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Vakar

Izraelio, 
centrus 

išskridi- 
lėktuvai

DUJŲ VAMZDŽIAI 
BUS NUTIESTI

Liepos 25: Jokūbas p., Kristų 
pas, Mangirdas, Aušra, Lėlė, Da 
martis. i

NELEIDŽIA UNIJOS 
NARIAMS MELSTIS

VARŠUVA, Lenkija 
miesto centre susirinko 300 dar

hininkų, Solidarumo unijos na
rių, padėjo vainiką kardinolo 
Višinskio garbei, pasimeldė ir 
sugiedojo populiarią lenkišką 
giesmę. Tuojau aikštėje atsira
do policininkų būrys, atsirinko 
iš dainuojančių labiau energin
gus ir išsivedė, o kitiems liepė 
tuojau išsiskirstyti.

Netrukus į tą pačią aikštę at
ėjo kitas karių būrys ir nusine
šė kardinolui Višinskiui padėtą 
vainiką. Po to pro aikštę pra- 
maršavo karių batalionas. Ka
riai pareiškė, kad jie mini 38 
metų sukaktį, kai Sovietų Są 
jungas kariai užėjo j Varšuvą

re lis.
Liepos 24: Kristina, Živilė

Vaižebutas, Balanda, Seigis, 
Irta.

prez. Miterandas laužo tą susi
tarimą ir duoda paslaptis ru
sams. Yra pagrindo tarptauti
nei bylai. -

Prez. Reaganas išklausė teisi
nės pozicijos ir ranka numojo, 
ši byla labai ilgai užsitęstų, ji 
būtų beprasmė. Jis patarė pre
kybos departamento teisinin
kams bei- ekonomistams reika
lą kitaip panagrinėti.

Prąncūząi nebekalba
, su Amerika

— Prez. Sadam ketvirtadienį 
pirmininkavo ministerių kabi
netui, Revoliucinei tarybai ir 
Baath partijos vadovybei. Ira
kiečiai pritaria jo vadovybei,

Liepos 26: Ona, Greitutė, 
Gluosnis, Meilė, Basis, Cel i j a.

Į Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:17
Oras ' saulėtas, Šiltas* taki-

IRANAS GIRIASI LAIMĖ
JIMAIS IRAKE

Irano ka 
pranešė

Viceprezidentas G. Rush 
buvo Chicagoj, Springfiel- 
de ir tarėsi Illinois guber

natorium Thompsonu.

riams pavyko išnaikinti 
Trako karių, saugojusių 
Basros pakarštj.

J Gerai paruoštas Irano

IMSIS PRIEMONIŲ PREZ. 
MITERANDUI - SUVALDYTI

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas, patyręs apie 
prez. Miterando nutarimą duoti 
rusams' paslaptis stipresniems 
plieno vamzdžiams gaminti, pa
tarė prekybos departamentui 
panagrinėti, kokių priemonių 
JAV galėtų imtis prieš šitokį 
prancūzų elgesį.

Jam. buvo patarta traukti 
prancūzus teisman; JAV-se vei
kia įstatymas, kuris draudžia 
duoti kitiems gamybos paslap
tis. Prancūzų valdžia, gavusi 
tas paslaptis, pasižadėjo niekam 
jų nebeduoti. Tuo tarpu dabar

Izraelio vadovybė pranešė, 
kad jų aviacija ir artilerija puo
lė palestiniečių ir Sirijos pozi
cijas. Jj pastebėjo, kad tai ne 
reiškia karo veiksmų atnaujini
mo. Izraelitai sustabdys šiuos 
apšaudymus, nes jie yra tiktai 
atsiliepimas į penkių Izraelio 
karių nužudymą. Izraelitai šiuos 
karo veiksmus nutrauks, kai 
palestiniečiams primins penkių 
Izraelio karių nužudymą.

PREZ. MITERANDAS PLANUOJA EITI 
CHARLES DE GAULLE KELIAIS

JIS PASIRYŽĘS DUOTI RUSAMS AMERIKOS GAMYBOS 
PASLAPTIS DUJŲ VAMZDŽIAMS GAMINTI

Kalkutos centras, iš kurios Indijos premjerė Indira Gandhi išskrenda 
j New Yorka, kur kalbės antradienį. ’ * -

Britų policijos vadovybė 
atleido visus aukštesnius kari
ninkus, dabojusius Buckingham 
rūmų saugumą. Ateityje sargy
bos pasikeitimo metu turės Ąili 
sargybą. Premjerė I. Gandhi tvirti

na, kad Indija nėra joks 
Sovietų Sąjungos satelitas. 
Indija yra nepriklausoma, 

norinti taikiai sugyventi 
su kaimynais.

— Amerikiečiai neužmirš 
prancūzų užsienio reikalų mi 
nisterio Claude Chcysson, kuris 
yra didelis Amerikos ėdikas.

PARYŽIUS. .— Prancūzijos, 
prežidentas Fr. Miterandas, ne
kreipdamas dėmesio Į prez. Rea
gavo nutarimą neduoti Sovietų 
valdžiai pramonės paslapčių du
jų 'vamzdžiams statyti, ėmėsi 
žygių, kurie* užtikrina, kad tas 
darbas būtif tęsiamas.

Amerikiečiai, • gamindami di
delius, kiekius plieno vamzdžių, 
rado specialų būdą tiems vamz
džiams sustiprinti. Prez. Car
teiris, norėdamas padėti pran
cūzų pramonei, sutiko perleisti 
prancūzams plieno vamzdžiams 
gaminti t naują būdą su sąlyga 
tos ’ paslapties niekam neduoti. 
Prancūzų - plieno pramonė da
bar yra nacionalizuota, tai nie
kas .kitas šios gamybos paslap
ties nežino, išskyrus prancūzų 
vyriausybės plieno gamintojai. 
Tuo tarpu prez. Miterandas, ne
kreipdamas dėmesio į prancūzų 
duotą pažadąniekam paslapties 
neduoti, įsakė paslaptį duoti So
vietų valdžiai, kad jie greičiau 
gamintų1 plieno vamzdžius na
tūralioms dujoms iš Sibiro siųs
ti į Vakarų Vokietiją ir Pran
cūziją. ; .

-Prancūzijos prezidentui buvo 
priminta, kad prancūzai yra pa
sižadėję šios gamybos paslapties 
rusams, nebeduoti, tada prezi- 
dentasėJ^fiterąnd.as atsakęs, kad 
tas pažadas esąs mažareikšmis.; 
Dabartiniu metu Europos dar
bininkai neturi- darbo. Jis ma
nęs, kad dujų vamzdžių gamy
ba ‘ duos Europai reikalingą 
energiją ir yakarų Europoj pa
didės ,<įarbąi. Vs-, i. y

JI BUS NEW YORKE, WASHINGTONE, 
LOS ANGELES IR HAVAJŲ SALOSE
— INDIJA NIEKAD NEBUVO IR NĖRA SOVIETU ĮTAKOS 

SFEROJE, — PASAKĖ ATVAŽIUOJANTI I. GANDUI

pasitarimų su Solidarumo uni
jos atstovais nevedė, nors tre
čiadienį paleido 1,227 lenkusj 
nuo praeitų metų gruodžio mėn. 
laikytus stovvklose.

BRITAI MAŽINA F ALK- . 
U AND S AL V SARGYBĄ

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų kariuomenės vadovybė su
mažino Falkland salų sargybą 
fet tos sargybos visai dar nepa 
naikino.
‘ Iki šia meto, po argentiniečių 
invazijos^ britai saugojo 20P 
mylių ruožą aplinkui Falkland 
salas-’ šiandien britų karinome 
nės vadovybė paliko tiktai 15( 
mylių ruožą. Aplinkui salas sar
gybą eina keli Britų narlaivia’" 
Salose yra britų lėktuvai ir pas i 
ruošę kilti lakūnai.

Salose yra dar apie 2,000 la 
vonų, kuriuos argentiniečiai no 
retų -atpažinti, bet britai argen
tiniečių dar neleidžia į salas 
Britai nori pirma atnaujinti dip 
________i ryšius, sutvarkyti f i 
nansinius reikalus, o tiktai tad; 
jie leistų argentiniečiams pri 
eiti prie savo karių lavonų.
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savo žemes.
josios priešai palei- 
kad Indira, pirkda- 
gainintus ginklus, 

sukomunistėjo, kad pati Indi
ra Gandhi Indiją įtraukė į so
vietinių satelitų skaičių, bet tai 
yra gryniausia politinių josios 
priešų propaganda. I. Gandhi 
tori draugingų santykių su Ki
nija, su Aiganistanu ir kitais 
kraštais, bet tai nereiškia, kad 
ndija lapo satelitine valstybe. 
Rinkimus laimėjusi I. Gandhi 
nori ir amerikiečius įtikinti, 
<ad pati Indija nekomunistėjan 
ii ir nesukomunistėjusi. Ji nori, 
kad amerikiečiai prisimintų jo
sios tėvo poziciją komunizmo 
fcikalu.

Indija nori išblaškyti n teisin
tas žinias apie Indiją, sukelti 
susidomėjimą šiuo kraštu ir. 
svarbiausią, nebijoti investuoti 
\mcriko? kapitalų, kad galėtų 
aust printi krašto pramonę.

WASHINGTON. D.C. — Vo
kietijos kancleris H. Schmidt 
pareiškė, kad natūralioms du
joms vamzdžiai iš šiaurės Rusi
jos iki Vakarų Vokietijos bus 
pravesti ir nutiesti. -— Ne tik 
prancūzai, bet ir britai bei vo
kiečiai prisidės prie tų vamz
džių statybos, — pareiškė j San 
Francisco bealskridęs vokiečių 
politikas.

— Jeigu prezidentas Reaga
nas bandys taikyti sankcijas 
prieš prancūzus ar kitas valsty
bes, tai visa tai dar labiau at- 
šaldys JAV santykius su Vaka
rų Europos valstybėmis, — pa
sakojo Schmidt.

Schmidt patarė nekreipti di
delio dėmesio į šį vamzdžių in
cidentą. Jis netrukus bus už
mirštas. Tarp Vakarų Europos 
ir Amerikos vra visa eilė kitu 
susitarimų. Reikia žiūrėti, kad 
jie neiširtų.

— 17 dienu prabadavęs Ser
gei Petrov ir keturias dienas 
praleidęs su atvažiavusia žmo
na, nutarė baigti bado streiką, 
nes Sovietų valdžia nutarė jo 
neišleisti. Valdžia patarė jo 
žmonai pasilikti Maskvoje, bet 
nė vienas šių sąlygų nepriėmė.

Juri Blagovlesnikov pra
badą vo 12 di.nas. bet rusai jo 
neišlcidž.a. Jis taip pat melė 
badavimą, bet teko jj vežti ligo
ninėn.

Library of Congress 
Periodical Division 
Washington, D. C ‘

NEW DELHI. Indija. — Indi
jos premjerė Indira Gandhi 
tiandien pareiškė, kad antradie- 
lį ji išskrenda į Ameriką, kur 
rengiasi praleisti 9 dienas. 
,’remjerė bus New Yorke, 
Washingtone, Los Angeles nries- 
e ir Havajų salose. Indija nie
kad nebuvo ir nėra Sovietų po- 
itikes , satelil?, — pareiškė 
iremjerė. — Amerikoje aš ne
iti išsklaidyti šią neteisingą 

ruomonę apie Indiją.
Savo laiku Indijos politikai 

oaskleidė gandus, kad pati Ifi- 
lira Gandhi yra komunistuo- 
anti moteris, todėl ir visą In- 
liją įtraukė į Sovietų politikos 
>rbitą, bet nei Indira, nei jos 
žaidoma Indija nėra sovietinė.

