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LIBANE,VĖL UŽSILIEPSNOJO PILIETINISKARAS, PAREIŠKĖ PREZIDENTAS SARKIS
» į r Z

Sirijos artiferiįa griauna krikščionių apgyventą 
'° Beiruto turtingiąkoloniją
BEIRUTAS, Libanas. — Sirij<ye ir vėl prasidėjo pilietinis ka

ras, kuris niekad nebuvo baigtas, bet šiomis dienomis jis užsilie
psnojo visu smarkumu, — radijo komentatoriams ir laikraštinin
kams pareiškė Libano prezidentas Sarkis. Jis tvirtina, kad vien 
tik.oraeitą. naktį buvo nužudyti 32 libaniečiai ir sužeista virš 200 
asmenų. Sirijos artilerija, be' pertraukos apšaudo krikščionių ap
gyventą ir falangistų ginamą rytinį Beiruto priemiestį Ten jau 
baigiamas griauti kiekvienas gyvenamas namas.

Siriios kariai tį 'taikos ne tik Egiptu, bet ir 
su Jordanija. Jeigu Izraeliui pa
vyktų pasiekti taikos su šiom 
dviem valstybėm, tai didelė oku 
pauinė karuomenė galėtų eiti į 
Sirijos frontą ir Libano aprami 
nimą. Izralis pareiškė, kad 
Sirijos karo jėgos privalo kraus 
tytis iš Libano, nes jos nepajėgė 
įvesti taikos.

sulaužė paliaubas
Prezidentas Sarkis pareiškė, 

kad Sirijos kariai sulaužė pa
liaubas praeitą sekmadienį. Be 
jokio įspėimjo jie pradėjo artile 
rją apšaudyti ramių ^žmonių ap 
gyventą: rytinį J priemiestį. - Aps 
kaičiuotas ir nuolatinis priemies 
čio griovimas ėjo visą sekmadie 
nio vakarą, ir . naktį. Pirmadienį 
Sirijos kariai bandė įžengti j į 
priemiestį, bet jie buvo sutikti šo 

' viniais ir rankinėmis granato-.

Pareigūnai atsakingi 
už apgaulę

1977 metaisCHICAGO, ni 
Chicagos teisėjau Edwin A. Ro- 
beson pripažino įkaltu buvo Uli-
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RISTI I EGIPTĄ

Paveiksle matome pirmos atomo bombos sprogimą, imtą iš lėktuvo, šiandien ____
bombas. turį, Aiųerika, Sovietų Sąjunga, Kinija ir Prancūzija. Jas gamina Izraelis ir kitos vai- 
shbcs. Bombas turinčių x^ajstybiu [arpėzyyrauja įsitikinimas, kad reikia uždrausti atomo 
bombas naudoti karo tikslams. <

- ■*... i - v!GYDYTOJAS PATARĖ POPIEŽIUI TAIP 4

atomo

paimtus karius
h 'j- •iFalangĮstamspavykę- ąpsup 
. tiMr-

žiūrėtoją-Joseph K Knight dėt 
Atiks^ 

patvirtino tei^^

bun,-bandžius}

riai būvą išveda pvmo bendrovėje, kai Ofan Men
komi nelaisvėje.--SirHOs^artnensi . ■. - • _ i-.. taupytojus apravo, gales.is-tai reIka^vo^tidHoh/3iem&.ne-{reikalauti palikimo

|.j. dole Prižiėrėtojas King. 
bet įie-tai galėjo padaryti tiktai^ -valėjo daboti!.kad City Sa 
praeitą makt}, piruos daliniu ;būtu apdrausti;
prąsiniuse.toliau.} rytus;ir pasie^ . to .^padarė/savo parei-f

/*lgų neatliko. Jis paliko 1.000 ak
rų ūkį ir 500,000 įvairių Šerų ir 
vertingų popierų. Santaupas pra

_. . v.' " < • > iciu.ę oaviiuiiAOd caivo viaUpriemiesčio namų visą pirmadieį atsiimtį ^i^
nį ir antradienį.

Arabai ruošiasi 
naujam karui

TELA VIVAS, Izraelis.

kė nelaisvėje laikomus karius. 
Falahgįstai manė, kad'siri j iečiai, 

’atgavę savo ' karius, sustabdys 
puolimą, betjienesustojoJį 

[atsiimti iš Knight palikimo, 
l -----------

jNewyorko spaudos bėdos
Iš visą didžiųjų New Yorko 

_ laikraščių, kurių presmanai su 
raelio vyriausybė labai susirūpi} streikavo rugpiūčio 9 P° 
nusi įvykiais Liba. Kiekvnienami 55 dienų vienam, popiečiais iš- 
aisku,.kad Sirijos karo jėgos.no- Šančiam tabloidui New- York 
ri visai likviduoti Libano kris-j pavyko susitarti ir po 15
čionis, kad galėtų vėliau prisidėti valandų be pertraukos trukusių 
prie arabų planuojamo naujo ka derybų kontraktas^ tarp leidėjų 
ro Savo laiku Izraelio karo vado presmanų (mašinistų) unijos 
vybevįspejo'Sirijos karo vadus. buv<> pasirašytas. Laikraštis pra 
Daugelis mano, kad dabar pra- dėdamas vėl leisti nuo šio sa- 
sidėję karo veiksmai gali būti j vaitgalio. Sąlygos viešai nešk ei 
užfrontse priešų naikinimas. Jeijbiamos, kol bus baigtos derybos 
gu laitų karas, tai Sirija nori tu j New York Times ir Pa^Y 
reti saugų užnugalį. 'T J

^LVrancūzųrentrb ir dešinės ko 
/įfiĮjJ, f /udfeįaifičĮoji dabarfinę 

I valdžią, penktą kartą iš r
1 PenkioW člieriofti^rieš mirtirpatarėnaujam • / i

,popiežiui sulėtinti darbo tempą >* - > Q . ■ ;r - . z -‘ | veik mekarrr^iezinomas sociahs
’ VATIKANAS. Italija. — Dr. Antonio da Ross, asmeniškas Us' Edvige. Avicė*. parlamentaru 

•popiežiaus Jono Pauliaus gydytojas ir paUrėjas, pasitaręs su po-fniuose balsavimuose 54 n.uošini- 
pfėžiu apie jo vedamą darbo tempą, patarė jau sulėtinti darbą ir čiais gavo daugumą prieš 46, gau 

daugiau poilsiauti. Kardinolas Luciani buvo darbštus, bet popie-ftus Paryžiaus gaulistą Christian 
žįaus pareigos jį apkrovė dar didesniais darbais. -de-la Malene.

% j- . . 1 Ter penkerius specialius rin-
a ieni, sekmadienį, pir- į skelbtus po kovo mene- 

madieni ir antradienį tūkstan-’^ viSUOeinu rinkimą, socialis- 
preina pro bazihką, ^^: dar laimė'jo ir komunistai- j 

viėtą.
. Prieš vieną savaitę sovialistas 

Yvon Tondon nugalėjo žurnalo 
L’Express leidėją Jean Jagues 
Sėrvan-Shrei ber.

— Jungtinės Tautos rengiasi 
imtis priemonių Beiruto žudy
nėms susUbdyti. Planuoja pa
siųsti dagiau karių į Libaną.

Dr. da Ross jau seniai pažino 
popiežių ir paskutiniai 20 metų 
buvo ijo sveikatos patarėjas. Pa 
piečius papasakojo daktarui, kiek 
valandų ji įdeda- kiekvieną die
ną, o vėliau daktarui tarė: “Ką 
aš galiu padaryti? Man nieko ki 
to nebelieka, kaip darbas”. Dr. 
pridėjo kad popiežius buvo nepa 
prastai pareigingas žmogus. Jei
gu jis ėmėsi kurių pareigų, tai 
ijs įdėdavo visą savo energiją 
toms pareigoms sąžiningai atlik 

Nutarta autopsijos nedaryti.

Tūkstančiai žmonių 
liūdi popiežiaus

ti.

pasimeldžia ir atsisveikina su* 
popiežium. Popiežiumi į is buvo 
labai trumpa laiką, bet žmonėms 
jis labai patiko. Jis turėjo drąsos 
pasakyti teisybę į akis. Tą teisy
bę jis pasakydavo švelniai, man 
dagiai, bet labai kietai.
Popiežus bus laidojamas tre
čiadienį, 4 vanlandą popietų. Lai 
dotuvės bus iškilmingos, bet la
bai paprastos, kaip popiežius 
būtų norėjęs, šiomis dienomis 
Romoj smarkiai lijo, bet lietus 
žmonių neatbaidė.

NEPAISANT PALIAUBŲ KARAS EINA

— Sirijos karo jėgos taip žiau 
riai puola meronitus krikščionis, 
kad vien tik pačiame Beirute 
trečiadienį užmušė 215 civilinių, 
o sužeid 500. Ligoninėse nėra vie 
tos suėeisticsiems.

. linijos su Beirutu. Atrodo, kad

NETOLIMOJE ATEITYJE PLANUOJA PASIRAŠYTI TAIKOS SUTARTĮ
Izraelio karo vadai sutinka atsaukt savo 

karius H Jprdanijos teritorijų
KAIRAS, Egiptas. — Prezidentas Sadatas pareiškė spaudai' 

ir .adijo atstovas, kad šio mėnesio viduryje ar kiek vėliau Egipy~ 
.to ir Izraelio atstovai aptars pačius pagrindinius taikos sutarties* 
paragrafus Washingtone, o vėliau Egipte pasirašys taikos sutartį.- 

Prezidenia.s Anwar Sadatas paprašė prezidentą Carterį sutarties/, 
pasirašymo ceremonijoms atskristi į Egiptą ir jose dalyvauti.

— —_ Prezidentas Sadatas laba pa-,
RODEZIJOS PREMJERUI, tenkintas, kad JAV prezidentas

Jimmy Carteris jam pranešė,: 
kad jis atskrisiąs į Egiptą ir da- 

Va|sfr lyvaus taikos sutarties pasirašy
mo iškilmėse. Prezidentas Sada 
tas nori, kad Amerikos preziden 
tas būtų sutarties pasirašymo* 
liudininku. Prezidento Carterio " 
dalyvavimas jam svarbu ir po 
litiniais sumetimais. Arabų tar 

; *< Pe yra tokių, kurie norėtų pir
ma pulti Egiptą, o tiktai vėliau 
Izraelį. Arabai nepatenkinti Sa- 
datu dėl to, kad jis sutiko pasL

• rašyti separating taiką su Izrae 
t norin

čias^ valstybes vienas. Sadatas . _ _ 
neri • arabams Iparodyti.^kąd jis 
jie vienas, kad jam pilniausiai 
pritaria: .J? Amerikos valstybės.

Izraelio ir Egipto atstovai nu
tarė 'derybas 'vėsti į AVasTiingtone. 
Abi valstybės nori, kad JAV at
stovai šių dviejų valstybių- tai
kos pasitarimuose dalyvautų. 
Jeigu suvažiavusieji atstovai 

‘kuriuo nors klausimu nesusitar-

KOL KAS NEDAVĖ 
VIZOS

WASHINGTON, D.C
Departamentas praneša, kad
tebėra dar nenustatyta x duoti 
ar neduoti Rodezijos premje
rui Ian Smith vizą atvykti į 
Jungtines Valstybes, bet de
partamento pareigūno Ken 
Brown pranešimu, Sniitho ir 
jo kabineto nario juodojo Je
remijus Chirau vizų nedavi
mo klausimas yra ’’laikinus”. ■

į Britaniją Smith važiuoti lu, palidamaks kovoti 
negalįs, -kadiingi-ljįim ne_ ;yįff 
kas esą atleista už Rodezųot 
alplū-šmią-jutjtLv

a AMESTIJA IRANE
Bagdado žiniomis, Irano v\ 

r ia usy bes ‘ p aske I bi in ii, sekai a 
dfėnį paskelbta amnestija vi 
.sieriis iraničianis, dalyvavai 
siems ^priešvalstybinėje veik 
loję — 
šacho Mohainet Rėža Pahlav 
valdžią.

Dabar tūkstančiai Irano stu
dentų užsieniuose galės grįžti 
Banio be baimės tapti šacho 

■ sjaptos policijos SAVA R au
komis, tvirtinama praneši” 
me.

demonstracijoje prieštaj jie yra ^ikri, kad JĄV

j •

Izraelis skuba 
siekti taikos

Izraelio karo vadai skuba siek

News dienraščių presmanais, ku 
Irios atnaujinamos ši trečiadienį. 
Sutarčių sąlygos numatomos vie 

jnodos.
Post leidėjas Rupert Mordoch 

derybose skundėsi nuostolas: 
1977 metais tie nuostoliai siekę 
$10 milijonų.

Libano krikščionys pasiryžę išvaryti “taikos 
saugotojus” — Sirijos kareivius

BEIRUTAS. Atsinaujinusios jo sąjungininkai — krikšeio-

Gerina sveikatos globr
Pagal naują Baltųjų jRūmi^ 

programą pradėta geresnė svei
katos globa 27milijonams kaimų 
ir miestelių gyventojams. Vice-KALENDOR6LIS

' Spalio 4: Aura, Pranciškus prezidentas Walter F. Mondale 
Asyž., Hvytė, Mąstautas, Gai
lis.

Saulė teka — 6:49, leidžiasi
— 6:29.

kautynės yra aršiausios, ko
kių nebuvo per ištisus dvejus 
metus besitęsiančio civflinic 
karo Libano teritorijoje.

Pirmadienį buvo trečia die
na, kai kovos prasidėjo ir di
dėja. Prezidentas Elias Sarkis 
nebeslepia baimės, kad Lrba 
has kaip valstybe yra sugriu
vimo išvakarėse.

