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KURDAI PRARADO STIPRIAUSIAS POZICIJAS
RENGIASI IŠPRAŠYTI RUSU KARIUS 

IŠ CASTRO VALDOMOS KUBOS
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NEATŠAUKĘ KARIŲ Iš KUBOS, TIKRAI NEGAUS 
STRATEGINIŲ ATOMO GINKLŲ SUTARTIES

Mediterranean Sea tttt - H a i fa

J O^Golan
Heights

0® SYRIA

KURDAI NETEKO SARDAŠTO,
AUKŠČIAUSIOS KALNU POZICIJOS

■i WASHINGTON, D,C, — Se
natoriaus Frank Chųręh prane
šimas, sekretoriaus,, Cyrus R. 
.Vąnce raštas sovietų vyriausy
bei ir prezidento Carterio įsa
kymas imtis priemonių prieš 
sovietų karių brigadą. Havanos 
priemiestyje kelia perimą Kon-*. j a

ne-Diktatoriui Castro labai 
patiko, kad JAV radijas ir tele
vizija paskelbė žinią apie rusų 
esimą Kuboje Havanos konfe
rencijos metu. Jis yra Įsitikinęs, 
kad amerikiečiai norėjo pa
kenkti neutraliųjų konferenci
jai, todėl ir parinko šį laikotar
pį. Castro vedė labai aštrų gin
čą su Jugoslavijos maršalu Tito, 
bet Tito liko mažumoje. Tito 
susirinkusiems aiškino, kad kon- • 
feernciįa negalinti linkti sovie
tų pusėn, nes tada ji naikins 
visą , neutralumo idėją, Jeigu 
konferencija pritaria sovietų po
zicijai; tai ji nėra neutraliųjų 
valstybių pozicijos reiškėją, bet 
sovietų politikos šalininkė.

Konferencijos pirmininkas F. 
Castro įtikino daugumą priimti 
jo. poziciją, o Tito gavo tiktai 
kelis balsus. Tito nutilo ir kon
ferencijoje daugiau nekalbėjo.
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gresia ir ; vyriausybės- ■- ■. narių 
sluoksniuose. Senato slųoksniub- 
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se - vyriauja . įšitikininąas,.. kad
Brežnevas tikrai negauk strate
ginių- ginklų, sutarties, - j ei sovie
tų-valdžia, neištraųką savo ka
reivių iš Kub.ps. 5 JAV negali 
sudaryti jokį susitarimą sų vals
tybe,’ kuri iš anksto .planuoja 
kėsintis., prieš JĄV ar ikiths šįo 
kontinento .vajstyl>ęs. ;ci.,... ,, 

lį ? ' .TURĖJO ŽINIŲ- APIE’; ‘ •
| RUSŲ’-KARIUS V .

Dabar aiškgą,Jkad-: Amerikos 
karo vadovybė jau seniai. turpr 
jo žinių "apie jiJam atrodė, kad nevertą.
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visokius .premjero Častro .patą-, 
rėjuš. :

'- Sovietų valdžia jau prieš ke
lis metus Kuboje laikė įvairių, 
patarėjų. . Sovietų instruktoriai' 
apmokė. Kubos karius, kaip nau- 
doti sovietų lengvus lėktuvus, 
sovietų tankus' ir visą sovietinę 
susįsįėkinąo sistemą;,.J^ądą Ku- 
bp^žarėivKfi^' buvo permesti į 
Portugalijos .Angolą;' tai: .kubie
čiai.rusų jau buvo, apmokyti 
operuoti’.sovietų tankus ir kaip; 
jais operuoti svetimose žemėse. 
Sovietų . transporto lėktuvams 
suvežus tankus ir. šaudmenis iš 
Rusijos, o Castro kareivius iš 
Kubos į Angolą, rusų apmokyti 
kubiečiai galėjo' sesti i sovietų

: tėnkus ■ ir pulti demokratinės 
Angolos šalininkus.

Amerikos marinai :stoyi Guan
tanamo bazėje; Marinai žino, 
kada. ir kur atvyksta sovietų 
kariai į Kubą. Marinai atidžiai 
sekė atvežamus Kubon rusų ka
rius. Jie žino ir apie rusus, at
vežtus paskutinėmis dienomis. 
Sekretorius Vance reikalauja, 
kad iš Kubos būtų išvežti anks
čiau ir dabar atvežti rusai.

CASTRO ŠAIPOSI 
Iš AMERIKIEČIŲ

HAVANA, Kuba. — Kubos 
prezidentas Fidel Castro, infor
muodamas Kubos konferencijon 
suvažiavusius neutraliųjų vals
tybių atstovus, šaipėsi iš ameri
kiečių, kalbančių apie “2,000 — 
3,000 sovietų karių, dabar esan
čių Kuboje”.

UN Forces

IRANO ARTILERIJAI UŽTEKO DVIDEŠIMT 
MINUČIŲ MIESTUI IŠGRIAUTI

TEHERANAS, Iranas. — Ira- ------------- -------- ---
I no karo jėgos ketvirtadienio va
karą užėmė Sardaštą. aukščiau
sią kurdų poziciją Kurdistane, 
— sako oficialus Irano karo va
dovybės pranešimas.

— Aukščiausią kurdų miestą 
ryte smarkiai: apšaudė trys Ira
no malūnsparniai, o vėliau, kai 
prie Sardašto priartėjo kelios 
Irano kanuolės, tai joms užteko 

į 20 minučių, kad mieste buvu
sieji kurdai leistųsi i kalnus. 
Irano kariai leido kurdams bėg
ti į kalnus, kaip jiems leido iš
bėgti iš Mahabado. o vėliau Tra
no kariai iš Sardašto gėli kalnų

( takais pasiekti Irako pasienį ir 
visai perkirsti kurdų vadų susi
siekimą. Iranas nesiuntė sustip
rinimų į pasienį, bet Irano ka
reiviai pirmiausia užėmė visas 
pasienio pozicijas ir neleidžia 
Irano ir Irako kurdams susi
siekti.

Komunistai šaudo norin- 
.’ člus pabėgti žmones

WASHINGTON. Vėliausiu 
laiku pabėgusieji vietnamiečiai 
praneša, kad po to, kai Ženevo
je įvyko Jungtinių Tautų su
šaukta konferencija aptarti “lai- 
važmonių” (laivais, valtimis -ir: 
bet kokiomis priemonėmis į jū
ras pabėgusių Vietnamo žmo
nių) problemą, komunistinė val
džia bėgančius gaudo ir šaudo. 
Pabėgėliai liudija, kad jau nuo 
liepos vidurio Hanojaus valdžia 
paskelbė žiaurias, bausmes, už 
bandymus pabėgti ir bendrai 
sukaustė visus gyvenimo as
pektus.

Pabėgėlių laivais rtigprūčio 
mėnesį pabėgusių skaičiai su
mažėjo — viena, dėl taifūnų 
(jūrų audrų), kita, dėl uždrau-. 
dimo, tačiau paskutinę savaitę 
Pietų Kinijos jūroje vėl pabė-Į 
gėlių laivelių daugiau - atran
dama.

Ženevos konferencijoje buvo 
nustatyta, kad tūkstančiai Viet
namo gyventojų, jų tarpe ir ki
niečių kilmės, pavojingai per
pildytuose žvejų laiveliuose 
(kuteriuose), yra pasiekę Malai
zijos vietas, Tailandą ir kitas ne- 
komunistų valdomas Azijos 
šalis. Kiek gyvų pabėgėlių žuvo 
jūrose, jokių duomenų nėra.

Pabėgusiųjų pranešimais JAV 
pareigūnams, komunistų parti
jos šulai sušaukė Vietnamo 
žmones ir pasakė jiems Jungti
nių Tautų pažadų neklausyti.

Occupied

Izraelis sutiko perleisti Egiptui dar vieną Sinajaus pusiasalio dali ' •■it. 
. Sinajaus kalną, a, dėl gazolino, kuris Izraeliui labiausiai rūpėk susitarė 

tik dėl principo, be* neprieita prie praktiškų žingsniu.

; oe mūšio, bet rado .veik visys 
pvSr6^rin8s%SHių wnamus Į £ųšį\ 
Į ėjus. Kurilai frišką1 paliko, o-pa.-, 
lys- su- šeimomis.'iškeliavo į kąlr! 
nūs. Viena . kita kurdų; šeimą, 
grįžo į Mahabadą. .Kurdai*, viską- 
paliko, bet iš siunčiamos -radijo

t? i

PABĖGO Į VAKARŲ BERLYNĄ
, ŽMONĄ SU VAIKAIS SUSIDĖJO 

Į BAGAŽINĘ IR IŠVAŽIAVO

BERLYNAS. Vokietija.-—; Ry- .......      —
tų Berlyno šoferis,'tarnavęs i Amerikiečiai išgelbėjo
A YY'N n o o ' "D yyf 11 __ ■ «Amerikos ’ ambasadorių Rytų 
Berlyne, su savo šeima ir pats 
išsigelbėjo.

Jis sudėjo į ambasadoriaus 
automobilio bagažinę visus šei
mos narius ir pasiekė Vakarų 
Berlyną. Ten jis pareiškė, kad- 
nei jis, nei jo šeimos nariai ne
nori grįžti į komunistų valdo
mą Rytų Berlyną. Jam leista 
pasilikti Vakarų Vokietijoje.

Sėkminga rzraelib-Egipto stotelės išsinešė žvakes.:,,•/ j
Irąno - premjeras . Bazarganas 

prašo Irano karo jėgų vadą ;nę- 
ruošti;.karo lauko teismų. Itur-, 
dams. Užtektų tų revoliucinių

KALENDORftLIS
Rugsėjo 8: Šilinė, Marijos Gi

mimas, Tautos šventė, Dauman
tė, Jovita, Gerutis.

Rugsėjo 9: Ozaną, Petras 
Klav,, Ramunė, Vylius, Žiūris.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 7:14. 
d C* *Oria vėsesnis.

Mozambike eina kovos 
------------ su Rodeziįa___ __

SALISBURY, Zimbabvė. — 
Iš Mozambiko kelis kartus gink
luotos gaujos įsiveržė į Rode- 
ziją. Šį kartą Rodezijos valdžia 
pasiuntė didelį dalinį į Mozam
biką, kad išnaikintų kovon ruo
šiamus partizanus. Rodezijos 
kariai buvo sutikti ir neleista 
jiems pulti Mozambiko partiza
nų. žiauriai nukentėjo Rodezi
jos kariai, įsiveržę,į Mozambiką.

Japonai išpranašavo 
vulkano prasiveržimą
TOKIJO, Japonija. — Japo

nijos mokslininkai ir įvairūs 
pranašai praeitą pirmadienį 
pranešė, kad už trijų dienų 
prasiverš labai stiprūš; ugnikal
nis ir padarys daug žaibs. Ugni
kalnis prasiveržė tiktai penkta
dienį, bet prasiveržimas buvo 
stiprus. Prasiveržė 5.232 pėdų 
Aso kalno viršūnė ir pradėjo 
versti dūmus ir lavą.

Mokslininkai tvirtina,'kad ja
ponų naudojami prietaisai žemės 
judesiams registruoti ir laukinių 
žvėreliųelgesyšjiemssakė/jog 
netrukus- prasiverš ugnikalnis. 
Jie.padarė 2 dienų klaidą,. Ma
noma, kad ateityje apskaičia
vimas bus tikslesnis. Pranašai 
nieko neapskaičiavo, bet jautė, 
kad netrukus prasiverš didelis 
ugnikalnis. •

v. t r-vėl 49 vietnamiečius
U.S. Navy pranešėjas Manilo

je pranešė, kad JAV laivynas 
ketvirtadieni vėl išgelbėjo 49 
Vietnamo pabėgėlius žvejų lai
velyje Pietinės Kinijos jūroje ir 
kad pabėgėlių, nepaisant dra
koniško draudimo, vėl padaugė
jo. Dabar bėga daugiausia jau
ni vyrai, kai Vietnamo komu
nistai pradėjo rekrutuoti į savo 
“raudonąją armiją” kariauti 
Kambodijoje. Bėgti pradėjo ir 
tos armijos kareiviai, šešiolika 
kareivių, metę ginklus, bet dar 
pilnoje žalios spalvos uniformo
je, ketvirtadienį atbėgo į Portu
galijos Macao.

JAV laivyno maistui tiekti 
laivo USS White plains jūro
je išgelbėtieji 49 asmenys susi
deda iš 28 vyrų, 13 moterų ir 8 
vaikų. Jų laivelis — žvejų 
“dzunkas” 30 pėdų ilgumo, su
lojus jo motorui dėl gazolino 
trūkumo, buvo rastas jūroje 
250 jūrų mylių atstumo nuo 
Vietnamo.

konferencija

HAIFA. Ižraeliš. — Ketvirta- 
dieni baigėsi aštuntoji Izraelio* 
ir Egipto viršūnių konferencija ’tVism^kurie'buvo -suruošti Pa-‘: 
savistovumo bei nePr^auso* 1.vės ir Sakez miestuose. Jis nu- 
mumo nuo Washingtono ženkle. ro4o.i kadjMahabade! kurdai pa- 
Prez. Anwar Sadatas pareiškė,. sav0 nan)us. - pasitraukė; 
kad reikia spręsti palestiniečių (,kalnuSr be jokim-pasipriešini-, 
klausimą, kurį laiko labai. svar-jmo. Ar mula Chomeini ..sutiks 
biu. Jis taip pat davė daug vii j patenkinti premjero -prašymą, 
čių dėl santykių su Izraeliu ru’‘ tuo tarpu: dar neaišku. Jis. yrą, 
tuliojimosi. Tuo tikslu jis, pa- į jgVykęS j koVos laukus ir vado- 
siūlė dalį Nilo vandens nukreip- į vauja Įrano karo jėgų kovoms 
ti Negevo dykumos drėkinimui. { prieš sukilusius kurdus.

