Kvffer Vietoj Laikrodžio

Vytautas Tamulevičius “Vals
tiečių laikraštyje” rašo:

Sugedus laikrodžiui nunešiau
(Panevėžys, Rės-

— Tai ką, a 
! —paklausė tėvas.

— Nelabai. Juk mes čia tik
laikinai esam. Kai sugrįšim į Chi- į 
cagą tie įsakymai mums nebus Į

Į reikalingi —- teisinosi sūnelis. ;
Naujas Skyrius Kauno Knygyne' j j taisyklon

Kauno centriniame knygyne; Pllblikos 28>‘ lėmėja apžiū- 
atidarytas dar vienas skyrius — Į 1 ėjusi nustatė diagnozę: reikia 
informacijos ir bibliografijos, i keisti korpusą, o tai uz-ruks Ke- 
Kur rasti reikiamą spausdinį, savaičių, 
knygų pirkėjams pataria to sky 
riaus knygų žinovės.

Komunistinė Talka . i

patalpose, apsaugos elektros lai
dus nuo perdegimo ir tuo pačiu 
padės užkirsti kelią gaisrams.

E. L-

1 
8

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras in ves-, 
tarimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. .

Didelis, gražiai Įrengtas bungalow. 
Nebrangus- . - _ -.......... - -

ŠIMAITIS REALTY

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku- 
siems įš Lietuvos ir kitų 
kraštu. Kreiptis: A & L 
Inc, Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191. .

I

I

•** i

Dengiame ir taisome visą rQ^ 
šią stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tąlman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 dr 737-1717

’NSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd StAtėjau atsiimti, bet atsiėmiau 

tik pažadą. Po to lankiausi dar 
penkis kąitus, bet nieko nepe- 
šiau.

Jau praėjo pusmetis, o aš vie
toj laikrodžio ant- rankos, kiše-

UL-K.V. S-ga Ramovė atstovų 
suvažiavimo metu ruc-šia ban-

į)UVr»s Komunistų partijos XXVII su-}
futbojo važiavimo garbei-Lietuvoje vasa.. i

Lrio 15 d. skirta komunistinei tai-; nėję nešiojau kvitą Nr. 097340,
kuris išrašytas 1985 m. rugsėjo

į linėse darbo vietose, kiti — tvari 5 d.
kys aplinką, talkins statybinin
kams. Kaip “Tiesa” skelbia, tai!

! bus taupumo, ūkiškumo mokyk
la. Pvz., Kauno viena auto trans
porto Įmonė perves į taikos fon.’ gaminti naują produkciją — elek

polio1 dą 1000 rublių,’kuriuos kclekty-. tros skydus.
Juose įmontuoti miniatiūriniai

sargai”. Įjungs ir išjungs šviesą

6. Dr. Albert A.- Sabin, p__
>kiepu išradėjas. j vas uzuirbs talkos dienų.

! 7. Walter H: Annenberg, JAV- ——------ — —!--------
ambasadorius Anglijoj. —

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
'Vilniaus “Bato" Fabrikas Į 

Per metus Vilniaus “Bato”fab 
rikas pasiuva beveik 91 tūkstan-!

x • ' t *

t j porų vyriškos ir moteriškos' 
avalynės. Jis taip pat taiso pane- ■ 
šiotą avalynę, skėčius lagaminus^' 
gamina įvairią odos galanteriją. Į

a

ketą gegužės mėn. 24 d. (šešta- GOVERNMENT HOMES }
dienį) 7 v.v. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose.

•Nature’s Remedy.
for GENTH, OVKNKHT TĖŪTf Of CONSTTPATIO^

? į Lietuvą
1 RUŠLIŠ įi.SS'yHJ

1 i h ■ ■■ ■ p
(įskaitant perlaidą 

ir apdraudą)
Mažiausioji perlaida 30 rub

lių. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant vinis 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

Gramercy
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

t

Automatinis Sargas Pastatams

Ukmergės remonte mechani
nės gamyklos kolektyvas pradėjo

$0kp Šileikioapsakymų knyg? j

^AuĮ^riųs ^yajždųpja liehj^hĮ.}< 
.^^vėnjąią^j&ųp/^Xšimtmečio 
pradžios'^JI-'Pasaulinio kare 

ilgėsni^ir: trumpės^, apsa
kymai, 184 pšL: Kaina? $5.