Libano pietvakariuose 
Izraelio karinės aviacijos 
tuvy formacijos perskrido
Palestiniečių dominuojamą S 
dono uostą ir nors sukėlė par
tizanų priešlėktuvinių ginklų 

(didelę ugnį, bet nieko nepa- 
nų. Peniųk metų programoje taikė. Perskndimo tikslas nė 
tiems reikalams numatyta $150 ] aiškus, bet Izraelis grąsjna ne’ 
n*iilijrwTų j 1/iiaiac IrnH hutu skerdžiami

dv? 
lėk- 
per

nių milicija.
Sirijos tankai ir sunkioji ar 

ti’erija be pejiovos skaldė kri 
kščionių pozicijas Beiruto 
miesto rytų dalyje ir priemie
sčiuose, o krikčionių milicija 
atakavo Sirijos pozicijas mie
ste ir kalnuose.

Bombardavimai palietė 
muslinui (mahometonų) 
gyventą Beiruto vakarinę 
Ii. ir krikščionių lyderiai
tina, kad konfliktas tęsis to! 
kol iŠ beveik vienų arabų su
daryti “taikai apsaugoti” da
liniai neišsikraustys iš 1 
nuniokoto krašto.

Beiruto rytų ir vakarų da
lyse gyvenantieji tvirtina, kad 
bombardavimai, kurie suskal-

ir
afr 
da-

! pirmadienį pranešė, kad 300 kli 
nikų bus pastatyta arba atnau 
jinta srityse, kur trūksta dakta
rų, slaugių ir medicinos reikme

ginklų paliaubas, dabar yra ne 
palyginamai aršesni, negu bu 
vo pačiame civilinio karo įkar 
štyje 1975-76 metais,

“Visa, ką a šmatau, yra ug
nis ip juodi dūmai krikščionių 
apgyventame rytinio Beiruto 
sekretoriuje Aishraflya, ’ paša 
kė vienas stebėtojas kalnuo
se.

Krikščionių lyderiai pasiry
žę nenusileisti. “Tai tęsis iki 
galo, iki kol Libano teritorijoj 
neliks nė vieno Sirijos karei
vio,” pasakė -Camille Cha 
motin, buvęs prezidentas ir 
krikščionių pajėgų vadas.

Kautynės atsinaujino sekan-

ANDEW YOUNG APIE 
PIETŲ AFRIKĄ ’

JAV ambasadorius Andrew 
Young sekmadienį pasakė,kad 
naujasis Pietų Afrikos kiefa- 
rankis ministeris pirmininkai 
Pieter Botha turėtų gauti už- 
tenakamai laiko apsigalvoti 
Namibij'os reikalu, kol ekono
minės sankcijos prasidės prieš 
baltųjų valdomą kraštą. Nusi
statymas juos nubausti nėra 
mūsų, o yra jų (baltųjų) pa
pročių reikalas - apsistatyti 
ir apsikasti iš visų pusių izo
liacijos mentalitetu, kuris 
juos nuves į susinaikinimą’’, 
pasakė Young

karo* čia diena po to, kaip preziden-

.atstovai rastų r pasiūlytų nau
ją projektą, kuris abiem pusėm 
būtų priimtinas. JAV priėmė "šį 
pasiūlymą ir prižadėjo tarpiniu 
kauti, jeigu kiltų koks nors svar 
besnis reikalas.

Ne tik prezidentas Sadatas, 
bet ir Izraelio vadai labai aukš 
tai vertina prezidento Carterio 
pasiūlymus Artimųjų Rytų tai 
kai. Laikui bėgant visi pripa
žins, kad jis labai daug prisįdė 
jo prie taikos pasaulyje. Geri jo 
patarimai ir Amerikos parama 
nebus užmiršta. Abi pusės jam 
yra. dėkingos už pajėgumą įti£h 
ti priešus pasirašyti susitari
mus, vedančius į taikos sutar
ties pasirašymą.

Washington, D. C. Iš Kairo 
ateinančios žinios sako, kad Iz
raelio karo vadai sutinka tuo
jau atšaukti visas jėgas iš Iz
raelio dabar laikomų Jordanijos 
žemių. David stovykloje vyku
sių pasitarimų metu niekas ne. 
manė, kad Izraelio vyriausybe 
sutiksianti atšaukti savo kato 
jėgas iš kairijo Jordano upėS.^. 
krant? :r per penkeris metus tar 
tis dėl tos srities administracijos 
tuo tarpu Egiptan atvykusieji 
Izraelio karo vadai pareiškė, 
kad jie sutinka atšaukti savo 
karo jėgas iš Samarijos, o vėliau 
per penkeris metus sutinka tar
tis. Manoma, kad Izraelis nori 
pasirašyti taikos sutartį ir su 
Jordanija. Izraelis jaučia, kad 
jam gali kilti reikalas siųsti savo 
karo jėgas į Libaną. Jam taip 
pat atrodo kad pasitarimai su Si 
rija gali būti žymiai sunkesni.

Įeisiąs, kad būtų skerdžiami dč ^Vos vien* dieną tverusia^ bų.

tas Carteris ir Jungi, 
gėn. sekretorius Kurt 
heim pasirašė bendrą 
raginant lakytis ginklu

Tautų 
Wald- 
raštą, 

paliau

ARABŲ IR KRIKŠČIO
NIŲ KARAS

Libane po trumpos pertrau
kos pirmadienio rytą prasidė
jo prie Beiruto su dar dides
niu įkarščiu.

Sirijos kariuomenė ir krikš
čionių milicija pcr šeštadienį 
tęsė duelį artilerija ir pavie
niais pasalūnų apsišaudymais 
bet sekmadieni staiga prasido 
jo visu smarkumu kanonada 
raketomis, artilerijos sviedi 
niais, visiškai sulaužant ką lik 
prieš vieną dieną tarp Sirijos! savo draugams ir priešams paša 
ir Liabno prezidentų paSirašy koa. jkad Amerikos prezidentas 
tą karo paliaubų sutart.č bus jo svečias.

— Prezidentas Sadatas visiems



— Šį kartą nekaltink manęs dėl blogų pažymių,\ne-s paskuti
niu metu visi namų darbai buvo daryti tavo.

prie išdriliuotos skylutės deg
tuką, degtukų dėžutės šonu įž
iebdamas, šaudžiau. Suplyšua 
“liufkai” teko ieškoti kitų šau
dymui vamzdžių — teko varto
ti plono metalo dūdelę termo
metrui, ir dar kai ką. Juk gi vai
kui reikia šaudyti! ....

Vėliau, mūsų nevartojamoj 
akmenų krūvoj prie plento ra
dęs didelį surūdijusį revolverį, 
turėjau pusbačio gulnim mušti j 
“gaiduką”, nes surūdijus spy
ruoklė buvo persilpna, kad “iš
muštų’’ uždėtą “pistoną”. Kul
kų nemokėjau padaryti . . .

Kokia buvo laimė kai įsigijau 
mažą “montekristą” — tikrą 
mažą pistolietą, šaunanti tikras 
mažas kulkas. Tik tos valiutos 
nebuvo šoviniams!

Arėjas Vitkauskas

LYDEKA
Teisme byla Lydekai buvo iškelta. 
Kad kūdroje dėl jos gyvenimo nebuvo.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RĖMAS NERIMAVUSIUS

AK, TIE ŠAUDYKLIAI! . . .

(Rimtos ir juokingos istorijos)

Mielas Stasys Butkus, toks 
nuoširdžiai draugiškas ir pas
laugus (kai sekretoriavo Kau
no “Kariškių žodžio” raštinėj 
— tuoj pranešdamas, susitin
kant, kas mano bus spausdina
ma ir kada gausiu atlyginimą), 
buvo mano pirmas mokytojas 
kariško šautuvo vartojime. Grį
žęs iš Rusijos kariunonienės 
puskarininkas, (vienas iš mūsų 
pirmųjų savanorių, Vilniuje 
Lietuvos vėliavą Gėdinimo Kal
ne įkėlusių), jis vedė mus, nau
jokus savanorius, iš Kauno tei
smo rūmuose kareivinių į Ne
muno antkrantę už Vytauto 
banycios — komandavo visus 
veiksnius su šautuvais, ir man 
rankos virpėjo vos vos beišlai- 
kant į priešakį ištiestą šautu
vą, (jaučiau — tuoj — tuoj šau
tuvas iškris ...).

Kitk švepluodamas kalbant, 
labai taupiai (iš mažutės algos) 
gyvendamas ir apsirengdamas, 
ir redakcijoj, ir susitikus vi
siems buvo malonus. Jo vardu 
pavadinimas Amerikos lietuvių 
atbėgelių būrelių yra labai už
pelnytas! Labai gaila kad nete
ko su juo (iš Brooklyn’o) pasi
nga tyti: aš tą eilę metų nieko 
nežinojau apie lietuvius, nes 
kimbanl į Ameikos ir pasaulio 
anglišką spaudą tik taip ir bu
vau susikoncentravęs . . .

1905 metais, dar nesiekda
mas stalo, esu matęs tėvą iš-j

GARBĖ IR PINIGAI

Viceprezidentas Walter Mon- 
dale kartą viešai pareiškė:

— Aš žinau, kad Joe Califano 
apleido beveik pusės milijono 
darbą ir tapo Sveikatos, švieti
mo ir Gerovės sekretorium, 
Mike Blumenthal paliko virš 
$550,000 darbą, kad taptų IždoOIU1U, cou levą 1O I ------ ------

kraunant iš nemažos prekinės* sekretorium, Cyrus Vance metė 
dėžės blizgančius revolverius. *250,000 darbą ir tapo Valsty- 
Greičiausia, kontrabanda iš Vo-lbės sekretorium. Kas liečia ma- 
kietijos, tai buvo viena iš pro-jne, tai aš paėniiau tą darbą, nes 
gų tėvui užįielnyti tai duonai,! man reikėjo pinigų, 
kuri mūsų, nuolat didėjančia-) 
me, vaikų būry ėjo “kaip j ki
aurą maišą”, (tėvo žodžiais)...

Skundą vežimas visas buvo; 
ir kaltininkė geldoj, kaip derėjo, 
1 teismą buvo atvežta dš ryto?T* < ?
Teisėjams kiek toliau ir eiti nereikėjo — 
Juos pievoj artimoj ganyta.
Vardus tačiau archyvas jų išlaikė:
Teisėjais buvo Asilų paskirta du, 
Kumelių dvejetas palaikių 
Ir du, ar trys Ožiai priedu, 
Bylos gi tvarkai — teisei gint įsakė 
Prokuroru paskirti Lapę.
Bet gimdas plito ir žmonių ausis pasiekė, 
Kad Lapei Lydeka žuvieną tiekė.
Teisėjai viso šio neatpažino,
Nebuvo aiškiaregiai; darbelius Lydekos 
Nuslėgti bet nepatogu šį kartą, sako;
Taduką beveiksi — reik rašyt sprendimą, 
Kad kaltininkei gėdos bausmę tartų, 
Kitų gi baimei ant sausos šakos pakartų. 
“Garbingas teisme!-— Lapė tarė žodį savo, — 
Pakaiti maža: tokia ją mirtim, reik bausti, 
Kokios dar amžiais niekas čia negavo.
Nuo šiol kad sukčiai baimę ir pavojų jaustų: 
Ją upėj paskandinti reikia!’’ — 
“Puiku!” — teisėjas rėkia.
Jam pritarė visi, jau ginčytis neteko, 
Ir įmetė į upę nuteistą Lydeką.

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, vertė J. Valaitis, 210 psl., kai- 
$4, gaunama Naujienose)

Pagal senų lietuvišką sapnininką
(Tęsiny.)

GIRDĖTI G R AUSTIN Į reiškia nuostolius, o kal
tais ir mirtį, būti žaibo nutrenktu labai blogai — štiks 
didelė nelaimė, matyti žaibą ženklina grumtynes su 

■ paklydusiais organizanijos arba partijos draugais.

GRIUVĖSIUS matyti —saugokis nelaimės, jei ant 
tavęs jie griūva — didelė nelaimė, matyti juos iš tolo 
reiškia gerą pasisekimą ir darbuose ar planuose. Vaikš
čioti po griuvėsius reiškia, kad drąsa nugali visas 
kliūtis. '

I

Per “impončikų “vainą” — 
karą su japonais, tėvą mobili
zavus iš atsargos, Šiauliuose, 
jis parėjo kartą nešinas “niže” 
(šautuvu), kokia ten tarba ir 
dar maža medine statinaite ant 
pasaito, (tai buvo kareiviškas 
vandeniui “butelis”), žiūrint į 
kampe pastatytą sunkų šautu
vą. jis atrodė toks ilgas — aš 
btivau tik iki jo pusės didu
mo . . .

Lenkiškas žertas

Kodėl bitės turi karalienę, o 
ne pirmąjį sekretorių — klau
sia lenkas savo draugą. Drau
gas jam atsakė:

Todėl, kad turėdamos kara
lienę, jos turi medaus, o turė
damos pirmąjį sekretorių nieko 
neturėtų . . .