Išlydėdamas prez. A. Sadatą! Be to, Irano premjeras oficia- 
premjeras Menachem Beginąs; liai prašė mulą Chomeini atvyk- 
pareiškė: “Mes turėjome labai I ti į Teheraną ir perimti Irano 
svarbius pasitarimus laike šio | valstybės reikalų vadovybę, 
vizito. Vėl atstatyti labai drau-j Mula Chomeini labai’ dažnai iš- 

Tos 1 vyksta f vadinamą “šventąją 
ir gyvena Kon (Qon) 

kartą I dvare, esančiame Kaspijos jūros 
| pakrašty. Bazarganas žodžiu ir 
! raštu prašė mulą Chomeini ap

sigyventi Teherane, bet jis ne
sutiko. Dabartiniu metu prem
jeras jau viešai prašo Chomeinį 
atvykti į Teheraną ir nešti vals
tybės tvarkymo reikalų atsako
mybę. Ar Chomeini paklausys 
premjero ir sutiks bent kelioms 
dienoms i savaitę pabūti Tehe-

1 rane. tuo tarpu dar neaišku. Jis 
visą laiką skundžiasi, kad jo ve-

■ dama^darbas jį pusėtinai iš\ar- 
gina. k^d . jis negalįs kištis į

■ giški ryšiai ir santykiai, 
trys dienos buvo labai sėkmin-; žemę 
gos abiems kraštams. Si i 
mes veltu’ laiko nele'dome"

Dabar po Nilo upe yra kasa-; 
mas tunelis, kuris bus baigtas 
sekančią vasarą. Tada planuo
jama pradėti vandens nukreipi
mą link Sinajaus bei Negevo 
dykumos. Šie darbai dar labiau 
sutvirtins draugystę tarp Egip
to ir Izraelio bei tų kraštų gy
ventojų. j

Prez. Sadatas taip pat pareiš
kė, kad ateityje gali kilti nuo- . 
moniu skirtumai, bet ne kon
fliktai Jis kvietė Hsifo's gyven
tojus apsilankyti Aleksandrijoj.

— Uraganas David silpnėja, 
bet ketvirtadienį jis užmušė dar 
šešis, žmones. <

Uždraudė autobusuose 
"modernią muziką"

Chicagos Miesto Tarybos vie
tinės transpottacijos komitetas 
paklausė žmonių nusiskundimų 

jdėl “modernios muzikos”, kai į 
keleivių pilną CTA autobusą įli
pęs koka neraliuotas pusvaikis 
pąleidžiA. plerpti atsineštą radi-

smulkmenas pats asmeniškai 
prižiūri ir kreipia dėmesį į arti
miausius savo partizanus.

Kurdai, prarasdami Mahaba-
ją arba juostelių rekorderį ir
kelios dešimtys žmonių yra pri- , k
versti klausytis. Paskelbtas nau-; dą, prarado pačią paskutinę 
jas potvarkis, kad tokie “muzi-1 savo siunčiamąją radijo stotelę, 
kantai” bus baudžiami nuo $50; Iki Šio meto kurdai iš Mahaba- 

neliečiaįdo gaudavo pačias paskutines 
’žinias. Iki šio mefo tarpu sari am

iki $300. Potvarkis
taksi ir kitų viešosios transpor-
tacijos vežimų, • vežiojan’čių ne- Susisiekimui' jie naodoja telefo- 
daugiau kaip 7'keleivius. 'n’a*- it Irano radiio-stotėtes. ku

Generolai pataria atmesti 
SALT II sutarti

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį Senato Santykių su 
užsieniais komitetas baigė ap
klausinėjimus, apie SALT II su
tartį ir gavo laišką, pasirašytą 
1,678 išėjusių .> atsargorr genero
lu ir admirolu. Laiška įteikė bu- 
ves Laivyno admirolas ir buvęs 
Jungtinio Štabo viršininkas T. 
Moorer. Laiške įspėjama ne- 
tvirtintL šios sutarties, neg ji.yra. ; 
žalinga JAV ir sąjungininkams.

Komiteto pirm. sen. Frank 
Church pareiškė, kad laiškas 
yra panašus į kitų sutarties opo
nentų laiškus bei pareiškimus... 
Tačiau jis sušaukė specialų ko
miteto posėdį dėl Sovietų Sąjun
gos pilnai paruoštos kautynėms 
brigadas, esančios Kuboje. Ten. 
yra 3.000 kareivių. Sen. Church 
ir vise eilė senatorių joareikala- 

. vo Spvietų. Sąjungą. atšaukti tą 
vhrigąpą. d nim i
"' 'Valš+ybėš šekr. Cyrūs Vance 

Į pareiškė' huornonę,’ :kad:-; prez. 
’C^fteriš pareikalaus SoV. Są- 
'jūhgą atšauktikariubihėhės da
linius iš' Kubos. ‘Jis iaip,;pat pa
reiškė. kad KūBojeTaik'oma bri
gada turi tankų, artilerijos ir 
motorizuotų pėštininkū ‘ dali
nius. ;CIA direktorius Stansfield 
Turner pasakojo komitetui slap
tas detales apie brigadą ir apie 
faktus Kubojei

Juodyjy advokatu s-ga 
, trukdo teisėjo paskyrimą

WASHINGTON. D.'C. Det
roito Kriminalinio teismo teisėja 
Cornelia M. Kennedy nominuo
ta U.S. Distrikto teisėjo parei
goms. Tačiau jos-paskyrimą su
trukdė Juodųjų advokatų są
junga. Sąjungos atstovas Wal
ter 'Pookrum pareiškė Senatai" 
Teisiniam komitetui, kad jam 
teko ginti Ttstriarrfuošius teisėjos 
Kennedy' sprendžiamose bylose 
ir j-i visuomet palaikydavo kal
tintoją. ji . -t

Teisėjos C. M. Kennedy kan
didatūrą remia ir rekomenduo
ja Detroito Advokatų S-ga; Mi- 
chigano Moterų Advokačių S-ga 
ir kitos 
gufrio s 
rei-5-’

Buvęs Teisin- 
T B. Bell pa- 

Aš paskyriau' moterį, 
r jie atsiuntė man prane-
k »d aš paskyriau ne tąsimą.

TęjsėpriCornelią^ĄŲ Kennedy 
yrą kcteservfe&vįą jjažiūrų.

,1 f - ■ .. ■ ■ ■

domis-ųe-nė visuorrteŲgali pa
sitikėti.

Irano kareiviai labai stropiai 
saugo Irano sieną, bet jie negali 
visSi sustabdyti susisiekimo. 
Vietos gyventojams geriau yra 
pažįstami kalnų ir pakrančių 
t Akai, kad galėtų juos visus už
daryti. Dienos meti
lėtų kuriam laikui padaryti, 
bet nakties metu net ir geriausi 
kariai sienoj uždaryti - negali.

jie tai g
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Klausimus ir medžiagą siŲSti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

SAVO TĖVAMS PARODYKIME TIKRĄ MEILĘ, 
PRISIRIŠIMI IR ATJAUTIMĄ SENATVĖJE

Spaudoje jau daug kartų buvo rašyta apie suaugu
sių vaikų pareigą išlaikyti bei rūpintis senais savo tė
vais, bet neuždaryti juos Į senelių namus. Norime pažy
mėti, kad yra nemažai tokių jautrių vaikų, kurie gra
žiai rūpinasi savo pasenusiais tėvais. Tačiau yra taip 
pat tokių suaugusių vaikų, kurie nesirūpina savo se
nais tėvais. Todėl mes čia patiekiame sugestijas ponios 
Dr. R., kad reikia patiems tėvams iš anksto planuoti de
tales dėl savo ateinančios senatvės; jog nereiktų Pri- 
kausyti nuo suaugusių vaikų. Štai tie naudingi pa
tarimai : '

1) Negalvokime, kad mes gyvensite ilgą amžių ir vi
są laiką būsite suaugusiems vaikams našta; nedauge
liui tėvų yra šansų gyventi iki 80 metų amžiaus.*'

2) Turint Medicare apdrauda, Medicaid ir Soc.
See. išmokas, nors ir daugeliui tenka sirgti,, visdėlto ga
lima išvengti beturčių namų globos. •' ■

3) Nustokite rūpintis, kad jums bus blogai gyven
ti ir nesirūpinkite palikti suaugusiems vaikins savo san
taupas' bankuose. Tuos -pinigus naudokite savo bėga
miems reikalams apmokėti, padarydami savo gyve
nimą lengvesniu. ; .

Kita ponia A. duoda vyresnio amžiaus . tėvams šias 
sugestijas: " ' .. •• u.

1) Šavo turimų namų pataisykite laiptus,kad jie ne
būtų slidūs, išklokite karpetais, neslystančia medžiaga; •

2) Iš .turimo., didelio namo, persikraustykite 5įnĮna-
žą namą, kad mažiau reiktų rūpintis remontais bei. pą-r 
taisymais. .. . ; K.“

3) Iš anksto pasirūpinkite, kad jūsų namo sto
gas būtų pataisytas, neturėtų skylių, ypač artėjant žie
mos sezonui; Įrenkite modernius-automatinius pečius.

4) Įsirengite gerą šaldytuvą produktams sudėti; 
nusipirkite skalbiamą, ir sausinimo mašiną, kad ^žiemos 
metu nereikėtų skalbinių skalbti Įandromatuose, tuo 
galite išvengti sušižeidimų ir kitų-bėdų, (paslydimo).

Į 5) Savo telefoną perjungite. Į kelis kambarius, kad 
reikalui esant, greičiau pagalbos prisišauktumėte.

6) -Periodiškai suruoškite nereikalingų daiktų'ga
raže (išpardavimą (junk sale)... ...

i,7) Pasirūpinkite iš anksto, kas. jūsų sergančią šei
mą ateityje prižiūrėtų, vadinasi susitarkite su patiki
mu asmeniu iš anksto.

8) Pasirūpinkite transportacija. Nusipirkite''nuo
savą automobili pagal savo turimas lėšas, kad vėliau,

Mindaugo vainikavimasProf. A. Varnas

PATARIMAI VYRESNIO AMŽIAUS ASMENIMS

Vyresnio amžiaus asmenims patariama' su savimi tu
rėti asmeninį pažymėjimą (indentification eard), rodantį 
asmens amžių, pvz. vairuotojo leidimą, gimimo pažymėji
mą, Medicare kortelę, Golden Age pasportą ar panašų do
kumentą.

VALTYBINIAI PARKAI
Nacionalinių Parkų Tarnyba nemokamai leidžia lan

kytis 70 nacionaliniuose parkuose, apžiūrėti paminklus ir 
istorinius Įrengimus. Jeigu norima tuose parkuose Įreng
ti palapines (camping)? tai seniorams daroma 50% nuo
laida. Prašydami Golden Age paskortą, pridėkite amžiaus 
Įrodymui pažymėjimo kopiją. Tuo reikalu rašykite:

atvykuisems traukiniais. Vieš
bučių statyta '‘randasi nulinia
me cikle”, sako koresponden
tas. Bloga ir su maitinimosi, 
net “neorganizuotiems” pilie
čiams produktų nėra kur gau
ti. Dabar už poilsio namuose

esant reikalui, jus asmeniškai ar kaimynas nuvežtų 
jus ten, kur reikia. Kai savo automobiliu negalėsite nau 
dot's, atidėkite atitinkamą sumą pinigų taksiui pasi
samdyti, arba traukinėliui, - autobusui nuvažiuoti Į rei
kiama vieta.

•9) Savo pirkinių dr patarnavimo sąskaitas (utility)
— telefono, gazo, vandens ir kt., apmokėkite asmenišku už lovą reikia mokėti po 2—3 
čekiu (checking account), siunčkiant reguliariu pašto nakčĮai’ vadinasi 60 — 
laišku, Įdedant čekį į tų Įstaigų vokus.

10) Atsiminkite, kad jūsų sūnus, duktė, marti pra
deda naują gyvenimą ir nėra arti jūsų ir gal būt nė vie
nas suaugęs vaikais negyvena arti jūsų. .Jei taip iš tik- 
i*ųjų yra,Jtąi jūs.^urite tvarkyti savo reikalus asmeniš
kai, negalvojant, kad suaugę vaikai jums.xpadės.

Čia išvardinti patarimai yra visiems-įsidėmėtini ir 
vykdintini iš anksto tam- ruošiantis, ypač’vyresnio am
žiaus žmonėms.
“našta”, savo 'šųaųgusięmš vaikams. Bet mes prie šių

90 rub. per mėsesį.

