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IRANAS SUTIKO PRADĖTI PASITARIMU
X MADRIDE PRASIDĖJO PARUOŠIA 
i MIEJI KONFERENCIJOS DARBAI
! /'■ SOVIETŲ ŽINIŲ AGENTŪRA SKELBIA, KAD AFGA- 
J - NISTANE SUIMTI GAZNI SRITIES VADAI

MADRIDAS, Ispanija. Ant- 
” “radienį - susirinko 35 valstybių 

atstovai aptarti artėjančios 35 
-valstybių konferencijos Madride 
klausimą.
' , Susirinkimą pradėjo Ispani
jos užsienio reikalų ministeris 
Jošė Pedro Perez-Llorca. Jo kal-
ba' buvo trumpa. Jis pasveikino’ 
atvykusius 35 valstybių atsto
vus ir patarė visiems kreipti. 
ypatingą dėmesį į pasaulio tai
ką. ;Jam atrodo, kad dabartinių' 
metupasaulio taika .;yra .pati 
svarbiausioji problema? ■ Jeigu 
valstybės ir tautos nemokės tai
kiai sugyventi, tai artėjantis ka
ras bus labai pavojingas.

Suvažiavusieji p o s ė džiavo 
trumpai, vos- 30 minučių. Jie 
įpareigojo atvykusius atstovus 
pasakyti, ką jų vyriausybės gal
voją apie artėjančios konferen- 

.^ijosdiencityarkę,;; -3 
' < Susirinkusieji atstovai, nutarė 
_ trečiadienį vėl susirinkti ir atsi- 

neštiidienotvarkės projektą.

i RUSAI NUFOTOGRAFAVO
- GYVUS SUIMTUOSIUS

MASVKA/ Rusija. — Sovietų 
Tašs žinių agentūra trečiadienį 
paskelbė . fotografiją, . vaizduo
jančią. penkis afganistaniečius 
sukilėlius su šalia stovinčių So
vietų kariuomenės šautuvu gink
luotu, kariu. •

Fotografijos parašas sako, 
kad lie' šeši , afganistaniečiai — 
rusų karių suimti Gazni provin
cijos sukilėlių vadai. Iki šio me
to rusai sukilimo.vadų nelaisvėn 
neimdavo’, niekad . suimtų suki
lėlių nefotografuodavo. Sukili
mo vadai buvo, sušaudomi vie
toję, jeigu jie nepajėgdavo pa
bėgti. Tuo tarpu praeitą trečia
dienį’Sovietų vadai paskelbė pir- 

: mą suimtą šešių afganistanie
čių nuotrauką.

Iš aprangos matyti, kad afga
nistaniečiai buvo giliose kalnų 
olose. Kalnuose daug šalčiau, 
negu slėniuose. Sovietų karo jė- 
go's puolė afganistaniečius ne
toli Kabulo, o kitas Sovietų da
linys, papildytas atvažiavusiais 

puola 
pasie-

ŠEŠIOS DIVIZIJOS NEPA
RUOŠTOS KOVAI

WASHINGTON, D.C.—Thom
as B. Ross,. krašto apsaugos 
sekretoriaus pavaduotojas, pa
reiškė, kad iš 10 JAV armijos 
kovos divizijų, esančių Ameri
koje, šešios yra nepasiruošusios 
kovai. Vienos neturi pakankamo 
kovai paruoštų žmonių ' skai
čiaus, kitos neturi reikalingų 
modernių ginklų. -

Visos užjūryje esančios Ame
rikos divizijos yra paruoštos 
kovai. Jos turi ne tik paruoštus 
karius, bet ir pakankamai gerų 
ginklų.

Sekretoriaus pavaduotojas T. 
Ross pareiškė, kad paprastai 
taikos metu tiktai kelios divizi
jos esti pilnai paruoštos kovai. 
Tas pats yra ir kitų kariuome
nių divizijose. Jeigu paimsime 

1 Sovietų' armiją/"'tai' if jos treč
dalis visų divizijų yra neparuoš
tos kovai taikos metu.

Ross pridėjo, kad netrukus 
dalis karininkų iš Europos ir P. 
Korėjos grįš į Ameriką ir padės 
paruošti kovai visas atsibusiąs 
divizijas. Už šęšis- mėnesids mie-;

’ - . > r l —'Vi-
kas jų nepažins.
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Edmund Muskie

Sekretorius Muskie gavo Irano premjero Rajai atsa
kymą apie galimą 52 amerikiečių išleidimą. Muskie 
nori atspėti, ką premjeras Rajai, cituodamas Koraną, 

. turėjo galvoje.

ČIKAGOJE R. REAGANAS AIŠKINO 
EKONOMINIO AUGIMO PLANUS

JaREAGANUI PIRMAUJANT, RINKIMINĖ KAM
PANIJA ĮGAUNA RIMTĄ POBŪDĮ

Moterų Balsuotojų Lyga pa-

naujais Sovietų pulkais, 
afganistaniečius Sovietų 
nyje, 

f___
‘P T,
— Šeimos bylų teismo 

jas' lęidd nenorinčiam su 
grįžti į Sovietų Sąjungą dvylika- 
mečiui Walteriui Polovchak pa
pasakoti apie gyvenimą Ukrai
noje ir Sonetų Sąjungoje.

BERT LANCE SUTINKA 
TIK VIEŠAI LIUDYTI

WASHINGTON, D.C. 4- Bu
vęs biudžeto direktoriusi Bert 
Lance atsisakė neviešai ' 
Senato komitete, tyrinėjančiam e 
Billy Carterio ryšius su Libija. 
Jis sutinka tik viešai liudyti, nes 
nevieši pareiškimai, anot jo, 
yra iškraipomi.

Neviešai buvo apklausinėtas 
ČIA direktorius S. Turnė?.