New Yorke Indira Gandhi už
suks j Jungtines Tautas. Ji yra 
pasiruošusi tarptautinėj įstaigoj 
pateikti žinių anie dabartine 
ndiją.

x Praeitą savaitę įndira Gąndhi 
aiiįiėjo Jabąi .svarbius rinkimus, 
i'osios priešai, daugumoje seni 
dvoką tai, pačioje Kongreso 
rarlijoje buvo išvystę prieš 
premjerę nukreiptas labai įdau
žiąs nuotaikas, bet praeituose 
rinkiniuose įndira Gandhi atsi
gavo. Josios kandidatas laimėjo 
prezidento rinkimus, tuo tarpu 
opozicijos vadai prakišo ir visai 
š politikos pasitraukė. Paskuti- 
liai rinkimai žj’miai sustiprino 
:ndiros Gandhi poziciją. Užtat ji 
iabar nori aplankyti Ameriką 
ir išsklaidyti politinių savo prie
iti poziciją. Ji buvo priversta 
pirkti ginklus iš rusų, nes Indija 
turėjo ginti

Politiniai 
<lo gandus, 
5a Sovietu

Paaiškėjo, kad šiuo atveju 
būtų įvelta tiktai viena prancū
zų valdžios kontroliuojama plie
no gamybos bendrovė. Ta bend- 

nacionalizavus 
vadinasi Alst- 
bendrovė. ši 
užsakymą pa-

TEH KRANAS. — 
riuomsnės vadovybė 
kad trečiadienio naktį Irano ka- 

2,000 
rvtin'

rovė, valdžiai 
plieno dirbtuves, 
hom-Atlantique 
bendrovė gautų 
gaminti 40% Europai reikalingų 
du joms siųsti - vamzdžių. Pran
cūzai. nutarė nekreipti dėmesio 
į prez.į Reagand. įspėjimą.

f-- ’ : r-- >
Prancūzų užsienio reikalų mi- 

nisterĮs Claude Cheysson, pir
madienį kalbėdamas per radiją, 
pareiškė^Itad.. Amerika yrą' -pati 
galingiausiojir-Sjąurės ;Atlanto 
Sąjungos vaįštylž, bet mes be
veik nieko’nekalbame, o jeigu 
kada^dr kalbame, .'tai nesusikal
bame, ^Vartojame tuos pačius 
žodžius,, bet tie, žodžiai "kiekvie
nam .turi Įeitą; prasmę. Jis nesu
pranta, kodėl prezidentas 'turė
tų pasisakyti prieš dujų vamz
džių gamybą/ su prancūzais vi
sai nepasitaręs.

Y • r t * • ;' x . *

Susitarimas liečia ;
sauvalę ‘Lenkijoj:

Prez. Rėa'ganas pasisako prieš 
plieno vamzdžių’ gamybą n. dėl 
Sovietų. sauvalės Lenkijoje. Ka
da Sovietų valdžia įsakė lėnkų 
vyriausybei skelbti karo stovį, 
tai Buvo nutarta negaminti, So
vietų .valdžiai plieno vamzdžių 
dujom! siųsti į Vakarų Vokie
tijos pasienį. Buvo reikalauja
ma, kad lenkų kariškoji vyriau
sybė pradėtų pasitarimus su 
Solidarumo unijos atstovais. Ka
riškoji lenkų vyriausybė jokių

> karių 
dalinys įsiveržė į. irakiečių laiko 
mas pozicijas Basros pakraš 
čiuose ir juos visus ten sunaiki 
no. Iraniečiams pavyko Simai 
kinti ir 12 Irako tankų, kuriais 
irakiečiai bandė gintis.

Irano laikraščiai tako, kad da 
baltiniu metu Irano karo jėgoj 
jau yra 13 mylių atstu m oje mu 
sienos. Iraniečiai žygiuoja pir 
myn labai pamažu. Irano ka 
riams pavyko paimti nelaisvėr 
kelis vyresnius Irako kari
ninkus.

IZRAELIO AVIACIJA IR ARTILERIJA 
BEIRUTE APŠAUDĖ PALESTINIEČIUS

TREČIADIENĮ VAKARŲ BEIRUTO PAKRAŠTYJE PALES
TINIEČIAI NUŠOVĖ PENKIS IZRAELIO KARIUS

Izraelis užmušė 62 
palestiniečius

Trečiadienį palestiniečiai 
šovė pnkis Izraelio karius- prie 
vakarų Beiruto, o ketvirtadienio lomatinius 
pirmomis ryto valandomis gru
pė Izraelio lėktuvų išgriovė 
penkis palestiniečių centrus va
karų Beirute. Visi Izraelio lėk 
tuvai, atskridę iš paties 
pataikė į palestiniečių 
ir sveikai' grįžo į savo 
mo vietą. Kili Izraelio 
apšaudė sirijiečių centrą, iš ku
rio buvo pašautas vienas Izrae
lio karys.

Palestiniečiai pranešė, kad 
ketvirtadienio rytą izraelitai už
mušė 62 palestiniečius ir kita 
tiek sužeidė. Sirijos kariuome
nės vadovybė neskelbė, kiek si- 
rijiečių buvo nušauta.

Philip llabib ketvirtadienį ta
rėsi su Libano prezidentu Šar
kiu ir premjeru Vazanu. Jis įti
kinėjo, kad reikia galimai grei 
čiau išvežti palestiniečius iš Bei
ruto. Jis skris pasimatyti su Si
rijos ir Egipto prezidentais.

JERUZALĖ' Izraelis. — Tre
čiadienį palestiniečiai nušovė 
penkis Izraelio karius, saugoju
sius vakaru Beiruto pozicijas.
. Ketvirtadienio rytą Izraelio 
aviacija ir artilerija apšaudė pa
lestiniečių pozicijas vak. Beiru
te ir Sirijos pozicijas rytų Bei
rute, didžiojo aerodromo sri-

* f and Greatest \
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Užsienio reikalų ministerio 
pareiškimas privertė Washirig- 
tono vyriausybės narius pagal
voti apie dviejų valstybių san
tykius. Amerikiečiai teisman 
prancūzų netrauks, bet imsis 
ekonominių priemonių prieš 
prancūzų plieno bendrovę.



Redai.'uola. PRANAS AULAS

KOKIA BUS MANO PENSIJA?

Jonė M-nienė
Namu savininkams žinotini nuostatai

Soc. Klubo inform,

ma-

sir

nu

gyven

Petras P-kas

Patyręs Seniora

ąp’e
kuc

• Rėčiu vandens nepasemsi.

Iš mažo dalyko pasidaro 
didelis reikalas

py j e patikrintas, nebent būtų 
padarytas raštu.

KL. Malonėkite paaiškinti, a: 
>agal papročių teisę žodžiu pa 
eikštas testamentas šiame kra 
te galioja?

savininkas
10 dienu

KL. Pasakykite man, jeigu pc 
tęstątoriaus mirties liko skoli
ninkai negrąžinę paskolų, ar jos 
savaime pasinaikiną,

Nikodemas P.

birželio 30 d. Pirmojoje Lietuvių Tau- 
Mokytojas buvo Sr Ilgūnas.

MEDICARE APDRAUDA IR DIDĖJAN 
TIEJI SVEIKATINGUMO VARGAI

Turint mažesnes pajamas gali
ma gauti maisto kortelės, jei 
turima didelių išlaidų už gydy
mą ir nuomą.

Lietį Soc. klubo infor- 
Liet. Soc. klubu tufonn.

geriausias būdas išvardintus rei
kalus sutvarkyti tiek jaunam, 
tiąk vyresnio amžiaus žmogui 
rąįjęiją turėti savb pasirašytą tes
tamentą, savo turto paskirsty-
mą.

Kai kada Wogų patarėjų pa
raginti, kad savo vaikus arba gi
mines prirašytų prie nuosavy
bės dokumetuose arba prie ben
drų taupmenų banko knygelėse. 
Pastebėtina, kad tokie patari
mai yra klaidingi ir nepraktiš-

ROCHESTER, N.Y., LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, šokusi 1957 
tinių šokių šventėje, Chięągoje.

Geriausias būdas savo turtą 
paskirstant, nueiti pas savo šei
mos advokatą - teisininką ir su 
juos pasitarti, Po pasitarimo, su
rašykite paą žinovus testamen-

buvimą Nursing Momes. Tą 
nusprendžia speciali ' komisija, 
su gydytojais. Tačiau pagal ne
seniai pakeistas taisykles, pa
ciento gydytojas nustato prieš 
įleidimą į Nursing Homes, kad 
pacientas atitinka reikalingoms

ATS. Išvardintas “Apgaules 
Statutas jokių sąlygų nestato, iš 
skiriant, kad testamentas priva-

ŠIS TAS APIE NEMOKAMAS 
KORTELES

W1CL «T A1X OF 
T^>€ NUTOTHTSIN A 
įuaj OUALfTY PtEPMtK) 
toatoop.

tas atitektų jūsų pasirinktiems 
asmenims arba norimoms lietu
viškoms organizacijoms.

Pr. Fab- .

ATS- Iš tikrųjų skolos savai
me negali pasinakinti. Testa
mento vykdytojas ieškos skolas, 
o išieškojęs perduoda paliko- 
nims. Tik žinoma, testamento 
sudarytojas turi pridėti tų sko
lininkų sąrašą, nes testamento 
vykdytojas pats savaime tų sko

KL. Aš esu našlė ir gaupu 
Soc. See. pensijos čekius. Išei
nant į poilsį ač "dirbau ir mokė
jau mokesčius.} Soc, See. fon- 
dą..Noriu paklausti, kas atsitiks 
su mano pensija, jei aš vėbįik 
tekėsiu?

rei- 
me

tfcAI air *W>.
> n e of *** ^rrte^

■e arte/#
Oto firrr*....

Išmatuota, kad barzdos plau
kas per viena c^eną išauga .0T 
colio.,

Ilgiau išbūdami atvirame ore. 
išvykdami į laukus, pasikaitin
dami saulėje ąr paplaukiodami 
vandenyje, męs užsigrūdiname 
ir sustipriname savo raumenis, 
kurie buvę aptižę žiemos ir pa
vasario metu.

ATS. Galiojo prieš “Apgau
lės Statuto’’ įvedimą. Minimas 
statutas reikalaują kad nekil
nojamo turto teestamentas turi 
būti daromas raštu, bet nenu
stato rašto formos ir nereikalau
ja, kad raštas būtų pasirašy-

Jeigu jums iškiltų daugiau 
klausimų, kreipkitės pas savo 
šeimos advokatą, kuris jums su
teiks teisingus atsakymus.

Teis. Pr. šul.

imkime naudojamų pirmai pa
galbai medicinos priemonių. Bū 
kime atsargūs su šaltinių van
deniu, kuris gali būti nešvarus 
r mus gali susirgdinti.

7 Jei atliekama aplink namus 
bet kokį darbą kaitrioje *aųlė- 
je. pridenkime galvą ir per- 
iaug neskubėkime.

Gyvenimas vasaros metu gali 
būti tikrai malonus, bet jis rei
kalauja ir didesnio atsargumo.

KL. Paaiškinkite man, kokiai 
sąlygas “Apgaulės statutas” nu- 
tato tokio testamento galioji
mui, kur dovanos nuosavybės 
vertė buvo mažesnė negu 30 sva 
ru sterlingų.

do išgaąrvusi iš kūno 
ir suteikia organizmui 
mineralų.

3. Pažymėtina, kad 
mos patalpos privalo būti kaip 
galima vėsesnės.1

Neturintieji vėsintuvai Įrengi
mų, laikykite langų uždanga* 
užtrauktas ir dienos metu. Tas 
sudarys 10 laipsnių skirtum? 
temperatūro e.

Bandykime pamiršti 
esanti lauke karštį, nes 
daugiau juo nusiskundžiam, 
įkyresnis jis pasidaro.

4. Nesistęnkrm< pergreit 
sudeginti saulėje, peš tas gali su
kati’ odos uždegimą.

Pirmą ir antrą kartą pagulė
kime saulėje ne daugiau 10-15 
minučių

Taip pat nežiūrėkite tiesiai j 
saulę, be tamsių akinių nors ir 
pastarieji nedaug tepadeda.

5. Saugokmės vabzdžių ar bi-. 
čiu įkandimo.

Taip c atsft i kuįf* ̂ rnaudoki 
kepimui naudojamą sodą, van
denį ar special ą vaistinėse gau
namą pastą

Tais atvejais kąrtais reikalin
ga kreipti* ir pas gydytoją.

6. Važiuodami atostogų, pasi-,

Medicate apdrauda padengia 
pilnai Nursing Homes kaštus už 
pirmus 20 dienų,, tačiau už toli
mesnę kiekvieną dieną (iki 80 
dienu) iki šiol mokėjo pacien
tas, o likusį mokės Medicare ap
drauda.

Apmokėjimai padengia kam
barį (dviejų lovų) ir maistą, 
imtinai su dieta, slaugės patar
navimus, vaistus, gydymo išlai
das ir sanitarinius dalykus, tarp 
jų fotelį ir ratukus.

Argus.

ATS.Jūs gausite ir toliau Soc. 
See. pensijos čekius, nes naujos 
vedybos neturi įtakos į pensijos 
čekiusJ kuria sau išsitarnavo

žmonės, norėdami išlaikyti 
gražesnę išvaizdą ir?§yelnų vei
dą, skutasi kie^yięn^ dieną. .

Juoda bąįzda per fa ' jjatį feS 
ką atrodo ilgesnė, bet faktinai 
tamsūs plaukai neauga greičiau, 
bet tik atrodo ilgesni.

Vyras per 55 metų gyvenimą, 
švariai laikydamas veidą, pra
leidžia per tą laiką besiskusda
mas 3,35(L valandų

Kaip šiame krašte kalbama, 
kad laikas yra pinigai.'Šiuo' prin 
cipu vadovaudamasis mūsų jau
nimas, kuris apskaičiuoja iki 
smulkmenų išlaidas, barzdos 
neskuta. Bet tuo būdu daug su
taupo ant muilo, nes prisimui- 
linta barzda, nėra lengvai iš
plaunama.