Šį reportažų išspausdino “No
voje Ruskoje Stovo’’ (išeinąs 
New Ybrke) yyr- red. Andrey 
Bedych, baigia sakiniu: “Tai 
toks yra linksmas sovietų žino 
gaus..‘t ; ■ Jonas Volžanas

National Park Service, . „.
2510 Dempster Street, Rm. 214, 
Des Plaines, IL 60016. • ’ z : - 

Jb . . •

VALSTIJOS. PARODA .
Asmenys 60 metų amžiaus’ arba vyresni gali pasi

džiaugti kiekvienais metais rugpiūčio mėnesi aplankyda
mi Illinois Valstijos parodą Springfielde, III., mokėdami 
50% už Įžangą. Viena diena kiekvienais metais vadinama 
Golden Age Day ir seniorai tą dieną parbdoh Įleidžiami 
nemokamai. ■ . - ■ t ; i- ‘

STOVYKLAVIMO MOKESTIS • • •
Asmenys nuo 62 iki 64 metų amžiaus, gali stovyklauti 

valstijos administruojamose stovyklavimo vietose už pu
sę nustatytos kainos. Asmenys 65 metų amžiaus ar vyres
ni,, kaip ir tie asmenys, kurie yra neregiai ir ’nedarbingi, 
gali stovyklauti be mokesčio, dovanai. . , u

ĮVAIRIOS MAISTUI'LENGVATOS '
? : < ■. _• ’r. eit Ė ...

•. Karštas, mažai kainuojantis maistas yra patiekia-;.; . 
mas reguliariai Įvairiuose Chicagos miesto dalyse nūšta- - 
tytose vietose. Į tas vietas kai kada yra papiginta tran- :ms. Daugelis pasenusių tėvų nenori būti JŪS KLAUSIATE

... ( ” , • W1* mes prie šių MES ATSAKOME*sPortacija seniorams. Tokios papiginta kaina": valgyklos ■
patarimų inprime :pridėti-žodelį‘‘tačiau”...,Kai kada, jei lyra šiose viėtošė: Congregation^TĮąi_. Žion;'.„i^9’*'No.. '

j..i x_„x __ •Greenview Ave., Chicago,; t, Ignątiųs.CKųrcfi,;.6559'-tN.._.
galbps — vaistų iš vaistinės atvežti, pas-.gydytoją juos kas iš Soc. See. įstaigos aš gau- Glenwood Ave., Chicago. ■’ >■ .•

Maistas patiekiamas^'nud pirmadienio -iki-'- penkta--; ’ 
Helen M.-i cųenįG>. .^pie kithsvietoyėk-Ujrfp^aČijų galite1 --gauti'

ūs taptiuuėte Į Chicago Nutrition:Program for Older Adults Įstaigoje, ’! 1 
: e- .180 LaSalle St, tel. 744-3221?. '■ 7..' ~’

seni tėvai paskambina savo sūnui, dukrai prašant, pa-L f Kr Pasakvkite kokias išmo

nuvežti,/nąmo stogą pataisyti. Tėvai neprašo pagalbos, 
bet .realiai atkreipiasuagusių vaikų dėmėsi, kad jie 
parodytų; saov-meilę,;1 draugystę;bičilūyštė, jautrumą 
sunegalavusiems 'savo" gimdytojams,' kurie juos Į 
gyveniniu 'išleido, išmokslino ir pąKuošė gražiai ateij 
Čįai, kad jie,gyventų ne tik-sau, bet'ir savo .tėvams,. tė-- 
v^nei Lietuvai., Magdalena šulaitieiiė

NE VISI DARBININKAI GALI POILSIAUTI PRIE 
i

t • ■ JUODŲJŲ JuRŲ - :

siu, jei aš tapsiu nedarbingu?

ATS. 5 Jeigu , j 
nedarbinga, tai iš Soc.. Sec. įs
taigos, gautumėte išmokas -ne
žiūrint jūsų amžiaus. Jūsų iš-j 
laikomi asmenys taip pat gau- Į 
tų išmokas. Bet išlaikomi as- j 
menys turi atatikti tam tikras 
sąlygas kurias jums smulkiau 
paaiškins Soc. See.. įstaiga. Jei
gu jums šioje srityje ar bend, 
rai dėl socialinių reikalų reik 
tų pagalbos, lietuvių kalba in
formacijų galite gauti pas So. 
lį, 3261 So. Halsted St, Chica- 
cialinio klubo vedėja A. čepu- 
go.

■ PAPIGINTA KAINA BUTAI- : ’...į?
♦ •■'" i'"'- x u U ' T; -r .»£» ; 'k ir V į't’JįlLlolb .

; Papiginta kaina butais' aprūpina-fwyresnioi amžiaus>-• 
asmenis, 62 m. ir-vyresnius, jei jų pajamos yra mažos. ’ 
Butų reikalu- kreipkitės Ą The. Chicago ''Rousing Autho
rity Įstaigą, 223-W. M/adisbn'Ave.. tel. 791-8500/ " 'J;

MAISTO MARKUTĖS- (FOOD STAMPS
« . . • isr.vci.;-; ;-u ; " v;:

Tomis Maisto markutėmis . (^i»od ^Stams>:/seniorai ;: 
gali Įsigyti maisto 30% eksta^.:tifc:žm<toa,jei^pajamos -

Sovietinių:- darbo geras poilsis kaime — ramybė, 
oras, grybai miške, tačiau nie
kur nėra krautuvės, ir valg. da 
tykų. Mėsos kaimo aplinkoj, 
kaij taisyklė nėra, o dėl pie
no, tai reikia susitarti su savi
ninku visame kaime vienbs 
karvės, gi nedakeptą duoną į 
kaimą pristato vieną kartą per 
savaitę. Dėlto važiuojantieji i 
kaimą atostogauti dar žie
mos metu pradeda taupyti kon 
servus, kondensuotą ’pieną ir 
riebalus, mėsą, nors tokių 
produktų ne visuose miestuo
se jie gauna nusipirkti. Todėl 
daugelis darbininkų ilsisi gy
venamuose namuose, lošia do
mino nuo lyto iki vakaro arti
miausiame miesto sodelyje — 
sQuere. ’

’1?Tačiau didelių miestų gyven 
tnjūs vilioja atostogauti toli- 
diesnės vietos — jpra ir ežerai. 
Bet kur važiuoti?* Pabaltijo pa 
kraščiuose niekada neatspėsi, 
kada ten via geraš bYas, be to 
ne visi miestų gyventojai su. 
tinka išnuomoti kambariuką^ 
tautos atstovams 
siems’’ juos 
priklausomų 
iho.;. ...

Gavusiam
togų kelioniapį, lieka vieninte
lė vieta — važiuoti prie Juo
dųjų jūrą ir j Kadfca35^ f Thap- 

įsė miestą, kur gyvena 44,000 
žhk.nių, o atfistogThiiikų kasL

^Daugelis* 
skruzdžių iš anksto spėliojay 
kSr jie £alėsf:prafeisti vasaros 
atbsfegas: Daugelis, kurie'dar 
kaime turi pasilikusius gimk 
n^š, važiuoja pas j uos. Visiems

m.). •

- JEI JŪS NORITE SIŲSTI v f 
SIUNTINI - DOVANA I LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED SY vn EsPOSYLTORGj .

VYRIAUSIA ĮSTAIGA j 4;. ;

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — TeL: 581-6590 -581-7729
*■ * * .

Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. i

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ii sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 1 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, rA. — 126 Tilghman Street ________
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street.......................
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue..... .......
CHICAGO 22, III. — 124) No. Ashland Avenue .. .......
CHICAGO, ILl. 60629 — 2ou8 West 69 Street .........
CHICAGO, ILL. 60609 — U55 West 47 Street . ..........
CLEVELAND, OHIO 44134 — 5689 State Rd__________
DETROIT 12, Mich. — IloO) Jos Campau Avenue__ _
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 0870i___ 234 Swond SL_______ 7=^.

LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
HERKIMER, N. Y. MckENNAN RD. _ _______ ________
MIAMI BtACH, Fla. 33139 1201-17 St. . ................... ......
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue___ _____
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St.____________ „---- --------
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. 

. ..JENIX, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyor Hwy 
’AHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue ------
SOUTH RIVcR. N. J. — 41 Whitehead Avenue______
SILVER SPRING. Md. — 1002 Kennebec Ave. ______
SYRACUSE, N. Y. 13204 _ 515 Marcelio* Street____
69-40 FLEET ST. Forest Hills, N. Y. 1137S

— 435-1654
— 342.-4240
— 633-0090

— *436-2818
— V25-2/87
— 376-6755 
216*845-6078

— 3*5-67*0
— 363-O4^4.._
— 385-6550 
31S-866 3939

— 305-673-8220
— 0/4-1540
— 475-7430 

21S-W A-5-8878
- 602-942-8770

— 381-8800
— 257-6390
— 589-4464
— 475-9746 
212-268-1594

*

" i iii ' .^4 * > f
M t

išlaisvinu- 
19IIThi. iš jq ne- 
valstybių gyvėni-

• * v- g • /

darbininkui atos

metai atvažiuoja dadgiau ngi I

klišieji su mnširrnrrrrs alosto-’ 
gautojai atsiveža su savimi ina 
trasus, konservų ir. bendrai, 
“viską, kas reikalinga, įkai
tant gaz<> plyteles”; seko fzve- 
stijų korepo ridentas. Parkini- 
mo vietoj galima pastatyti 3,- 
300 automobilių, o sezono me
lu į 1 uapse kasdieną atvyksta 
100 tūkstančių žmonių. Dar 
blogiau tiems atostoghiinkams,

REIKIA MOKSLINIO 
LAIPSNIO

. KL. Aš norėčiau gauti indu
strijos higienisto darbą. Noriu 
paklausti, koki kursą aš turiu 
studijuoti, kad minėtą darbą 
galėčiau gauti? Ar aš turiu stu 
dijuoti chemiją,, inžineriją ar 
atskirą kokį specialų kursąū 
Pasakykite, kokia būtų pradi
nė alga ir kokios yra perspek
tyvos, tokį darbą gauti?

J. P., Chicago

ATS. Iš industrijos higienisto 
reikalaujama, kad jis būtų bai 
gęs studijas apie triukšmą, dul
kes ir kt. dalykus, kurie suda. 
ro neigiamą įtaką j darbinin
kų sevikatą. Kai kurie indust
rijos higienistai dirba labora
torijose, privačiai valdomose 
apdraiidos kompanijų ar pra
monės firmų; jie analizuoja 
fabriko oro pavyzdžius ir tyri
nėja chemiškus ir radijacijos 
reiškinius ir tų reiškinių. Įtaką 
į dirbančiųjų sveikatą.

Pagal JAV Darbo departa
mento informaciją, darbą gau
ti perspektyvos iki 1980 metų, 

! padidės. Bachlerio laipsnis in- 
žinirijos ar mokslo yra mini
malus reikalavimas, kgd įsto
tum į pramonė; higienisto pro
fesiją, bet daugmnas‘. darbda
vių pageidauja, ka<t aplikan. 
lai būtų baigę in<histrijos higie 
nos kursą. Higienisto'^ždarbis 
pagal išsilavinimą svyruoja,Ta
čiau esti n no £12.000 į— 
per metus. Smulkesni^
maęijų ir mokyklų sąrašą ga
lima gauti kreipiantis raštu į 
American Hygiene Association 
475 Wolf Leadges. Pkwy, Ak- 
ran, Ohio 44311. fr.iįtetitas

•515,00 
i n for-

T okias maisto marku t es turi: teisę gauti tie asme- ' 
riys, kurių pajamos' yra ribotos Į iy ' kurių.. 'medicinos 

Į ar buto nuomos yra didelės. Papildomų.infttrmaęijų' 
galite gauti kreipiantis, i The Illinois? Department^of’

žiūr. '‘Supplemental-Security
į • ' " - TEISINĖ PAGAįK^i’^^h^

Vyresnio amžiaus4 asrnenimk Bemo
kamai teikia Įstaiga, vadin. Unifef;
.Bureau, 64 E. Jackson Blvd. Skambinkite i miėsto eent- 
re esančią Įstaigą tel. 922-5625. L

VYR. AMŽ. ŽMONIŲ PATARNAVIMO GRUPĖS
_ Kai kurios vietos organizacijos ir. klubai patarnau
ja vyresnio amžiaus asmenims
ir socialiniuose reikaluose. Daugelis tokių .klubų yr^, jsi-1... 
kūrę miesto valdomuose namuose, vad.- -Park fieMMmi- 
ses , vietos bažnyčių salėse arba finansinėse instituci
jose. Dėl tų grupių adresų galite skambihti Senior Citi
zens HOTLINE 793-3333 Į Lt Governor's Įstaigą.

Jeigu jums reiktų gauti transportaciją. namų pa
tarnavimo pagalbą ar karšto maisto (Meals-on-Wheels), 
skambinkite Į Mayor’s Office for Senior Citizens d and 
Handicapped, 2001 W. Devon,. Chicago,,.74U3245. / 
,j. Dėl papildomų informacijų rašykite arba paskam
binkite Valstijos Rep. Lee Preston, 1339 iįeąt E>ėv6n 
Ave., Chicago, Ill. telef 973*4900. ‘ ' U'1 fab

VISI LIETUVIAI 
GARSINKI T ES N 4

Importuoti kristalai, porcelianiniaTšervizak gintaro 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitds dovahos.