Antradienį respublikonų kan- 
didaįaš^- prezidentūron, buvęs kvietė debatams nepriklausomą 
Kalifornijos gubernatorius Ron i kandidatą John B. Andersoną 
aid Reaganas pasakė kalbą tarp-! 
tautinės prekybos nariams Či
kagos Palmer House viešbutyje.

PABRANGS MAISTO 
PRODUKTAI

WASHINGTON, D.C.— Agri
kultūros departamentas išleido 
pasaulinę žemės ūkio produktų 
gamybos apžvalgą ir padarė iš
vadas, kad greitai pakils dau
gumos maisto.produktų kainos, 
kurios priklauso nuo- pasiūlos ir 
paklausos.

Rytų Europoje smarkios liū- 
ys sunaikino cukrinių runkelių 
lerlių. Brazilija visą atliekamą 
jukrų paverčia alkoholiu gazo- 
lolio gamybai, Jugoslavija už- 
Iraudė jo eksportą, gi Kuboje 
leužaugo tiek; cukrinių nendrių, 
dek jų paprastai^užaugdavo. Pa- 
asarį už' svarą cukraus tarp

tautinėje rinkoje mokėjo po 15 
-•entų,- dabar jis kainuoja 35 cen
tus ir dar kyla.

Kiaulienos kainos buvo nu
kritusios iki $28 už 100 svarų 
gyvo svorio'. Dabar, mokama iki 
>45, gi normali kaina' yra apie 
>50 už gyvo svorio svarą. Reiš
kia, kiaulienos kaina pakils.

Centrinėje Amerikoje sausra, 
o vėliau liūtys sunaikino pasė
lius. Dėl to pakils miltų bei duo-

EDMUND MUSKIE STUDIJUOJA IRANO

PREMJERAS RAJAI NORI, KAD JAV VYRIAUSYBĖ 
APGAILESTAUTŲ IRANUI PADARYTĄ SKRIAUDĄ

WASHINGTON, D.C.— Nau
jas Irano premjeras M. Ali Ra
jai atsiuntė Valstybės sekreto
riui Edmund Muskie laišką, ku
riame kalba, kad jau metas 
abiem vyriausybėm pradėti tie
sioginius pasitarimus dėl Irane 
sulaikytų 52 Irano diplomatų, 
laikomų Irano nelaisvėje.

Sekretorius Muskie pasiuntė 
Irano premjerui Rajai laišką šių 
metų rugpjūčio 20 dieną, kai is
lamiškas parlamentas patvirtino 
mulą Rajai Irano premjero pa
reigoms. Tai buvo pirmas Isla
mo valdžios žmogus, pastatytas 
vyriausybės sudarymo parei
goms. Iki šio meto kraštą valdė
“Revoliucinis komitetas” susi- nio nakti matė du žmones, ban- 
dedąs iš įvairių grupių, bet tik- dančius iš atmatų nutekėjimo 
rovėje kraštą valdė nesukalba- duobės, esančios gatvėje, šalia 
mas žmogus Chomeini. Pradžia j banko, kai ką išimti. Jis papa- 
buvo padaryta, kai krašto pręzi- šakojo policijai, kaip tie du vy- 
dentu buvo išrinktas Prancūzf- rai atrodė. Susektas 55 metų 

Te®Tr-kitų" javainiųTpįjnos. Nito joje ekbžiętaiijos niokslus studi-Tąmžiaus Edward Cook-ir 40 m.

VAGYS NUSINEŠĖ ŽYMIAI 
DAUGIAU AUKSO

CHICAGO, 11.1— Šiandien jau 
paaiškėjo, kad vagys išnešė iš, 
šiaurės Chicagos Donald Bruce 
brangenybių krautuvės žymiai 
daugiau aukso ir brangenybių, 
negu pradžioje buvo paskelbta. 
Buvo pranešta, kad praeitą sa
vaitgalį vagys išnešė virš dviejų 
milijonų vertės brangenybių, o 
antradienį specialistai apskai
čiavo, kad jie išnešė visko virš 
keturių milijonų dolerių vertės?

Policijai labai daug padėjo 
vienas žmogus, kuris penktadie-

spalio 1 dienos, numatoma, pa
kils 5.5% pieno ir jo produktų 
.tainc's.

Svarbų vaidmenį . mityboje 
vaidina vištos ir kiti naminiai 
paukščiai. Dėl sausros išnyko 
apie 8 milijonai viščiukų. Rug- 
piūčio mėnesį, paukštienos kai
na pakilo 7.3%.

• Roy ĮBlakeney. Jiedu įlindo i 
banką, išjungė aliarmos siste
mą, Įlindo Į pogrindyje buvusią 
dirbtuvę, ramiai atsirakino sei
fus, susidėjo brangenybes ir vis
ką išsinešė. Visas brangenybes 
susidėjo i sunkvežimį ir ramiai 
išvažiavo. Vėliau sunkvežimis 
buvo rastas vakarinėje Chica- 
gos dalyje, bet jis jau buvo vi
sai tuščias.

j avęs Bani-Sadr. Dabar žengtas 
dar vienas žingsnis, bet Irano 
vyriausybė dar nesudaryta; nes 
Rajai dar. nesudarė tokio minis
ter! ų kabineto, kuris galėtų 
bendradarbiauti su krašto pre
zidentu.

Premjeras Rajai savo darbą 
remia /Korane išdėstytais, Ma
hometo formuluotais dėsniais. 
Antradienio vakare sekretorius 
E. Muskie gavo premjero Rajai 
laišką. Iš pirmo skaitymo atro
dė, kad Iranas sutinka tiesiogiai 
derėtis su JAV vyriausybe dėl 
52 Amerikos diplomatų ir Ame
rikos ambasados tarnautojų, il
gus mėnesius laikytų JAV am
basadoje pačiame Teherane, o 
dabar išskirstytų po kelias Ira
no provincijas. Pirmas skaity
mas tūrėjo sakyti, kad Iranas 
reikalauja atšaldyti Amerikoje 
laikomus Irano kapitalus ir ati
duoti Irano vyriausybei buyusio 
šacho Rėza Pahlevi į Ameriką 
išvežtus Irano turtus.