Barzduotam jaunuoliui dar ta 
teigiama savybė, kad jam nerei
kia kasdien mazgoti veidą, nes 
jo veido odos nešvarumas nėra 
toks jautrus.

Pagal dąbar veikiančius nuo
status, teisę į gavimą nemoka
mo maisto kortelių prikląuso, 
nuo pajamų bei turimo turtų.

Pavienis asmuo neturi teles' 
gauti tokių nemokamų kortelių 
jeigu jo turtą sudarų nustatytą 
toje valstyjoję sumą (pvz. $1>- 
500 ar daugiau)-

Tas pats liečia šeimas, nebent 
vienas iš jos narių turi 60 metų 
ar daugiau.

Tokiu atveju šeima gąli turė
ti daugiau turto (pvz. iki $3,000, 
pagal gyvenamą vietovę).

Tokiu atveju šiemą gali turė
ti nustatyta sumą turto (pvz., 
tam tikrose vietovėse iki 3,000 
dolerių) •

Tuų atveju neįskaitomi 
ži namai (šeimai gyventi) 
vybės apdraudos pųlisai ir 
meninės nuosavybės dalykai.
Toliau pavienis asmuo turi 

teisę į maisto karteles, jeigu jo 
pajamos neperžengia toje vieto
je nustatytos sumos (pvz.. kai 
kur $178 per mėnesį, o vedusių 
poros — $233).

Tą, ką moka už maistą ir ką 
gauna nemokamai, priklauso 
nuo to asmens gaunamų mėne
sinių pajamų.

Pv., veikė tokia taisyklė: vie
nas asmuo, kuris turi pajamų 
178 do.l per mėnesį, moka už 
korteles 26 do., o gauna maisto 
kortelės vertės už S36 K ir t. t.

Kitas pvz., jeigu vedusių pa
ra turi pajamų $244 per mėne
sį už maisto korteles moka $44, 
o gauna maisto kortelių $63 ver
tės ir t.t.

Turint mažesnes pajamas ga
lima gauti maisto korteles $65 
vertės ir t.t.

Nuo to laiko, kai paciento svei
katos stovi* stabilizavosi iki to
kio laipsnio, jog jie gali būt* 
globojamas savo namuose, kie
no nors su minimaliniu išmoks
linimu, Medicare apdrauda nus
toja mokėti už Nursing Homes.

Taipgi nemoka tuomet, kai 
namuose nėra nie£o, kas galėtų 
pęrrimti globą.

Paciento gydytojas neturi

PATARTINA IŠ ANKSTO 
PASIDARYTI TESTAMENTĄ

Gyvendami didelėje pramo
ninėje gadynėje, kur viskas vyk 
sta pagreitintu tempu, dėl to 
įvyksta daug įvairių nelaimių. 
Modernioji transportacija žmo
gų pastato į didelius pavojus, 
jo gyvybei ir žmogus nežino ar 
grįš darbovįetėn sveikas.

Žmogaus gyvenimas šiais lai-, 
kais priklauso. nuo išorės veiks
mų, todėl kiekvienam yra svąr- 
bu, kad prieš nelaimei ištikus, 
jis turėtų savb turto tinkamą 
paskirstymą ir to žmogaus šei
ma turėtų būti tinkamai aprū
pinta.

Tokiems reikalams tinkamai 
iš anksto sutvarkyti šiame kra
tė veikia tam tikri teisiniai nuo
statai. Tačiau ’ praktiškiausias ir

C4anV CF 1FE FLOWER 
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Kl. Noriu paklausti, surašant 
testamentą, ar galima jame įra? 
syti tokią sąlygą, jei sūnus ves
tų nepageidaujama moterį, tai 
jis nustotų teisės į palikimą?

Motiejus M-kaitis
ATS. Išvardintą sąlygą jūs 
testamentą galite įrašyti. ,Ta- 

Hau neleidžiama į' testamentą 
Įrašyti, kad sūnus atsisakytu 
bet kokių vedybų, tai būtų prie
šinga prigimčiai ir toks įrašas 
legaliotų.

— Ar tu imi vonias, kaip aš 
tau sakiau?

Ligonis: — Taip, gydytojau.
Gydytojas: — O kaip jautiesi 

po voijįoą?
Ligonis: — Visas šlapias.

Bet, norint tinkamai išnaudo
ti vasaros -metą, reikalinga pri 
silaikyti ir tam tikrų taisyklių 
kurias čia išvardinsime, būtent

1. Nebandykimę iš karto per 
dauk įsitempti ar tai dirbant be 
kokį darbą, ar plaukuojant, 
žaidžiant, sportuojant.

Tas gali pakenkti mūsų 
džiai. Prie to visko reikia 
tintis palaipsniui.

2. Kadangi mūsų kūnas 
kalingas maisteųper ištisus 
tus, tai vasaros laikotarpyje ne
darykime žymesnių pakeitimų 
savo dietoje.

Karštame orui esant, tačiau 
sunaidokime mažiau maiste 
kalorijų, valgykime daugiau 
žovių bei vaisių.

Skysčiai: vanduo, pienas, 
sukos ir vaisių sunka ne tik 
malšina troškulį, bet jie papil- 

vąndeni 
įvąirių

Tuo atveju, jeigu nuominin
kas nustatytu laiku nesumoka 
nuompinigfų per penkias dienai 
nuo nustatyto termino, tuomet 
namų savininkas turi įteikti ra
štu penkių dienų notą (praneši
mą), kur turi būti įrašyta -už 
kurį laiką turi būti sumokėta, 
pvz. už sausio mėnesį —$100, už 
vasario mėnesį — $100. o už ko
vo mėn. 15 dienų —$50; po to 
namo savininkas turi pažymėti 
kiek viso riekia sumokėti. To
kias notas-pranešimus savinin
kas nuomininkui turi įteikti as
meniškai arba nuomininko vai
kui, mergaitei, vyresnei, negu 
10 metų amžiaus.

Kitas atvejis, jeigu nuominin
kas gyvena be sutarties, jam sa
vininkas turi įteikti notą-pra- 
nešima iteikti 30 dienu laikotar
pyje.

Trečias atvejis, jeigu nuomi
ninkas gyvena ii' neturi sutar
ties, norint jį pašalinti, reikia 
jam įteikti 60 dienų notą - pra
nešimą iš anksto.

Ketvirtas atvejis, jeigu nuo
mininkas gyvena nuo vienos sa
vaitės iki kitos savaitės, jam ra
štu notą-pranešimą reiki? įteik-

PRISILAIKYKIME ATSAR
GUMO PRIEMONIŲ

Vasaros laikotarpis suteikia 
visiems daugiau progų atsipei
kėti ir sustiprinti savo sveika-

to, tbr. SEEJUW6'

I CU 21 OMTtMZV,

Apmokėjimas iš Medicare ap
draudos už buvimą vad. “Nur- 
šiiig Homes” dažnai yrp dauge
lio nesusipratimų priežastimi.

Ypač pamirštama, kad Medi
care apdrauda neapmoka už pa
cientą, kuris nesirūpina savo sa
vo reikalais, nors ir būtų sun
kus ligonis.

Mat, Medicare apdrauda mo
ka tik tuomet, kada pacientas 
reikalingas globos iš kvalifikuos ‘ *prendžiamo balso kas liečia jo 
tos nursės arba kitų patarnavi
mų, kurių negali turėti savo 
namuose.
. .Be to pacientas turi atitikti 
šiuos reikalavimus:

1) Priėmimas į Nursing Ho
me buvo padarytas dėl to, jog 
ręikalingas tolimesnis gydymas j sąlygoms, 
ligos, anksčiau gydytas ligo
ninėje;

2) Buvimas ligoninėje turi 
tęstis nemažiau trijų dienų iš 
eilės, o priėmimas į Nursing 
Homes privalo įvykti laike 14 
dienų nuo apleidimo ligonines. 
Nuo 1973 m. sausio mėn. 1 d. 
šioje srityje leidžiamos tam tik
ros išimtys.

3) Nursing Homes privalo tu- 
lėti valstijos licenziją bei įren
gimus kvalifikuotos slaugės glo
bai.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
V melai

ti prieš 7 dienas iš anksto. ’
Penktas atvejis, jeigu savinin

kas yrą išnuomavęs visą ūkį, 
tuo atveju nuomininkui reikia 
įteikti norą - pranešimą prieš 4 
mėnesius.

Šeštas atvejis, jeigu nuominin
kas, turėdamas sutartį padarytų 
nuostolių, tuo atveju 
turi jam įteikti raštu 
notą - pranešimą.

Septintas atvejis.
ninkas turi raštu sutari, su nuo 
mininkui vieneriems metams, ir 
ateityje nenorėdamas tam nuo
mininkui atnaujinti sutarties, 
jam turi įteikti 60 dienų norą - 
pranešimą, kad nuomos sutartis 
neatnaujins.

Daugiausia žmonės padaro di
delę klaidą, kai nuomininkui 
apie nuomos pasikeitimus pra
neša žodžiu, o ne raštu.

Tuo atveju, kai nuomos su
tartis pasibaigia po 12-ka mėne
sių, jei namų savininkas priima 
iš buto nuomininko nuompi- 
nigius, tai nuomos sutartis auto
matiškai pati savimi atsmauji-

WCCMMN^Ua, 
TOE AflNQ DOBS MMAM6 
AND EYĘSJSKT OFTEN ®»« 
uss Mimt, Aut old noo 
Coes NOT SUFFER. HE 
CON*CMSWES FOABCSa !

' Losses SfTHTHe OOfi^ 
. SU°E88 SCENTING A8WTC 
LIX SENSE ŲMFnęn*

 - mS AMAZING 
ftCKM B ____ (T z

Golf bru- ih/o

Ū«D?FK> rfOM -Sfe/GttFM » .
' ForaL BiRdiF 2/i . Vrįji j

11/ Z--1™*,-



M. ŠILEIKIS Waukcgauas

visais

Aleksas Ambrose

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
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• Daugiau malonumo yra 
mylėti; negu būti mylimam.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

'• Lik r u Y W KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalausk* 
Įdomiai parašyta įtudija apie Rytprūains, remiantis Pakalnė! fl 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienanj 
lietuviui. Leidinys illuatruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodame 
ritovardžitj pavadinimai Ir Jų vertiniai | yoklečhj kalbą. Labd 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėlapla Kaina M.

• LITERATŪRA, lietuvių . literatūros, meno, Ir moižsĮa 
1954 m. metraštis; Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinė< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko^ 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kaiubos, A. Rflkitelės ir A. Varnu

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
. ir patarė mums toliau studijuoti.

Matas į
Antanas Žukauskas I

“KARIO” LEIDĖJO ŽODIS 
REDAKTORIAMS PASIKEI 

ČIANT

Redaktorių pasikeitimo pro
ga, Leidėjas širdingai dėkoda
mas su didžia pagarba spaudžia 
dešinę ilgamečiu! “Kario” re
daktoriui kpt.Zigmui Raujjndi- 
čiui visų “Kario” rėmėjų/ pre
numeratorių, skaitytojų vardų, 
už tokią didelę asmenišką auką 
ir vadovavimą “Kariui” linkę-

Toliau kalbėdamas apie . Pūt- 
vio užsimojimus kuriant Šaulių 
Sąjungą, Rapolas Skipitis pa
brėžia:

“....Pats Šaulių Sąjungos įkū
rėjas V.Putvinskis buvo ne pro
fesionalas karys, bet gilus kul
tūrininkas. Gi karišką organi
zaciją buvo sudaręs tik dide
liam,ir būtinam reikalui, esant.

((Bus’daugiau) >

^Š. m. pradžioje su mūsų di
džiu apgailestavimu k. Rauli- 
naitis pareiškė, kad išsikelia iš 
New Yorko ir paprašė leidėją ji 
nuo š.m. gegužės mėn. iš redak
toriaus pareigų atleisti. Jo žo
džiais, niekas- negyvena kelis 
amžius, o kultūra gyvena ir ku
riama tūkstančiais metų. Taip 
ir “Karys” pasigenda ir pasiges 
vieno kito, bet jis turi gyventi 
a teinančioms kartoms.

Leidėjas, persvarstęs visas są
lygas ir pasižvalgęs .ilgokai apy
linkėje. kad naujas redaktorius 
būtų arčiau spaustuvės, pakvie
tė redaktoriaus pareigoms jauną 
Tėvynės kovotoją ūž tuos pa
čius mūsų interesus Vladą ša-

1. Žinau, kad pasaulis jus dau
giau pažįsta, negu mes čia kele
tą kartų sutikę. Bet vistiek "Ka
rio” skaitytojams būtų įdomu 
sužinoti, ka’p seniai prie spau
dos darbų esate pritapęs ir kaip 
jus vilioja istorinės, karinės te
mos politiniame gyvenime?