Bernard Shaw ir draugas
Bernard Shaw (1856-1950) 

kartą sutiko savo draugą, dide
lių žemės plotų savininką, kuris

Eidamas mamai nupirkti cu
kraus ar miltų, Šiauliuose, ma
tydavau lange, stiklinėje pripil
ta kažin ką panašaus į mėlynes 
uogas. Kartą neiškentęs, nusu
kęs tris kapeikas, paprašiau tų 
“uogų”, ir pardavėjas, turbūt 
manydamas kad nė dešimties 
metų neturįs medžiotojas tiki 
“štukavoja” žodžiais, keletą tu!. .. * ra 1lurejo nepaprastą ambiciją bus 
uogų man i laikraščio nuo- lileralu 1 ' J * :,£

plyšą . įvyniojo. Kai išėjęs iš _ Atro<lai;kažfaxIėl riusimi- 
kromo

— Tam yra rinitą priežastis^ 
Įsivaizduok, mano trejų iiietų 
sūnelis įėjo į "kabinetą, "pagrie
bė nuo stalo mano veikalo rank
raštį ir įmetė į ugnį ...

— Negalimas daiktas! — su
riko Shaw. — Trejų metų ir 
jau moka skaityti.

Svarbi priežastis

Diusburge Vakarų Vokieti
joj, į vieną policijos rajoninę 
buveinę atėjo gerokai įgėręs vi
dutinio amžiaus vyras. Įžengęs 
į dežuruoiančio po’.ic’n’nko kam
barį. numetė ant stalo savo au
tomobilio raktus ir pareiškė:

— Prašau mane uždaryti. Ne
galiu vairuoti.

Vesdamas jį Į areštinę, poli- 
cininkas sako:

— Tslhista turi jautrią sąžinę, 
padaręs toki sprendimą.

— Nesąmonė, — atsako gir
tasis. — šį vakarą mano uoš
vienė atvyksta į sVecius! . . .

užsikirto tai buvo švininiai 
šratai medžiokliniam šautu
vui ... -r _

*
Tarpe tėvo “galenterijos”, 

kurią per atlaidus, nuo staliu
ko “balagano” priešaky parda
vinėjo, buvo ir “Pugač” — 
“Gąsdintojas” (rusiškai), pis
toletas šaudąs kuo ten viduj už
lietu kamščiu. Nuolat nieštint 
rankoms, kartą, špilka pakrap- 
šcius juodą dalyką Mimštyje, 
jis labai garsiai sprogo ‘ ‘ ' ži
noma, tai buvo tėvui kur ten 
pasišalinus . . .

Dar iš senos rusiškos knygos 
apie senovės istoriją (“Drevnia- 
ja Istorija”), kuri buvo palikusi 
kaime pas senelį, (be pirmųjų 
puslapių), nuo ten vasarojusio 
(niekad nematyto — su tėvais 
išvyko Rusijon) pusbrolio, ra
dau kaip reikia padaryti para
ką: “berloleto” druska, anglis, 
siera . . . Prikimšęs tuščią me
talinę lietsargia lazdą, pririšęs

Sekretorė dirlxi dviems advokatams. Kai atėjo laikas mokėti 
algą, tai į jos raštinę atėjo abu ir sakė: “Panele, duokite mums 
penketuką. Mes norime juo išburti ir sužinoti, kuris iš mudviejų 
turime šią savaitę mčkėtt taanstei .

Nepasitertkiftitno ženklas
— Kaip atrodo tas jūsų nau

jasis profesorius?
— Man atrodo, kad 

labai pamaldus.
— Iš ko sprendi?
— Kiekvieną kartą, kai jis ko- 

nors mane paklausia ir aš jam 
atsakau, jis iškelia rankas ir 
šaukia: “O, Viešpatie!”

jis yra

GRIUšIAS matyti ar jas valgyti kaimiečiams rei
škia laimę, o miestiečiams nusiminimą, jei jos nepri
nokusios ir neskanios reiškia liūdesj ir ligą.

GRYBAUTI reiškia gerą sveikatą, juos matyti— 
naudą, matyti mergaites grybaujant — meilės d&lykų 
ir svajonių išsipildymą.

GULBĖS reiškia ligoniams sveikatą, o kitiems lai
mę, bet girdėti jas giedant reiškia mirtį, gulbė balta— 
pasisekimą meilėje arba moterystėje, juoda—naminiai 
barniai ir nesantaika. . ■' . . . ' ■

GULĖTI su priešingos lyties asmeniu Reiškia-nuo
stolius, gulėti su negražiu asmeniu — ligą/su gražiu >— 
apgaulę, su biauriu — didelę nelaimę arba mirtį sufgra
žia mergaite — būsi apgautas, su vyru—tikėtis * blogos 
žinios, su savo moterimi — džiaugsmas, su-seseria.-į~.kfe- 
lionė, — su dukteria — papiktinimas, .su- nepažįstamu 
asmenis — ilgalaikę laimę ir džiaugsmą. ’

GUNDYTI ką nors reiškia -nekaltą , .žaismą,-būti 
gundomam — nuostoliai. A.

GYDYTOJĄ matyti ar su juo kalbėti reškia ligą, 
bet jei jis tyli, tai. reiškia blogumus priešams. ■' / .

GYSLOS reiškia rūpesčius.

GYVATĖ yra simbolis vyrų nedorumo ir. moterų 
apgaulės, užmušti gyvatę reiškia pergalėjimą /įnaešr 
ninkų, būti Įkąstu gyvatės — liga ir turto'sustojimas, 
matyti gyvatę — neapykantą. /;/' ^" -•■7 ■

^YVEN'į’I svetimame. . kraš^eį ligoniams reiškia 
mirtį, o’svetimiems .keliohę^'^-^i^" ' ' T

GYVULIUS- varytrų: ganyklą- reiškia" iir&šmyL 
''.7 ^ų^SiŠSivuliai reš
kia blogmėti.-ar,-depresiją,--mebū&MigeŽH&’mėtusy’l Gyju-

J^dltnBius — ie-

na

juos mušti-

INDUS vaigypų? daužyti- reiškia- š M-
— Tu, pilieti, visai neturi gėdos: nupirkai bilietą už dolerį 

matyti tą kvailą filmą, p aš už savo modernią skrybėlaite sumo
kėjau 30 dolerių .ir noriu, kad ją žmonės pamatytų ...

čių namus vokietį, pabėgusį iš 
Vakarų Vokietijos- į Rytų Vo
kietiją. J .

— Milwaukee mieste^ Wiscon 
sin valstijoje, T Mh ’ 'Piotrowski 
peršovė Mr. Earl. Kigore. ban
džiusį jį apiplėšti; Kdlgofe pa
davė Piotrowskį į teisrriąj kal
tindamas perdidelėš jėgos pa
naudojimu neleidžiant įvykdyti 
nusikaltimo.

— Mrs. Lillian Koppm 69 m.,, 
buvo pirmasis žmogus, o palai
dotas Paw Print Gardiens gyvu 
lių kapinėse, kurių savininkėj 
yra p-lė Patricia Blosser.

— Rockland, Mass., gyvento
jai pakėlė balsą prieš naujai ati 
dalyto restoratio vardą “Sam
bos”. Restorano savininkai pa

ir pavadinoti į tenkino jų norą 
’ “The Jolly Tiger*’.

MaatiryČioj

matyti —'barniai ■ šeiino^- aiW-ristromefitJe/*
vynu reiškia laimę ,o su’'.yąMeniU-/tūsfybęl

INDĖNĄ matyti reiškia naminius barnius ir Ši
tokius negerumus šeimoje ir kfvirčius - Visiioniehėje 
visai dėl nieko,

INKARAS yra vilčių ir svajonių išsipildymo; simbo
lis, bet inkarą mesti reiškia pavojų, ■ • - •

IMTIS arba eiti ristynių su kuo nors'reiškia vąi- 
dus ir barnius šeimoje, o jei esi'organizacijos valdyboj, 
tai nereikalingus tarpusavio giiičUs.

. ■ .* ' ’ > Z? .

ISTORIJAS, pasakoti reiškia, kad keisis laimė arba 
bus permainų gyvenime, klausytis isterijų — melai ar
ba suvedžiojimas tarp draugų, o visuomenės, veikloje-^ 
saugokis nešvarios propagandos? ,y.

SU

MODERNIU LAIKŲ ŽINIOS

— Ladies Home Journal klau 
sinėjo aukštesniųjų mokyklų 
mokinius, kuris vyras ir kuri mo 
teris padarė daugiausiai nuosto
lio pasauliui? 
gavo Adolfas 
Bryant.

— Ugandos diktatorius Idi | 
Amin Dada pavedė valdyti kras 
tą savo vyresnei žmonai Medi
nai. o pats išvyko auto lenkty
nėms su jauniausia savo žmona 
Sarah, temanančia Mccnanizuo : 
tame Mirties pulke.

— Rytu Vokietijos valdžia be • 
jokio klausimo uždare į bepfd

Daugiausia balsų 
Hitleris ir Anita

naktį smarkiai palijo. Turistai 
stebėjosi ir gyrė indėną. Jis at- ✓
sakė: “Po šokio, dėl viso piktoj IšAUGšTINTU būti reiškia -greit praeinančiu
aš dar nuploviau savo maši-j bę, visuomenės veikloje—saugokis pažeminimo. $

• Reikia tik pinigu turėti. 
Amerikoje krautuvių lentynos 
lūžta nuo visokiausių prekių. 
Nereikia.
Maskvoje, 
reikia ar 
mėgėjams 
uos”. Meškeriotojai jau gali nu
sipirkti mašiną uTcškcrioti. Kas 
jau turi tokią mašiną, tai įmer
kia kabliuką su kirminu — tik 
spėk traukli, žuvys būriais sku-

• Psichiatras pareiškė, kad
pusė jo ligonių pas jį ateina dėl 
to, kad nėra vedę, o pusė, kad 
yra vedę. > - •------’

• Kai kurie vyrai guodžiasi, 
kad žmonos jų fiesUpfanta. Gal 
ir gerai, nes būtų dar bk>giau.

• Tikras atletas samdo ber
niuką piauti žolei,- o pats eina 
pasimankštinti lošiant golfą.

e Montego Bay, Jamaikoje, 
prie kelio yra toks užrašas:
“Važiuoti lėtai — priekyje irtic- ba prie masalo. Toji mašina 
ga policininkas*. švilpia, dainuoja ir žuvis vilio-

■ ' r ■ .ja.
Medžiotoja^ gyrėsi mcške-j

riotojains: “As .labai gerai su-! • Pabaigai siūlau uždainuoti 
tinku su savo žmona. Vakar sulMagaryčių dainelę: 
ja ploviau lėkštes, šiandien —I 
ploviau baltinius* o rytoj plau
siu grindis”. Mpškeriolojai nu
sprendė, kad medžiotojas su sa-. 
vo žmona pykstasi, ..

• Hopi genties indėhij šeimo
je, gyvenančioje Arizonos val
stijoje. lankėsi pažįstami turis
tai. Indėnas suorganizavo savo 
seimą ir šoko jiems tautinius šo
kius, tarp jų helaua šokį. Tą

Kaip negersi, kad taip nori, 
Ruko biecini ir padori, 
Ir Striptizas suvilioja, 
Kai ant sprando velnias joja.

Malonumai bėdon veda, 
Ir kartoja seną “madą”. 
Pagyvensim, pamatysim, 
Jei nuo brudo nenustipsim.

Don Pilotas

I

eilėse stovėti, kaip 
Visko yra kam ko 

nereikia. Net sporto 
a teina “geros die-

Kada noriu verti fu. 
Kad ndriu-dainuoju, — 
Nuo žmonių kalbelių 
Neišsivaduoju.
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Detroito naujienos IT’S AMAZING!
’ Atiisvęikinimas su inž. Vaciu ir Sstase Urponais

; Yisuomeninninkui buvusiam il
gamečiu! Radijo Klubo Pirmi
ninkui inž. Vaciui Urbonui ir jo 
žmonąi Stąsei rugsėjo mėn. 24 
d. Dadįjo Klubo Valdybos pastan 
gomis Šv. Antano parapijos pa 
talpose suruošė uždaras šaunias 
išleistuves. V. ir. S. Urbonai nuo 
lątįniam apsigyvenimui išvyks
ta į saulėtą Floridą. Susirinkus

* - - —.

damas Floridoje įsijungti į Altos 
Skyrių ir itas tenk veikiančias 
organizacijas.

Padėkojo* V. Urbonui už dar *
nu bendradarbiavimą su DLOC 
Valdyba ir už ilgus metus ats- 
vovatimą. Atsisveikinimą tęsė 
visiems detroitiečiams gerai pa
žįstamas puikus deklamatorius, 
Radijo Klubo valandėlės redak-

Pi FOOTBALL IS 
NOT P) ?\GSKm.