Tolimesnis Irano premjero 
Rajai laiško vertimas parodė, 
kad Iranas pradės svarstyti 52 j 
amerikiečių išleidimą,

SEN. J. JAVITS PRALAIMĖJO 
FIRMINIUS RINKIMUS

NEW YORK, N.Y. — Senato
rius Jacob Javits, 24 metus pra
leidęs JAV Senate, atstovauda
mas New Yorko respublikonus 
ir įsistiprinęs keliuose svarbiuo
se komitetuose, pralaimėjo New 
Yorko pirminius rinkimus.

Bespublikonų partijos pirmi
nius rinkimus New Yorke lai
mėjo teisininkas Alphonse D’ 
Amato. Jis surinko 56% respub
likonų paduotų balsų, o senato
rius Javits surinko tiktai 44%.

Savo laiku dr. Henry Kissin- 
geris labai norėjo patekti į Se
natą. Jis jau tarėsi su New Yor
ko respublikonais, kad galėtų 
patekti į Senatą. Jis manė, kad 
galės būti New Yorko senato
riumi, bet senatorius Javits ne
sutiko leisti jam. Jis pats norėjo 
kandidatuoti.

Senatorius Javits vis vien ne
nusimena. Jis tikisi, kad lapkri
čio mėnesį jis laimės rinkimus 
New Yorke liberalų balotu.

su respublikonų ir demokratų 
kandidatais per televiziją rugsė 
jo 21 dieną. Ronald Reaganas 

gi 
prezidentas Carteris tuo tarpu 
atsisakė dalvvauti.

iudyti! Kalba lietė ekonominio augimo tuojau atsiliepė teigiamai,

— Kinijos liaudies parlamen
tas, susirinkęs 11 dienų^ posė
džiui, oficialiai išrinko žąo Zi- 
jangą ir jo padėjėjus premjero 
ir jo pavaduotojų pareigoms.

nori demokratinės socia- 
santvarkos. Jiems nepa
valdžios siunčiami agen- 
dirbtuves ir darbininkų

— Britai atšaukė tris pasku
tinius diplomatus iš Irano.

Tolimesnis premjero rašto 
skaitymas ir vertimas nebuvo 
toks paprastas. Vertėjai ir Ko
rano žinovai bandė išaiškinti is
lamiškos filosofijos ir tikybinės 

| literatūros nuovoką apie apgai
lestavimą. Paaiškėjo, kad arabų 
kalboje yra net šeši būdai prak
tiškai parodyti apgailestavimą. 
Korane nurodyta, kad apgailes
tavimą gali parodyti mokamais 
pinigais arba kitokiomis verty
bėmis. Valstybės sekretorius ne
nori nieko skelbti, kol jam ne- 

i bus aiškus premjero Rajai laiš- 
amerikiečių išleidimą, jeigu turinys. Irano valdžios prieš- 
JAV vyriausybė apgailestaus už a){in atsistojo Islamo tikybos iš-

KOVA TARP DEMOKRATŲ 
IR DIKTATORIŲ

DANCIGAS, Lenkija. — Len
kijoje eina kova tarp demokra
tinės ir diktatūrinės sistemos. 
Didelė Lenkijos darbininkų dau
guma 
lizmo 
tinka 
lai į
unijas Streiko metu jie išvalė 
visas didesnes darbininkų uni
jas nuo' Maskvos agentų.

Dabartinis komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Stanislaw 
Kania atvyko į Dancigą ir pa
reiškė streiką laimėjusiems dar
bininkams, kad jis, būdamas 
komunistų partijos priešakyje, 
pildys visus darbininkų laimė
tus reikalai imus. Jis pareiškė, 

' kad jie reikalavimai yra socia
listiniai, o jis, kaip komunistas, 
vykdys tuos darbininkų laimė
jimus.

Brežnevas, sutikęs lenkams 
paskolinti pinigų, pareiškė, kad 
jis padės tiktai “socialistinėms” 
unijoms. Jis turėjo galvoje tas 
pačias unijas, kurios buvo Gie- 
reko laikais. Brežnevas nenori 
kalbėti apie demokratines uni
jas. Atrcfdo. kad lenkų unijoms 
teks dar kartą- persiimti su
Maskvos agentais, jeigu Kania i dersonu.

strategiją, jam tapus Amerikos 
prezidentu. Jis pareiškė, kad 
prez. Carierio administracija 
pakenkė JAV ekonomijai, bet ją 
nesužlugdė. Atidengdamas eko
nominį planą, jis pažadėjo ne 
tik suablansuoti biudžetą, bet ir 
sumažinti mokesčius, visai ne- 
nuskriaudžiant gynybos reikalų, 
o juos gerinant. Taip pat paža
dėjo panaikinti nereikalingas 
išlaidas ir nesąžiningumus fede- 
ralinėse programose. Tam daly
kui būtų įsteigtas veiksmingas

— Britai nenori, kad iranie- j piliečių komitetas, kuris ištirtų 
čiai studentai pagrobtų -britų , kiekvieno departamento bei 
pareigūnus Teherane, to^ėl ir Į agentūros veiklą. Toks komite

tas kadaise buvo sudarytas iš
tirti veiksmingumą, naudingu
mą ir išlaidumą Kalifornijoje. 
Tenka priminti, kad buvęs gu
bernatorius Reaganas perėmė 
šią valstiją su virš 150 milijonų 
dolerių skolos, gi perleido sekan
čiai administracijai su pelnu.

Naująją ekonominę programą 
Reaganas pažadėjo pradėti po 
90 dienų perėmus Baltuosius 
Rūmus. Biudžetas būtų subalan
suotas 1983 metais, gi mokesčiai 
sumažinami 30% laike. 3 metų, 
Įvedant pastovią, sveiką ir gali
mą numatyti ekonominę siste
mą. Daugelis varžtų gamybai 
būtų panaikinta.