— Spaudos darbą esu dirbęs 
tik pogrindžio sąlygomis^ Profe
sionalu niekada nebuvau ir bū
ti, neketinu, bet -tam tikra pa
tirtis eilę metų dirbant vis tik 
atsirado. Istorinės, karinės te
mos mane visada labai domino, 
nes tai yra mūsų dvasinės kuF« 
tūros viena iš svarbiausių sričių.- 
Okupantas, atimdamas iš.mūsų 
laisvę, stengiasi išbraukti iš mū
sų atminties ir mūsų preitį. Kla
stojant Lietuvos istoriją, kary
bos tema stengiamasi visiškai 
nutylėti tam, kad mes turėtume 
nepilnavertiškumo jausmą. ' To
dėl tos temos ne tik patrauk
lios, bet ir būtinos. Jas stiprina 
mūsų pasiryžimą dabarties ir 
ateities kovoms už laisvę.

2. Ko pasigendate “Karyje” ir 
| ka reiktu plėsti? Ar esate paten-ii nau-1,7 x „ j . .

‘ Pasikeičiant Kano redak- V.tonams paengoms šia proga už
kalbinau abu —dabartim Zijgrną 
Raulinaitį ir jo p^^^S .r peri
mantį Vladą šakalį.“/^ fZ

Pradžioj keli -klapsimai ;Z? 
Raulinaičiui: >

1. Po daug metų, su gailesčiu, 
išleidžiame iš ilgps /‘Kario” re
dagavimo tarnybos. Susirūpinę 
ne tik mes, čia arčiau, prie “Ka
rio” dirbdami, bet toks pat^rū-

lyvių tarpe buvo dailininkas A. 
Žmuidzinavičius, prof. Tadas 
Ivanauskas, rašytojas Matas Šal
čius, rašyt. Balys Sruoga. Balys 
Kemėš s, M. žvirėnas, Bernai-' 
das Kodatis ir gal koks dešimts 
kitų, kurių pavardžių nebeatsi
menu. Pirmoji Lietuvos šaulių 
Sąjungos įkūrimo data žymima 
1919 m. birželio 27 d., bet kiek 
reikšmingiau veikti ši organiza
cija pradėjo tik rudeniop. Mat, 
viso to labai svarbaus sumany
mo rėmėjai, neišskiriant nei pa
ties Vlado Putvinskio, buvo per 
krauti savo tranybiniu darbu, 
nes visi buvo dar besikuriaiv* 
čios savos valstybės valdininkai. 
V. Putvinskis tuomet buvo Tie
kimo ir Maitinimo ministeri
jos reiklų vedėjas. Apie spalio 
pradžią V. Putvinskis iš valdiš
kos tarnybos pasitraukė ir atsi
dėjo vien Saulių Sąjungos rei
kalams. ' Dabar tais reikalais ne 
tik j’s pats visą laiką buvo už
siėmęs. bet ir savo jauname- 
čius vaikus buvo įtraukęs. Ke
letą mėnesių Lietuvos šaulių 
Sąjungos centras "Buvo Vlado 
Putvinskio bute Donelaičio gat
vėje, o to centro visas aparatas 
— pats V. Putvinskis ir jo'šei
mos nariai. Bet ir tokiose skur
džiose sąlygose prasidėjusi šau
lių organizacija, vėliau sparčiai 
augo, stiprėja ir pagaliau buvo 
pasiekusi.-tokio laipsnio ir reikš
mės mūsų tautos gyvenime,; ko
kio vargu kas galėjo tikėtis.Taiu 
išaugti Šaulių Sąjungai padėjo 
šios pagrindinės* sąlygos: 1)’ano 
meto besikuriančios Lietuvos 
būklė, 2) Vlado Putvinskio as
muo ‘4r 3) V. Putvinskio nusta
tyta ir kitų įtakingesnių šaulių 
paremta teisinga organizačijos 
kryptis.” ? »

(Rapolas Skipitis, Nepriklau
somą Lietuvą statant, p. p. 450

f Rūdys ėda geležį, opavy-
’ v ■ * ■' > f ■ -fs — žmones. < ■ *

1950 m. atkurtas “Karys” at
sišaukė su pakiliu tonu'“Lietu
vos vyrai, tėvynėje iir pasauly
je”, su smarkiu paraginimu vi
siems glaustis apie Nepriklauso
mos Lietuvos tradicišką! mie
lą “Karį”, kuris, artimas ir bran
gus bičiulis kiekvienam lietu
viui ginklu, darbu ar plunksna, 
kovojančiam dėl laisvos, demo- 
kratįnėą> Lietuvos atkūrimo”, 
Jį redagavo kpt. Simas Urbo
nas. talkinamas St. Butkaus ir 
Aug. Astrausko,.-; r -

Po poros entuziastingų metų 
“Karys” atsidūrė labai nepalan
kiose sąlygose, patekęs į admi
nistracinius sunkumus. Po kiek 
laiko ir S. Urbonas, viso darbo 
iniciatorius, sveikatai pablogė
jus, pasitraukė iš redaktoriaus 
pareigų. Ir su jo netekimu lyg 
pritąmo tiesus^ rytas. Bet mūsų 
“Kario” steigėjais nenuleido rąn 
kų. 1954 m. kpt. Zigmas Rauli- 
naitis. pasiėmė visą/atsakomybę 
ir darbo naštą ant savo pečių. 
Jis suorganizavo naują redak
cinį kolektyvą ir jam pavyko. 
Redakcinė komisija: Stasys But ■ 
kus, Kazys Kepalas ir Juozas 
Valakas. Redakcinė kolegija: 
pik. Itn. K. Ališauskas, dr. K. 
Jurgėla/plkĮ inž. dr. Vėbra. Ad
ministratorius — Leonas Šile
ris. Su šiomis jėgomis ir gausiu 
būriu bendrądarbių vyriausias 
redaktorius Z. Raulinaitis ištie
sino pakrypusius - kelius “Ka
rini” tobulėti.

Kai tu<y metu ir kiti lietuviš
ki laikraščiai ir žurnalai buvo 
sunkumuose ir dairėsi, kas da
ryti ir kaip verstis toliau, tai 
rašytojas St. Tamulaitis, pami-

keliais.
Paskutinį Kario numerį jau 

redagavo šakalys. Kad lietu
viai žinotų api: Karyje įvyku 
sies pakaitas, šiame numeryje 
spausdiname: f

1. Kario leidėjų pareiškimą,
2. šakalio atsakymus į kelis 

klausinius, ir
3. šakalio atsiminimų pluoš

tą apie paitizaną J. Luk
šą-Daumantą.

i kintas “Kario” vedamomis .min
timis? ' ■

— Atkaklumo. Vien praeities 
nepakanka. Po Antrojo Pasauli
nio karo, lietuviškoji karyba 
pergyveno gal pačius kruviniau 
sius, kovingiausius ir neįpras- 
žiausiai yra aprašyti, apmąstyti 
žiausiai yra aprašyti/ apmąstyti. 
O kaip tik tas laikotarpis turės 
pačias rimčiausias įtakas atei
ties kovoms. Partizaninio karo epatirtis mums' praktiškai bus 
svarbiausias. Toms ■ kariavimo 
formoms manau skirti kaip ga
lima didesnį dėmesį. Juo la
biau, kad' jos randa vis didesnę 
vietą pasaulio, karyboje.

(Bus daugiau)

gali. Jis nepakeičiamas- Jo be
riamas grūdas yra kitokios rū
šies, dėl to ir sąlygos jam reika
lingos (specifinės).” |

Naujasis vyr. redaktorius nuo 
tų metų sugebėjo ne tik “Ka
rio” turinį ir jo išvaizdą page
rinti, bet ir jo leidimo tęstinu
mą administraciniai ir ekono
miniai užtikrinti. “Kario” leidė
ju tapo “Ramovės” skyrius New 
Yorke. Tuo pačiu užsimojimu 
sutelkta naujų redaktorių, ben
dradarbių, “Kario” atstovų, pla
tintojų visuose kontinentuose. 
Pagausėjo prenumeratorių-skai-, 
tytojų skaičius. Šalia “Kario" 
pradėta leisti paties “Kario” re
daktoriaus ir jo bendraminčių' 
istorinės knygos. Administraci-j 
ją vedė darbštus, pareigingas dr 
labai išmaningas Leonas Bileris. 
šio “Kario” štabo vadovaujamas 
"Karys” gerėjo, augo ir stiprė
jo. Redaktorių kolegija keitėsi, 
bet vyriausias redaktorius, kaip 
granitas, redakciniame gyveni
me, sakytume, retenybė, per 
tuos 28 metus ištvėrė visus sun
kumus buvo kūrybingas ir su
manus “Kario” vadovas.Per tuos 
metus “Karys” puikiai atstova
vo mūsų karišką-šeimą ir įbrė-| 
žė mūsų kultūros istorijoje di-i 
džias žymes. Jungė, stiprino ir 
gaivino buvusius ir esamus ko
votojus tam pačiam pradiniam 
tikslui — Nepriklausomos Lie
tuvos ateičiai.; Taigi, dabartinis 
redaktorius pet tri dešimtis me
tų buvo “Kario” širdis, kraujas 
ir viso darbo variklis.

mėjus ir ypač “Kario” skaityto
jus. Prie "Karo” esate pritapę 
seniai; net dar menu ir paskuti
niuosius nepriklausomybės me
tus, sakyčiau, savo pastango
mis ir darbu, “Karį” išaugino
te. Tai kodėl dabar perduodate 
jaunesniam?

— Iš darbovietės išeinu pensi
jon ir išsikelia is New Yorko.

2. Koki metai “Karį” redar 
guojant buvo sunkumai? Kas 
labiausiai per tokį ilgą — išim
tiną redagavimo laiką, nesidai
rant į visokias sąlygas, aplin
kybes ir painiavas, labiausiai ri
šo prie “Karią”, ir kas laį^fitatį 
.sakingą darbą apsunkirrdafd^’ 
-V— Sunkiausi buvo pift^leji^ 
tii^ys metai. Reikėjo surasti riu^ 
latinių bendradarbių ir daugiau 
skaitytoji!. Paskatinantys laiš
kai, siunčiami vis gausėjančių 
skaitytojų ir rėmėjų, darė re
dagavimo darbą malonų, tačiau'

Kario leidėjų grupė’padarė nedarnas “Karį” “Draugo” nr. 
vieš? pareiškimą apie redak- 36, šitaip išsitarė: "Karys" bet- 
turių pakaitas. Iki š o m to gi šito (užsidaryti) padaryti ne- 
Karį rędagavsę Zigmas Rauli
naitis* iš redaktoriaus pareigų 
atįeistaC o jo vieton paskirtas 
Vladas šakalys, marijampo
lietis, prieš tris metus atvy
kęs į JAV, palikęs pavergtoje 
Lietuvoje šeimą.

Šakaliui Ameriką pasiekti 
padėjo VLIKas ir BALFas, 
bet vėliau j!> nuėjo savais

JAY DRUGS VAISTINE
E759 W. 71rt St, Chicag-o, DL

• KtfKMHCTGAI BP1LDOXI RXCEPTAI • FA55TK MAT MJU 
DUMYNAI 9 KOSMETIKOS SXZKMKNTB

Atdara Hokiadienials nuo <
Į vaL ryto iki 10 vai vakar*.

't DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to> 
tinlij šokig pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln< 
iventes bei jp istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyga 
parduodama tik už 82. i

; Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|501 W. jBDth St, Chicago, ffl. 60629 ♦ Td. 925-2711 
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minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir* 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupnt- 
taa Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po^ 
sija. Dabar būtų jj oalima pavadinti kovotoju nž žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja ffl.

¥ BATTRTNtS NOVKLfS. M. Eončenko kūryba, J. Valais

autorius, • 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). • 
' 664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

damas jam ilgų, darbingų, sėk- peštis užgula ir toliau gyvenam 
mingų ir sveikų metų. čius bendradarbius. “Kario” rė

Ta pačia proga linkime nau
jam “Kario” redaktoriui Vladui 
šakaliui tuo pačiu pradiniu už
simojimu tęsti k6rybingą reda
gavimo darbą.