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729’So. Campbell j 

Ave., Chicago, IL 60629.

i
Malonia: kviečiame col. Bantu- I 

vėnus, p.p. Birutininkes, Šaulius 
ir lietuvišką Chicagcs visile menę 
bankete dalyvauti.

Stalus užsisakyti pas K. Juškai- 
tį tel. 436-6641 ir pas p. Ivašaus- j 
kienę tel. 925- 6193.

Programoje: vaišės 
dalis ir šokiai.

from $1 (U repair). 
Also delinquent tax property.

Call 1-805 - 687-6000 
Ext. GH. 9617. 
for information.

REPAIRS — IN GENERAL 
JvairiJs Taisymai

Sfc

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, T«L 254-745®

meninė |
1

. --.Voldt/bn
I

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ Qr _ 
Triaminic-12® Tablets 

■For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

Sando: Inc . Lincoln. Nebraska 68501.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
iei moiiatės keliauti — kreipkitės į LietuviĘ įstaigą: Į 

American Travel Service Bureau 
9727 S. Wagt‘.Tū Ave^ Chicago, Ill* 60643 

TeleC 312 238-9787
> Rsmekajuf patamiTlniaj lėttuvų, tra akini ą. IclTq keEo-
jcruL»e*i, nes Dučių, ir Muiomooiuu nuomavimo rezervacijai; Parduoda- 
te^onių. draudimas; Organizuojame keliones i laetuvą ir kitus kL'sktua; 

Sudarome likvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj! ir teiki ame infer-1

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS. SKALBIMO 
Et DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. ' 
Herman Dečkyi

. ,<-TeL 585-6624

help WANTEtkV- Male-fem alp 
Reikia. Darbininky iJc Darbininkiy

Taip pat daromi vertimai, gimink 
’škvietimat pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

GOVERNMENT JOBS 
,$16,040 — ^59,^3Q/'year. 
Now Hiring* -Yotfr.-Area.

Call 1-805-687-6000 
Ext. R - 9617

For current federal list

r;

Rb-

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Pageidauju lietuvės moters — 
kompanijonės gyventi mano na
muose Marquette Parko apylin
kėje. Duodu kambarį.

Tel. 434-7174.

i

: - Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS :

Darbo valandos: Kasdien: mic 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro. 

8ežU±: nuo 9 vaL r. iki 12 vai- <. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
M4> West 63rd Strwl 

Chkaage, DL 60621

s

Ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107 i

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

e Nature’s 
Remedy.

• Tiupyjrtte skrisdami Chartered tektavaix, tik Tetxu reservaoa neL» 
£ ankjto — priei 45-60 dienp- J

Nexl time you need a laxative, get reset 
the Nature’s Remedy way. Gently. 
Overnight
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

Dažo namus iŠ lauko 
Darbas garantuotai.

4G12 S. Paulina St

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGY8
Darbo valandoc 

Kno 9 ryto iki 5 vai- popiet, 
leštadieiriais pagal rusi tarimu

•606 S. Kodzla Are. 
Chicago, HL 60629
TeL: 778-8000

Newark, N.J. 07102
Ėst. 1947

■

TOHNGTBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

Naujienos, Chicago, 8, Hl. dnesday, May 14, 1986 J

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY
STE 
^*CXAG£ 
FOR DC TAKA

PASSBOOK 
SAVINGS...

Interact &»♦•< 
Faid or, $>***<»

IntecMt Compounded 
I^-rWy Pud Quarterly

see us for 
financing.

AT OUt 10W IATB

i ESC K "
Mutual Federal 
SavinasandLoan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peler Kazanauskas, Pres. Tel.: 847*7747 

■MMi ltoa.TUe.Fr 1.6-4 Thur.S-4 tat. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 190$ .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruoAta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos0 
teleista knyga su legaliikomls 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje.

ltoa.TUe.Fr