Rinkiminės kampanijos rei
kalais antradienį atvyko Čika
gon viceprezidentas Walter F. 
Mondale. Nors jis buvo kandi
dato į Cook County prokuroro 
postą sen. Richard-M. Daley sve
čias, tačiau aerodrome jį pasi
tiko ir priėmime dalyvavo mies
to merė Jane Byrne* ? ■ •

teisė- 
tėvais

nutarė visus atšaukti iš Irano, j 
į

— Aukso uncija trečiadienį I 
kainavo $672.

— Kinijos komunistų partijos 
pirmininkas Hua Guofengas sa
vo laiku buvo pasmerkęs Tengą 
Hsiaopingą, bet pastarasis visai 
nepyksta ant Hua Guofengo ir 
su juo dirbs ateityje.

bendradarbiavimą su buvusiu 
Irano šachu ir Iranui padarytus 
nuostolius.

— Prez. Carteris nenorėjo jo
kių debatų su senatoriumi Ed
ward Kennedy, nes jam nebuvo 
reikalo. Jis mano, kad jšm ne
reikės debatuoti su John B. An-

de-

\ KALENDORCLIS

'* Rugsėjo 11: Regulė, Protas, 
.'.^DaugėJ^ foeįįeina, Tarėjis, Ki- 
„ > tėinis. *■< - t th*“o‘satgBė!’t c <.
i. ■c « "Saulė-teka- 6:2f\ Jeidži ąsi, 7:08.

Oras vėsesnis* giedras.

Ronald Reaganas turės eiti 
į debatus su prez. Carteriu, 
bet jis norėtų, kad būtų pri
imtas į debatus ir nepri- - 
klausomas kandidatas John

B. Andersonas.

nesuvaldys Brežnevo politrukų.

- — Aukščiausioji Kinijos ka
rinė vadovybė lieka ta pati, bei 
j kariuomenės štabą paskirta 
daug jaunesnių kariškių.

— Iranui labai reikalingi 
Amerikoje įšaldyti Irano pini
gai, todėl premjeras Rajai su
tiko pradėti pasitarimus paleisti 
visus suimtus amerikiečius.

l

Jta my Carter

Prez. Carteris sutinka 
batuoti su Ronald Reaganu, 
bet jis neranda jokio rei
kalo dalyvauti trijų kan

didatų debatuose.

pažintojai, o ne tikybininkai.

Dabartiniai Irano valdovai 
j jau praeitais metais reikalavo, 
kad JAV vyriausybė apgailes
tautų buvusių JAV vyriausybių 
bendradarbiavimą su Irano ša
chu Rėza Pahlevi, Iranui pada
riusiu didelių nuostolių. Prezi
dentas Carteris jau tada atmetė 
bet kokį apgailestavimą, nes bet 
koks JAV bendras darbas buvo 
paremtas tarpusavio sutartimis. 
Prezidentas Carteris įšaldė Ira
no vertybes Amerikoje, siekiant 
priversti Teherano vyriausybę 
išleisti be pagrindo sulaikytus 
amerikiečius. Prezidentas prašė 
Irano vadovus sutvarkyti Irano 
skolas Amerikai.

Sekretorius Muskie bandys 
išaiškinti premjero Rajai sąly
gas suimtiems amerikieiams 
paleisti. Jis džiaugiasi, kad šitas 
sudėtingas klausimas pradėtas 
judinti.

z i
y;



DAINAVA STATO OPERĄ ČIČINSKĄ

Dainavos ansamblisf
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Š. m. rugsėjo 3 d. Jaunimo 
centro patalpose Dainavos an
samblio pirmininkas Aleksas 
Smilga pasveikino susirinkusius 
operos statytojus ir spaudos at
stovus, ypač dėkojo p. p. Kriau- 
CJ. ūna_ns už teikiamą ansam- 
LLui raa e Julę ir moralę para
mą. Buvo pakviestas ir šiai ope
rų libretą parašiusis Anatolijus 
Kairys.

Amntclvi^ Kairys paaiškino, 
k?d apie Čičinską yra daug pri
rašyta tiek lietuvių, tiek ir len
ku kaltcmis, bet muzikin’o kū
rimo nėra sukurta. Apie Čičins
ką’liaudyje sklido įvairiausių le
gendų, pasakų, išsigalvojimų 
ka p apie baisių) į nusikaltėlį. 
Čičinskas yra istorinė asmeny
bė, bet pagal istorinius davinius 
jam primetami kaltinimai pra
silenkia su tikrove. Libretas pa
rašytas pagal liaudyje sklidu- 
sius pasakojimus, Maironio ba
ladę ir kitų rašytojų rašinius. 
Todėl, šiame librete jis yra pa
vaizduotas kaip paleistuvis, mer 
gininkas, žmogžudys, pilnas ki
tokių nedorybių bei niekšybių. 
Atrodo ši opera bus donžuaniš- 
ko žanro muzikinis kūrinys. Či
činskas bus prikeltas iš numiru- 
siųju, o teologas bandys jį pri
versti atgailauti. Deja, Čičinskas 
ir vėl mirs kaip nedorybės pil
nas žmogus.

Muzikas Aloyzas Jurgutis pa
aiškino, kad šis muzikinis kūri- 
nys-opera turės daug kontrastų: 
bus baletas, polka, čigonių šo
kis. choras ir dvare pasilinksmi
nimai- Čičinsko rolę atliks iš Ka
nados geras, solistas Romas Stri
maitis; teologą suvaidins taipgi 
kanadietis Vytautas Paulioniš, o 
Kmitą-sol- Valentinas Lioren- 
tas. Gros 22 muzikantai. Į šią

šią operą, sakėsi, yra įdėjęs daug 
širdies ir sugebėjimų.