XTŠ CCWA7O£~ /

yĄ,N OlD mewC€\ 
TK^ATM^ njT FO«? 3?$^
W»S TO HAW Tm£ E\iT

swy.LOL. S CF 
ostfrn vjflrrre ika* 
e^EKi 
tfĮĘD PĘPPEP1 

kill Cj9f f

BRIDAL 1 
VEIL WAS 
ORlGlNftLW 
A CLOTU 
OVEfc TPE 
HEftO ĄMD 
EVES....To 
VJARD OFF 

THE ‘'EVIL 
eve r

savo specialybėje. Prieš he-* 
tų išėo įj pensiją ir galvojo ra
miai pagyventi toliau už mies
to. Įsigijo netoli Mančesterio 
prie “Dainavos*’ didesnį sklypą, 
4rmės. pasistatė ir įsirengė gra • 
žų namą ir svajojo laimingai ; 
leisti pensininko gyvenimą. De-! 
i a. staiga užklupo negailestinga į 

ir žiauri liga, kuri per trumpą] 
’?;ką nutraukė jo gyvybės siūlą, j Keibi c
Velionio kūnas buvo Pašarvotas[ <junnįes|v j- 
Hearris okplyčioje Farmington! na^jų duetas

kviesti|iiąjns svečiams, Radijo , torius ir pranešėjas Jonas Kriš- 
lubo redaktorius ir pranešėjas ■ čiūnas. Jis šypsodamasis su ju 

; Stasys Garliauskas pakvietė Ur1 meru gražiai apsibūdino inž. V. 
bonus už garbės stalo, o to klu- Į Urbono per 15 metų atliktus dar 
bo vicepirm. Rita Garliauskai 
te išvykstantiems Urbonams pri 

5sęgė po raudoną rožę.
į Vaišėms, Vadovavo S. Garliaus 
kas. Pradžioj ė perstatė V. r S.

v Urbonas kadangi Urbonas kute- 
‘miškis buvo perstatyti vaišėse 
3esantieji- uteniškiai ir kiti gar-j gos lietuvių archyvą, 
-binjji svęčiąL’ Išlaįstuvių proga1 I __ __

'Uuž nuopelnus Detroito visuome- Sk. vardu kalbėjo Jonas Gaižu- 
* cnęje nuo_visu dalyvių buvo įtei* tis. Jis savo kalboje linkėjo p. 
Zita‘dovana — Vitorok Veseklkos ‘ Urbanams įsikurti Floridoje ir

- .’iš medžio '-išdrožtas Vytis Prieš! priminė V. Kutkaus Detroite su 
;vaišes. maldelę sukalbėjo Šv.įkeltą erzelį dėl Vasario .l.sios 
^Antano parapijos klebonas Kun. Į minėj^r(q.
^Kazimieras Simaitis.

.r ! Po skaniai paruoštų Z. Dri- 
iziehės įf jos talkininkių užkan- 
Tdžiu prasidėjo atsisveikinimo

- kalbos. Kum K Simaitis perskai
- tė eReraštį Kur tas šaltinėlis ir

1 bus. Tam kilniam darbui uoliai 
talkininkavo jo žmona Statė, at
likdama tuos darbus, kuriuos jis 
nebesuspėjo. V. Urbonas savo 
lėšomis užrekordavo į juosteles 
15 metų programas. Įkalbėtos 

Juostelės bus nuvežtos į Chica-

Tautinės Sąjungos Detroito Į

People WG> Solo &=K> EGGS 
IM HA? CENTUS.'/ WUMGARY 
V/EJ2E TIED TO A POST ftNO 

fe ± ,lV7H'P - LfiSHETO

rs m ' I FT'*^vRojno 1800, irt ErtGtANO, UFE 1 
insurance companies Regarded people 
WHO DIDN'T EAT CHEESE ĄS POOR Risks, 
because of THE belief TRĄT CHEESE 
prolonged life*.

P. L. B. vardu kalbėjo V. Kut 
kus, tai nepaprastai didelis žmo 
gus. Balo vardu kalbėjo d i rėk t 
gus. Balio vardu kalbėjo direkto 
rė Elzbietą Paurazienž. Karių sa 
sys Šimoliūnas. Lietuvių Melo.M -> -f-—- J • I » -.VJ

palinkėjo patogiai įsikurti. Atsis’dijų Radijo valandos vardu kai 
įveikinimo žodį tarė Detroito Lie! bėo j Algis Zaparackas ir uteniš 
-tuyi4-drgamzacijų Cetntro pirm. Ikių vardu St. Butkaus kp. pirm, 

įadv. Raimondas S. Sakis, linkė-1 Vincas Tamošiūnas. Užbaigai

im.Bfc HAL8TED ST, CHICAGO, ILL. S0508

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

. Sekmadienį, š. m. spalio 29 dienąNAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

T ŲR, ANTANO J. GUŠENO RAŠTAI
OALIAuk GAUTI NEPAPRASTAI. ĮDOMIUS gyo*to 

VEIKĖJO IR PAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
lt iį MINTYS IR DARBAI, 259 ?aL, liečiančius 1905

. Įvykiu*; JablOnMkic ir lotoraičio Jaunas dienas ir susi-
■____________ -__________________

X — DANTYS, ją priežiūra, sveikai* ir 
vlrieliala, vietoje $4.00 dabar tik-----:--------- $3,06

tik ____________ ______________ $100
. KULTORA--ŽIAURUS ŽMONtS.
-,I>ab«r tik-u—-T i r:: $X00 

atsiuntus čekį arba money crdori, prie

Martinique Restorane
2500W. 94 th St

• DAINOS

vadovaujant solistui Pranui Za eis įtampa, šį metodą panaudo- 
riankai, visi sugiedojo Budriūno jus gal nebūtų buvęs sukeltas 
— naują Ilgiausių metų valio ir
už Urbonų sveikatą išgėrėme tos ■ lis. Baigęs kalba pareiškė, kad 
tą. Po to visi dalyviai padaina- Į nuo šiandien savo pareigas per 
vome dar dvi liaudies daineles.
Reikia pabrėžti, kad inž. Vacys j kaitei. . 
Urbonas Detroite įleido sakinsi 
gana giliai. Sunku su juom bu
vo skirtis. Mes likusieji detroi
tiečiai netekome didelio visuo
menininko, kilnaus ir darbštaus 
žmogaus.

Užbaigai žodį tarė V. Urbonas, 
dėkodamas rengėjams už suruoš 
tas vaišes, atsilankiusiems ir 
tarusiems nuoširdų atsisveikini
mo žodį, Klubo Valdybai, pro
gramų redaktoriams r bendrai 
su kuriais teko jam dirbti per? vi 
sus- penlkioliką metų. Apgailės 
tavo--kad reikia skirtis, bet taip 
jau senai-švabjo jypac .įsėjęs į 
pensiją. .Pabaigai davė tiksliį pa 
tarimą- kolegai V. -Kultkui. Paši 
kalbėjęs; sutSęįuliu^ ir grįžęs -na. 
md sėsdavęs^sode su žmona ant, ___
sudįįuĮSo pasikalbėti koUpraei-'ir į Dlocą. 1955 m. spalio 16 d. 
davo įtampa. V. Urbonas pata- jDLOC pirmininkaujant Pranui 
r Vė. Kutkui įsigyti tokį šuoliu-1 Polteraičiui, vicepirm. Antanui 
ką ir pasėdėti su žmona kol pra Naruševičiui, atstovaujant Dr.

Karveliui ir Vytautui Kutkui 
dėl aiškesnių Dloc .statute išsi
reiškimų, kaip ką papildant, 
Dloc j *

ir virš minėtų asmenų pasirašy
tas ir tos pat organizacijos ans- 
paudu patvirtintas. Netikslu, 
kad V. K. Dloc statutą sukūrė. 
Kad prisidėjo prie statuto perra 
šymo viskas gerai, bet kad jau 
statutą griauna kažkas, nenorma 
lu. Statute aiškiai yra pasakyta, 
kad Dloc kasmet rengia Lietu
vos Nepriklausomybės Vasario 
16-os minėjimą ir telkia lėšas 
Lietuvos laisvinimo rekalams. 
Dabar į Vasario 16-sios minėji
mo rengimą veržiasi L.B. ir ver 
žiasi ne bet kaip, prievartiniu 
keliu. Siunčia DLOC įsakančius 
raštus, kada kur ir po kiek ats 
tovų pasitarime turi dalyvauti. 
DLOC Valdybai pasiūlius spau 
doje kitą datą informacijos va1 
dovas V. Kutkus jau rašo, kad Į 
L. B. ruošia antrą Vasario 16-sios 
minėjimą. Pagalvokite mieli Dėt 
roito lietuviai kas ardo tarp lie-

bstaui ir gero visuomenės veikė 
jo-
Vladai, ilsėkis ramybėje Ameri 
kos svetingoje žemėje.

Ku P liros Klubo 25 ATE Tų 
Jubiliejinė sukakrL

Detroito Kultuos Klubo 25 
Metų Jubiliejinė ukaktis įvyks 
spalio 8 d. 12 -vai. International 

Si. Detroito vi- 
Prgramoje Butku. 

_______ s, Wndsoro Tauti- 
Rd. Paskutinį patarnavimą atli-lnių šckių grupė t.Neris„ vadovė 
ko Yolanda Zaparackienė, \ ai.________ staneV:čiUtė-Holms, a-
S. Bauža Funeral Home direk- kor<jįonistas y Petrauskas ir fil 
tcre- j mas iš anglekasii; gyvenimo. Dėt

Rugsėjo 22 d. įvyko su velio'roito visuomenė Kviečiama gau- 
niu atsisveiinikmas. Rąžančių1 šiai atsilankyti ir paremti gra- 
sukalbėjo kun. Viktoras Kriščiu'žiai besidarbuojantį Kultūros 
nevičius, atsisveikinimą pravedė. I Klubą.
Zapavackienė. Pirmas atsisveiki* 
nimo žodį tarė Detroito žurnalis 
tu Sk. pirm. Stasys Garliauskas. 
PLD vardu Vytautas Kutkus, 
Balfo centro ir Detroito Sk. varj 
du pirm.___ ___________ _
riu Savanoriu ir Ramovėnu var 
du pulk. Jonas šepetys. Lietuvių 
Melodijų vedėjas Algis Zaparac 
kas ir St. Butkaus Kp. Pirm.

Detroite tarpe visuomenės erze

duodas vicepirm. Ritai Garliaus

Su. Ponais -S.^ir V. Urbonais 
teko artimai bendradarbiauti 
Radi jo Klube ir kitose organiza 
cijose. Jų išvykimą iš Detroito 

j apagilestauja p taip pat linkiu 
sėkmingai įsikurti naujoje vieto 
je-

Dar dėl Vasario 16-sioš 
erzelio i

Drauge rugsėjo 21 d. laidoje, 
L.B. informatorius V. Kutkus ra 
ganizacijų‘Centro Statutą para 
-ganizacijų ‘ Centro Statutą para 
šė^Dloc buvo sukurtas prieš 351 
įrištus/ Tuomet V. Kutkus dar 
nesvajo apie Ameriką. Į Ameri 
ką atvykę, naujhlietuviai emin- 
grantai;^iijunge''Į čia anksčiau 
sukurtas. organizaci j ąs įsi j ungė

tuvių vienybę? Mes pasaulio lie 
tuviai. Kas suskaldė Lietuvių 
Bendruomenę? Mes pasaulio lie 
tuvi a. Kas tarėsi su pavergtos 
Lietuvos komunistu V. Kazake 
vičium, draugauja su ‘Vilnies’ re 
daktoriu S. J. Jokubka? Mes 
pasaulo lietuviai.

Mirė visuomenininkas žurnalis
tas Vladas Selenis

Selenis, Vladas Napoleonas, 
gimė 1913 m. balandžio 1 d. Mas 
kvoje. Po ilgos ir sunkias ligos 
mirė Metropol i ten ligoninėje rug 
gėjo mėn. 20 d. 1978 m. Vėlio

mis V. Selenis buvo ilgametis 
|DLOC atstovas, priklausė ir ki- 
1 toms organizacijoms: Balfui, Lie 

tuvių namų ir Daraus Girėno 
Klubo draugijoms. Stipriausiai 
buvo įsijungęs į Detroito žur
nalistų skyrių ir jame labai ak
tyviai veikė, ruošdavo bent po; 
keletą į metus žurnalistinių po-’ 
piečių su meninėmis programo
mis. Vienu tarpu buvo umalis- 

Įtų centro Valdybos kasininku
V. Selenis pragyvenimą darė 

privačiu bizniu. Vienu tarpu tu 
rėjo motelį ir labai gerai vertėsi. 
Duosniai rėmė kultūrins orga
nizacijas bei draugijas. Mylėjo 
savo šeimą, užaugino ir išmoksti

statutas buvo perrašytas | no adv. Robertą, kuris jau dirba
-   .2— — — _ V T

Evergreen Park, Illinois

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

,• 5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

ENERGY 
WISE

' BANKETĄ RUOŠIA

NAUMN
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1139 80. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100

. VM LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

(

Buy«6arnotaro*or . 
mor* powtrful than you 
RMd.
Doot ba a Bom Looad

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro vaikla

DLOC Valdyba spalio men.
15 d. 12:15 vai. Dievo Apvaizdos 

. Rožė Ražauskienė, Kai parapijos salėje ruošia politinį 
simpozium.ą Pašjaitinninkai

Amerikos Lietuvių Tarybos ats 
tovai. Dr: K. B obelis, T. Blins 
trubas, Dr. K. Šidlauskas ir4 Dr.

Vincas Tamošiūnas. Jis įteikė j L. Kriaučeliūnas. Pranešimų te- 
velionio žmonai Bronei nuo kars mos: Kas yra Amerikos Lietu 
to lietuvių tautos vėliavą Sugie vių Taryba ir Lietuvos byla Hel 
dotas lietuvių tautos himnas, sinkio — Belgrado konferencijų 
Laidotuvės įvyko rugsėjo 23 d. j išdavoe. j Visuomenė bus pain- 
su bažnytinėmis apeigomis iš formuota ir apie tas išdavas ku 
Dievo Apvaizdos parapijos baž ■ rios dar visuomenei nebuvo skel 
nyčios. Palaidotas Holy Sepulc-1 biamos. Kviečiame Detroito apy 
hre papinėse. Southfield. Laido! linkių ir Windsoro lietuvius sim 
tuvėse dalyvavo daug palydų, j poziume gausiai dalyvauti.