Kviečiame visus su ta pačia 
pakilia nuotaika bendradarbiau
ti “Karyje”, jį remti, prenume
ruoti rr skaityti.
. “Kario” leidėjai

“KARIO” REDAKTORIAI
PASISAKO

(Tęsinys)
Apginkluoti ir nekariškius ir 

paruošti juos mūsų kariuome
nės pagalbai.....  reikalas atrodė
daug kam neginčytinas. Ypač 
karstai tą klausimą* kėlė Spau
dos B ūro tarnautojai 
Šalčius, 
(Vienuolis), Adolfas Klimas ir 
kiti. Bet tą reikalą įgyvendin
ti, pritraukiant visus tuo daly
ku susirūpinusius asmenis, ge
rai sugebėjo tik Vladas Putvins
kis. Tos V. Putvinskio kuriamos 
organizacijos pirmieji negausūs 
susirinkimai buvo šaukiami Vy
tauto Kalne. Tu susirinkimu da-

darbas ištaigoje, pragyvenimui, 
palikdavo ne per daugiausia lai
ko “Kario” rekalams ir redaga
vimui.

3. Kokios pageidaujamos skai • 
tytojams medžiagos dažnai pasi- 
gesdsvote ir kokios būdavo ir 
yra perteklius?

X.
— Proginiu, tematinių ir dis

kusiniu sSąjosnh' redakcija gau 
davo ne ^**x^igiaus'a. Kitų, 
ypač p -siminimXx— netrūkda
vo.

L “Karys” daug kam .pa tinka 
ne tik kultūringa išvaizda, bet 
ir turinio įvairumu; net yra per 
eilę metų panikartojantie:i sky
riai. lar*p: Istorinis, karinė ir 
mokslinė technika, įvairios špau 
dos atgarsiai, ats-mmimai. š. S. 
“Tremties Trimitas” skaitytojų 
pąsisakvmai. Kuri skyrių reik
tų ypnč plėsti ir-ką apkirpti,

— Mano supratimu, “Kario’1 
turinys yra išbalansuotas. Ta
čiau, gausesnė informacija iš 
okupuotos tėvynės, ir pergyve
nimą tenai, rezistenciją oku
pantui ir nuotaikas, būtų svei
kintina.

5. Per tuos redagavimo metus 
esate daug Istorinių knygų ka
riniais klausimais parašę ir “Ka-! 
rys” jas išleidęs į pasaulį. Ar 
dar žadate ir daugiau ką 
šaus parašyti ir “Karyje” 
dradarb’auti?

— “Kariui” talkinsiu 
būdais. Mane domina Lietuvos 
karinė istorj’a ir lietuvių kary
ba. Tos srities temomis turiu 
paruoštų straipsnių. . v /'

6. Ką galėtumėte dar pasiūly
ti ir ko linkite naujam redakto
riui?

. — Naujam redaktoriui p. Vla
dui šakaliui, nuoširdžiai linkiu 
ištvermės ir sėkmės.
j Jilūsų.. poaibio rūpestingai 

klausėsi Jr .*• naujasis’ redaktorius 
Vladas Šakalį. Sveikinu 
jose garbingose, pareigose ir no
riu nors iš dalies sužinoti jo rū- 

’/pesčius ir pląnus, jau iš anksto 
žinodamas, kaip, įprasta, redak- 
'toriai žiniomis santūrūs ir ne-♦ 
viską tuoj išsako.
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atsiliepė 
Kai jam

— Keista ta kryžiuočių prigimtis 
tarytum susimąštęs riteris iš Tačevo. 
blogai, kryžiuotis bus nuolankus, kaip pranciško
nas, šteinus, kaip ėriukas ir saldus, kaip medus —
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geresnio.uz ų pasaulyje nerasi. Bet tegu tik -jis 
pasijaučia galingas, niekas nebus tiek išdidus ir 
pas nei vieną nerasi mažiau gailestingumo, kaip 
pas kryžiuotį. Matytį, Viešpats -Dievas jiems .tit
nagą vieton širdies įdėjo. Prisižiūrėjau aš įvai
riausių žmonių ir nekartą mačiau, kaip tikras ri
teris pasigaili silpnesniojo, sakydamas: “Mano

Vilnis iš du kartus į savaitę -išeinančio laikraščio, 1926 
metais tapo dienraščiu. Be Andrulio, Į redakciją buvo 
pakviestas Leonas Prūseika. Jis turėjo aštrią plunksną 
ir gana dažnai pakritikuodavo dr. P. .GrigąitĮ. Kritika 
buvo nerimta, bet dr. Grigaičiui ji nepatiko.

Prūseika, išsikalbėjęs sugrįžusiais iš Rusijos “kai
riaisiais”, pradėjo organizuoti vadinamą “skloka” ir skal
dyti Amerikos lietuvius komunistus, jis buvo priverstas 
išeiti iš Vilnies. Vilnį vėl pradėjo redaguoti Andrulis, 
redąkcijon .įėjo analfabetas Jonikas, kurie Vilnį pradėjo 
traukti dugnan. St. Jokubka buvo pristatytas prie vietos 
žinių, bet jis nepajėgė padėti išlaikyti -Vilnį. Ji sustojo, 
o Jokubka buvo pakviestas pereiti į “Laisvę”. A. Bimba 
visai suseno, jam buvo reikalingas pagalbininkas. Jis bu
vo pasiryžęs jokubka apmokyti laikraštinio darbo, bet 
Jokubka nenorėjo važiuoti. Jokubkai geriau patiko ban
dyti atgaivinti Vilnį, negu būti Bimbos kampininku. Dar
bas jam buvo sunkus, nes Chicagoje negalėjo rasti vie
tos Vikriai spausdinti.

Bet Jokubka Vilnį vis dėlto atgaivino. Jis mokėjo 
aprinkti aukas iš senų “kairiųjų”, suruošė porą koncertų 
su atvažiavusiais dainininkais, o dabar išleidžia Vilnį 
kartą Į dvi savaites. Ruošdamas “metinę atskaitą Vilnies 
dalininkams”, jis sako:

“Mes esame darbo liaudies žmonės, kurie ryž
tingai pasaulyje kovoja už taiką, nusiginklavimą, de
mokratiją ir socialinę pažangą. Apsiginklavę mark- 
sistinėmis-leninistinėmis idėjomis, kovojame už ge
resnį darbo žmonių rytojų, už išsilaisvinimą iš išnau
dojimo, už socializmą visame Žemės rutulyje.”

(Vilnis, 1982 m. birželio 10 d.)

gailis tardavosi su senatoriumi 
Douglas js Jutais, het aukąd ne* 
vaidino nei pagrindinių, nei ant
raeilių .asisleulŲ, Let tik sena* 
Wats.

M. Dcunga laiko tai tik pasi- 
gyntniu ir rašo, kad jau .seniai 
jy abiejų -nėra gyvųjų tarpe 
.‘Kū’įgaiėio ir Ilougias): “O pal
ikai negautas pradingusių laikų 
prisimini»ąis. tai tor jjeatsa- 
kyta į klausimą: kas daroma ir 
dgjytina šiandien”.

Nariu paklausti p. Drangą: 
argi priminti laikraštyje kaip 
ątosfiiaji mūsų -politiniai veiks
liai veikė yra paikystė?! Tikrai, 
ppnąs Druqga, nukalbėjai lyg 
•tgi būtum Ąenusiprausęs savo 
burnytę — matyti, kad tos pai- 

;kj®.W pęr daug biri, kad ją dą- 
-llai kHĮems — .pasilaikyk ją 
pats sau jr savo ".Jaunių” veda
mų straipsnių “Drauge” rašy-

kreiptis netiesiogiai į kongres-; 
manus, bet į jų pa grindinius' 
asistentus, ne šie lengviau yizi-f 
tuoli ar pietų pakviesti. -Ir jam* 
atrado, kad jis ,šrųq savpjrasjū- 
lymu atrado naują iĄrnerikg ■ įiį 
sušunka: ’ ‘ . • ■■ j

“O ką į tai “Visų rietuvių ląįk< 
rastis”? Nieko jis -daugiau ne-į 
gali, kaip -tik • atsirūgti • -senom 
įstorijėlėm apie lai, -kas .įvyko, 
(ar neįvyko) prieš -20, 30 ąiį 
daugiau metų...”- - • .

Mat, “Naujienose-' -buvo ^pa-j

Mackos ir Zbyškos veidai suakmenėjo. Įsi
viešpatavo tyla. >

— Na, tai kaip? — paklausė Povala.
Ir Zbyška atsakė ramiai ir taip pagarbiai, 

! lyg jam kas per tą momentą būtų dvidešimtį 
metų pridėjęs:

— Ir kas? Dievo palaima žmones lydi!
— Kaip tai?
— O taip: nors ir dvi galvastorėčiau..nors to 

' abi jas budelis nukirstų, bet vieną garbę tcturįp 
J ir jos sunaikinti aš neleisiu.

Povala surimtėjo ir, kreipdamasis į Macką, 
paklausė:

— O jūs ką pasakysite?
— Aš pasakysiu

•St Jokubkos “ataskaitinė kalba”
Prieš tris metus rašėme, kad St. Jokubka, tuometinis 

Vilnies redaktorius, Chicagoje leidžiamą komunistinį 
dienraštį visai nugyveno. ... - .

1920 metais, kai Rusijoje komunistai padarė per
versmą ir nuvertė demokratinę rusų vyriausybę, Ameri
kos lietuvių socialistų tarpe atsirado didokas būrys ko
munistuojančių lietuvių. Chicagoje nuo 1914 metų jau 
ėjo Naujienos, bet vadinami ‘kairieji socialistai” įsteigė 
“Vilnį”. Jos redaktoriumi tapo Vincas Andrulis. Jie skun
dėsi, kad dr. P. Grigaitis neleidžia jiems spausdinti “savo 
nuomonės” apie “rusų revoliuciją”, užtat “kairieji” Įstei
gė-“Vilnį”, kurios redaktorium ’paskyrė Andrulį. Pasta
rasis buvo redaktorius, administratorius ir aukų rinkė
jas. Jis pajėgė suškąldyti socialistinį Chicagos judėjimą, 
o iš Vilnies padarė du kartu į savaitę išeinantį Maskvos 
užsienio politiką remiantį savaitraštį. ; ‘

Amerikos lietuvių socialistinio judėjimo skaldymo 
darbas buvo tęsiamas. Rusijoje jokio “socializmo” ne
buvo. Dr. Grigaitis Naujienose rašė, kad Rusijoje yra 
tiktai badas,-o ne socializmas.1 Naujienos’buvo plačiai 
skaitomos. Jos vykusiai kritikavo “komunistinę” revoliu
ciją. įrodinėdamas, kad ten jokios demokratijos nėra. Keli 
“kairieji”-socialistai buvo nuvažiavę j fRusiją,,bet jiems 
labiausiai .rūpėjo, kaip iš to “rojaus” galimai greičiau 
ištrūkti, nes ten buvo baisus politinis persekiojimas, -ba
das ir stoka būtiniausių pragyvenimo priemonių.

Vilnis būtų baigusi savo dienas, jeigu Philadelphijos 
komunistams .nebūtų pavykę pagrobti .socialistinės Kovos 
redakciją ir visą .turtą. Į komunistų rąrikas pateko Kavos 
spaustuvė, visi adresai ir visas -žurnalo -turtas.

Socialistų nupirkta ir Įrengta nauja spaustuvė buvo 
nuvežta į Vilnį. Vilnis jau buvo persikėlusi i Lietuvių 
Darbininkų “Apšvietos” draugijos namą, ten buvo per
kelta iš apgautų Philadelphijos socialistų paimta moderni 
spaustuvė. Atvažiavo du darbininkai, mokėjusieji leisti 
laikraštį. Socialistai dar rengėsi traukti spaustuvę išve
žusios maskvinius Į teismą, bet vėliau ant visko ranka 
numojo ir savo teisių negynė. Nenorėjo eiti Į teismus.