Ražisierius klyvelandietis Pet 
ras Maželis papasakojo iš šios 
operos įvairiausių smulkmenų. 
Sakė, kad 35 metus Dainavai 
švenčiant sukaktį, šios operos 
pastatymas ž.ūrovų neapvils. 
Čičinskas senoje bus gerai at- 
vaisduotas.

Dr. L. Kriaučeliūnas dėkojo 
visiems atsilankiusiems, ypač 
spaudos atstovams, ir Dainavai 
palinkėjo geriausios sėkmės. Pa
dengimui išlaidų pirmininkui A. 
Smilgai įteikė 1000 dol. čekį.

Dainavos ansamblio pirminin
kas Aleksas Smilga papasakojo, 
kad šios operos pastatymas kai- 
paskyręs 2000 dol. Yra kreipda- 
paskyręs 2000 dol. Yra kreipa- 
si į valdišką įstaigą prašant pa
ramos, bet iš ten negauta jokio 
atsakymo; parašyta per 200 laiš
kų, prašant paramos, bet kolkas 
atsakymų irgi nesulaukta. Dar 
kartą širdingai padėkojo pp- 
Kriaučeliūnams už vaišės atsilan 
kiusiems.

Dainavos ansamblis, švęsda
mas 35 metų sukaktį, apie savo 
veiklą šitaip parašė:

“Lietuvių Meno Ansamblis 
“DAINAVA” įsikūrė 1945 me
tais Vakarų Vokietijoje Hanau 
lietuvių stovykloje. Ansamblis 

1 į JAV persikėlė 1950 metais .ir 
be pertraukos reziduoja Chica- 
goje. Šiais metais ansambliui 
sueina 35 metai muzikinės veik
los. Per tą laiką ansamblis be
veik .išimt nai rūpinosi lietuvių 
kompozitorių kūrinių atlikimu 
ir nau:os muzikinės lietuviškos 
literatūros pr eaugliu. Ansamb
lis turėjo virš 300 koncertų, 13 
muzikinių veikalų pastatymų su 
liaudies instrumentų kapela ir

■' . -■ ■■ -
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simfoniniu orkestru, 5 klasiki- Bindokienės tekstą, 1977 m. 
nes oratorijas ir 4 lietuviškas 1 “KŪLGRINDĄ 7 — pagal Nijo- 
kantatas. Išleido 2 viešas plokš
teles. Dalyvauja visose Dainų ir 
Taut. Šokių Šventėse. Kalėdų ir 
Velykų šventėse kasmet gieda 
šv. Kryžiaus bažnyčioje ir savo 
repertuare turi 9 mišraus ir vy
rų chorams mišias. Beveik kas
met atlikdavo meninę programą 
Vasario 16-sios minėjimo iškil
mėse. Ansamblio narių sąstatas 
svyruoja tarp 60-75 asmenų. 
Ansamblyje buvo šie dirigentai: 
Vladas Adomavičius, Juozas 
Žemaitis, Bronius Jonušas, Ste
pas Sodeika (abu pastarieji jau 
mirę) Algirdas Šimkus, Petras 
Armonas, Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė, o dabar Aloyzas 
Jurgutis, kuris ' ansambliui pa
rašė jau tris muzikinius veika
lus ir juos dirigavo su simfoni
nio orkestro palyda, būtent: 
1976 m. “PAMARIO PASAKą”, 
pagal rašyt. Danutės Brazytės-

lės Jankutės-Užubalienės tekstą 
ir 1979 m. “EMILIJĄ PLATE-{ 
RYTĘ” — pagal rašyt. Anato
lians Kairio tekstą.

A. TAMULYNAS
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Šiais metais ansamblis, mine- mės dalis?
Kas yra fizinė gimtosios ž

et
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Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

Heres some gr news lor 
all Americans. On June 1,1970, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6%%.

This 6^% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not readied original 
maturity of 5 years, the 
improved yield vili be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 

: their next semiannual interest 
period, beginning on ( 
oi* after June 1,1979. Take

So you see,

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at wrork, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

vedama kova del Ijetuvof ,ij#» 
kimo, dėl Lietuvos laįsvėa^Tei- 
singai Maironis eilėraštyje rąje: 

“Sunku surasti Lietuvoj vieta, 
Nors ir žibėtų rasa ant rūtų, 
Kur už tėvynę kraujo’ ntlieta, 
Kur padavimais garsi nebūtų.” ' 
Ar yra kita tauta pasaulyje, 

kuriai būtų lėkę tiek daug per- 
gyventi ir tokių sunkių įvykių 
kaip lietuviams? Vargu. Ir'dėl 
tokių įvykių — jų pergyvenimų, 
lietuvių tauta vadinam a Nuosta
bių pergyvenimų tauta. Lietu
vių tautos gyvenimais — tai nuo
latinė likiminė kova dėl išlikimo 
(kovos su kryžiuočiais ir kt). 
Negana to, įvykus tarp rytų ir 
vakarų karui, Lietuva tampą ko
vos lauku: lietuvių tautos turtas 
naikinamas, grobiamas. Lietuva 
apiplėšta, suvarginta, apvogta, 
turėjo keltis iš griuvėsių nau
jam gyvenimui. -• ‘

Mūsų tautos nelaimė — netu
rėjome gerų kaimynų: rusai Lie
tuvą rusino, vokiečiai — vokie
tino, lenkai — lenkino, kiekvie
nas' iš jų tykųjiFĮUfti/vą pagrob
ti. Mūsų kąmiynai ruošė Lietu
vai laidotuves ir didžiausiam jų 
nustebimui: ’“Tauta pražuvime 
gyva liko”. ' ’

lietuvių tauta atsiliko 
kultūrinėje srityje -

Tauta pasiekia aukšto kūrybi
nio lygio, kada ji gali savo gyve
nimą tvarkyti niekieno netruk
doma. Lietuvių tauta negalėjo 
gyventi aukštesniais siekiais, o 
turėjo visas jėgas eikvoti, kad 
galėtų išlikti —? apsiginti nuo 
priešų, o mūsų tautos kūrybinis 
genijų&tc*!- kūrybiniai - gabumai 
Jūrėje merdėti.