St. Butkaus šaulių 
Kuopos šventė

St. Butkaus šaulių kp. dvide-

Nuliūdime liko mylima žmo’ 
na Bronė, sūnus adv. Robertas, 
brolis Liudas su šeima ir Ann 
Arbor, trys seserys: 
Bronė, ir Viktorija Kanadoje ir 
Lietuvoje. Daug giminių ir drau 
gų. Detroitiečiai liūdi netekę dar

Jadvyga, Į ^imtmetįs įvyks spalio mėn. 14
d. 7:30 vai. Dievo Apvaizdos pa_ 

(Nukelta Į 5-tą psi.)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
,J. JwmiMt, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių ų-airfykla 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvax rtilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.30.

1 Dr. 8. K&nčbut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
tmtrauka nuo pa* senąją amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
>sL. kainuoja $2.00. . *

Dr. Juozas 3. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istorij*. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma iią knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
titAs knygas galimu įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oiiūginę perlaida.

1731 Sesti Balsted Street, Chiexse, Ui <6188

pasėmus

Pu ai si unyoinl Jisj jixijx! il> 
teta dideliu darbu. Pirma, jie pa- 
drfs Jums pulektl umerdikua jūsij 
ūJsimojimoi. Antri, jie padedi su
kurti gereanf apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prlei 10 mėne- 

slo dienĄ, neia nuoilmčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatal, kurie ne- 
*a iki -7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* išskaito* 
^eša

universal;
JAVINGJ4LOANA5SOCIATION Į

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS 

ptelfU 1928 mrtil*. T«L 421-8070

Įrtalfoc jdetuoM Hemą* sutonaobUlims ptstatytt.
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Spalvotas kilimas

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

neina

VIEŠOSIOS SKABYKLOS

$33.00 
$18.00 
$10.00 
5 3 JO

toks pareiškimas,, kad niekas ne 
gali ginti ir pateisinti nusikaltė
lio, jei jo ir policija nesugavo ir 
teismas nenuteisė. 'Toks teisini
mas būtų tik moralinis huosmu 
kis . ir prisidėjimas prie nutikai 
timo. Tokis kūh. Pr. Garšvos, 
Draugą redaktoriaus pareiški
mas parodo, kad jis yra ne tik 
ignorantas elementariniuose tei 
sės principuose, bet jam sveti
ma ir moralė ir žmoniškumas. 
Tokį nenusimanymą skelbti Drau 
go skaitytojams tikra gėda. Bū
tų gerai, kąd kun. Pr, Grąšva 
rašydamas toks vedamuosius pa 
sitartų bent su kuriuo taisininktb

ii tose JAV rieto®* 
metama _ ___

metams _____ -
pusei metų __
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

tekdavo pa
— savaiti

Raimundas Vikta, eikagiečiams pažįstamų Viktų, 20 
metų nesulaukęs jaunas berniukas, Vokietijoje esančios 
Vasario. 16-tos gimnazijas mokinys, šią vasarą buvo nu
vykęs į rusų okupuotą Lie&v^ imaplank£ Žymiai daugiau 
vietų, negu paprastiems turistams okupantas leidžia. Va
sario 16-tos mokinių eksukršiją organizavo tos pačios 
gimnazijos mokytojai, susitarę su kitais bėpdrdadarbiau- 
tojais. Ekskursijos vadovai buvo susitarę su žvalgybos 
generolu Pranu Petroniu, kuris gali duoti lengvatų atva
žiavusiems mokytojams, mokiniams ir net pinigų kelio
nėms pakankamai turintiems daktarams bei inžinie
riams.

Naujienos eina kasdien, liakiriant 
sekmadienius. laidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

PįnUm reikia sioftt pakte Money 
Orderiu Jurtų /u užsakytam

Pavergton Lietuvon nuvažiavusieji januoliai ati
duodanti Prano Petronio ar jo apmokytų žvalgybininkų 
žinion. Kaip karo metu, taip ir šių ekskursijų metu pats 
Petronis arba'jo pavaldiniai privalo ištraukti daugiau ži
nių. Jie apmokyti, kaip galima išklausinėti.mažus vaikus, 
dar neturėjusius gyvenime didesnio nusivylimo ir nebu- 

Ivušius čekistų naguose.Kartais taš apklausinėjimas ve
damas-paprastais pasikalbėjimais,.©-.kartais.! maudojama 
degtinė ar narkotikai, o vyresnių, amžiaus ^žpipnėms klau- 
siihus stato'gražiai apsitengusios,. bet pakibiusios lietu
vaitės. IŠ Vokietijos nuvykųsiems jaunuoliams ir jaunuo
liams Petronio agentai siūlė degtinės, kad pasigėrę galė
tų daugiau pasakyti ir sutiktų būti Įtraukti Į sovietinj 
šnipinėjimo tinklą.

Pavergton Lietuvon buvo nuvežtas didokas skaičius 
jaunuolių, bet Raimundas Vikta pirmas turėjo drąsos pa
sakyti, ką jis ten matė ir ką su juo rengėsi padaryti. Kad 
17 metų jaunuoliai ir jaunuolės būtų šnekesni ir laisviau 
dėstytų savo Įspūdžius, tai Petronio agentai vedžiojantie- 
ji atvykusias ekskursijas, svečius bando apsvaiginti 
degtine. Degtinė buvo siūloma ne tik jaunamečiui Vik* 
tai, bet ir kitiems ekskursijos nariams. Vieni gėrė, o kiti 
susilaikė. Vėliau išgėrusieji buvo specialiai gidų klausi
nėjami Įvairių klausimų. Taip Petronis elgėsi, kai buvo 
lietuviškos karo žvalgybos viršininkas raudonoje ąrmijo-

Washhouse”. Tokių skalbyklų 
o visuose miestuose ir neina- 

kad jie dąug kuom skyrėsi vieni nuo kitų. Ži- 
kad Sajforde ir Manchesteryje tos skalbyklos

je, panašiai jis planavo elgtis su jaunuoliais, atvykuęiais 
susipažinti su komunistine santvarka’ ir savo akimis pa
matyti rusų primestus krašto valdytojus.

“Ekeskurija aplankė Vilnių, Lazdynus, Druskinin
kus, Trakus, Palangą, Klaipėdą ir Elektrėnus, Paly
dovai, rodydami įdomesnes vietas, kaip Elektrėnus, 
Lazdynus ir kitus, vis pabrėždavo, kad viskam rusai 
padėjo. Nuvedė Į Lenino aikštę, Vilniuje, aiškino Le
nino nuopelnus, bet neužsiminė, kad už Lenino aikš
tės, kaip vietiniai pasakojo, yra kalėjimas, kur kan
kinami lietuviai. Visa tai, kas yra parašyta Gimtaja
me krašte mano vardu, yra netiesa, melas. Per pasi

kalbėjimą tiek tepasakiau, kad Lietuvą pamatyti man 
buvo Įdomu ir miela. Tėviškės draugijos atstovas 
mus vaišino valgiais ir degtine. Prieš išvykstant, už
kalbintas, tik pasakiau: “Už viską— ačiū. Tai vienin
telė teisybė iš viso pasikalbėjimo su Gimtuoju kraš
tu”. (Naujienos, 1978 m. sp. 3, 6 psl.). • p

Lietuvoje jaunas Vikta Gimtojo krašto nepažino.
Jis ten jo nematė. Ko gero, jis ir laisvame pasaulyje ne
matė, kas apie jį buvo parašyta. Jis reagavo, kai Naujie
nos paminėjo, kas apie jį buvo parašyta. Jis Petronio 
agentams pasakė, kad kelionė buvo Įdomi ir pridėjo už 
viską ačiū. Bet jie nesitenkino vien ačiū. Jie pridėjo, kas 
jiems patiko. Jie į Viktos lūpas Įdėjo tai, ko jis nesakė 
ir nesirengė sakyti. Prieš pasakytą neteisybę, jis protes
tavo. Jis parašė Naujienoms, kad visi Amerikos lietu
viai žinotų, ką Petronis, suteikdamas tokias lengvatas, 
daro su nuvažiavusiais Į Lietuvą Sveikiname Raimondą 
Viktą, kad jis drįso melą pavadinti melu. Būtų gražu, 
kad ir kiti panašiai pasielgtų, tai. Amerikoje';.susidary
tų pilnas vaizdas. Bet kiti lietuviai! ne jietuviaisHapo. Jie 
prarado drąsą baltą pavadinti baltu, o’ juodą jupdu. Jie, 
pasikalbėjęs su keliais privilegijuotais’ asmenimis, par
važiavę tvirtina, kad Lietuva žymiai pasikeitė ir kad 
ten visi šiandien geriau gyvena, negu anksčiau. Vaikai 
turi daugiau drąsos, negu kai kurie mūsų intelektualai, 
kurie pradeda padlaižiauti okupantui. . • '

Mes džiaugiamės, kad Vasario ifrtoes gimnazijos 
mokinys drįso iškelti viešumon Gimtojo krašto paskelb
tą melą. Būtų dar gražiau, jeigu jis aprašytų visą savo 
ekskursiją ir pridėtų ne tik savo, bet ir kitų vaikų, kartu 
su juo važinėjusių į rusų pavergtą Lietuvą, ir mačiusių 
daugiau,negu suaugusiems lietuviams komunistai drįsta' 
parodyti! Pačiam Viktai būtų nauda, ir vįsi Amerikos 
lietuviai būtų jam dėkingi. Jie išmoktų šuąikoncęntriJO- 
ir parašytų savo Įspūdžius, apie viešnagę okupuotoje Lie
tuvoje ir papasakotų kokia yra žvalgybininko globa, tei
kiama privilegijuotiems turistams. " ;;

Bloga, kad okupantams tarnaujantieji lietuviai me
luoja. Bloga, kad į jų burnas deda žodžius,,kurių jie, va
žinėdami po Lietuvą, neištarė ir nesirengė tarti. Bet 
pats blogiausias okupantų tarno darbas — duoti degti
nę jauniems berniukams ir mergaitėms. Nuodyti jauni
mą gali tiktai tas lietuvis, kuriam to jaunimo ateitis vi
sai neberūpi. Suaugusius žmones nereikia girdyti alko
holiu, bet pats didžiausias nusikaltimas —’piršti jauni
mui degtinę prie kiekvieno valgio yra planuotas, sąmo
ningas lietuviško jaunimo nuodijimas.

— Vietnamo komunistų 
valdžia griežtai atmetė Kam
bodžos .komunistų valdžios 
pasiūlymą derybomis^ baigti 
konfiittaLd^f siBįų tJpb abie-

Didžioje Britonijoje veikia socialinė sveikatos 
apcirauda, kuri apima visus gyventojus, dirbančius 
ir bedarbius. Ligonis ne tik gydomas, bet stengiama
si išvengti ir susirgimų. Žmogui susirgus, nusilpus 
ar dėl ligos ar operacijos gydytojas gali prirašyti sa
vo pacijenlui nemokamas atostogas specialiuose poil
sio namuose. Didesnės profsąjungos arba darbo uni
jos turėjo savo nariams tokius poilsio namus įvai
riose Britanijos vietovėse. Daugiausia jos būdavo 
kurortuose, prie jūros, prie ežerų ir kalnų. Su gydy
tojų leidimais arba receptais profsąjungos nariai to
kiuos poilsio namuose galėdavo praleisti net kelias 
savaites.

ir teologu. Tada jis neatskleistų 
savo menko mokslinio lygio.

< K. Brazys

L. VENCKUS

Artimoji Anglija 
(Tęsinys)

I. R. O.

— 16 metų - piergait,ė Lųpe 
Echevaria, Chicagoje išgėrusi 
tris stiklus degtines, mirė. Ji pa 
sakė, kad pradžioje ji labai gerai 
jautėsi, ai jbūvo spagu, bet vė 
liau negalėjo kalbėti ir atgauti 
kvapo. Motina nevežė į iigoni- 
kad -kad* išpumpuotų nuodus.

.padarytos ir, sienas peržengu 
si kariuomenė atšaukta prįeš 
kol bet kokie pasitarimai su 
Phnom Penh būtų įmanomi.

visada pati eidavo, bet esu ją kelis kartus palydėjęs 
skalbykloj! ir mačiau, kaip ten darbas vyko. Kiek 
dar prisimenu, mėginsiu atpasakoti.

MnrkHand’o gatvėje gyvenant, maždaug už po
ros blokų nuo mūsų, Bell gatvės gale stovėjo Man- 
chesterio miesto valdybos pastatytas ir išlaikomas 
mūrinis pastatas — 
Britanijoje turbūt buv 
nau 
nau 
buvo maždaug vienodo stiliaus. Kitur galėjo būti ir 
kiek skirtingos.

Viešosios skalbyklos Anglijoje labai reikalingos 
jr naudingos vielos gyventojams. Eilinio darbininko 
namuose tik retai būdavo skalbimo mašina. Mote
rys skalbdavo rankomis arba nusinešdavo į skalbyk
lą, Skubiam reikalui esant, pavyzdžiui, vaikams kas
dien nutepant savo drabužį, motina tą rūbą išplau
davo virtuvės sinke. paskui pakabindavo kieme ant 
ištiestos virvės išdžiūti. Lietui lyjant, i 
džiauti skiepe. Tačiau didesnius kiekius 
pips skąlbinius moterys gabendavo į skalbyklą.

Transporto priemone tam tikslui dažniausiai 
buvo naudojamas koks senas vaikų vežimėlis. La
bai patogus. Lengvai rieda ir pratelpa pro bet kokias 
duris. Susikraudavo moterys skalbinius, pasiimdavo 
muilo miltelių, muilo gabalų, 0!azurkosw ir šepetį 
purviniems k^lnicriams (apykaklėms) patrinti r — 
vižfuoja, v. . , |

Prie skalbyklos durų reikėdavo nusipirkti bi
lietą, nes už karstą vandenį, ir mašinų naudojimų 
reikėjo mokėti. Aplgri^B^Ms, ^ds^iĮifUsiaij vfras. 
pamdydpvo kokią magina gajima rrraĮati. khid spal- 
vos nesubėgtų, reikėdavo baltinius atskirti nuo spal
votų bliuskų jr kitų spalvotų drabužių.