Blogai, 
parašyti 

.ūtrąįpąpį, 
ąięū^įągos. tenka tuš-

čiažodžiauti, kitaip tariant, tuš
čius plepalus rašyti. Bet kam iš 
to nauda? Laikraščio leidėjams 

-tik popierių gadina, skaityto 
jams laiką įgadina. Juk tai>iso 
jo vedamojo straipsnio turinys: 
M.-Dr. pasiūlė suaktyvinti mūsų 
politinę -veiklą, apįnkąnt 535 
kongresmanų pagrindinius asis
tentus, ^iįii^” ir “Naujienų” 
•leidėjai atsiliepė neigiamai. Nie
ko daugiau nepasakyta, kaip tik 
^surašyti tušti plepalai, kad .laik
raščio vedamasis -būtų reikiamo 
ilgumo, - f * ’ ’■ ' :

’ Patarimas M. Drangai: pa
prašyk Jęun.l J. Prunskį, :kąd pa- 
aifl^ytų, 4ca^p :4at^ti Vedąipūo- 

laikraščiams;
Ir tikrai liūdna skaityti to

kius M-pr. vedamuosius ^straipšl 
’ thus’ “Draugė”, kur’ rpdįdąmas 
pavo;“išmirilj”, svaidosi užgaų- 

liais žodžiais, kaip ;iai “ręprgiŠ- 
ku” Skystaprotšškųtep, porįor-

nešimą”, melagingas nuo pradžios iki .galo.7 Jis'-tvirtiną, , 
kad veda kovą visame pasaulyje, kada visoje Sovietų Są-i 
jungoje arba Maskvai ištikimų agentų pavergtuose -kraš-. 
tuose niekam neleidžia prasižioti už socįaiizpią/. Kięk-1 
vienoje valstybėje komunistai kovoja už savo pujiyilegijas^ 
ir žmonių —ypač darbininkų—.išnaudojimą. -Lenidjps j 
darbininkai atėmė iš komunistų privilegijas, .-tai'Brežne-’ 
vas įsakė Jaruzelskiui grąžinti komunistams atimtas pri-i 
vilegijas. Jeigu darbo žmonių gyvenimas būtų geresijist 
Sovietų Sąjungoje, tai Andrulis ?ten būtų jšvą^iąyęs, ten' 
būtų pasilikęs ir Jokubka, bet jis iš Palangos Jr .Draski-. 
ninku grįžo į Ameriką, nes čia mažesnis išnaudojimas' 
ir geresnis gyvenimas. •

Keisčiausia, kad atsirado keli dypukai, ’bėgę .nuo ko-- 
munistų, kurie dabar padeda Jokubkai dvimenėsinę -Vilnį 
paruošti, New Yorke spausdinti ir pačių dypukų tarpe 
ją platinti. ’ ....' - • i

mėtė. Bęt džiugiuos, kad .Šįtąįp Jjęįvyks.
— Nesulauktų jisl — sušuko Zbyška.
— Žiūrėkite, kad nepasirodytumėte jam nusi 

minę, nes dėl to jis tik džiaugsis.

Chicagoje dr prlemiesčiucse: 
metsTO_______________

pusei metu _____ 
trims mėnesiams - 
vienam mėnesiui ______

navose JAV vietose: 
metams -

bėjo susi jaudinęs Povala,
mas savo ga;
vyks, todėl neįsakysiu jo surišti. Tokiais;žmonė
mis, kaip jūs, galima pasitikėti. Nenusiminkite. 
Vokietis Tynece tikriausiai užtruks, o aš r>asi- 
stengsiu karalių pirmas pamatyti ir taip rim sį

žiuotįs -tokiu metu yrą nepęrmaildąųjftmfts. Laikyk 
jį sugriebęs ir nepaleisk, nes vargas'tau paleidus! 
Na, štai ikad ir šis .pasnuiiiBys — ne tik įsigeidė,

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys) .

— Palauk, kryžiuočių išpera, — kalbėjo su
kąstais dantimis vyresnysis riteris iš Bogdanie- 
co, — dabar aš prisiekiu, kad susirasiu tave, kai 
tu būsi atlikęs savo pasiuntinybę.

Bet Povala. kurio širdis taip pat pradėjo vir
ti, tarė:

— Tai paskui o dabar tegu kunigaikštienė 
pakalba už jus, nes kitaip vargas bus vaikinui.

Tai pasakęs nujojo paskui kryžiuotį, sulaikė 
jį ir kurį laiką gyvai su juo kalbėjosi. Ir Macka 
ir Zbyška pastebėjo, ’kad vokiečių riteris-nežvelgė 
Į Povala tokiu abejingu veidu, kaip Į juodu, ir tai 
juodu dar labiau supykdė- Valandėlei praėjus, Po
vala grįžo ir dar valandėlę palaukęs, .kol kryžiuo
tis nutolo, tarė jiems:

— Kalbėjau už judu, bet jis ir užsispyrėlis. 
Sakė, kad tik tada nesiskūsiąs, jei padarysite tai, 
ko iš jūsų pareikalausiąs.

— Ko jis nori?
— Jis taip pasakojo: “Aš sustosiu Mozūrijos 

kunigaikštienės pasveikinti. Tegu; sako, jie pri
joja, nulipa nuo arklių, nusiima šalmus ir stovė- 

cnt žemės prašomanęs, tada atsakysiu.” *
I ovaL. nreitai žvilgterėjoį Zbyška ir pridūrė:
— Sunki’ čia bajoriškos giminės žmonėms... 

u oi : ntu. bet . ;riu įspėti, kad šito nepadarius, 
gal net ir budelio kardas.

damas. O. mielas ponas Dranga, 
afleisk ką^įaš’feaų'pninin- 
siu, kur pats parodei .savo' di- 
dziaušią . sk^ajrot^kųmą, tai 
.'^aįP neseniai hupiąįąĮnė garsia
me šyiesps^Santaros” sufjiošta- 

. mę ąimporiiiMe, 'kuriam .pirmi- 
riūkavai. Tąi .įuvp. aukščiausia 
^kysląprotiškuąio deinonstraci- 

i-£ T" ųeturinti jokius tsįsės im- 
nustatinėti, kurių laįkraščių 

tūn ;spstąhįytas. 
Protingas žmogus sųpųąnta,.kad 
jis gąli lik tų.Uįkį^Įįjikyiduo- 
ri’ kurį jis leidžia, j>,Įųs ,kįfų lei- 
džiąmųs .ląįkrą|^uą, jpąt, Jčia ne 
konjupistinę santvarka.

Taigi, .ponas Drųnga, jei bū- 
tum laįsvąs nųp jįški įį-

mo. būtum pasakęs:' ųękiškime 
(Nukelta j penktą puslapi)

liūdnai pratarė Macka, — 
kad šitą vaikį iš mažens išlepinau. .. Nuo jo par 
eina mūsų giminė, nes esu seųąs, bet šito jis nfc 
gali padaryti, nors ir turėtų žūti.

Rūstus jo veidas pradėjo trūkčioti, ir brolvai
kio meilė taip .staiga jąme sukilo, kad .sugriebė jį juk 
geležimi kaustytpmįsvankomb jr pradėjo .šaukta

— Zbyška'! Zbyška J
Jaunasis riteris buvo nustebintas ir, apkabi 

nęs dėdę, tarė:
— O, tai nežinojau, kad mane taip mylite!.,
>— Matau, kad teisingi riteriai esate, — kai 

o^aųnųoiis nedelsia 
<nan pažadėjo, kad pašauktas-at

įvykį nupasakosiu, kad jį mažiausiai 
Laimė, kad man pavyko nulaužti ietį - 
laimė!

Tačiau Zbyška atsakė:
— Jei .jau būtinai toriu netekti galvos, norė

čiau pirma kryžiuočiui kaulus aplaužyti.
-—Nori savo garbę ginti, bet nesugebi supras

to-kad visiems mūsų krašto žmonėms nelaimę bū
tum užbraukęs,—^nekantraudamas atkirto Povala.

— .Suprasti tąi suprantu, — atsakė Zbyška, 
— dr dėl to man gaila... — Bet Povala kreipėsi 
Į Macką:

— Žinote, jei ir pavyktų kuriuo nors būdu 
šitam vaikiui išsisukti, tai turėtumėte jam ant 
galvos tokį gaubtuvą, kaip sakalui, užmauto Ki
taip jis savo mirtimi nemirs.

—iPąvj-ktų jam išsisukti, jei jūs norėtumėte, 
rkad .karalius neišgirstų to. kas čia įvyko.

— O su vokiečiu ką padarysim ? Liežuvio jam 
neužriši.
— Teisybė! Teisybė!
Taip besikalbėdami grįžo prie kunigaikštie

nės jjalydovų. Povalos žmonės, anksčiau joję kar
iu su Lichtenšteino žmonėmis dabar vyko pasta
riesiems iš paskos. Iš tolo galima buvo pastebėti 
vėjo plevėsuojamas kryžiuočio plunksnas mozūri- 
jlįų ^ępurių .tarpe ir jo šviesų, saulėje Žvilgantį

(Tęsinys)
2 — ©RUNGĄ ((Tarasai ..

Koks gi yra tas M.Dr. .pasiū- 
lynias suaktyvinti mūsų -politi
nei. veiklai ir. kuo jis, ypatingas? 
rKaįp visiems yrar -žmama,' mūsų1 
politiniai' J veiksniai  ̂- -kiek -yra 
įmanoma, lanko Lietuvos laisvi
nimo reikalais -kongresmanus. 
Taigi, *kas jau .daug metu yra 
mūsų politinių veiksnių vykdo
ma, M. Drunga “Drauge” pa
skelbė tą .patį būdą politinei 
veiklai suaktyvinti, 4ik, žinoma, 
su ta išimtimi, {kad reikia minėta, kaip seniau dr.-P. jGri

puS&l TTfafttq ____ _
trimj mėoecUffig 
vienam n^ėnesioi

Kanadoje:
metama ___—
pusei metu ____

pasidarė išdidus ir atšiaurus, bet priartėjęs dėjosi 
risai jo ųjąmątą. Zbyška.prisiąrtino prie Dailės 
ir pradėjo tirtksmaf pasakoti kad nuo kalnelio jau 
ir Krokuva galima matyti, © iMacka pradėjo ’vie
nam dvariškiui apįe neįprastą jPoyfįlos
jėgą, nulaužusią Zbyškos rankose ietį, lyg jiu- 

džiūvusią nendrę.

... nuląužė? — užklausė J^Tįjprį
1. / »*a^inas taikstėsi vokietį pulti, bet, 
žir.oma, tik juokaudamas. - ’

(Bns daugiau)

HARTFORD, -’CONN., APYGARDOS TA L T. ŠOKIŲ GRUPĖ, šokusi 1957 m. m. birželio 30 d. Pirmojoje Lietuvių Tau
tinių ^okių šventėje, Chicagoje. Vadovė buvo ,K. ^iarųcšiepė

As January L 
Subscription Hafwi

Chicago H5.00 per year, 124*00 per 
jdx months, $12.00 p&r 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 

per six months. $12.00 per 
three months. Canada per year; 
ether countries 44&00 per year.

25 cents per

Jive sausio plrmoe dienas
DUnriščic kainee:



R. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina 55. Minkšti
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

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

SMWMIM. . .. . . . . . . . . . . . K)

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■Wlcia— Mrteteriw

T«U 5Š3-Ė7I7 arte 5U-t7t?

Service 855-4506, Pa^a 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal hųįmtyrimą

Našlię Našliukiy ir Pavieniu klu
bas rengia metinį pikniką sekmadie
nį, liepos 25 d., Vyčių salėje, 47-tos ir 
CampoelL Pradžia 12 vai. Bus smagi 
muzika, namuose gaminti valgiai, 
veiks baras ir bus Įžangos dovanos 
bei laimės šulinys. Visus kviečia da
lyvauti

Komisija ir vaidyba

PASTABOS DĖL M. DR. 
STRAIPSNIO

Dr. Jonas F. Mažeika
DJJA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

(Atkelta iš 4 psl.) 

savo nosių į svetimą tvorą, kur 
mes neturime jokios teisės.

Baigdamas šį savo straipsnio- 
ką — prašau poną Drungą laik
raščio vedamuose straipsniuose 
nesišaipyti taip plačiai, lyg dar
že trūkęs arbūzas, iš kitų ir ne
pravardžiuoti kitų portorgais,

Medellin’o lietuvių bažnyčia

t<ulė — ižd- P Baltutis, kun. 
F. Kemėšis ir J. Kaupas —iždo 
globėjai.

Apskrities valdyboje ilgiau
siai pirmininkavo Ig. Sakalas. 
1915. 12. 6 d- apskrities susirin
kime nutarta įsteigti Vyčių Na
mo Fondą. Ryšium su tuo, iški
lo sumanymas įsteigti L.V. Tau
pymo ir Skolinimo Bendrovę. 
Ūmė laiko, bet bendrovė buvo 
Įsteigta, nors neilgai gyvavo. Ją 
perėmė Ke'stučio Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė.

1 OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71«b St TeL 737-5149 

Tikrina akiji Pritaiką akiniu^ 

ir “contact lenses’7.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
U54 WEST Mrd STREET

yra grynai piemeniškas elgesys, 
netinkąs 34 metų vyrui.

P.S. Šis mano straipsniukas 
turėjo būti spausdinamas 
“Drauge”, bet, deja, “Draugas” 
nėra visų lietuvių laikraštis, o 
tik frontininkų, tai teko spaus
dinti. visiems lietuviams prieina
mame laikraštyje “Naujienose”.

B. Tarasa

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

PRITRŪKO UGNELĖS

Ofiso telefonas: 774-2M0, 
JteDdMdlM Mat: 443-5545

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir ilapuma 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4208

Kai degtukai nebuvo žinomi, 
šeimininkės bandydavo išsaugo
ti ugnelę krosnyje. Bet kartais 
ugnelė užgęsdavo. Tuomet tek
davo pasiskolinti žarijų iš kai- 

1 mynų.
< Pasiųsti atnešti ugnies sūne

lis ar dukrelė bandydavo kuo 
greičiausiai grįžti pas motiną, 
kad pakelui neužgęstų žari
jos.