Perkam pašto ženklus bei monefų kolekcijas. , B 7 

(Prekybininko Ėstkos šeimos vedamas: bi’iiįis) ,į.

1207 S. Sacramento (kampas Archer Ir Sacramento) • 

Tek 247-50*1

k — NAUJIENOS. C“?CAGO P, ILL. Saturday, September 8, 19?9



WINNIPEG, MANITOBA
Folklorama-79 — pradžia ir pabaiga 

(Tęsinys)

Dr. S. Čepas pasveikina Win
nipeg© lietuvius Centro valdy
bos vardu ir perdavė jos linkė
jimus. Po to dr. S. Čepas patie
kė susirinkimui dietnotvarkę 
(Ne valdybos, pirmininkas, bet 
Centro valdybos atstovas. — 
K. Str.).

Besvarstant įvairius Bendruo
menės reikalus iškilo klausimas, 
kodėl Folklorama-75 nėra vadi
nama Vilniaus vardu. Pasirodė, 
kad valdyba nubalsavo paviljo
ną vadinti tik Lietuvos vardu, 
nes esą svarbiau žinoti Lietuvą, 
o ne Lietuvos sostinę Vilnių. 
(Tik gaila, kad valdyba taip pa-

me 1976 metams buvo išrinkta 
nauja valdyba ir kaipo daugiau
sia balsų gavęs Br. Vaičaitis 
liko valdybos pirmininku. 1976 
meta's ir vėl lietuviai dalyvau
ja Winnipeg© įvairių tautybių 
festivalyje, o lietuvių paviljono 
pavadinimui grąžintas mūsų 
sostinės vardas Vilnius, kas bu
vo atžymėta ne tik Folklora- 
ma-76 pasuose, bet ir The Com
munity Folk Art Council of 
Winnipeg Inc. centro leidžiamo
se brošiūrose ir visoje Winni
peg© angliškoje spaudoje.

1977 m. vasario 27 d. visuoti
niame narių susirinkime, kad ir

Winnipeg© lietuviu šv. Kašimiero bažnyčia

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS 

(Tęsinys)

darė, nes folkloramų pavadini
mai visada rašomi The Lithua
nian Pavilion Vilnius, o taip 
pat ir kitų tautybių su sostinių 
vardais, tad tokiu pavadinimu 
visiems yra žinoma ir Lietuva 
ir jos sostinė Vilnius, tad, kaip 
matosi, visokie išsisukinėjimai 
buvo tik akių muilinimas.)

Dėl tokio valdybos nutarimo 
•iš valdybos pasitraukė Br. Vai
čaitis, kuris pats susirinkimui 
pareiškė, kad -jis tokioje valdy
boje negali dalyvauti, nes Vil
niaus vardas ; Folkloramai esąs 
pats svarbiausias..Taip pat buvo 
iškeltas' klausimas, ’kad :į Br. 

' Vaičaičio-. (.v7fjpg'^sekretoriaus) 
vietą kviesti'šekantį',- daugiausia 
gavusį balsų,' ’K; Strikaitį. Ta
čiau yaldybosįH itirmiiiinkas J. 
Gr abys, šūšitžųįęs ■, šųį r valdybos 
vicepirmininku Algiu! Eimantu, 
teisėta^ visuotinio narių susi
rinkimo -rinkto" asmens prie pa
reigų neprileido, o valdybos 
protokolus rašė dar buvęs Win- 
nipėge vicepirmininkas A. Ei
mantas ir pats juos pasiraši
nėdavo. ■

Po ilgų diskusijų visuotinia
me. n ariu- susirinkime buvo pri
eita prie “taikos” ir sutikta, kad 
senai valdybai palikta teisė už
baigti savo kadenciją.

1975 m. gruodžio 7 d; valdy
bos pirmininkas J. Grabys su
šaukė B-nės visuotinį narių su
sirinkimą. Susirinkimas dienos 
pirmininku išrinko K. Strikaitį 
ir sekretoriauti Br. Vaičaitį. 
Valdybos pirmininkas J. Grabys 
su visa valdyba atsistatydino 
ir nebekandidataVo, nes nebesi
tikėjo būti išrinktam.

Visuotiniame narių susirinki-

Lithuania Pavilion — Vilnius 
pavadinimas. Tada vietoje The 
Community Folk Art Council 
Inc. prezidento lenko Henryk 
Lorenc ateina Agnus Bramadat.

1979 metais, nesant kandida
tų, valdyba pasilieka ta pati ir 
jos pirmininku vėl lieka V. Ja
nuška.

Kuomet Winnipeg© anglų di
džiojoje spaudoje paplito Folk
lorama-79 atidarymas, o The 
Community Folk Art Council of 
Winnipeg Inc., specialiame leidi
nyje Folklorama-79 lietuvių pa
viljono atidarymo laikas pa
skelbtas rugpiūčio 12 d., sekma
dienį, 4 vai. popiet, gausiai pra
dėjo rinktis lietuviai. Aš, atvy
kęs, gana įtemptai stebėjau lie
tuvių paviljono išorinę išvaizdą. 
Iškaba sena, paprastai, kaip ir 
kiekvienais metais, tiktai vieto
je žodžio “Kaunas”, ant kurio 
nerūpestingai užlipdytas, ranka 
rašytas užrašas “Vilnius”. Prie
šais užlipdytą popieriuką aiškiai 
matosi neuždengta raidė “K”, 
t.y. liekana buvusio mūsų pavil
jono pavadinimo “Kaunas”, dėl 
kurio Winnipeg© lietuviai buvo 
sukėlę didelį triukšmą, į kurį 
gana aktyviai buvo Įsijungęs 
net dabartinis valdybos pirmi-

Į ninkas V. Januška.

Atvertęs Folklorama-79 paso

su dideliais trukdymais, vėl iš
rinkta nauja valdyba, kurios 
pirmininku liko J. Demereckas. 
Bendruomenė ir vėl įsijungia į 
tautybių festivalį — Folklora- 
ma-77, o lietuvių paviljono var
das irgi pasilieka “The Lithua
nia Pavilion — Vilnius”, nors 
The Community Folk Art 
Council of Winnipeg Inc., vie
toje prezidento adv. Julius Ko- 
teles, kuris po tardymo nebe
grįžo, ateina lenkas Henryk Lo
rence, su kuriuo valdybos pir
mininkui J. Demereckui buvo 
nemažai vargo ir trukdymų 
dėl lietuvių paviljono pavadini
mo Vilnius.

Advokatas Julius Koteles, ku
ris tuo metu buvo The Commu- 
niy Folk Art Council of Mani
toba prezidentu, papuolė. į bėdą 
dėl dingimo Folkloramos kasos 
su virš $30,000, dėl ko buvo įsi
kišusi ir Kanados valdžia. Tar
dymai vyko ne tik The Commu
nity Folk Art Council of Mani
toba centre,, bet buvo tardomi 
ir etninių grupių, ruošusių folk- 
loramas, atskiri padaliniai apie 
finansinę padėtį. Tardyme aš 
buvau iškviestas kaip KLB-nės 
Winnipeg© Apyl. valdybos na
rys, pirmininko įgaliotas. 1976 
metais buvęs valdybos pirmi
ninkas Br. Vaičaitis apleido 
Winnipega, dėl ko 1977 metų 
valdybai teko aiškintis dėl fi-j puslapį, kur randasi lietuvių 
nansinės netvarkos, nes visų paviljonas, 
piniginių reikalų pateisinamus sostinės vardo Vilnius, 
dokumentus Br. Vaičaitis su sa
vimi išsivežė į Torontą.

nebesimato mūsų 
o tik

“The Lithuania Pavilion”.
• Įėjęs į vidų, prie staliuko sė- 

1978 metais i KLB-nės valdy-| dėjo J. Demereckas ir V. Rut- 
bos pirmininkus išrenkamas V. Į kauskas, kurie pardavinėjo pa- 
Januška, bet lietuvių paviljono 
Folklorama-78 irgi pasilieka The
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CICERO ! Čia noriu pabrėžti, kad šis Le
mento paradas mane nustebino 
savo junginių, dekoruotų maši
nų, antikiniu mašinų ir kitokiu 
atrakcijų gausumu. Cicero ir 
Berwyn miestai jungtinėmis jė
gomis nepajėgia tokio parado 
suorganizuoti, kokį padarė Le-

Komendantui pasisekė vokie- 
Į čiam išaiškinti, kad per tokį 
! trumpą laiką techniškai negali- 

ma iškeldinti; kad žydų klausi- 
| mas re kalingas ilgesnio laiko; 
■■ kad j s turįs atsiklausti dar ir 

■ savo vyriausybės. Gal Stahlec- 
} k&riui patiko idėja vyriausybę 

Įtraukti į atsakomybę už žydų 
gabenimą į ghetto, gal ir kitokį 
motyvai lėmė, bet buvo laimėta 
laiko. Komendanto pristatytas 
vyriausybei ghetto projektas 
buvo svarstomas, atidedamas. 
Užtruko tai iki liepos pabaigos,

minės buvo rusų nužudyti ar 
deportuoti (pats K'imaitis buvo 
'šėms iš bolševiku kalėjimo). 
Tačiau buvo atsitikimų, kad 
naikinimo ve:kmam buvo paim
ta viešoji pel c'ja ar batalionai, 
kurie buvo skirti pagelbinei ka
riuomenės tarnyba’. o ne eks- 
terminacijai. Dėl to kai kur po 
tok:os egzekucijos policininkai 
padavė raportus pasitraukti iš 
tarnybos (Marijampolė); kai 
kur bataliono kariai atsisakė 
šaudyti ir buvo patys sušaudyti 
(Vilnius); kai kur SD pareigu-

Lemonto miestelis kasmet, 
švęsdamas Darbo dieną, tuo pa
čiu rengia karnavalus — para
dus. Ir šįmet rugsėjo 3 d. Le
monto kalneliai ir visos jo pa
šlaitės prisipildė mašinomis iš : montas. 
plačių apylinkių. Atrodo, kad 
tai yra šio mažo miestuko di
džiausia metinė šventė, o ypa
tingas dėmesys kreipiamas į 
paradą.

Šįmet Lemonto miesto parei
gūnai pakvietė Cicero Klaipė
dos Jūrų šaulius ir Gen. T. Dau
kanto Jūrų šaulius. Vytauto Di
džiojo rinktinės šauliai jau ir 
anksčiau dalyvaudavo šiuose 
paraduose, o šįmet į šią šventę 
buvo pakviesti visi lietuvių 
šaulių vienetai. Parade šauliai 
išsirikiavo su penkiomis vėlia
vomis.

iki civilfervaltungo įsteigimo, nai šaudydami buvo apsitaisę 
Stahleckeris buvo iškeltas į Es- lietuvių karių uniformom (Ža
riją (po kelių, mėnesių žuvo); kiši); 
kiti vokiečiai iš naujo ėmė 
spausti žydų ghetto klausimą, 
ypačiai Kauno miesto komisaras 
Crameris, kuris pirmasis įsakė 
žydam prisisegti žvaigždes ir 
nevaikščioti šaligatviais. Nesu
laukdami iš vyriausybės ghetto 
potvarkio (kuris taip ir nebuvo 
priimtas), vokiečiai perėmė pa
galiau atvirai žydų klausimą 
jau į savo rankas ir — visus žy
dus suvarė į ghetto.

Kur ghetto buvo, žydai ilgiau
siai išsilaikė — Kaune, Vilniu
je, Šiauliuose. Telšiuose, Ukmer
gėje. Ilgainiui ir iš ghetto, kurie 
paskiau buvo pavadinti “lage
riais”, ėmė žydus ir gabeno žu
dyti. Žudymo veikmam buvo or
ganizuoti specialūs lietuvių sa
vanorių daliniai, vadovaujami 
vokiečių. Henry A. Zeiger pa
stebėjo, kad verbuojant lietu
vius ar latvius i tokius dalinius 
buvo renkami vyrai, kurių gi-

kai kur, siekdami nu
kreipti akis nuo vokiečių lietu
viškom milinėm aprengtus ka
rius filmavo egzekucijos metu; 
buvę net atsitikimų, kad duo
bėse pakasė ir butelius su šau
džiusių vyrų lietuviškom pa
vardėm.

(Bus daugiau)Gana ilgas ir kalnuotas para
do kelias privargino mūsų ko
jas, bet šiltas žmonių sutikimas 
ir plojimas suteikė mums jėgų 
ištverti. Paradą stebėjo tikrai 
didelis žmonių skaičius. Ir mies
to centre, per Pavergtų Tautų 
Savaitės paradus, tiek daug 
publikos neteko matyti. Tikrai 
Lementas tiek daug savų žmo
nių neturėjo, gausiai jų skaičių 
papildė plačių apylinkių gy
ventojai.

Nustebau, kad tokioje didelė
je vietovės šventėje nedalyvavo 
vietos lietuviai. Juk Lemento 
Lietuvių Bendruomenė priskai
to per 200 savo narių, čia visi jų 
vadai turi savo rezidencijas. Vė
liau, po parado, sutiktas vienas 
tautietis ir paklaustas, kur Le
mento lietuviai, atsakė, kad jų 
nekvietė. Gal ir nekvietė, nes 
nežino Lemento miesto parei
gūnai, kad tokia organizacija 
jų apylinkėje veikia. Bet gal 
jiems ir permenkas dalykas 
užsiimti tokio mažo mieščiuko 
pramogomis, kada jų “veiklos” 
horizontas plečiasi daug toliau: 
iki Washington©, Jungtinių Tau
tų ir už vandenynų...