Kada kitos tautųsSaisvai kūrė 
kultūrines ^a£ty©es, ;=-< lietuvių' 
tauta gyveno‘iamsiąsiaš dienas: 
aukštesnis luomas-inteligentija, 
atitrūkęs nuo savo tautos kamie
no, pamiršo savo gimtąją kalbą, 
nuėjo garbinti svetimų diėyų. ’ 
Liko viena liaudis, be vadovų. 
Lietuvių kalba, papročiai;;, dai
nos, tradicijos rado prieglobstį 
pas šiaudinės pastogės sūnus ir 
dukteris. Taigi paprasti artojai 
stojo lietuvių tautos išlikimo 
sargybon ir kantriai nešė ją; kol 
saujoji karta, išaugusi samano
tose bakūžėse, atėjo jiems ^tal
kon. , .

Renesansas atnešė žmonijai 
daug ko nauja — naujas pažiū
ras į gyvnimą, į žmogų, ir naują 
įvertinimą senųjų vertybių? De
ja, Lietuva —lietuvių tauta dar 
nebuvo pasiruošusi priimti :šias 
naujas kultūrines apreiškas 
neturėjome išmokslintų žmonių. 
O lietuvių tautos liaudis hebuvcJ 
pajėgi suprasti ar pasisavinti 
naujas renesanso idėjas, jai tik 
rūpėjo išsaugoti didžiausią,’tau- 

(Nukelta į šeštą puslapį)

Ė GIMTOSIOS 
DALIS

damas savo 35 metų sukaktį, vėl 
stato naują Aloyzo Jurgučio: 
muzikinį veikalą “ČiČiNSKAS”, 
pagal rašyt. Anatolijaus Kairio 
libretą. Spektakliai įvyks 1980 
m. lapkričio mėn.

“ČIČINSKAS’’ — trijų veiks
mų muzikinis veikalais. T " 
tas — Anatolijaus Kairio, mu
zika — Aloyzo Jurgučio. Diri- reiškinius, tai ir gimtoji žemė 
gentas Aloyzas Jurgutis. Režisie ‘ turėtų tik fizinę dalį.
rius-Petras Maželis, dekoracijos] Kada mūsų protėviai atvyko 
Jurgio Daugvilos, apšvietimas j prie Baltijos jūros ir čia apsigy

veno, tai ir toji jų apgyventa 
tore — Živilė Modesti&iė, chor- žemė buvo tik fizinė, dar netu

rėjo dvasinės dalies — ją kūrė 
sekančios kartos- -

Visiems yra žinoma, kad visi 
gyviai gyvena rastose gamtos 
sąlygose — jų nekeičia: jie ne
stato namų, nepraveda kelių, ne
stato per upes tiltų, nesigamma 
sau drabužiu, neverda sau mais
to, o gyvena rastose gamtos są-

Miškai, kalnai, upės, ežerai 
tai yra pati žemė ir visa, kas joj 
yra, priklauso fizinei gimtosios 
žemės daliai.

Žmogus yra fizinių ir dvasinių 
galių junginys — psichofizinė 
būtybė. Jeigu ne žmogaus noras

Libre- kurti, daiktams duoti žmogiškų
ypatybių, sudvasinti gamtos

Česlovo Rukuižos. Akompania-

meisterė Rasa Šoliūnaitė, re- 
[ žisieriaus asistentė — dail. Van 

da Aleknienė. Kostiumų pro
jektai ir išpildymas — Monikos 
Kripkauskienės, jos asistentė- 
Mėta Gabąlienė, baleto choreo- 
grafija-Jaunutis Puodžiūnas.

Solistai-:- (veikėjai) Rimas Str-i; 
maitis, Margarita Momkienė, Va
lentinas Liorentas, Roma Mas- 
tienė, Audronė Simonaitytė-Gai- 
žiūnienė, Vytautas Paulioniš, 
Nelia Paulauskaitė, Vytas Ra- 
dys, Julita šermukštytė-Bur- 
gess. Julius Savrimas, Bronius 
Jančys. . r

Ansamblio valdyba: Aleksas 
Smilga — pirmininkas. Rasa 
Šoliūnaitė — vicepirmininkė, Vy 
tautas Jasinevičius — vicepir
mininkas. Vytas Radys — kasi
ninkas, Danguolė Ilginytė — se
kretorė, Mėta Gabalienė — fi
nansų sekretorė ir Jonas Paštu- 
kas — narys. .

Reviz jos komisija: Bronė Stra 
vinskienė, Benediktas Lungys ir 
Jonas Labanauskas.

Sėkmės Dainavai.
Stasys Juskėnas

mėj, daugiau suauga su gimtąja 
žeme, kurią jis dirbo, kultūrino, 
puošė ir pagaliau, po gyvenimo 
džiaugsmų ir vargų, atsigula am
žinam poilsiui gimtojoj žemėj. |

Gimtosios žemės ilgesys lydi 
lietuvį per visą jo gyvenimą, tai 
patvirtina daugelio lietuvių no
ras, kad jie būtų palaidoti savo 
gimtojoj žemėj, nežiūrint daug 
metų, išgyventų svetur. Arba 
prisiminkim, kada lietuviai, pasi
traukdami nuo Lietuvos paver
gėjo, su didžiausiu skausmu pa
liko gimtąją žemę, o dalis jų pa
siėmė gimtosios žemės saują, 
kad jų karstas, jei nebus lemta 
sugrįžti Lietuvon,noYs ir -laido
jant svetur, būtų apibertas gim
tojo krašto žeme. •

ir vakarų kultūros

Lietuvių tautai teko gyventi 
prie Baltijos'jūros tarp galingų 
valstybių. Nors lietuvių tauta iš

lygose, ar dėl šalčių pasitraukia prigimimo ramaus būdo, bet
į šiltesnes vietas. arp savo kaimynų negalėjo ra-

Tik vienas žmogus gamtą — niai gyventi: ji turėjo nuolat

stock\

East Chicago, Ind.
Suruoštoji R. Lietuvių B-nės 

East Chicagos apylinkės vakly-; 
bos gegužinė, kuri įvyko rugpjū
čio mėn. 31_d. St. John, Indiana, 
turėjo didelį pasisekimą; kasa 
birvo papildyta 300 dolerių.