Dabar apie tuos, kurie atvyk-

ma, kad jie:: “įkrito tartum pa
siskolinti ugnies”.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdratea 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8OW

— Irakui ketvirtadienį pavy
ko užmušti 600 Irano fanatikų 
ir neprileisti jų prie Basros.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $362.

(Tęsinys)
1915. 1. 15 d. P. Cibulskio, J. 

Paliukonio ir kitų pastangomis 
buvo įkurta 24 kp., 1916 m. tu
rėjo atletų ir dramos skyrius.

1915. 8. 16 d. J. Aukštuolis ir 
V. Cickus suorganizavo 35 kp. 
Ji turėjo dramos skyrių; režisa
vo Kudirka, Balsis, Sorkas ir 
kiti.

1915m. 8. 23 d. Brighton Par
ke įsikūrė 36 kp. Įkūrėjai: kun. 
Briška, R. Andreliūnas, A. Au- 
šraitė ir kiti. Ši kuopa buvo 
veikli: pirmoji Chicagoje suor
ganizavo beisbolo komandą ir 
įsitaisė uniformas. 1927 m. įs
teigė knygyną, chorą ir dramos 
sekciją.

1916. m. dalis 4 kp. (18 apy- | 
linkės) narių buvo išbraukta po 
to, kai gavėnios metu šoko Nau
jienų parengime!

1924. 10 3 d. Marquette Parke 
įsikūrė 112 kp. Pirmoji valdy
ba: V. Balanda — pirm., kun. 
dr. Rėklaitis — dvasios va
das.

Nuo susiorganizavimo kuopų 
iki 1923 m., visokį’veikimai bu-

vo 100% l*etuviški.Daugelis kuo 
pų turėjo dramos ratelius, cho
rus, rengdavo vaidinimus ir kon 
certus*. Nuo 1923 m. veikimas 
susikoncentravo sporte. Kone 
kiekviena kuopa turėjo po kelis 
sporto ratelius, kaip beisbolo, 
vyrų ir moterų -bowling, krepši
nio ir kitų. Ligi 1923 m. vyčių 
organizacijoje buvo apie 70% 
atvykusių lietuvių, o likusis 
nuos. čia gimusių.

1946 m. Vyčiai nusipirko na
mą uė $16,000; šiuo laiku jis ver
tinamas apie $50,000.

ŠV. KAZIMIERO KAPINĖS ‘
Vyskupui 1893 m. paskyrus 

kun. M. Kriaučiūną šv. Jurgio 
parapijos klebonu, šis pradėjo ] 
galvoti apie įsigijimą lietuviams 
katalikams kapinių, kur gale- ' 
tų atskirai laidoti lietuvius. ' 

1 Kunigas M. Kriaučiūnas ragino 
prie to sumanymo prisidėti ne 
tik katalikus, pavienius ir drau
gijas, bet ir liberalus, t. y. ns- 
priklausančius prie parapijų 
laisvamanius, pažadėdamas vi
sus lygiai traktuoti. Įsigijus ka
pines, su liberalais pasielgta ki
taip: juos laidojo atskiroje vie
toje, “už tvoros”. Nuo to prasi
dėję nesantaika su kapinių va
dovybe — kunigais. Laisvama
niai buvo priversti įsigyti savas 
kapines Chicagoje — Lietuvių 
Tautines Kapines. (

Kun. M. Kriaučiūnas surado 
Mount Greenwood Chicagos 
priemiestyje 40 akrų žemės plo
ną, už kurį užmokėjo apie 5,000 
dol. 1903. 7. 12 d. vysk. P. J. 
Mulden kapines pašventino. Iš
kilmėse dalyvavo visos tuo me
tu veikusios katalikų organiza
cijos. Tautiškos nedalyvavo. 
Šventinimo iškilmėse buvo pa
sišovusi dalyvauti ir viena len
kų <organizacija Gvardija Pols
ka, bet kai per iškilmes prie 
vyskupo pirmąją vietą užėmė 
lietuvių Vytauto Gvardija, len
kai įsižeidė ir nieko nelaukda
mi iškilmes apleido.

1 (Bus daugiau)

LIETUVOS VYČIŲ CHICA
GOS APSKRITIS

Didesnei veikimo organizaci- 
| jai sumanyta ir. 1914. 11. 30 d. 

įsteigta Chicagos L. V. apskri
tis iš 4. 5, 8, 13, 14 ir 16 kuo
pos. Pirmoji valdyba: M. Žal- 
dokas — pirm., M. Janušaus
kienė, P. Virbickas ir K. Pakš
tas — vicepirm., J. Karosas ir M. 
gurinskaitė — sekr., F. Nutau-

r——---------------------------------------’i
M DYING 

Apdraustas psrio-austymas 
H Įvairiu afitutny.

ANTANAS VILIMAS
TsL 374-1842 arte 37W994

z/^ericanKįtęhen j

į ^Anthony Dias Blue k
PINEAPPLE SPARERIBS

Bll i ■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo &30 iki 930 raL ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iŠ musę studijos 
MarqutN* Parka.

Vedaja — Aldona Daukut 
Tffefą 778-1544

7LSS fe. MAPLEWOOD AVi.
i CHICAGO, H. «O£29
i — J

į ■! H.. I —.... į.
RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra- į 
ma Naujojoje Aaglikuo. ii stoties 
WLYN, 1360 banga AM, reiRM sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodamA vėliMuuy p&Mjiliniij ‘ 

santrauką. Be U, komenta- 
muzika, dainos, ir Magdutės 

Pasak*. &« programa vada Stepo
nas ir Valentina Minkai Biznio 
reikalais kreipta j Baltic Horigts — 
KĖliU bei dovaaų krautuve. 5R2. E. 
flreedway, fe festaa, Mees. <2127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
name® “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuvišku knygų ir_Ue- 

i p - - tuviMu a<wa*u I

Pod: and fruit go veil together, and the combination of 
spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.

Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare
ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling. >

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. Tbe ribs will taste a little less of pineapple, but theyU 
still be quite delicious.

This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce —a cold Chablis or Soava.

GrSed Pineapple Spareribs
Servings: Six
Cott: Moderate

Degree of difficulty: Ęqgy 
Tiffin 1 hour, pUu 1 day C 

marinating

6

1

trimmed of excess £4

ean (8ft ox.) crushed 
pino&ppk, uodrained

f

1
2

ft

cup lemon juice 
doves garlic, minced 
tablespoons soy sauce 
tablespoon molasses or 

brown sugar 
tablespoons vegetable 
oil

teaspoon pepper
< Parboil the spareriba in simmering water for 30 minu tea.
• Place the ribs in a roasting pan and pour the pineapple 

juice over them. If the Juice doesn't quite cover the riba, top 
off with water. Refrigerate for 14 hours.

• Meanwhile, prepare the besting sauce. Combine the 
crushed pineapple and Its liquid, the wine, lepton juice, garlic, 
soy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, in a aaueepafc 
Bring to a boil and siquner for 10 minutes.

When reedy to griB, place the ribs 6 to 8 inches above a 
hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

the last 15 minutes of cooking, baste often with 
sauce, saving some of it to serve with the ribs.

• Remove ribs to a warm platter, cut Into individual ribų 
and serve.

A Connypeg Semes from the CYANAMID Agricultural

—

Funeral Home and Cremation Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA 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

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

if/ 2533 W. 71st Street 
ft < 1410 So. 50th Ave., Cicero
fr * TeleL 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Keturi lenkai audros me
tu drįso pakilti į padanges ma- - 
lūnsparniu ir per 2 valandas pa- ,* 
siekė Vienos pakraščius. Pakilo į 
lakūnas Jan Abčiusin, jo žino-: j 
na Viečislava ir du vyrai. ’ |

PIRKITE jAV TĄUPYMC- BONU

FIGHT SEAPT DISEASE <

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROEESSIONWIND WHY?

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS CF OSTEOPATH^ 
P.O.'SZ WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM

(3 16,000 TODAY TO MORE 
W THAN 36,000 PHYSICIANS 

NEXT 20 YEARS/

®.0.'3 ARt FULLY LICENSED T5 PRiKWBt 
PRU<M, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED
MIANS FOR TREATING INJURY ASP
INCLUDING THE US I OF MANIPULATES j 
THSNAPY. - '

VANCE FUNERAL HOME
X424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TKIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

! N ARIA I5 {

l^des<Qg

Uotivi;
LaidoriiYh;

Diraklorię
L Aroorcum

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

1

TURIMI
KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO
DALYSI.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWJCJ)

WEST 8BU STREKT KEfubtic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Puloe Hilo, HL »74-441t

BUTKUS - VASAITIS
IMS So. |oth Ava., Cicerą, ŪL TaL: OLympic t-lMl

PETRAS BIELIŪNAS t
4M» So. CAUFORMA AV’K. TeL: LAIveU. I MT,

JJL T ................ m.. i. i. . .. - .  1

IN PTRCINTOf 
BUC» SOMS >

(Although only nvt f 
ERCI NT OF THE PHY- Jį 
SIČIAM POPULATION, O 

,'D.a^g PROVIDE TOTAVj 
. ftft ft • ’’••Li A ft ft

1 Primary reason' 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE, 
EMPHASIS IT PLACES į 
Oft TRAINING GENERAL: 
PRACTITIONERS.

5 — Naujienos, Chicago, W. — Sat.-Monday, July 24-26, 1982
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ST. CATHARINES, ONT.
įspūdžiai iš SLA 61-ojo seimo

«• i

Susivienijimo Liduvių Ame 
u’koje (M asis seimas įvyko š.m. 
liepos 5-7 dienomis St. Peters
burg Beach, Fla., Dolphin Beach 
Resort viešbutyje.

Į seimą išvykau liepcs 1 d. 
lėktuvu iš Toronto aerodromo: 
Pacmiau lėktuvą, kuris sustojo 
Eūffalo ir Atlanta aeredromuo- 

f se, ir gavau apie 10 dolerių pi
giau, negu tiesiai iš Toronto į 
St. Petersburg - Tampa aero
dromą.
* SLA seimo viešbutį iš Tam
pos aerodromo pasiekiau 8 vai.

• vak. Iš Tampos, pagal SLA Pil
domosios Tarybos rekomendaci
ją, ieškojau ir suradau limuzi
ną, kuris keleivius vežioja j 
viešbučius ir privačiai į gyve
namus namus už žema kaina. 
£š mokėjau už limuziną iki 
SLA seimo viešbučio 9 dol. Tak- 
ši vairuotojai paprašė $31. Kas 
nežino apie patarnavimus limu
zinų, keleivius vežančių, tie 
taksių vairuotojų tuojau yra 
^prikalbinami važiuoti su jais. 
Lėktuvui atskridus į Tampos 
aerodromą, visa eilė taksių vai
ruotojų laukė ir tuojau ėmė iš 
rankų čemodaną ir siūlė greitą 
patarnavimą, bet net 4 kartus 
brangiau reikia mokėti, negu 
ima limuzinas už tą . patį patar
navimą, tik gal kiek vėliau pri 
stato, kol keleivius išvežioja 
įvairiomis kryptimis.
j SLA seimo posėdžių viešbuti 
pasiekiau 8 vai. vak. Tuo matu 
viešbučio valgykla buvo užda
ryta, o aš buvau alkanas iš ke
lionės. Radau; prie viešbučio re
gistracijos stalo keletą pažįsta
mų ir nepažįstamų SLA delega
tų. Pasiteiravau, ar kas nežino 
netoli nuo viešbučio valgyklos. 
Vienas iš delegatų- tuojau atsi
liepė ir pasisakė esąs vietinis 
gyventojas ir žinąs visas apylin
kės valgyklas. Tai buvo labai 
draugiškas ir paslaugus SLA de
legatas, inž. Antanas Mačionis; 
Apsidžiaugiau ir paprašiau duo-

pįrmiirinkė Dalia Boljelienė ati
darė seimą ir paprašė visus de
legatus apsistoti, vėliavas įne- 
šant. Vėliavų įnešimui tarnybą 
stidaiė Romo Kalantos šaulių 
kuopa, vadovaujant kuopos ph- 4 
mlninkui Ant. Gudoniui. ; 

Amerikos, Lietuvos ir R .Ka-’ 
lantos kp. šaulių vėliavas, sugie
dojus Amerikos himną, sustatė 
į stovus. Jos buvo įnešamos ir j 
sustatomos į stovus visas SLA 
seimo dienas.