Ap. Skapas

Žaidžia atominėmis 
bombomis

YUCCA FLAT, Nevada. — 
UPI pranešė, kad ketvirtadienį 
Nevados Test Site sprogdinama 
viena atominė bomba, kad su
sprogdintų kitą bombą — “Tran
som”, kuri nepasidavė susprog
dinama gegužės mėnesį ir buvo 
“palaidotą” 2,100 pėdų gilumoje, 
kur jau guli 16 mėnesių ir ne
sprogo.

— Rinkimų metams artėjant, 
Kongreso atstovai siūlo suma
žinti mokesčius.teto akordeonisto ir jo vedėjos. 

Jo sąstatą sudarė: Dana Jokū- 
baitytė, Rima Gustainytė, Žibu
tė šilininkaitė (buvusi winnipe- 
gietė), Birutė Nakrušiutė, Silvi
ja Zenkevičiūtė;- Liucija Ka
minskienė (kuri angliškai pub
likai pranešinėjo dainų pavadi
nimus) ir Renata Kaminskaitė. 
Ansamblio akordeonistas — Al
gis Kaminskas, okteto vadovė 
— Giedra Paulionienė.

Paviljoną atidarė Bendrovės 
valdybos vicepirmininkas, pavil
jono mejoras inž. Jurgis Valai
tis, kuris publikai pristatė dai
nininkes ir paviljono karalaitę 
Miss Cindi Kuras, pabrėždamas, 
kad jos mama esanti latvė, o 
tėvelis lietuvis. Karalaitė pasi
rodė scenoje, gražiai prisistatė 
publikai, kuri j ar nepagailėjo 
gražių komplimentų. Mergaitė 
atrodė gražios išvaizdos, gražiai 
nuaugusi, gražiai geltonais il
gais plaukučiais, todėl ir publi
ka jai nepagaidėjo ilgų katučių, 
o lietuviai pilnai tikėjosi, kad 
turės Folklorama 79 gražuolę — 
karalaitę.
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sus ir ant jų spaudė lietuvių pa
viljono vardu štampelius, o ma
žytė Renata Ramančiauskaitė 
kiekvienam ateiviui ant švarko 
atlapo lipdė gražius, seno lietu
vių paviljono “Vilnius” ženkliu
kus, kuriuos 1973 metais buvo 
suprojektavusi Teklė Timmer- 
manienė.

Žiūrovams pripildžius salę, 
5.30 vai. įvyko lietuvių paviljo
no atidarymas. Scenoje pasiro
dė iš Toronto atvykęs daininin
kių “Gintaro” ansambliu okte
tas iš septynių dainininkių, ok-

K. Strįkaitis 
(Bus daugiau)
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laiku kurdai sudarė Persijos gyventojų dalį. Jie buvo 
geriausi' imperijos kariai. Jie užėmė didelius žemės 
plotus, kur dabar yra Turkija, Graikija, Iranas, Sirija 
ir nepa prastai didelį Azijos plotą. Kurdai buvo geriau
si persų raiteliai ir drąsiausiai kovojo prieš Azijos 
tautas. Savo laiku kurdai, tarnaudami persų raitojoje 
armijoje užėmė visą Indiją ir pasiekė Nepalo kalnus. 
Karščio ir šalčio jie nebijo, bet į Nepalo kalnus nenore-1 
jo lipti, nes neturėjo ?jakų, o arkliai nepajėgdavo atsi
spirti šaltam vėjui ir šalčiui.

Didžiausią smūgį persams <lavė Aleksandras Ma
kedonietis. Jo žinion pateko drąsesni kurdai. Kariuo
menėje tarnavę kurdai tapo graikų vergais, o moterys 
turėjo mokėti mokesčius, ir prižiūrėti senius ir auginti 
vaikus.

bos saloje, kaip tai sensorių sto
tis stebėti ir sekti JAV oro tra- 
fiką ir satelitų į erdves iškėli
mus.

JAV valdžios pareigūnai sa
ko, kad sovietai savo komandos 
centru sukelia naują misterijų, 
turint omenyje kitus neaiškius 
tikslus. Kad jie ruoštųsi .daryti 
invaziją į Jungtines Valstijas, 
tai neįmanoma, bet galima to
kia prielaida, kad jie planuoja 
intervenciją Lotynų Amerikoje, 
kur juos traukia apsčiai ten pa
sitaikantys neramumai.

Prezidentas Carter ir jo pata
rėjai užsienių politikos klausi
mais praeitą antradienį buvo

Chieigoje Ir priemiesčiuose:
metams  $33.00
pusei metų  $18.00 
trim, mėnesiams ______ $10.00 
vienam mėnesini ------------ $ 8J8

Kitos* JAV yietoee:
mstuxs  $3$J$

Naujienos eina kasdien, 1 žaki riant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted BL, Chicago, 
m. 80808. Teist 431-8100.

Hidgaa reikia siostt laite Kceey 
Orderiu karta se ritoakym.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, Išskyrus sekmadienius, nue
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Kurdai nepriklausomybę prarado
Praeitą ketvirtadienio vakarą, rugsėjo 6 dieną, pa

sibaigė Kurdistano nepriklausomybė. Ją paskelbė kur
dų vadai, kai jiems pavyko užimti Paves (Paveh) mies
tą, esantį Kurdistane, visai netuli Irano sienos. Kurdai 
užėmė, išvaikė ten buvusius mulos Chomeini islamiško 
Irano šalininkus ir paskelbė .Kurdistano nepriklauso
mybę. Kurdai užėmė Paves miestą rugpiūčio 17 dieną,, 
penktadienį; Tą dieną Mahabado radijas paskelbė vi
sam pasauliui žinią apie Kurdistano nepriklausomybę. 
Vakar, rugsėjo.J5 dieną, nutilo paskutinė kurdų radijo 
stotelė, pranešdama žinią, kad kurdai, nepajėgdami pa
sipriešinti., nmdęrniąį. ginkluotiems mulos Chomeini. da
liniams keliasi į Kurdistano kalnus, palikdami miestą 
gausiems ir gerai ginkluotiems iraniečiams.-

Kurdų nepriklausomybė tęsėsi tik 21 dieną.. Kur
dai buvo geri kovotojai. Irane jie buvo vieninteliai, ku
rie drįso pasipriešinti ginklu tiems mulos partizanams,/ 
bet jie pralaimėjo. Kurdai turėjo vieną tanką, kuris Pa
ves mieste perbėgo į kurdų pusę, kelias kanuoles, bet 
neturėjo, kanuolėms šovinių. Tuo tarpu mulos Chomeini 
vadovaujama armija tūrėjo tai kovai tinkamus helikop
terius, dvylika modernių Amerikos kovos lėktuvų, di
delį kiekį įanuolių ir 11 tankų. ^Nedaug'šovinių'teturėjo 
ir islamieciai, bet jie vis;dėlto jų surinko daugiau, negu 
kurdai, kurie teturėjo senus kurdų kardus, Il-rojo Pa
saulinio karo šautuvus ir kelis automatiškus revolve
rius. Kurdai, galėjo būti patys drąsiausi vyrai pasau
lyje bet jie negalėjo pasipriešinti prieš pačius geriau
sius ginklus turėjusią mulos Chomeini vadovaujamą 
armiją.

Liūdna, bet kurdai, kiekivename šimtmetyje pra
liejo daug kraujo Už savo tautos laisvę. Ta kova , vieno
kia ar kitokia forma,jau tęsiasi ištisus 4,000 metų, bet 
jie nepajėgia patys savo reikalų tvarkyti. Kada jie ban
do organizuotai kovoti už savo teises, jiems nepasiseka. 
Jie netenka pačių drąsiausių savo sūnų, pralieja daug 
kraujo,bet nepasiekia pageidaujamos laisvės, kurios sie
kia kiekvienas pavergtas žmogus ir pavergta tauta.

Kurdai yra buvusios persų imperijos likučiai. Savo

Kurdai buvo pagrindine Persijos dalimi, bet šimt
mečiais taip susiklostė, kad šiandien Kurdistanas taip 
suskaldytas, kad kurdai nepajėgia savarankiškai savo 
reikalų tvarkyti. Kurdai išlaikė savo kalbą, savo seną 
mahometonišką tikėjimą, senus savo papročius, nerašy
tus įstatymus ir gyvenimo būdą, bet jie nepajėgia vie
ningai didesnio darbo atlikti. Apskaičiuojama, kad 
šiandien Artimuose Rytuose dar yra 25 milijonai kurdų, 
bet jie nepajėgia pasaulį įtikinti, kad jie turi teisę ne
priklausomai savo reikalus tvarkyti. Jie net nepajėgia 
tvarkingai ir vieningai savo kaimynams pranešti, kad 
jie siekia nepriklausomybės, kad jiems reikalinga pa
galba, bet jie nemoka tų savo norų ir vilčių moderniam 
pasauliui pranešti. 25 milijonai kurdų yra bejėgiai, nes 
jie yra galingų kaimynų suskaldyti ir naikinami.

Dalį Kurdistano valdo Iranas, Turkija, Irakas, Siri
ja, Sovietų Sąjunga ir Jordanija. Irakas yra vieninte
lis, kuris leido ir leidžia Turkijos ir Irako kurdams su
sisiekti, bet turkai visame Irano pasienyje paskelbė ka
ro stovį ir nieko per sieną nepraleidžia, o Iranas visą 
Irako sieną aptvėrė “geležine uždanga” ir neleidžia Ira
no kurdams susisiekti su Turkijos kurdais. Turkai sie
ną saugo, bet Turkijos-kurdams jie leidžia protestuoti 
prieš Irano karius ir Chomeini partizanus, kurie nai
kina kurdų nepriklausomybės pasiryžimą. Turkai lei
džia Turkijos kurdams pritarti Irano kurdams skelbti 
Kurdistano neprikalusomybę, protestuoti prieš mulos: 
vado žiaurumus, bet jie nenori, kad Turkijos kurdai 
reikalautų tokių pačių teisių.

Irako radijas seklbia mulos Chomeini vedamas ko-j Jėzuitai į Lietuvą atvyko 
vas prieš Irano kurdus, bet jis neleidžia nieko skelbti, Į 15{>9 metais. Pradžioje universi- 
kad ir apie Irako kurdų pageidavima tapti nepriklau- įtetas ^adl?®sL 
somais. Sirijos valdžia neleidžia žodžio Prasitarti apie 115?g metais spalio 30 d ir 
įvykius Irane, bet ji nebijo Sirijos kurdų, nes ten jų yra i kijos karalius! Steponas Batoras! 
pats mažiausias skaičius . suteikė panašias teisės kaip iri

Dabartinė Irano valdžia žiauriai persekios kurdus Krokuvos universitetui. $ 
už drąsą pasipriešinti mulos Chomeini islamiškiems 
planams, bet kovos pačiame Irane bus tęsiamos-, kol 
kurdai neatgaus tos laisvės, kurią jie turėjo prie ’------
šachų. Irano mula skelbdamas karą kurdams, užtraukė 
didelę neapykantą, nes kurdai neužmirš fanatiško mu
los keršto ir bereikalingų žudynių ir prievartos Kur
distane..

Linkime kurdams siekti laisvės. Būtų naudingiau
sia, jei Irano, Turkijos, Irako, Jordano ir Sirijos kur
dai turėtų teisę nepriklausomai valdyti savo žemes ir) 
patys, besimokindami iš kitų, tvarkytų savo reikalus.

Vilniaus universiteto keturių šimtų 
metų sukaktis

Sukaktuvių iškilmės, paskai
tos ir pamaldos buvo rengiamos 
Tėvų Jėzuitų — Jaunimo Cent
ro patalpose. Registracija, kva
lifikuotų paskaitų autoriai ir 
kita tvarka atspausdinta atski
rame leidinėlyje. Ten sužymėta 
Vilniaus universiteto — mokslo 
židinio steigimas, jo mokslo 

: programos, jėzuitų vaidmuo, 
rektoriai ir tolimesnis likimas.

Didžiausios salės scenoje gra
žus Vilniaus universiteto rūmų 
ir jo steigėjo vysk. V. Protose- 
vičiaus paveikslas..
Paskaitos vyko nustatyta tvar

ka. Parinkti kompetentingi au
toriai, profesoriai. Aš klausiau
si keleto paskaitų. Susidariau 
įspūdį, kad prelegentai daug 
darbo ir sielos įdėjo, studijuo
dami archyvinę medžiagą. Ma
lonu ir įdomu buvo klausytis 
kokiose sąlygose kūrėsi mokslo 
židiniai, koks buvo didelis noras 
mūsų tautiečiams padėti' suda
ryti palankesnes kultūrines ir 
ekonomines sąlygas.

suteikė panašias teisės kaip iri

Universitetas buvo uždarytas 
j 1832 metais po sukilinkf." ■

’ 7V11 1939 metais universitetas bu- 
■ll'HnO ___ O e liri+lTTTYM ATtiA 1 Q44-vo valdomas lietuvių. Nuo 1944 

metų veikia komunistų val
džioje. * *

Rugsėjo 2 d. 11 vai. vyskupas 
V. Brizgys laikė pamaldas di- 

, džioje salėje su astuonių kunr 
• gų asista.