Mašinas įjungdavo puts aptarnautojas,-prieš tai

ale^i
. r w Jr PP-

ToRiomU .dienomis į vonią įji- 
x tSbUVijS vph'dHii^li^inir

Prisiminus namų ruošą, atmintin grįžta ir skal* 
biino menas. Juzefą kiekvieną savaitę turėdavo di
delius kiekius skalbinių. Juos reikėjo skalbti ir pra
syti. Atrinkęs nekomplikuotus dalykus, kaip nosi
nes, rankšluosčius ir panašius skalbinius, laiko lurė-^ 
damas,, kartais ip aš išprašydavau. Iš pradžių vieną 
kitą drabužį apsvilindavau, bet vėbu išmokau. Vitr 
šutinių marškinių ar bliuskų aš nelięsdavau, palik
davau žmonai. Skalbimą žmona man ■'nepatikėdavo,

zefa parašė, kad jau jai nusibodo kalnai ir ežerai. 
Pasiilgusi namų, ypač Elytės.

Sugrįžusi iš paijsio namų, žmona vyrams maig
iu nebegainino. Kas norėjo, galėjo pasinaudoti vir5 
luve ir toliau gyventi. Pas mus tik Vacys P., kuris 
pats gaminosi maistą ir Antanas J. Pastarajam ne-, 
sunku buvo prie mūsų prisitaikyti, nes jis dirbo 
kartu su manim. Kartu išeidavom, kartu ir prįžda* 
vome. Tada dirbome A. Rowe, Ltd. mezgykloje. Iš 
sinterinio pluošto, atvežto iš Courtaulds įmonių Co
ventry, mes gamindavome ilgiausius ritinius gražios, 
kaip šilkas spindinčios medžiagos. Tiko marški

niams, blitiskoins, visokiam apdarui. Antanas prie 
mūsų stalo maitinosi iki pat mūsų išvykimo į Ame
riką. žmona juo buvo patenkinta. Jis niekad nesi
skųsdavo, buvo kaip tikras namiškis. Jei ko ant sta
lo pamiršdavome padėti, jis pats susirasdavo ir af“ 
sinešdavo.

Pasigydžiusi žmona metė ir audyklos darbą. Su* 
siradb lengvesnį siuvykloje, kurių Manchesteryje 
netrūksta. Wealhergay, Wainsteino ir kitos žydų 
siuvyklos mažesnį mokėjo atlyginimą, bet ir pats 
darbas čia buvo jengvesnis, nors skubėti taip pat 
reikėjo, nes alga buvo pagal produkcijos kokybę ir 
kiekybę.

¥įeįn4RiasfrfKamhodije&/ prezi 
denio Pi©} ^RoMx\taikosv pa
vadino ^Apgąritrn^rį^ft^sniu5 
ir atmetė. H<>ng\'Kdngė gauto
mis žiniomis, Hanoi reikalam

Sudraus sauvaliavimą
Prezidentas Carter sekmadienį 

pasirašė įstatymą, kuriuo žyipiai 
sumažinamas svetimų valstybių 
ambasadų tarnautojų sąrašas, 
kuriems paliekamas pilnas imu 
nitetas, būtent 2,309 diploma- 
tams. Po dar 3 mėnesių visi ki 
ti užsienių atstovybių štabų 10, 
341 tarnautojai netenka imuni 
teto ir už bet kokius prasižengi 
mus bus teisiami ir baudžiami 
pagal JAV įstatymus. Tačiau ir 
patys akredituotieji /diplomatai 
turės paklust automobilių, laivų 
ir lėktuvų apdraudos ’ nuosta
tams.

Vieną lietingą lO.Tkčių melų kovo mėnesio rylą 
išlydėjau Juzefą į autobusų stotį. Iš ten ją su 
žu būriu kitų moterų, išvežė į poilsio nAinus.

ARNHEIM CONVALESCENT HOME
Kovo mėnuo. Anglijoje nelabai šiltas oras, bet 

poilsiautojos kasdien buvo vežiojamos jo kalnuo
tas ir pilnas ežerų apylinkes. Toks vežinėjimas kar
tais jas dar labiau privargindavo. Tačiau jau pats 
vaizdų bei aplinkybių pakeitimas buvo savotiškos 
atostogos ir turėjo gydančią, stiprinančią įtaką į 
Auslkarinvusias pacijentes. Tik lietui lyjant joms 
lciu»avj paribkli poijsio namuose, kur laiką leisda
vo megzdamos, skaitydamos, televiziją bežiūrint ar
ba lik beilsint nieko neveikiant.

Vos tik savaitę pabuvusi poilsio* namuose. Jj-

nesupras ne tik eiline "moterie, 
marijonų rėmėja, bet ip geriu? /valstybių, bet
mokslu išprusinta galva, įeįaMRjas^fKanahodijes/ prezi-

į mašiną^įlaidęse vandens. Nustatytam laikui pasibai
gus, iųa£jpa Išjungiama.

Muilinas'' vanduo išpumpuojamas, po to įleidžja- 
mas švarus vanduo ir prasideda skalavimas. Norintie
ji galėjo naudotis ir džiovintuvais. Bet gerąjn orui 
esant jr sa’ylei šviečiant, džiovintuvais mažai kas 
naudojosi.<(Lauke išdžiovinti sakjbiniai geriau kve
pia ir gražiau atrodo, lygesni; bet to, greičiau ir pi
giau, nes už džiovinimą reikėdavę primokėti,

MAUDYKLES
.... Skall>yklos antrame aukšte buvo maudyklęs. 

Ne plaukimui baseinas (nors kai kuriuose miesto ra
jonuose buvo ir tokių), bet plačios, patogios vonios 
nusimaadyniui. Vien vyrų skyriuje buvo apie dvieje- 
šims vonių, kiekviena jų atskirta rudai poliruota 
pertvara.

Tarnautojas prileidžia vonią vandens, patikriąa, 
Uad nebūtų per kaista, paima iš tavęs bilietą. Mąu- 
dykis. Jeigu ųžjnokėjaį įr yž muUą, tai jo gauni gaba
liuką. Bet gali ir savo atsinešti. Rakšluosėių neštis ne
reikėjo, duodavo kiekvienam. Baigęs maudytis gąli 
išeiti niekam no sudiev nepasakęs, nes darys iš vi
daus atsidaro be rakto. Iš lauko puses atidaryti duris 
flrięjp lįk prižiurę to jąs su rpklu.

Per savaitę dirbęs jr praritavęs fabrike, žmo
gus non savaitgalyje nori pagrindiniai, kaip reikiant, 
apsišvarintk Todėl daugiausia mirdyklč būdvo lanko
ma šeštadieniai*. Jeigu kokį rylą kiek vė'iau 

jau Viši suolai pasienyje apsėsti, užimti. Kartais 
stoVetL ei įėję tekdavo 
pęąsU^ū np^pj|u<rpi 
ėjų, tarnautojas j?u betdžias į duris

(Bus daugiau)

kad kum Pr. Garšva vienaip ra 
šo, o daro kitaip. Juk jo vedama 
jame nesimato nei geros valios, 
nei respekto kito nuomonei, nei 
jis daro pastangas, kad skirtin
gas nuomones išlyginti.

Be to, jo vedamajame yra ir 
labai tamsių užuominų, sakysim, 
kad ir tokia: “Skelbti, patriotiz 
mą ir niekinti kitame tėvynainy 
je yra nusikaltimas prieš pa trio 
tizmą”. Ką. gi, jis tuo norėjo pa-

Kun, Pr.Garsva, Drauge, ats kad šie kursai yra globojami 
pausdino (1978. ĮX- 23.) veda- “Rodinos” draugijos pirminnke 
mąjį, apie taiką ir vienybę, kaip P- Petronio, kuris tariant Vokie 
pilnutinio žmoniškumo apraiš- tijos L.Briiės veikėjo p. Svilo 
ką. Jis rašo teisingai, kad apie žodžiais, jis yra paskendęs iki 
vienybę daugiausia kalba tie, kaklo lietuvių partizanų krau- 
kurie ją ardo: Reik pasakyti, kad juje. Ir* iš viso, kaip gali kun. 
apie ją daugiausia rašo Drauge'Pr. Garšvaa rašyti vienybę, jei 
redaktoriai. Bet rašydami nuty- • jis neleidžia Drauge atspausdin 
Ii, kad vienybei ar taikai pasiek ti Amerikos Lietuvių Tarybos 
ti, reikalingą ir tam tikrų sąly informacijas? Taigi, tokių ir pa 
gų, kuriu viena svarbiausių yra našių faktų akivaizdoje, atrodo, 
gera valia, o be to, respektaas ki 
to žmogaus nuojnonęi, sugebė- 
jifno skirtingas nuomones sude
rinti bei jas išlyginti

Sekant mūsų išeivijos spau
dą, sakysim, kad įr Draugą, ku 
Tį modemej a kun. Pr. Garšva, 
nesunku pastebėti, kad je redak 
'fcflįąi, grąžydami apie vięnybę 
ar tąiką, nesiremia aukščiau iš
minėtomis vienybei pasiekti są 
lygomis. Man rodos, kad yra tuš 
£ąs ir kun. Pr. Garšvos įrašymas 
ąpįe vienybę bei taiką, • kai ta
rpe pačiame Drauge, iškilus Mo- 
kiąm nors kausimui ar svarbiai į 
problemai, neleidžiama pareikšt Jo vedamajame padarytasis-' 
ti kitaįkai nuomonei, sakysim, 
kad ir dėl Bendruomenės pa 
simetimo, jai pradėjus JAV pa
sisavinti politinę veiklą, kitaip 
sakant, jai tapus politine parti
ja. O Draugo reporteriui apžmėi 
žus eilę asmenų, jiems nebuvo 
leista net pasiteisinti. Nebuvo 
leista Drauge pagisakyti prieš 
dėl šlestų pomagrąfnų ramą 
nų. Juk Drauge neledžama pasi 
sakyti prieš ir dėl jaunimo ve
žimo į taip vadinamus lituanis 
tinius kursus Kapsuke universi 
tetan. Įdėmu ar daug Drauge re
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J. PAUKŠTIENĖ •RAITELIAI

DVYLIKTOJI LAIDA SUSIRINKIMU

-1. Kulys, rast.

Detroito naujienos

2533 W. Tįsi Street

Think Safety! /

CMCAOO t, ill Wednesday. October 4. 1S7& V

mūsų Viešpaties savybėmis, 
mūsų Širdis. Jis mato kaip 
atmesti nuo savęs kūno dar- 
galime pasirodyti skirtingai#

laivy-
Vaka

nes yra 
aptarti. 
\ a i sės.

OUiTMlir 
•7M4«$

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir 
ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais 
pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi*'. — Rom. 13:14,
Sitai patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpatie! pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta 
mes 
bus 
nuo

wt K. g. Batukas 
AKUimiJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
PuUsfti R< (Crewford

BuiWtnt). Tel. LU 5-6444 
.Priima ilRonhU pagal susitarimą. j 

DMUUfepia, skambinti 374-8004.

Lietuviu Brighton Parko Moterų 
klubo poatostoginis nariu susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, spalio 5 d., 
2 vai. popiet Anelės salėje. 4500 So- 
Talman. Narės prašomos atsilankyti, 
nes yra daug svarbiu reikalu aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast.

1 >R- C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR 1LAPUMO TAKŲ
‘ • c CHIRURGIJA 

Talat. 495-0533

. OPTOMETRIST AS
kalba lietuviškai 

Ittl W. 71 Št. Tai. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko a inning ir 

/ 4 ‘'contact lėmei’”

IMLLĖONAS SEIBLTIS 
‘Inkstų, postts/r 

Prostatos chirurgija 
ij' 2654 WEST S3 rd STREET 

VaL antrai 1—4 popiet
* ketvirti 5—f vaL vak
• v ■ Ofiso t.lrt.: 776-?5&c _

Rszidanciles f ii-f.; 44S- 554a

perkraustyMai

MOVING 
Leidimai — Pilna a paraudi 

. ŽEMA KAINA 
<-• R- ŠERE NAS 
< vTeL WA 5-E063 r

fV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

i Artėja Lietuvos Karo inoky- maldų mokyklos aikštėje, daly-J 
: klos XH-sios karininkų laidos

. EL. — BE 3-5893 j 
hR. A. B. GLEVECKAS 

4VbYTOJAS IR CHIRURGAS j 

SPEClALYBt AKIŲ LIGOS
W»rt 103rd Str^) 

Valasdoj p&gil susnartniA.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WastchMtar Community klinlkot 
MMUctno, (HrokroniM

1^®® Hw»hoim Rd., Wntchaotor, IL.
VALAMX)S: 3" g darbo dienomig ir 

k*a antra šeštadienį 8—3 vaL 
ftl.i M3-2727 arba 562 7^28

Puknys Jonas, Gaigalas Adol
fas, Bliudnikas Ernestas, Na i 
žaras Petras, Karalius Albinas? 
Zalubas Adolfas, Juozaitis Ka-I 
zys, Krasnickas Antanas, Ože-

nanto laipsnį buvo pakelti 67 
kariūnai. Tai susipažinkime su 

j jų vardiniu sąrašų:

T»Uf.: pRospgčt €^5084 f spublikos prezidentas ’ A. k Sme- 
t ■ i tona, kurį atlydėjo’aufištiefhika-;

i i t-% ’’

P. J. RIDIKAS
M54 So. HALSTKD STREET PhM>«: TArdi 74»D

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST< 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LARANAUSKAS

307 >so. UTUANICA AVENUE. Pkone: YArdi 7-340)

GEORGE F. RUDMINAS
3tl? So. LTTUANICA A VE. TtL: YAria 7.1138-11»

PETRAS BIELIŪNAS
♦348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetta 3-3573

AMBULANCI 
patarnay' 
MAS DIENA 

S IR NAKTJ

BUTKUS - VASAITIS
U4C So. 50th Ave, Cieero, fit Phone: OLymplč 2-lOOJ

STEPONAS C. LACK DR SŪNŪS 
- (LACXAWId)

2424 WEST 69U STRXFT RF>«Mk Mill J'
13H WEST 23rd PLACX VliUnk 7-M7I
11028 SOUTHWEST H1G&WAY. Paloe Hilh, k^L 17^4-4411 .