SLA seimui rengti komisijos 
pirm’ninkė Dalia Bobelienc, po 
įžanginės kalbos, pakvietė vie
tinį mLsto merą tarti žodį. Bur
mistras labai gerai atsiliepė 
apie lietuvius ir pareiškė turįs 
daug draugų Eeluvių. ‘ Blogai, ■ 
kad nemoku lietuviškai kalbė-į _..  ... .,..x
ti”, tarė burmistras? bet pare’š-| . 
kė, jog reikės pradėti mokytis 
lietuviškai kalbėti. Burmistras ir vertos įsigilinti ir susimąstyti, Dan Chesney, iš New Buffalo, 
savo kalboje prisiminė dabarti- nes, kaip PtP. Dargis išsireiškė, 
ne žiaurią Sovietų okupaciją Lietuvos vardas yra garsus sa- 

SLA. nariui ■ ^e^uvo^e‘ Kdimistras savo kal- lvo praeitimi^ o lietuviai turi 
i bą baigdamas pareiškė, kad Lie- gerą vardą. Amerikoje. Todėl 
į tavoje, Latvijoje- ir Estijoje 
j žiauri Sovietų okupacija žlugs 
f ir šie pavergti kraštai vėl at
gaus laisvę. Burmistrui baigus 

•kalbėti, delegatai stipriai-plojo, i 
; Plojo ir burmistrui vykstant iš . 
salės. •

10:30 vai. Dalė Bobelienė pa-« 
kvietė SLA prezidentą Povilą J 
P. Dargi seimui pirmininkauti.

P. P. Dargis, prieš pradeda-j
mas 61-ajam SLA seimui pirmi- Jnanti Bridgeporte, 
ninkailti, išreiškė padėką SLA į anksčiau aukojo $100 Naujie- 

i SLA' se^lno rengimo. komisijai ir ko-Įnoms paremti, lankėsi Nąujie- 
Į misijos pirmininkei Daliai Bo-‘nose ir pranešė, "kad Elzbieta) 
briienei už atliktą lidelį darbą j Petkūnienė, gyv. 6928 S. Tai- 

i organizuojant 61-ąjį SLA seimą.[man, Chicagoje, ėjo' laiptais že- 
Pakvietė prie prezidiumo stalo myn, krito ir sužalojo kojos 

j visus Pildomosios Tarybos na- kaulą. Dabar josios koja yra su-

NmuI, žemi — Pardavimui 
KRAL ESTATE FOR SALI

. _ Mamai, Žem4 — PardrrimM
I REAL 1ST ATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB fEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOWIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ' 'X* 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

a NOTARIATAS * VERTIMAI

SLA narys nariui

Ii keliolika minučių išsimaudyti 
ir rūbams pasikeisti, nes atvy
kęs iš Kanados, esant vėsiam 
orui, į St. Petersburg^, kur 
temperatūra s;ekė virš 90°F ši
lumos, buvau kaip iš po lietaus 
peršlapęs. Grėitai persirengęs 
nuvykau į svečių laukiamąjį 
koridorių, kur radau jau belau
kiantį gerb. inž. A. Mačionį su 
žmona dr. Irena Mačioniene.

Tuoj man pranešu, kad į jokį 
restoranų nevyksime, o vyksime 
pas juos — A. ir Ir. Mačionius 
vakarienės, nes jie visai arti gy
vena nuo viešbučio.

Pirma karta susipažinęs su 
Mačicniais, nustebau jų paslau
ga ,nuoširdumu ir vaišingumu. 
Tai tikri SLA ideologijos puo
selėtojai —
yra brolis ir sesė ir reikalui iš
tikus, SLA narys 
ir padeda. Su tokiu šūkiu šis 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje gimė prieš 96 metus, šiuo-’ 
se savo įspūdžiuose iš įvykusio 
61-ojo SLA seimo neliesiu kiek 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje yra ištiesęs pagalbos ranką 
į vargą patekusiems ne tik SLA! 
nariams, bet ir tiems lietu-i 
viams, kurie Antrojo Pasaulinio į 
karo metu pabėgo Į Vakarus* 
nuo žiauriojo sovietinio, komu-j 
nizmo. Bet labai mažas .procen-; 
tas į JAV ir Kanadą atvykusių j 
lietuvių stojo nariais i OT ' 
eiles.

Susivienijimas Lietuvių Ame-, 
rikoje už ketverių metų švęs 
100 metų veiklos sukaktį. Tame 
laikotarpyje įsirašyk i SLA na-: - - -
rius, o tie, kurie esate, jau SLA.į rlU.!\P° *° zym”. ALTo^gipsuota.. Draugai gali ją aplan-
nariais,. r ..
auka, kad Susivienijimas Lietujlnx ° "acl^’ 
vių Amerikoje galėtų tinkamai^ _ 
suruošti jubiliejinį SLA seimą 
1986 metais.

Po gardžių vaišių

dėl Lietuvos laisvės dirbti sąly
gos yra palankios šiame krašte.

1 (Bus daugiau)
J. šarapnickas

— Rože Didžgalvienė, gyve- 
, Chicagoje,

Mich. — $10, Stasys Dubauskas, 
iš Cicero, III. — §10, Juozas 
Tautvilą, iš Gary, Ind. — $10, 
Mary Tarutis, iš Davenport, Io
wa — $5 ir $5 už kalendorių, 
A. Mykolaitis, iš Seminole, Fla.
— $5 ir K. Žegulis, iš Chicago, $39^500. Savininkas duoda paskolą. 
III. — $5. Dėkojame visiems.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA <

X BACEVIČIUS — BELL REALTY ■
INCOME TAX SERVICE '

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
- . '■ 1 —

2 po keturis, medinis, Brighton Parke.
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos mieste

Dirbu ir užmiesčiuose, $r*lts 
garantuotai Ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTlt

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village. - .

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DĖMESIO
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTWAI
Tiktii $120 pusmečiui automobili  c 
Liability apdraudimas- pensinio.

tams. Kreiptis:.
A. LAURA IT I1 ’ 

«*45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

* - A - f . *.-* -

Vasaros pramogos
Geriausia iškyloms vieta yra 

graži ir maloni gamta.
Graži aplinka, medžių išpuoš-' 

ta J. K. čiurinskų sodyba yra 
tinkama susitikimams ir pasi
linksminimams.' R. L. Bendruo-
menės, East Chicagos, Ind., sky-1 
riaus valdyba š. m. - rugpiūčio 
8 dieną ruošia gegužinę ir kvie
čia visus narius ir prijaučian
čius atvykti į gegužinę.

Gegužinės pradžia 12 vaLi 
Veiks virtuvė: bus dešros su ko
pūstais, kava ir kitokie užkan- _ 
džiai. Ištroškusius gaivins baras,.} 
"bus gausių fantų loterija, ša
kiams gros muzika.

Automobilių pastatymas ir t 
įėjimas į gegužinę — nemoka 
mas. Tikimasi svečių iš Chica-- 
gos, Cicero ir kitų vietovių. Jei
gu oras būtų nepalankus 
žinei, ji vis tiek įvyks po 
bet kokiam’ orui' esant.

: J. K: čiurinskų adresas:
W. 80th Court, St John, Ind. -j 

Korespondentas

MŪRINIS — 4 butų namas. Dideli 
kambariai. Labai gerame ‘ stovyje. 
Garažas. Geros pajamos. .Marquette 
Parko apylinkėje. Esamus namo mor- 
gičius — 14%; galima perimti kartu.

Skambinti angliškai po 6 vai. vak.
Tel. 767-4592\ ? ,

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

. Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

Lit, Mint ^<?ULC KJA-l-X I . • I

prisidėkite savo darbu,;veik^? _kun- A- Stasį sukalbėti kyti virš minėtame adrese, pir- 
~ Imame aukšte, iš priekio. Ta

SLA prezidentas P. P. Dargis proga p. Didžgalvi.enė įteikė E.
oficialiai- pradėdamas. 61-ąjį Petkūniėnės $400 — $45’ už pre- 

’ • SLA seimą, pasakė reikšmingą numeratą vieneriems metams 
kerbiami'^a^’ Pr^min<^arnas garsino- j ir $55 Naujienų paramai Nuo- 

Mačioiriai 'vėr pi^ežė .įViešbutį’ s^sLietuv°s Jaisvės kovotojus, j širdi padėka abiem už nuolali- 
poilsiui ' ' jUiaziuosius Lietuvos kunigaikš-Į nę paramą ir Tinkime Elžbietai

t • □ 1 n i" i x • C1US, pūčiui, SlLiepos o d. 40:1d vai. ryto r. •. \ ’
or a • - u • • • * tuviu Amerikoje steigėius, car-SLA ssimo rengimo komisijos r, . ' . J. _______ i ■ J bes narius ir Lt. Tikiu, kad SLA

| prezidento kalbos bus atspauš- 
. rf.dintos lietuviškoje spaudoje iš- 

|. tisai, nes jos buvo reikšmingos

inę paramą ir linkime Elžbietai 
įčius, poetus, Susivienijimo Lie- greit sustiprėt’: <r>.

1 J;
BRICKYARD AREA — 27 year 
old brick single family, .2 bed
rooms, 2y3 car garage. Solid 
plaster walls.

CENTURY 21
Ask for Mary Evelyn.—-348-7810

‘ NtTO S3CX) IK I $1,000

I; w^w.w.ww.w.v.w.y, 
|i KURIAM GALUI MOKĖTI
|l . DAUGIAU?
| - PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

S] AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

$1 QbryslecNatyYprkeij- ^.r 

lį BALZEKAS MOTOR SALES 
|l CHRYSLER • IMPERIAL

PLYMOUTH • K CARS 
U WILL LIKE US” • -

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYG^IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ
literatūross draugija

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

I
4030 Archer-VI 7-151$

Nau j ai pasirodžiusi
N DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga ‘

■KOVOS DEL LIETUVOS-
NEPRIKLAUSOMYBES

.1 '

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

KAINA — S17. (Persiuntimui "pridėti $1)
Siųsti čekį:

r**"’ Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 “”7*

— Antanina Liorentaitė, iš 
Marquette Parko, Uhicagoj, lan
kėsi Naujienose ir pratęsė ..pre-, 
ntimeratą vieneriems metams ir 
įteikė $20 L.A.K, prisiminti. 
Dėkojame. •

— Gavome sekantį laiškutį: 
“žemaičių Kultūros klubo var
du, Naujienoms paremti, ta 
proga per . pirm/ Juozą Skeivį 
įteikiama $10 auka”. Ačiū.

—- Sėlcantieji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams, ir pridėjo Naujienoms 
paremti: Tadas''Normantas, iš 
Glenwood,-Ill, $2(VGenė Pru-. 
sis, iš Calumet ČŠty, III.
*****^^*"^fc**’ "'III taKUOMKS

gegu- 
stogu, O 7

11233

FOR SALE BY OWNER ;

Brick 2 flat; 2 - B’s. v į 
Location 59th & Troy.

Call after 6 P.M.
499-1074

*

<, Parda vimu Ir Taisymu " r
Wat! FHh Strut ' 

T«L RBjwblk7-iW ' ?

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj 
padėti teisininko Prano ŠULO 

teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi- 
formomis

Knyga -“8tr*fwn»otiMs • gauna 
815, ’ ma Naujienų administracijoj*

HELP WANTED -r
Darbininkp Reikia 1

PRINTING PRESSMAN

paruoštą,
Part time letter press printer to. 
work on Miehle Verticals. Apply:

McCRACKEN BOX & LABEL CO.

2640 S. Shields ' ;
Tel.: 842-5112

7 ' • r
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
F. NEDĄS, 40H Archer, Arars*. 

Chicago, 111 WC3X Tel. YA 7-59H

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

Ugametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
? = ,727 S. Western Ave., Chicago, DI. 60643 

;.V Telef. 812 23S->787
* potimannMig užainnt lėktuvų, traukinių, latrų kelk 

alų (crui>e«)r viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduodi 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus icjašto 
Sudaroma iškvietimui giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame lnfgr 
uxdja^ visata kelionių reikalaia.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvaia. tik l-elxu rererruon vietų 
i ankrto — pnei 4Č - 60 dienų.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBLM0

- IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 
BEI KROSNIS.

Herman Dečkys
, Tel. 585-6624

M. ŠIMKUS L j 

. Notary Publici įL 
INCOME TAX SERVICE

4259 S' Maplewood, Tė|;254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra« 

t šymai ir kitokie blankai.

* ■

HOMEOWNERS POLICY
F. z*»etie, Agent 
notvi w. m

40M1 - <244454

JOHNGIBAIHS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzię Are.
(312) .776-8700

>u:t Lre C? .v

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo if rašytojo atUminimum?
• ’ i *- *

Dr. A. Guašai — MINTAS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą___________________ ■ . . ■ |8.00
A.-J. Gnsmn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik _______=_____
A. J. — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti pašto, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
badant JI perriuntiroo Išlaidoms.

14.00
13.00

K2.00

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

-■ Advokatas
GINTARAS P, ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai vakaro, 

šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
‘ 2649 West 63rd; Street 

Chicago, I1L 60629

ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti Y A 7-9107

6 — Naujienos, Chicago, UI — Sal-Monday, July 24-26, 1982

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)