Šv. Mišių auką nešė Genėra- 
j line Lietuvos konsule J. Dauž- 
i vardienė ir ministeris dr. St

SKAITYKITE IR PLATINKITE DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS Po pamaldų kavinėje buvo 
pietūs.

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metu sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

SAULĖLYDYJE
(Tąsa)

— Senesni pypkiuoja ir apsileidę, o kuo blo
gesni jauniai? Jie puikiai moka irkluoti, gerai ži
no ežerą, nardo vandenyje, kaip žuvys pagaliau 
išsimaudę ir švariais baltiniais apsirengę jaunuo 
liai net dvaro merginoms patiks.”

— Tai kur aš turiu laukti?—pasiteiravau.
— Dabar eik namo, išsimaudyk, apsirenk 

švariais drabužiais ir ateik prie dvaro rūmų pa
vakary. Kai paduos karietą prie dvaro rūmų du
rų, tai tu pro virtuvės duris- atnešk kilimėlius vai 
ties suolams apkloti ir prie vežiko prisitaikęs pa- 
sėstėje atvažiuosi. Petras lauks prie valties Pa- 
aisėtyje.

Popietėje užslinkęs debesėlis saulės įkaitin
tą žemę suvilgė trumpai sodriu lietučiu. Oras pa
sidarė tyras, dangus aukštas.

r ’io paradinių rūmų durų pavakario sau
lutei besišypcmt privažiavo dvi karietos. Aš su 
dėbiu kilimėlių pro virtuvės duris atsiradau 
nrie vienos karietos dar tik ponams pradėjus A J

virsti pro dvaro rūmų paradines duris ir užsiri- 
tau pasėstėn. Prie Aiseto ežero judėjome lėtai. 
Oras tyras prisotintas liepų, grikių ir pušų kvap
sniais. Mums artinantis Prie Aiseto padangėj už
siliepsnojo plati vaivorykštė. Ji žėravo ir dūma- 
vo apsukta pilkų miglų. Didingas spalvynas len
kė Aiseto iškišulį. Mes patekome į vaivorykštės 
spalvyno spektrą. Nuo kalvelės atsiskleidė die
viškas vaizdas; apačioje tyvuliavo ežeras, o už 
jo kalvotuose laukuose geltoni rugiai, pamargin
ti sklypeliais baltai žydinčių grikių ir žalių avi
žų. Pušynų miškai, kaip rūtos, žaliavo aplink ho
rizonte. Visą šitą vaizdą matėme per vaivorykš
tės spalvų spektrą. Šito nustabaus vaizdo visi bu
vome užburti.

— Ponai, i jus kalbu iš “Pono Tado”, Ado
mo Mickevičiaus kūrinio, poeto lūpomis, — sako 
prof. Aleksandras:

“Lietuva,.mano žeme, šalele gimtoji!------- .
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą atstoji. 
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs šiandieną 
Tavo regiu aš grožį ir kampą kiekvieną”.
— Aš pirmą kartą matau tokį nuostabų 

gamtos grožį! — tarė Varšuvos studentas. — Jūs 
visi, — sako profesorius, — puikiai pažįstate ro
mantiškąjį dvarą, šaltus didmiesčių salonus, bet 
mažai pažįstate gamtos grožį ir josios įtakoje 
išaugusią liaudį.

Didingas vaivorykštės spalvynas žėrėio už-

2 vai. iškilminga akademija. 
Ją atidarė kun. Zaremba, Pa
kvietė Jo Eksc. vyskupus: V. 
Brizgį ir iš Europos atvykusį A. 
Deksnį, prof. Liuimą, prof. P. 
Rabikauską, prel. L. Tulabą, inž. 
A. Rudį ir kitus —iš viso 12 
asmenų. Pirmas sveikino minis
teris dr. St. Bačkis.

Dr. J. Jerome pristatė Lojolos 
universiteto rektorių, jėzuitą C. 
Baumhard. Jis nuoširdžiai svei
kino svečius ir Lietuvių Kata
likų Mokslo akademijos vienuo
liktą suvažiavimą.

Po to prof. P. Rabikauskas 
gan smulkiai nupasakojo uni
versiteto kūrimosi dienas, jo 
laimėjimus ir realią naudą 
moksliu, tautai ir valstybei.

Garbės nariai — ministeris dr. 
St. Bačkis ir prof. dr. J. Eretas.

Prof. A. Liuima padėkos žo
džiu baigė akademiją.

Tautiniuose namuose pabaig-. 
tuvių banketas. Programą atli
ko sol. D. Stankaitytė, akompa-. 
navo A Vasaitis.

Rugsėjo 3 d. 10 vai. ryto pa
gal programą turėjo įvykti Liet. 
Mokslo akademijos organizaci- 
nis^susįrinkimas.

Reikia pripažinti, kad šis ju
biliejus įnešė nemaža sąjūdžio: 
privažiavo atstovų, svečių net 
iš; tolimų vietovių. Tai nauja 
kultūrinė-ir sykiu patriotinė at
gaiva! ' j. . K. Paulius

susitikę aptarti planus kaip elg
tis tokių išdaigų akivaizdbje. 
Mitinge dalyvavo ir Valstybės 
sekretorius Cyrus Vancė, Nacio- '■ 
natinio Saugumo patarėjas Zbig
niew Brzezinskis, gynybos' sek
retorius Harold Brown ‘ir CIA 
direktorius Stanfield Turner. --

Pataria pamiršti L- 
Youngo aferą

WASHINGTON. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vanče patarė 
baigti kartojus kalbas ir'rašy
mus apie Andrew Yourigą,; pasi
šalinusį iš ambasadoriaus jung
tinėse Tautose pareigų. ‘‘Ta .si
tuacija perdaug, ilgai , nusitęsė-’, 
jis pasakė. “Būtų nerimta ir ne
išmintinga ir vėl kartoti tą patį 
dalyką”? Be. to, Vance paneigė 
kai kurių juodžių lyderių .sklei
džiamas paskalas, kad Young iš 
JAV ambasadoriaus posto .paša
lintas žydams spaudžiant.

; Young iš pareigų pasitraukė 
rugpiūčio 15 d.,.kai paaiškėjo, 
kad. slaptai' 'buvo pradėjęs san
tykiauti su PLO'dpafesiainecių)

- atstovu. Buvo pasilikęs<dar dvi 
. savaites savo pareigose, nės tą - 
mėnesi jis pirmininkavo jungti - 
Tautų Saugumo tarybai. >

■--------- -—ii k y

— Kongresas netvirtink stra
teginių ginklų sutarties, '’koF* 
Maskva neatšauks soviėtų^lka- 

S'eivių iš. Kubos. ' '' J- '

Kuba paverčiama 
rusų tramplinu

WASHINGTON. — Patyrus, 
kad sovietai Kuboje arti Hava
nos’ pasistatė' karo komandos 
centrą, visiškai panašų į tokį 
pasistatytą Berlyne, Rytų Vo
kietijoje, tas faktas verčia ma
nyti, kad So vietų- Sąjunga pa
spartino savo militarinį įsigalė
jimą Kuboje, informuoja Chica
go Tribune. Tame komandos 
centre bus sukoncentruota visa 
šakota sovietų veikla toje Ku-

i — Prezidentas Carteris-am
nestavo pūertorikietį, pasikesi- 

ųiusį prieš prez. Trumano gyvy
bę. Amnestuoti ir kiti trys, pa
leidę'revolverio šūvius Kongre
se ir sužeidę penkis kongres- 
manus.

— Airijos Respublikos Armi- 
■ j os vadovybė -pataria, britams 
atiduoti • jiems - Ulsterį, -JercbOri 
taikos. Britai tebeieško kitų lor
do Louis Mountbątten žudikų.

— Ričardas NiksonaS Sumo
kėjo JAV iždui $2,300 už savo 
rtamuose San Clemente' -pasta- 
tytą vėliavos stulpą. Anksčiau 
tą sąskaitą buvo sumokėjusi fe
deralinė valdžia. ‘

buriančiomis spalvomis, valčiai plaukiant į va
karus. Visi buvo susikaupę ir tylėjo, atgręžę vei
dus į vivorykštės spektrą. Saulei besileidžiant 
grįžo dainuodami į savo gyvenvietes.

— Įsiklausykite, — sako profesorius, —eže
ro dešinėje dainoje girdisi sutartinė “Kada broli, 
tu parjosi”. Joje jaučiasi nenugalima jėga . . . 
Ežero kairėje pulkelis dainuoja “Aušta aušrelė 
šviesi pažarėlė” — dainoje skundžiamasi liki
mu, bet ir joje yra ryžto.

Paaisetyje netoli milžinkapių — kalvų pasi
girdo daina, profesorius tarė: — Girdite, čia su
tartinė daina “Ką parneši”. Tai žiaurios kovos 
daina. Joje liūdni motyvai kaitaliojasi su gele
žiniu didvyrišku ryžtu. Tai baladė. Baladės pa
sakoja apie kovas ir didvyrius. Bet jose apdai
nuojami burtai, raganos ir kitos jėgos. Baladės, 

tai laisvos kūrybos tautos istorija. Dainiai jo
mis jungia klausytojus su tolima.praeitimi,. _ kai 
tauta dar gyveno saulėtuose Dunojaus krantuo
se. Dainoje minimi šarvai, šalmai, eiklūs žirgai. 
Tai protėvių palikti raštai jaunuoliams, kaip 
branginti savo žemę ir už ją kovoti.

Pagyvenusi ponia tarė: — Aš tikiu, kad lie
tuviai, būdami laisvi ir gyvendami tokiame gra
žiame gamtos prieglobstyje; duos\ žmonijai ką.' 
nors didingo ir gilaus, liesdami amžinąsias žmo
nijos problemas”.

Ežeras buvo ramus ir veidrodžiais tviskėjo

saulėlydyje Viršum mūsų galvų skraidė, “peče- 
lindos” (urvinės kregždės). Jos savo lizdus ture- 
jo aukštuose ežero smėlėtuose krantuose. Irklų, ■ 
dūžiai samstė ežero vandenį. Aplink valtį girdė-' į 
josi tik vandens telkšnojimas. J

— Baudžiavos panaikinimas, tai tikras da- ' 
lykas, — sako profesorius. —Lietuviai baudžiau
ninkai yra jau toli nužengę vakarų kultūroje.’Jie 
bažnyčiose ir namuose meldžiasi prieš vakarie^ ! 
čių dainininkų pieštus Dievo motinos paveikslus; < 
jie klausosi vakariečių muzikos . vargonuojant, 
nors menki jų dvasios išminties šaltiniąi, bet jie į 
meldžiasi iš vakariečių parašytų maldaknygių ir 
giesmynų, jie^klausosi vakariečių filosofų įkvėp
tų pamokslų bažnyčiose.

; IŠDAIGAVIMAS DVARE SU VAIKAIS ;
Vasara praskriejo man penkiolikmečiu i vai- ’ 

kinui, kaii> nuostabus sapnas.. Atėjo verkšlenan- - 
tis ruduo. Pagaliau ir baltoji žiemužė su šalčiais 
pasibeldė. x

Aš likausi namuose žiemą, nes visą vasarą 
dirbau bityne.

Motina kartais .šeštadieniais bitininkui Gab
riui’ siųsdavo dovanų virtų žuvų dubenį. Tas do
vanas kartais nunešdavo tėvas, o kartais ir aš.

. , (Bus daugiau)
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BALUKAS J. VKNCiuUVA

akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Yedical Building) TeL LU 5-6446 
Anima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004

MOTERŲ LIGOS LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinoj direktorius

<938 S. Msnheiwi Rd., West cheater, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Itis antra šeštadienį 8—3 vai 
TeU 562-2727 Arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Vaiaodo* pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMITRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W- 71 $f. TeL 737-5145 

Tikrina akie. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL ągai tusi tarimu Uždaryta treČ.

ir

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

Ofiso telef.: 77b "880 
Rezidendjos telef.: *48-5545

M. ŠILEIKIS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

'"Palaiminti, kurie nematė ir įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kurį apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins visas abejones, baime ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis, Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

J. Venclova yra paruošęs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija. 
Šią ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)
tuvinti, kad savo galutinį tikslą 
pas:ekus... S. Šalkauskio filo
sofija tinka patiems lenkams, 
nes lenkai visuomet lenkišku šo
vinizmu pasižymėjo, bet lietu
viams S. Šalkauskio filosofavi
mas netinka, kadangi lietuviai 
dėl savo lietuviško apsileidimo 
nepaprastai labai daug savo 
tautos nustojo”.

Gi kas liečia lietuviškus šovi
nistus — mūsų įžymioji peda
gogė mok. J. Vaičiūnienė (Nau
jienos, 1965.11.16) paaiškino: 

' “Jei kas šneka apie lietuviškus 
šovinistus, tai turėtų įrodyti, 
kurie ir kada yra paneigę, ne- 
pripažinę kitiems jų teisių, iš
plėtę neapykantą kitoms tau
toms ar pan. Mes matome, pati
riame ir įsitikiname, kad lietu
viai net savo teisių neapgina... 
Lietuviams čia ne “šovinizmo” 
pervirš, bet daugeliui tautinio 
susipratimo, savigarbos dažnai 

'trūksta... Lietuviškų šovinistų 
dieną su žiburiu neužtiksi, o 
tarptautininkų-intemacionalistų 
ir antilietuviškų šovinistų nė 
ieškoti nereikia”. .