Visiems šioje gegužinėje atsi- 
lankiusiemą ir pareiškusiems 
nuoširdžius Mokėjimus; Cicero. 
Brighton Parko zūr Marquette 
Parko R. IjB apylinkių valdy
boms ir lų apylinkių nariams, 
l>arodžiusienrs dictelio rūpestin
gumo; p.p. J. Baleckaitienei, J.' 
čiurinskunei, P. Degutienei, ().■ 
Jasicnci, E... Jasaitienei, A. Kai
tuli ienei ir B. Vinikicnei, daug1 
dirbusioms ir pavyzdingai šei 
miuinkavusiojns, bei aukdmis 
parėmusioms; p.p. B. Turkevi- 
čiui, A. Degučiui ir V. Degučiui 
dirbusiems už baro; V. Degučiu, 
už plokštelių- muziką; V. Kaltū 
nui, pavyzdingai tvarkiusiam 
automobilių paparkinimą; p.p. 
E. Jasaitienei ir D. Špokienei ui. 
loterijos bilietų platuym^ ir vi
siems kitienis. pnstdėj tįsiems 
prie gegužinės pasisekimo, ta
riame didelį ačiū.

EaKt-diicago R. L. B-nė* 
valdyba

gamtos reiškinius keičia, derinį 
juos prie sau reikalingu sąlygų 
kad jie tarnautų žmogui — leng-1 ja tiek rytų, tiek vakarų didžių- 
vintų jo gyvenimą. j

O kiti gyviai, ką gamta davė, i 
tą ir turi, tuo ir pasitenkina. Sa j 
kysim, lakštingala gražiabalsė 
tai gamtos dovana, bet ji nesi- 
.rūpina balso tobulinimu. Arba 
kas girdėjo, kad zuikis būtų mo 
kęsis daugybos lentelę, ar ėję; 
pas lakštingalą pasimokyti dai 
navimo! Ką gamta davė — gy ; 
viai to nekeičia.

Žmogus gimtąją žemę sudva-' 
sino: davė jai, prie jos turimos 
fizinės dalies, dvasinę dalį 
Gimtajai žemei priklauso lietu- 
vių tautos istorija, istoriniai žy
giai, lietuvių tautos kovos, le
gendos, padavimai, laimėjimai, 
džiaugsmai ir kančios — daro 
mums tą žemę brangią, artimą, 
savą, čia kiekvienas kampelis 
apipintas padavimais, įvykiais: 
kiekvienas kalnelis, piliakalnis, 
kapinynas, net ir didesnis ak 
muo savaip šneka į mūsų širdis 
Tai ne paprastas kalnas, ežeras 
ar akmuo, bet jis kaip gyvas 
kalnas ar akmuo prakalba į mus 
— į mūsų jausmus.

Vaikas gimsta savo tėvų girti
nojoj žemėj — paslaptingais ry
kais susiriša su ta jo tėvų, o 
kartu ir jo gimtąja žeme. To- 
iau toji gimtoji žemė jį maiti- 
.ia; visa, kas vyksta jo gyveni
ne, vyksta gimtojoj žemėj. Visi 
,o pergyvenimai jį tampriais ry
šiais pririša prie gimtosios Se
nės — jis tampa, tarsi, gimto
sios žemės neišskiriama dalis. 
Augdamas suauga su aplinka — 
pasisavina ją: kaimai, kapiny
nai, bažnytkaimiai, miestai yra 
,ani savi, artimi, brangūs. Gim- 
-oji žemė nejučiomis įsiskverbia 
,am į jo sielos gelmes — paver
gia jo širdįjr kur jis bebūtų — 
giriitoSids žemės ilgesys lydės jį.

Nesvarbu toliai, vandenynai, 
tnūsų mintys, mūsų svajonės, 
mūsų ilgesys skraido gimtosios 
žemės laukais. Ii’ juo žmogus il
giau gyvena savo gimtojoj že-

tr
judėti — būti savo tautos sar
gyboj. Lietuviams buvo pavojin-

1 :U valstybių didesnė įtaka — tu- 
■ :ėjo saugotis nepatekti nė vienų 
| itiprion įtakon, nes kiekviena 

ilidesnė rytų ar vakarų kultūros 
laka mažino lietuvių atsparumą 
ir trukdė lietuviškos kultūros 

, vystymąsi. Lietuviai gerai su
lfato, kad svetimos kultūros 
iriėminias naikina savąją kul- 
.ūrą ir tautą veda į greitą nu- 
autėjinią. Tauta, neturinti savo 

kultūros, pasmerkta išnykti.
, Vakarų kultūra veržėsi į ry- 

us, rytų kultūra į vakarus — 
Lietuva tarp dviejų kultūrų, 
<aip įprasta vadinti, pasidarė 
ungiamuoju tiltu tarp tų rytų 
r vakarų kultūrų. Jeigu Lietuva 
lebūtų turėjusi savosios kultu
os, tikriausiai ji būtų patekusi 
ytų ar vakarų kultūron ir, be 