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

SOPHIE-BARČUS 
tAbtje itlMdS'VALANDOS 

VtUi programos S’ WOPA, 

1490 ML A. M, 
Liohrvle Yslba: ktMien nuo pir- 

tfiMiėnio iki penktadienio 3:00 
-3.‘30 .VtL Mfciel. fetadieniais 
lt jėtanadtenarij nuo 8:30 iki 0:30 
oU. rrtat — •

; V»84|» Artėta Oaulm 

.... Tatefc HEtalaek 4-3413 

7159 So. MAPLEWOOrt AVI
J. ČHICAGĄ ILU 6G639

MOVING
Apdraustas perkrsustyma, 

lt jvsiriy atstumų,
Antanas Vilimas

t«l. 4?6-1m arts’ 37A5996

stininkai ir 3 inžinerijos ginklų 
rūšių. Būtent: Virškevičius 
Juozas paskirtas į geležinkelių 
kuopų, Adomkevičius Norber
tas — j auto kuopų, Ambraziū- 
nas Pranas — į šarvuočių rink- 
tnę.

Po visų iškilmių jaunieji ka
rininkai išvažiavo į paskirtus 
dalinius, kur jiems teks mokin
ti ir auklėti iš žaliųjų kaimų at
vykusius bernužėlius. Ir kaip 
tai laidai išsireiškė pik. B. Gie
draitis, geras jų parengimas ir 
išmokysiąs pareis nuo to, kiek 
sugebės kiekvienas prie jų pri
eiti ir juos suprasti.

V. Vytenletis.

— Reader Digest rašo, 
had Sovietų prekybinis 
nas smarkiai įsismelkė į 
rų firmų Jaivynininkijos biz 
nį ir kad, negana to, Sovietų 
laivy nininkystės agentūros n 
operacijos svetinių valstybių 
luistuose yra panaudojamos 
šnipinėjimo tikslams.

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

vaujant aukštiesiems svečiams,
buvo perskaitytas pakėlimo į- į/. Antanas, Zienius Juozas. Bi- 
sakymas ir atlikta priesaika. > tinaitis Bronius, Norvaiša Ba- 
Čia paskutini kartą išleidžia- LKliveacas Jolias, Virškevi. 
mieji kariūnai praėjo iškilmės jUozas . pavinkšnis Jurgis, 
maršu. Po gero pusvalandžio į jonas, Zablockis Pe-
tų kariūnų nebeliko, nes jie jau Įras Kaupas Broniu

j tapo jaunais ir žvaliais leitenan- . ' st Akelis

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Vai, gusit^imą. uždaryta treč 5Q m sukaktis. Ta laida taip 
hi> r a n oiTTi'rrR 7rrrr^'Pat karo e^0^e 5?ra issisklaidži- 

usi plačiame pasaulyje. Todėl 
i tai sukakčiai minėti teks iš ank- t 
i sto pasiruošti ir gauti dabar 
< sunkiai surandamos karinės 
’spaudos. Tai turėdamas tuo rei-j 
; kalu truputį medžiagos, noriu 
su ja supažindinti ir busimuo
sius tos sukakties ruošėjus. Ra- 

DR. VYT. TAURAS gydamas šį straipsnį, naudojau- 
r-WoYTOJAS IRT-1RURGAS Ši 1930 m- “Kari0” k numeriu-

■Wr.w«>Wta,^'A»TER^n#«.iTaiP P** didžiai dingas
Ofisas 1652 WEST SJth S^RSET -redakcijai už šių straipsnių pa- 

L Tel, PR >1223 k j talpinimų “Naujienų” pusla- 
OFISO -VAL:! pirm., aiitiad., freciad. piuose.
ir penkt.‘2-4 ir 6-B vat vak. S^štadie-- v i x tai-*-

2-4 vaL popiet ir Eta laiku 1930 — \ ytauto Didwj o me. 
pagal tais — spalių 2o d. Karo nioky-

------------ - ------------------------- kla minėjo savo trejdpoš reik- 
rrO P šmės švente. Tai buvo Karo nio- 

' ' ‘----------------------------------------kyktus rtičįifiė š^-etitė, XII ka.
W .rInin^ElLų X ^riunu-aspjrąfltų. 4--avoje irašvta ,šl-lkį; Masę "
•Sv ***?* ^* laidu iš^ihnėš? Buvo graži' ic Jš—;. - - *-•" - -lAfch Support;; Ir t t.: : i, ..į v •• >. -s.,....: .Sx- / . '-.i k----- .

VV<L: »—4 ir «—8. loitadieiHcis 9—i •dnu.D^a^, ,Mrls7OJ<?išfeidžiamųju vardu, 
-i«50 St, Cbfc^o. rų 60629 džįaHgsiiiA,.^ą. Dalyvį Be.■ saW£ ^0ksi3 padėkojo

spubhkos prezidentas; A.. NWvaiša; ir-Menas iš aspi-j
• . -- • ■ ‘"’i rantų.' Po to. ramovėje Vyko1. . . c .

: vir5:„!nMJW..yri. Bell(lras pasilinksmi„;mas. ■
ausybes atstovai. Iškikrfės.
sidėjo pamaldomis,' kuriasr ak- ' Rėiniantis tos.-Miępos Įsaky

mų salėje atlaikė t mokyklos ka- mu Kariuomenei. N r, 54, į leite- 
pelionas kini. Abraitis. Po pa-

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

’A’ PRESIDENT!

Many Presidents have been 
elected with the help erf a slogan 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”: Harding’s “Back to Nor- 
malcy*: Roosevelt’s “New Deal* 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
UarrNBu into the White House.

This o the story: Martin Van 
Buren **as nmnihg for re-election 
in 1840. backed by • Democratic 
Party *o powerful and well-organ* 

that it was generally conceded 
that his Whig opponent William 
btenry Harrison, stood no chance. 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of S2-fOOO he would be content to 
spend the rest of his days in a log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned 
įt toto - mighty tribute Harrison ' 
became the “log-cabin, hard-cider 
candidate.” his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the preturt 
of the rugged frontier hero

Actually, Harrison had an in
come of >12,000 • year and never 
lived in • log cabin, but these facts 
did Qor change the country’s con
ception of him The Whig election 
wig * hearty one. and the log-cabin 
tnd hard-cider became symbols of 
tbeto candidate. On m occasion, 
when Daniel Webster was speak- 
tag at ■ rally in Harrison’s behalf, 
he became so excited that he actu
ally apologilsd because be, himself, 
w no1 bora in a log cabin.

> The nog-cabwL hard-adeT cam- 
Mign became «o popular that Har- 
rara swept toto office. Tba 
taeer of Gw Democratic editor bad

tailhj

------------- -------------- - ------------------------ ------------------------------------------------

* ' Iff intMK kurie 
MlMupmi.Wiyti Ntftjknas,\pt> 
iotn« aūiųsd jq adresus. 'Mes 
Ji«xns XaujlGaAB dtl s**

is, Kuzmic- 
ikas Stasys, Akelis Edmundas, 
Adomonis Karolis, Petrulailis 
Kazys, Beinoris Eduardas, Pan
kas Česlovas, Aušrotas Bronius, 
Bučinskas Bronius, Matulis Jo
nas, čepalis Kazys, Adomkevi
cius Norbertas, čerkas Juozas, 

. Keturakę Bronius, Gudaitis 
Juozas, Vabalas Jonas, Staugai
tis Andrius, Truškauskas Juo
zas, Juškevičius Andrius, Na
ciškas Stasys, Anibraziūnas 
PranaSį Danilevičius Vincas, 
Levina-S Antanas, Ingaunis Me- 

\čys, Semaška Jonas, Grinevi
čius VJadaš,r Bakaitis Vincas, 

, T Šeliokas Ju&sas, Gudvnas Ka- 
klas,. inusn' matelfls Guzik^: Nikodemas; Ei-

*:tfiftrta? 'Felifeag, Ožinskas. Ado- 
mas, Mėšlius Antanas, Butke-

J vicius Napoleonas, Skaržinskas 
Pranas, 

? Šukys Vincūs, Arnastauskas
• Jonas, . Jąnuškevia.ūs Antanas, 

Sabeckis Vincas, Balčiūnas Sta
sys it šinikonis Balys.

Pirmesnieiriš aštuoniolikai, 
gerai baigusiems Karo moky- 

Valiulis Jonas, Griškevičius I klos kursą, skaitomas vyresni- 
Į Albinas, šarponas Petras, VerJšktimas leitenanto laipsnyje nuo 
įksnys Antanas, Groniniekas j 1929 m.
Stasys, Vaitkūnas Antanas, Ur- siems kitiems — nuo pakėlimo se maisto negaminkite.
nėšius Liudas, AHmas Povilas,' dienos, Iš beigusių yra 64 pė- Ant. Sukuuskus

tais. Vėl visi rinkosi aktų salėn, 
kur vyko kardų pašventinimas 
ii' įteikimas. Kardus įteikė Res
publikos prezidentas, kiekvie
nam reikšmingai primindamas: 
Be reikalo nekelk, be garbės ne
nuleisk ! Vėliau vyko bendri pie
tūs erdvioje mokyklos gimna
stikos salėje. Baigiantis pietums 
prasidėjo kalbos su sveikini
mais’ ir linkėjimais išleidžia
miesiems., Į visų kalbas atsakė 
Karo mokyklos viršininkas gen. 
štabo pik. Jackus, Jis tvirtai'pa
sižadėjo: .vykdyti mokyklos v ė-

— Upytės Draugiško Klubo 
poatostoginis susirinkimas į 
vyks penktadienį, spalio 6 d., 
1 vai. popiet Anelės salėje 
1500 South Tajman Avenue 

kviečiami atsilankyk 
daug svarbių reikalų 

Po susirinkimo biu

Atkelta iš 3 psi. 
rapijoš salėje su menine progra

■ ma, vaišėmis ir šokiais. Kviečia
Detroito apylinkių : ir: Windsoro _ ■
lietuvius.. Stalus. patartina 1 už- r33® 
sisakyti pas uokpos pa|arima'už 
rius iš anksto.

šv. Antano parapijos r 
gegužinė po stogu

Parapijos gegužinė įvyks spa-1 
Ii o mnė. 22 d., sekmadieni, tuoj 
po pamaldų parapijos patalpose. Į 
Kviečiami ne tik parapijiečiai, 
bet irtitkų parapiųjų bei Windso 
ro lietuviai. Bus pagaminta ska 

lOįnių valgių: kugelio ,cepelinų ir 
spalių 25 dienos: vi-i kitų skanumyniL Tą d. namuo

Don’t Water Down Pool Safety!
A Service of Underwriters Laboratories Inc.

Not many people would 
be so careless as to change a 
light bulb or repair an elec
trical appliance while standing 
in a puddle of water. Yet many 
of us will take the same chance 
this summer around swimming 
pools. It’s the same water and 
there’s a lift mote of it.

Skin moisture, which is 
not unlikely poolside, sig
nificantly reduces the skin’s 
ability to resist electric shock. 
Underwriters Laboratories 
Inc. (UL), an independent, 
not-for-profit organization 
testing for public safety, 
urges you to take the follow
ing safety precautions while 
using electrical equipment 
around swimming pools this 
summer.

* Keep radios, area lights, 
electric barbecues, or other 
electrical appliances away 
from the pool area and never 
handle them while Wet.

* Never run overhead 
electrical wires, or cables 
within 10 feet of a pool

* Never run extension 
cords to a pool.

* Look for the UL Listing 
Mark on your electrical equip
ment. Such a mark indicates 
that the design of the product 
has been tested in regard to 
nationally recognized safety 
standards.

If an electrical appliance 
ever causes a tingling sensa
tion when it, or somethfng 
metallic near it, is touched, 
let go of the product im
mediately. Disconnect the 
appliance and have it ex
amined and repaired'by -a- 
qualified electrician.

The pool area itself can be 
made safer with the installa
tion of a UL Listed Ground 
Fault Circuit Interrupter 
(GFCI). The GFCI helps 
to protect people against 
accidental electrical shock 
by sensing a current leakage 
and shutting off the power 
before the current can do 
any harm.

Swimming pools contain 
many area* where such cur
rent leakage could occur. 
Defective pool equipment, 
such as filter pump motors, 
underwater lights and electric 
panelboards are prime ex
amples of such sources of 
hazardous aura nt leakage.

A GFCI, properly installed, 
could detect ground fault 
current as low as 5/1000 
of an ampere and shut off 
the power in as little as 1/40 
of a jiecond.