Todėl lietuviai pradėjo never
tinti savo tautos dvasinių turtų, 
o savinamasi svetimieji blizgu
čiai, kaip panašiai išsireiškė 
prof. dr. J. Dabrila (30-205): 
“Mes vis negalime atsikratyti 
vergiško svetimųjų pamėgimo 
ir pesimistiškai su ironija dai
romės savo tautos dvasinių tau
tų lobyne”. O iš to pasekmės 

. gana liūdnos: prof. J. Aleksa 
(3-396) pabrėžė: “Perdaug besi
kreipdamas į tas svetimųjų ver
tybes ir vertybileles lietuvis la
bai dažnai pranykdavo sveti
muose ir prarasdavo savo lietu
viškumą ‘ ir tikrai didžios lietu
viškos žmoniškos kūrybos gali
mumus”.Į

APIE LIETUVIŠKUS 
ŠOVINIZMUS

Gerai žinoma, kad lenkai nuo 
Jogailos laikų visuomet stengėsi 
lietuvius asimiluoti bei padarys 
ti lenkais. Tad jie, nors patysDR. VYT. TAURAS

3andYDYTw-kS ,R 'Uatcd^** i būdami kraštutiniai šovinistai, 
bendra praktika, spK. MOTERŲ llfcs. i

Ofiaaa 2652 WEST 59tb SYROET
T»l. PR E-122J

OFISO VAL.: pirm.. antnuL, trečiad.
ir penkt. 2-4 ir S-8 vai rak. SOtadie-!

lietuvius baugino su 'niekuomet 
lietuvių tautoj nebūtais daly
kais — “lietuviškais '‘šdviniz- 

_ ____________ __ .... . mais”. Todėl visai pamatuotai
oiaig 2-4 v»L popiet ir kitu IuSeu | jiems kan. prbf. J. Tumas (Len - SVETIMAS APVALKAS

Mažeika &" Evans

oagai su&tuims.

P ŠILEIKIS. O. P.
i. orthopeda^-prc
ra, Aparatai - Protezai, MScL ban-

aazaL Speciali pagalba kjfotna.
■TV (Arch Supports) ir t t.

2<b6 West 43rd St„ Chfeags. U L 60629 
Telef..- PRospect 6-5084

kų okupuotame Vilniuj, 1922,
75) atsakė’:' “Bet savo egoizmo

; lenkai neturi teisės vadinti lie-
ISTAS!i tuvršku šovinizmu”. M. Petru

lis (Naujienos, 1972.IX.23) rašė:
“Lenkai' Įtaigojo, kad mes S.
Šalkauskį padarytume visos lię- tikimų ir ahksčiau): iš Vytauto 
tuvių tautos filosofu, tuo tikę- pasidarė Vitko, iš Butauto — 
darni lietuvių tautą visai nulie- Butko,. iš Mantauto — Manko,

Nuo Lietuvos valdovo Algir
do laikų Lietuvos dokumentai 
buvo , rašomi taip vadinama, gu
dų kalba, tai nuo dabar lietuvių 
vardai, bei .pavardės buvo gudi
namos (nors būta atskirų atsr

F L 0 K IDA i
DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija.

COSMOS PARCELS MESS 
CORPORATION

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

Licensed by VNESHPOSYLTORG

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-1004

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiam

DOVANAS'- SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. iERENAS 
TeL WA 5-8063

GAVfiJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KEDENTŲ PATENKINTI.
VIŠI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Visuose musu skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamu katalogu prašykite mūs3 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūšy skyriuose.

SOPHIE BARČUS)
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vi**» *r«*ram»« Ii WOPA, 

T49t kfl. A. M.
Ll«twfv kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Seitadieniais 
ir sekmadieniai, nuo 9:90 iki 8:30 
ral. ryto.

VadiĮa Aldana Doukua
Talaf.: HEnriaeit 4-2413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 4M»

COSMOS PARCELS EXPRESS
COHmAEION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)
FLOOR 21 st.

NEW YORK, N. Y. 10322 
TeL: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:

'------------------------------------ ------ --------- .

A. “Lietuvos AidaF
™ KAZt BRAZDŽ1ONYTE*

Programa* wdtfa

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai rak.

Visos laidos ii WOPA stotie*, 
ban ga 1400 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iž WTTS stoties 1110—AM bang*.

264$ W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60622 

Telef. 778-5374

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, Ilk 60622 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 

TTrvington H J. 071T1 
Hartford/ Conn. 06106 
Lakewood, H. J. 08701 
Los Angeles, Calif 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Passaic, N. J. 07055 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 152X13 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

7626 W. 150 St.
3°° West Broadway 
1880 ~ 
2.22 
2531 
5879 
1807
636-38 Bridge5 St. N. W 
ll2 Main St.
1082 Springfield "AvkT*“ 
518 Park St.
241 Fourth Street
960 S. Atlantic Blvd.
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave. 
45 Second Ave. 
135 West 14 St. 
42 Monroe St.
ni4 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
T3U7 E. Carson Street 
555 Cook Street 
144 MillbOry Street 
309 W. Federal Street

Seaview
West Chicago Avenue
West 69 Street
State Road
Beineke Road

iš Sutauto — Sutko. iš Rimo ir, mis daugiau pinigų, skelbia: 
Rymanto — Rimko. iš Nutauto “K.ekviena auka Lietuvių Fon- 
— Natko, iš Sintauto — Sinko dui prisideda prie lietuvybės 
ir t.t. O vėliau lietuvių pavar- palaikymo”, tad ir jo lėšos turi 
dės buvo lenkinamos, pridedant] būt skiriamos tik lietuvybei'gai- 
daugumoj lenkiškas galūnes: vinti. Be to, kadangi Lietuvių 
ewirz, ewski, owski ar panašiai. Fondas yra sudarytas iš lietuvių 

aukomis sudėtų pinigų, tai Lie
tuvių Fondo vadovybė negali su 
lietuvių suaukotais pinigais leis
tis į rizikingas spekuliacijas, 
kad nepakenkus pačiam Lietu
vių Fondui. Už visa tai ji, o ne 
kas kitas, vra atsakinga. •

Vienok A. Razmos vadovau
jama Lietuvių Fondo vadovybė 
duoda Lietuvių Fondo pinigus 
pornografmiam romanui išleis
ti. meno kūriniui “pirštinei” at
žymėti, donžuaniškai operai 
(“Amador“) pagaminti ir ki
tiems nieko bendro su lietuvybe 
neturintiems veikalams, o isto
rinėms knygoms ir apie lietuvių 
tautosaką veikalams, parašy
tiems ne savo srovės asmenų ar 
draugų, atsisakoma — “trūksta 
pinigų”. Taip pat Lietuvių Fon
do vadovybė investavo į labai 
rizikingas akcijas (Shares), pa
darydama nuostolių pačiam Lie- f 
tuvių Fondui. Gi demokratijos 
principai reikalauja, kad. vienai 
ar kitai kadencijai praėjus, va
dovaujantieji asmens turėtų už
leisti vietas naujiems asmenims, 
nes kitaip — žengiama į dikta
tūrą. savivaliavimą etc. Tuo tar
pu Lietuvių Fondui vadovauja 
tie patys asmens.

(Bus daugiau)

ewirz, ewski, owski ar panašiai. 
■ Tai tuomet iš Vilko virto Wit- 

kiewicz. Witkowski, iš Butko — 
Butkiewicz, iš Bartko — Bart- 

: kiewicz, iš Rimko — Rimkie- 
wicz, iš Sutko —; Sutkiewiez, iš 
Rimo — Rimawicz, iš Batučio — 
Bacewicz etc. Neretai lietuviš
kos pavardės buvo pakeičiamos. 
grynai lenkiškomis: Valančius j 
pasidarė Bohdziev.’icz. Stuoka 
— Gucewicz, Karvelis — Golą- 
bowski ir t.t.

Apie tai kan. K. Propolanis I 
.(112-8,1 ir 122) štai ką byloja: r 
“Lietuvių bajorai privalėjo tu
rėti lenkiškus vardus, puošti 
namus lenku, žyminiais ir tuo 
laiku pradėjo taisyti valstiečių 
vardus suteikimu: lenkiško cha
rakterio... Unija Lietuvos su 
Lenkija davė lietuvių bajorams 
lenkiškus vardus bei pavardes, 
herbus ir kalbą. . - lenkai nore- j 
jo suteikti lietuviams lenkišką! 
charakteri”. Tačiau vardu bei fe 
pavardžių keitimas nesiderina 
su morale, kaip ir nurodė prel. 
prof. M. Krupavičius (80-59): 
“Nutautiūti savo pavardę, reiš
kia atsižadėti savo tautinės es
mės, išsibraukti iš tos tautinės 
bendruomenės... Tad savo tau
tinės pavardės iškeitimas į sve
timą yra ne tik negarbingas dar
bas, bet ir etiškai smerktinas”.

KAS LINK LIETUVIŲ 
FONDO

Lietuvių Fondas buvo įkurtas 
lietuvių lietuvybei remti. Todėl 
jis turi būt tvarkomas demokra
tiniais pagrindais ir rūpintis 
lietuvvbės išlaikvmu. Ir dabar 
Lietuvių Fondo vadovybė per 
“Margučio” radiją ir kitur, norė
dama surinkti iš lietuvių auko-

SUSIRINKIMŲ
I’ R A N E Š I M A I :

Amerikos L’etuviu Piliečiu Pašal
pos kiui>o poatostogin.’s nariu susi
rinkimas įvyks seKinadieni, rugsėjo 
) d , 1 vai. popiet Aneiės Kojak sa- 
eje. 4500 So. faiman Avenue. Nariai 
pratomi aplankyti. Bus ir vaišės.

Rote Didzgalvis, rast.

612-432-7083 
268-0068 

203-367-2863 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 I 
AL 4-5456 Į 
CH 3-2583 į

2- 6387 į
3- 4818 I 
5-9586 į 
1-2750 į

756 1668 J 
SW 8-2868 f 

Rt 3-0440 j

GR 
PO 
GL 
HU

LAST YBAA 2A5O SCHOOL- 
ag« children pttweeu 
THS AGES OP 5 AND u4- 
W6R8 KILLED BY MOTOA 
VEHICLES *1 THE LkV 
Charles m. mayiiz 
PRE SiDENT or THE CHICAGO 
motor club, asxs drivtcs 
TO Be ESPECIALLY ALERT 
BOR CHILDREN MOW THAT 
school is «n session

šagamogienės portretą?

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
‘ GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA -

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741—n 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
j 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos 
Lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LiABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAIeyette 3-.3571

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138.11M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

MM 69"' STREET RE»“b,i« ’-121’
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7 6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, m. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

« - NAUJIENOS. CHICAGO ». ill. Saturday. September 8. 1979



Paskaita ruošia Cicero Lietuviu Krikščioniu De

Paskaita prasidės 6 valandą vakaro sekmadienį, '1 
rugs. 9 d., Cicero parapijos salėje, esančioje 1500 So. į

šv. Mišiomis 10 vai. 30 min. Šv.

ŠĮ sekmadienį, rugsėjo 9 d., Cicero parapijos sa
lėje iš Romos atvykęs prel. Ladas Tulaba skaitys viešą 
paskaitą tokia tema:

DABARTINĖ KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
IR VALSTYBĖS PADĖTIS.

Visi kviečiami pasiklausyti Įtakingo lietuvio dva- 
siŠk'o.

— Jonas Indriūnas iš Mar
quette Parko vakar nustebo, 
radęs Naujienas savo laiškų dė
žutėje. Jas jam užsakė iki šių 
metų pabaigos gera jo kaimy
nė, norėdama maloniai nuste
binti ir tuo pat prisidėti prie 
Naujienų platinimo vajaus, kad 
Naujienos augtų, tobulėtų ir jų 
skaitytojai nemažėtų, o didėtų, 
kad p. J. Indriūnas turėtų pro
gos gerai susipažinti su šiuo 
dienraščiu ir taptų nuolatiniu 
prenumeratorium. Dėkojant po
niai už toki dovanos parinkimą 
ir prisidėjimą prie Naujienų 
platinimo vajaus, sveikiname 
naująjį skaitytoją p. J. Indriū
ną, o gerą žinią malonu pra
nešti visiems prenumeratoriams.

— Joseph Tumėnas, Hinsdale, 
Ill., pratęsdamas prenumeratą, 
savo gerus žodėius ir gerus lin
kėjimus .atlydėjo $10 auka. 
Dėkui.

__ auką, atsiųstą kartu su prenu- 
merata. Taip pat dėkui tautie- 

_» tei, užsisakiusiai Naujienas vie- 
—' nam mėnesiui tinkamiau susi

pažinti, todėl pavardės prašiu
siai neskelbti. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti. Lietuviai kviečiami ne
klausyt propagandos, o į Naujie
nas atkreipti savo asmenišką dė
mesį, gerai su jomis susipažinti 
ir pareikšti savo asmenišką nuo
monę jas užsisakant. Platinimo 
vajaus proga Naujienos 
čiamos susipažinimui dvi 
tęs nemokamai'. "

vos Vyčių sodelyje ir salėje.
Pradžia 3 vai: popiet, o tęsis iki Antano bažnyčioje. Giedos sol.
1 H 1 , t r- • i- < , - *-r-v . • , .. ...12 v. nakt. Visi lietuviai kvie. 
čiami atvykti. Bus daug pikniko 
malonumų, šokiams gros L.

. Venckaus orkestras, bus skanių 
' valgių ir gerų gėrimų.

— Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė Chicagoje, rugsėjo 9 d.

. Į minės 550 metu sukakti nuo Vy- S3.V3.1*-1 c v1 tauto Didžiojo mirties. 10 valan-
. Į dą ryto Brighton Parko bažny- 

mūsų [ čioje bus' pamaldos. Organizaci
jos su-vėliavomis prie bažnyčios

— Jonas Razmukas iš 
kaimynystės, radęs progą, vi 
suomet paremia Naujienų leidi- prašomos rinktis 9,30 vai. ir da_ 
mą. Dėkui mielam kaimynui už lyvauti pamaldose. Po pamaldų 
vizitą, ankstyvą be raginimo organizacijos s.u vėliavomis ir 
prenumeratos pratęsimą ir už: visuomenė prašoma rinktis Šau- 
$7 auką. Taip pat dėkui mus lių namuose, kur įvyks minėj i-

— Dėkui Aldonai ir Pranui 
Simanavičiams, Lanham, Md., 
už $10 auką, atsiųstą kartu su 
prenumerata. Taip pat dėkui 
Baltimorės tautiečiui už prisi
dėjimą prie platinimo vajaus 
sėkmės ir užsisakiusiam Nau
jienas iki šių metų pabaigos. Tą 
laikotarpi jis skiria susipažini
mui. todėl pavardės prašė ne
skelbti.

— D. Šaulys, Athol, Mass., be 
raginimo pratęsė prenumeratą 
ir atsiuntė penkinę už kalendo
rių. Dėkui.

— V. Girdauskas iš Marquette 
Parko kiekviena proga paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už $5

lių namuose, kur įvyks minėj i- 
aplankiusiam Juozui Jąnušai- įtnas. Po trumpų atidarymo apei- 
čiui iš Gary, Ind., nupirkusįąm. bus Lietuvos gen. konsulės 
lietuviškų knygų ir ankstyvai! Jį Daužvardienės žodis ir Jono 
pratęsusiam prenumeratą. Ma-1 Jasaičio paskaita. Po to bus me- 
lonu buvo su juo pasikalbėti, j.ninė. dalis, kurią atliks rinkti

nės choras ir tautinių šokių gru- 
_ , , . . _7 pė Vytis. Chorui vadovaujaquette. Parko, baigė . Pakrančių muz. R Vačb 0 tauHnfams 

apsaugos jauno jūreivio apmo- Sok;ams V.-Smieliauskaitė. At. 
kymo kursą Cape May N.J., ba- Menjn

saitytė. Po to bus bendros vai
šės —kavutė. P. Vn.

i
— BALFo Cicero skyriaus 

metinis narių ir aukotojų susi
rinkimas įvyks, š. m; rugsėjo 
mėn. 23 d. (sekmadienį). Ta 
proga yra rengiamas ir BALFo 
35-rių metų sukakties ■ minėji
mas. Minėjimo iškilmė prasidės

— Dennis A. Puidokas iš Mar- pė . Vytis. Chorui vadovauja 
muz-. P. Vačbergas, o tautiniams

zėje. Jis yra baigęs St. Laurens 
aukšt. mokyklą.. ; ■ ,■.

— Ponia Anne Vysther iš 
Crown Point, Ind., SLA 63 kuo
pos fin. sekr.', susirgo ir- gydosi 
Porter Memorial ligoninėje, Val
paraiso, IN 46383. Ji yra veikli 
SLA organizacijos narė. Orga
nizacijos vadovybė linki jai 
greitai pasveikti ir prašo 63 kuo
pos narius parašyti jai gerų lin
kėjimų korteles.

— Lietuvos Aidų radijo pror. 
gramos piknikas bus šiandien, 
šeštadienį, rugsėjo 8 d., Lietu-J

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS

— Hot Springs, Ark., ALTos 
skyrius rengia rudeninį išvažia-1 
vimą į gamtą — pikniką, kuris 
įvyks rugsėjo mėn. 15 d. 12 vai. Į 
James R. Stephens Memorial 
Parke prie Ouachita ežero, ne
toli užtvankos. Bus laimėjimų 
stalas, kur kiekvienas galės iš
bandyti sąvo laimę, taip pat bus 
puiki duetinė muzika, kurią iš- 

j girsime pirmąkart Hot Springse.
■ Tad nepraleiskit puikios progos.
Valdyba kviečia v'sus čia gyve- 

; nančius lietuvius bei svečius at
vykti ir maloniai praleisti po- 

: pietę. Vieta yra po stogu, tai nei ■ 
karštos saulės, nei lietaus nerei-

■ kės bijoti. (Pr.)
9 SPECIALI 20% NUOLAI

DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 

jliai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac-Danutė Stankaitytė ir parapijos f 

choras, vadovaujamas muz. An- Į ramento - prie Archer, 
tano Skridulio. Tuojau po pa-Į Tel. 247-5081 (Pr.) 
maldų minėjimas bus tęsiamas j 
parapijos salėje. Pagrindinę kai-J 
bą pasakys centro valdybos pir- j 
mininkė Marija Rudienė. Žodį 
tars direktorius Albinas Dzirvo- 
nas ir Čikagos apskrities valdy- 
vos pirmininkas Valerijonas. 
Šimkus. .Bus atžymėti skyriaus 
ilgamečiai darbuotojai ir auko
tojai. Minėjimo i”' "

J

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Nemal, tam ė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ? 1
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS {RENGIMAI, j 
PATAISYMAI ' ‘

Turiu Chicagos miesto.Jeidjrpą^> 
Dirbu ir užmiesčiuose greit. - 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 .

i

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti

Tek 434-9655 (PR)
— Horoscopes or Astrologica 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 

tojai. Minėjimo iškilmei pasi- sary- ELINOR JAKŠTO, 17 N 
baigus, vyks' metinis susirinki- ^>TATE St., Rm. 1717. Mes kal-

Bus ir užkandžiai. Sky- 6ame lietuviškai. 782-3777 or
■.................. 925-8392. Professional Member

• visuomenė kviečiama Anierican Federaūon of Astro
logers. (Pr-) ‘

mas.
riaus nariai, aukotojai ir visą 
Cicero ______ ____ ____
gausiai atsilankyti.

— Liudvika Dubauskienė iš J
Cicero, šį pavasarį mirusio dr. Į 
A Gussen-Gųstainio sesuo, per- r 
davė dantų gydymo kabineto t 
medicinos įrankių kilnojamąjį] 
inventorių BALFui. ]

— Illinois valstijos loterijoje į ...
rugsėjo 6 dieną Big Pay Day lo- Wel ls3 Deržiūreta,

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau

Šime laimėjo 369, 08, 2 ir 6377. 
5th Anniversary lošime laimėjo 
23, 46, 02, 41 ir 220.

• Pranešama, kad š.m. rug
sėjo 9 d., sekmadieni, 3 vai. po
piet kviečiamas Šakių klubo na
rių susirinkimas Vyčių salėje. 
Atskiri kvietimai nebus siun
čiami. Nariai prašomi dalyvauti. L _ „ „■ < , i juozo šmotelio, i

Klubo Valdyba

SIUNTINIAI Į LIETUVA [
MARIJA NOREIKIENe 4

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • TeL WA 5-2787 |
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių. cf

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ f

1

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

839-1784 arba 839-5568.

dėmesį o
62-80 M. AMŽIAUS. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

' Kreiptis: '
A. LAURA I T I S

4645 So. ASHLAND AVE. : 
523-8775

Gausus namg pasirinkimas 
pietvakariuose

ŠUDRAI T IS REALTY
Įvairi andrauda —INSURANCE
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 7674)600. i „■

Laikrodžiai -ir brangenybė* -
Pardavimas ir Taisymas ?
2646 West Street 

Tel. REpublie 7-1941 ;
______________

* ~ v -- ". - i

OPEN HOUSE
SUNDAY, SEPTEMBER 9 

6449 S. Rockwell
5 rm. brick bungalow, enclosed porch. 
Full attic & basement. 2 car garage. 

ESTATE MUST SELL NOW.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus .

P. N EDAS, 4059 ArcherAve?ū
Chicago, IIL 60632: Tel. YA 7-5980

" ~1 >
.■ ■ : - ' . ~ <1? i L.

Į padėti teisininko Prano šulo Leo L Pcrker Assoc. Jnc.i 
į, — teisėjo Alphons« i 

‘'Sūduvos I 
išleista knyga su legališkoim 
formomis. : ''

Knyga su formomis gauna Į 
ma Naujienų administracijoje } 
1739 South Halsied St., Chica Į 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, i

Pašto išlaidoms pridėti 90c.< ■ *

767-2562 or 354-2382
I I 
J

ATSIMINIMŲ
SKOKIE DOVENSHIRE

BY OWNER. $189,500.90. 4-5 Bed
rooms with Master Suite. 3 Baths, 
large •Living Room — Dining-Rm.

2 Family Rooms. 2 Car garage.
OPEN SUNDAYS

2 to 5 P.M. or .By Appointment 
8915 N. Kilpatrick — 767-4208
MUST BE SEEN TO APPRECIATE

. M.
Notary Public

INCOME TAX SERVICE ' - 
4259 S. Maplewcod. Tel.' 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'4 W. 95th St. 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

A*

State Farm Fire and Casualty Company
IN TOWNBUSS. OPP.

Biznio Proga — MiesteGraži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir, apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu, 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

11

Su.
MARQUETTE PARKE parduoda

mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

BRIGHTON PARK — tavern with 
small restaurant (serving lunch on
ly). also 4 room apartment in rear. 
Excellent location. Call for appoint
ment after 3 P.M. 284-5911.

J

spalio 27, 28 ir 29 dienomis.

Dėl informacijų kreipkitės į:
OPENINGS FOR

g
LABORER AND

BUTCHER TRAINEES

Citizens or have 

or Green Card.
Processors, Inc.

a
§ 
B

E 
a fl
=

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reiki*

Good starting salary.
Application 9 A.M. to 11 A.M. 
Must be U. S.
Work Permit

Chicago Food
6636 S. Wentworth Ave. 

Chicago, III. 60621

i

z

FACTORY

25 ton to 750 ton brakes.

£

r £

&

*

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Dartininky Ir ParbininkiU

WAGES — BONUS — BENEFITS 

Telephone: Jim McNamara 538-8700

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Dent be a Born Loeerf

iSAV- ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

PUNCH PRESS AND DIES ET SET-UP:
50 ton to 250 ton punch presses.

i
%

6

y$
$

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms. krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill. 
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie) 

Tel. 925-1678

i REIKALINGOS PADAVĖJOS, BAR- 
TENDERIS IR VIRĖJAS. Graži aplin- 

' ka, geros darbo sąlygos, patogi trans- 
__________ , portacija, arti Marquette^ Parko.

rentingTngeneral“ j______TcL 925 1678______
Nuomos

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190

D. Dulaitį, Detroite 313—280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Keži, New York — 212—769*3300

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629___TeL WA 5-2737

ENERGY 
WISE

%

iX'

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

HEAVY METAL FABRICATORS
PRESS BRAKE SET-UP:

PRESS BRAKE OPERATORS: 
Forming and gang punching on brakes up fo 750 ton. 

SOME EXPERIENCE DESIRED ON THE 
------------------ABOVE.CLASSIFICATIONS.-----------------

SHEET METAL
Setup experience helpful.

Lead man. Setup & operate.

456-7300

Ask for Bill

BLOOMER-FISKE, INC.
4000 S. Princeton Ave. (39th and Dan Ryan) 

Chicago, IL 60609

t
Equal Opportunity Employer M/F ,

/ IŠNUOMOJAMAS su visais baldau
4 kambarių butas su apmokėtomis są- 

u skaitomis — gazo, elektros ir van 
r. dens. Suaugusiems be gyvuliuku 
r be vaikų, Marquette Parke.
J. Skambinti 471-2239.

i*

— Beginąs nori kuo greičiau 
' susitarti dėl Egipto mineralinio 
aliejaus, bet Sadatas sutiko 
tartis tik “iš principo”, o dėl 
kainos susitars vėliau.

M OVING
Apdraustas p*rkraustym*g 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS. VILIMAS

Tel. 376-1482 arba 376-5996

NAMŲ REMONTAS ’" 
Langai — Durys — Porčiai — Ca
rn en to laiptai — Šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai 
Tek 476-5635 ’

■Į

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

LIETUVIS „ ,
DAŽYTOJAS :

4612 S. Paulina St.
(Town ot Like)

Dalo namus Ii 1a’rito Ir H vidau* 
Dirbat ffirantuotaa.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimų.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, BĮ- 60629

I _ MAiMĮiNot, CHKA»O t,* in. Saturday, September 8,"14 7$ ~