UL itfaty engineers re
commend that i GFCI be in 
stalled by t qualified 
electrician in every circuit 
that supplies newer to pool 
equipment. The National 
Electrical Cede currently 
require* GFUI installation 
in newly cor^tructed pool are 
areas.

Remember ped safety af
fects not only you but every
one attracted to your pool on 
a hot xteamy «uxnmer day.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE į
TeL 927-1741!—1742 L'J ‘

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

NARIAI:
Čkiea;o«
Lietuvių
Laidotuvių
OtrettoriR
AMociacijos



Vilniaus Lietuviu * Rylė skaiys paskaitą tema: Vii*
•HMVVMVfiQ niaus l nivvrsiteto įtaka L’etu- 
1 KAIXr^SlAlAo ;VOs tau iniain atgimimui.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
jungos ( hlcagO: 
šiaina trad cinė
įvyks Š. m. spalio niėn. 8 d. sek-
ir<idienį, Jaunhp.o Centre, Chi-« 
cagoje. !

11 vai. ryte iškilmingos pa.i 
maldos Tėvų Jėzuitų koplyčio
je. sv. Mišias atnašaus ir pa
mokstą sakys tėv. Jonas Bore-, 
viėius S. J. Pamaldų metu gie-j 
des sol. Genovaitė Mažeikienė,:i 
vargonais pritars muzikas Mo-i 
nigirdas Motiekailis.

Po pamaldų, prie Žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminklo. Įvyks ■ 
pagerbimas lietuvių. Žuvusių 
kovoje dėl Vilniaus. Aukurą už-Į 
degs Valerijonas Šimkus. Vaini-, 
ką prie paminklo padės V.K.L. 
S-gos Chicagos skyriau

v. suome- 
skyriaus ruo-Hiė ir V.K.L.S-gos Chicagos sky- 

Vilniatis diena liaus nariai maloniai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti pamaldo- 
e, apeigose ir paskaitoje.

Valdyba

TRUMPAI I

pirmi
ninkas agrn. Juozas Lekas.

Žodį tars. V.K.L.S-gos Centro 
valdybos pirmininkas dr. Jonas 
Šalna. Apeigoms prie paminklo 
vadovaus kpt. Andrius Juške
vičius. Po apeigų. Jaunimo Cen
tro kamb. 203 p-lė Alicija Ru_

Dėk ui P. Naujokui už pa 
įamą Naujienoms platinant ir 
atsiskaitant už laimėjimų bi 
lietelius ir už ta proga atsiųs
tą š5 auką. Taip pat dėkui Či
kagos pietvakarių tautiečiui 
užsisakiusiam Naujienas vre- 
neriems melams, bet pavardes 
prašiusiam neskelbti.

— Leonas Ginlotis iš Brigh
ton Parko lankėsi Naujienose, 
atsiskaitė už laimėjimų bilie
tėlius, iš anksto ^pratęsė prem 
merą tą ir įteikė $2 auka už ka 
!endorių. Dėkui. Taip pat dė-j 
kui tos apylinkės tautiečiui.!

U

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

N.mal, ittni — Pard«vlmul 
REAL ESTATE FOR SALE

■PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'PERMINAMI 
(H URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKfcJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS J.

PETKAS KAZANAUSKAS. Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Di. Virginia 7-7747

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

- - American Travel Service Bureau
Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiKia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

užsisakiusiam Naujienas ik 
Naujų Metų tinkamesniam su
sipažinimui, todėl pavardės 
prašiusiam neskelbti.

— Sol. Danos S t an kaitytės 
dainų ir arijų koncertas bus

I spalio 22 d. Jaunimo centre. Ji 
ruošiasi įdainuoti plokštėję.

—Lietuvių Akademikų Sam
būris M^ntrealyje iškilmingai 
įteiks $500 premijų Tomui Ven 

j elovai už poezijos knygą tfc98 
Į eilėraščiai” lapkričio 4 >d. Mon

— Eržvilko Draugiško klubo 
narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalio 4 d., 7 vai. vak. 
Anelės salėje, 4500 So. Talman. 
Po susirinkimo bus vaišės.

B. žemgalis, rast.

— Darby pasiūlos ir paklau-

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, S34.000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Iu8urance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

DABAR, NE RYTOJ!
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui L*uksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukštą kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLFPAS ir garažas Mar
quette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
S53,500.

REAL ESTATE-- -•

trealyje. Vertintojų komisiją

dr. Ųona Gražytė - Majiliaus- 
kienė, Monika Jonynienė ir J. 
šiaučiulis.

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių diemįštį, 
su juo susipažjstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso. - „ - - i

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. -

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuŠČ, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais. :

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties ‘Aplink mus ir mūsų namu®” 

mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos- ir paskirstytos rude^ 
niniame Naujienų piknike. . . '

—Laimai Aleksienė yra BAL- 
Fo įstaigos vedėja. Asmenys, 
kuriuos neaplanko aukų rinkė 
jai prašomi savo aukas įteikti 
arba atsiųsti į BALFo centrą, 
2558 W. 69 St., Chicago, IL. 
60629. Taip pat savo aukas ga
lima nukreipti į direktorę i? 
vicepinn. Aldoną Daukus, 
7159 So. Maplewood Ave., Chi 
cago, IL.; 60629. Ji yra paskirų 
aukotojų,gyv'. Illinois' vaJstb 
joje skyriąps pirmininkė.

-— Skrantono ^Lietuviii klu. 
has ‘Taurai ‘ šfmėt švenčia 
50 sėkmingos Veiklos niėtu' su 
kaktį. Klubas turi virš 300^na
rių ir įšigfjcTsavo namus./Da; 
bartinę a valdybą sudaro: Ado
mas Martin —J pirm., Vincas

— Melrose Park visuomenė 
praeitą sekmadienį Tom reskr 
rane surengė daugelio organi
zacijų veikėjui Juozui Urbe- 
liui 75 metų>-ainžiaus sukak
ties paminėjimą. Dalyvavo 50 
žmonių. Minėjimą atidarė Sta 
sys Vidmantas, kuris pakvietė
Vytenį Elsbęrgą pravesti iškil sos tarnyba jaunuoliams irt silp- 
mingąją dalį. Be minėtų, ta nai angliškai kalbantiems vy 
proga kalbėjo Raimundas La
pas, J. Rugelis, rengėjų vardu, 
Otto Mejeris ir Gražvydas La
zauskas. Raštu sveikino Ba’fo 
pirm. Marija Rudienė. Sukak 
tuvininkas Juozas Urbelis ta
rė padėkos žodį.

— Richard J. Elrod Sanda
ros gegužinėje, Liet. Vyčių 
salėje, Chicagoje, spalio 8 d,, 
šį sekmadienį, bus pagerbtas

resnio amžiaus lietuviams ii 
lietuvėms pradėjo veikti Lietu 
vos Dukterų draugijos namuo
se,2735 W.71 St. Čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registraci 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v 
ryto 
tad. 
teru

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

iki 4:30 v. v., išskyrus šeš- 
ir sekmad. Lietuvos Duk- 
draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —"INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tai. 927-3559
II IF ■■!■■■■■ I

autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau T. Medalis — vicepirm. Pra- m a/»A'n T—t.‘m.. v. t...,— * - 1 4 --
nas Katilius — sekr. ir ižd.j 
Antanas Leškauskas — tvark- 
darys, Pranas Šatkauskas, 
Juozas Kveragas, Pranas Uro- 
nis, Juozas Kizaja ir Juozas 
Šatkauskas — direktoriai.

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją taiką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaityto J u relkslam* 
prašoma. pasinaudoti žemiau esančiomis atkaroomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60601

> 15 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.

Pavardė ir vardas ________________ :_________ ______________________

Adresas

• Ufeakau Naujienas kaip dovaną savo__
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas______________________

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol

~~ 2T7 -Md-
Pavardė ir vardas __________ - _ _____________________________ _____’ . .....
Adresas .—-____________________________ __________________________- - - — -— 
• .Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa, 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

Fivtrdė Ir vardas

/ /retas

kaip “Man of the Year”. Taipį — SPECIALI 20% NUOLAIDA 
pat ir Aleksandras Kumskis 
bus atžymėtas jo 50 metų vi
suomeninės veik]os proga. Da 
lyvaus ir daugiau po^tikierių, 
kurie remia lietuviškus reika
lus.

— Spalio’ 7 dieną, 7 yąl. vale, 
visus’ kviečiame į fetSjEtENĘsĮ 
POBŪVĮ — BALIŲ šauliu ną: 
mubse. ‘Prita&yfoš’ damos,y ai; 
liekamos daimniku. ratėlįo/ ę>r- 
gaiiizuofo T. Serapinienės. A- 
komponuoja K. Griniūtė, šilta 
gera -vakarienė. B’aleškos orke
stras ^šokiams. Kvietimai gau
nami , pas valdybos narius: ‘Vai
čiūną, Bagdžiu. Mališauska, Ab- 
.romą. 4 'tA

Paremkite LB veiklą ir jos 
darbus ir parodykite solidaru
mą. (Pu).

Jūsų LB Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba (r)

Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRLA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)
— Priipisiji įr gobusių paga1- 

bos reikalingą asmenų: 
Tel. 436-6294.

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikytą mur. namą 
rpie 28 m. senumo prie 70-tos ir 
Campbell. 2 butai-5 ir 4 kamb., 2 ma
sinu garažas. Skambinti po 5 v. v., 
savaitgaliais visa diena.

Tel. 778-8039

M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $9t pusmečiui automobili* 

ulabllity apdraudimas pensininkams
Kreiptu

(Pr.)

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

"‘t

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

4M5 *•. ASHLAND A V E. 
32M77S ’

MARIJA N0REIK1EN1
IMS Weft IKh St, Chicago, Hl H52» • Tel. WA M7S7

DWh H*'r!nk!mn rMl«« frilrtv
MAISTAS H BUROPOS SANDELIŲ. ’

Mill

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUITTI OlFT FARCIU SERVICE 
UE1 W. Sfth ChlcMe, HL *0629. — T*L WA 5-27T? 

XXS3 «•_ Hal^d St. Chl«a««, IIL SOSOE. — T< XU439*

t “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
V/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9 30 vak vak 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AML

2646 W. 71 sf Street, Chicago, Illinois *60629 
Telef. - 778-5374

FORKLIFT MECHANIC
Must have electric, gas L.P. experi
ence. Full co. ben. Paid vac.,, .o.t. 
available. Specialized factory training. 

496-0400
Ask for GENEARAFATAS PASIGYRĖ

' BE PAGRINDO
. y L.n.7 f, ‘ I

Paestįniečių vadas Arafatas 
sekmadienį pasigyrė;-kad pasiu
stas jam priklausautis-'laivas.Jis- ~ ~ _K . i - kai. 9633 So. Cottage Grove,atliko savo pareigas, gerokai ra- a . . o, L - j- T-l iTarn 9 ryto iri 3 vai. popietketomis apšaudė Elatho uostą.] 1 J K r
Bet tikrovė buvo visai kitokia. 
Izraelio pranešimas sako, kad 
palestiniečių laivas negalėjo pa
leisti nei vieno šūvio. Pirmas 
Izraelio šūvis jį tiek sužalojo, 
kad jis tuojau pratėjo skęsti. 
Izraelio šoviniui pataikius į pa
lestiniečių laivą, visi pamegyvi 
likę palestiniečiai tuojau šoko 
i Vandenį, nes jie bijojo, kad 
nesprogstų jų atvežtos raketos. 
Izraelio kariai suspėjo įlipti į 
palestiniečių laivą, patikrinti 
vežamą medžiagą, paimti visus 
palestiniečius, o vėliau laivą 
nuskandinti.................................

Reikalinga užvaizdą (Mainte
nance Man). Bendrovei reika
lingas asmuo prižiūrėti dirbtu
vės įrankius. Kreiptis asmeniš-

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jum* gali daug 

oadėti teisininko Prano šuIg pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
oeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
’myga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- 

na ‘Naujienų’ administracijoj, 
iuygos kaina $3.. Su legališko 
lalsted SL, Chicaffr Iii 60608. 
nis formomis — &3.50.

Užsakymus «u Money orde
riu siusti: ‘‘Naujienom”, 1739 S<

— Nutrauktos visos telefonų 
liniosj su Beirutu. Atrodo, 
bus išprogdinta centralinė.

ENERGY 
WISE

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loserl

kad Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir j 
įdomi 250 puslapių knyga su-f 
krauta autoriaus troboje.

i Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur’ 
gyvenantieji prašomi užsisakyf j 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

NEPASAKĖ

UUKKOOŽIAI Ir MKANaiNYB*
Pardarimit Ir Taimm 

2644 WEST 4fth fTMIT ,
TeM.: RE^uMlc 7-1941 ;

Siuntiniai į Lietuva ~ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar. 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

M. i I M K US' 
Notary Public ;** 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškviptimai, pildomi pilietybės pra-

- šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Ull Frmk ZipoIIs

GA 4-U54

sun raia

State Farm Life Insurance Company j

RENTING IN GENERAL 
N u e m c s

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu bu
tas Bridgeport© apylinkėje. Teirau
tis po 4 vai. popiet

TeL 925-3168

šeimininkas: “Elze, kodėl 
tu išplepėjai žmonai, kad aš grį
žau vakar vėlai? Aš juk buvau 
prašęs — nesakyti”.

Tarnaitė: “Bet aš ir nesakiau t 
juk! Ponia manęs užklausė, ku
rią valandą tamsta grįžai aš jai 
tik pasakiau, kad viriau pusry
čius ir neturėjau* laiko pažiūrė
ti į laikrodį’’.

gi

Helps Shrink 
Swelling Of- 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.
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