* ibejo, būtų praradusi atskiros 
alstybės vardą — išnykusi iš gy

vųjų valstybių tarpo.
Nuolatinis mūsų kaimynu ty

kojimas pavergti Lietuvą, vertė 
lietuvių tautą budėti gimtojo 
erašto sargyboj ir tai ne viene
rius metus, bet per visą lietuvių 
tautos nueitą istorinį kelią — 
sunku net apsakyti, kiek daug 
'.ietuviams teko išeikvoti fizinių 
ir dvasinių jėgų, kiek išeikvota 
kūrybinių galių, kiek reikėjo pa
sišventimo, aukų, kad būtų ap
ginta Lietuvos laisvė. Tai buvo
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Organize carpool* to : 
Mve oasobrtė.
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They call it 7 
“The Overnight Wonder’" 

for constipation. ~
th. IMU^i»r<tfnfkrtaWT1 ,axaHv'? Then

n h^T8' Ov»Hrtght Wmrfwr JOTt 
one p«H at bwitime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm Overnight. So m the morning, you're 
back on the bright side. Comfortably! It’s , /
a good iee&ng.

-What is The Overnight Wonder'*? .T.TZjy. 
Ex-Lax’ Pills. Thatright— pHU from V 
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Zarasų kraštas

BEVERLY COUNTRY CLUB
Chicago, Illinois

DAINOS

Pradžia 5 vai. popiet

BANKETĄ RUOŠIA
Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

senų 
gimtojo krašto, todėl vykau sa
vaitę anksčiau prieš Lietuvių 
Tautinių šokių 
lėčiau nors trumpai dalį jų ap 
lankyti. v *

Po šventės, svarbių

Ę.Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytąją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

Jau minėtąją Smėlynėsįbažny 
tėlę-pastatė kun. Baranauskas 
1845 'm. 1904 m. kun. Daukša 
įvedė lietuviškas pamaldas. Pir
mojo karo metu bažnyčia sude-

• ' Iž anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ____ dol
Pavardė ir vardai __________ _____________________________
Adresas _______________________________________ _

Pavardė ir vardai
Adresas ------------

Salako... Valsčiaus ribose yra 
71" ežeras. Dusetas 392 ha, Sa
manis '49 ha. Degučių apylinkė
se -Emili j as Platerytės vadovau
jami sukilėliai susikovė su ru
sais. Mūšis vyko tarp Raistiniš- 
kių (rusų kaimas) ir Liminėlio 
(mano tėviškė). Sukilimu 
pavykus, rusai pradėjo smarkiai 
kolonizuoti rusus.

Degučiai, buvo didelis kaimas, 
kalnuoti laukai. Prie plento ir 
dabar yra lietuvių bažnyčia, 
paštas, krautuvė. Kaimas dar 
nepriklausomybės ■ • laikais buvo 
išdalintas atskiromis farmomis. 
Iš Dusetų, pro Antalieptę į Sa
laką pro Degučius eina vieške-

bus apie 200 metrų aukščiau jū
ros. Labai ežeringos apylinkės, 
daug miškų. Didžiam tas ežeras

Mikas Šileikis Peizažas

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus -__ dol.
Pavardė ir vardas . ....... . ....................... - ------
Adresas--------------------------------------------------------- -------- . .

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

TeL 476-2206

sias — Tauragnų, 61 metro gi
lumo. Utenos apylinkėse Dubin
gių ežeras ilgiausias — 22 kilo
metrai- Visoj Lietuvoj yra 29,- 
000 upių-upelių. 4,000 ežerų.

Rytų Auštaitija yra didžiausia 
šiaurytinės Lietuvos dalies sri
tis. Jos centras — Zarasų mies
tas prie Kauo-Daugpilio plento. 
Zarasai caro laikais turėjo 4 kla 
šių gimnaziją, banko rūmus, ru
sų cerkvę (dabar nugriauta), 
katalikų bažnyčią, daug krautu
vių, kalėjimą, monopolį (alko
holio parduotuvę), turgavietę. 
Visas vaizdas gražiausias nuo 
ežero, žiūrint prieš kylantį kal
ną, medžiais apaugusį miestą ir 
plento baltą juostą.

Karo metu Zarasai labai nu
kentėjo.

Sartų ežeras popiuliarus 
mos sportu ir arklių lenktynė 
mis. Toliau j vakarus žemė ly
gesnė, bet taip pat gausi girio-j 
mis, pa v. Žalioji prie Biržų —t 
Vabalninku, Šventoji upė teka 
pro Ukmergę, Dusetų ežerą ir 
išplaukia į Baltijos jūrą.

, Aukštaitija pradžioje 14-to 
šimtmečio Dugsburgo kronikoje 
minima, kad lietuviai gyvena Į 
rytus nuo Nevėžio upės. Geofraj 
fiškai aukštaičiai yra nurodyti 
D. L. kunigaikščio Vytauto laiš
ke imperatoriui Sigmundui 1420 
m. kovo 11 d. kuriame parašy
ta, kad Žemaitija ir Aukštaitija 
yra, buvo ir pasiliks ta .pati Lie
tuva, ta pati kalba ir gyvens tie j 
patys žmonės.

Aukštaitija yra didžiausia et-j 
nografinė sritis, kuri išlaikė sa-j 
vo tradicijas, dainas, šokius iri 
lietuvybę. Taip pat kalbos dia-1 
lektą, nors gyveno slavų, rusų 
ir lenkų kaimynystėje. Buvo 
geri ūkininkai, kalviai, staliai ir 
nemažas skaičius dievdirbių.

Zarasų apskritis ir toliau į.va
karus, aukštaičiam priskiriami 
žymūs asmenys'kun. A. Bara-

gę, 12 kilojnetrų_į jšiąųrę. . yra • JUQZAS ŠARAPNICKAS 
Stelmužės dvaras, pilįš.' Dvarą 
valdė rusai Vųlujevai 17 ir 18 
šįmt. Garsusis Stelmužės ąžuo
las ir dabar tebežaliuoja, kai 
skaudūs jvykiai seniai praėjo. 
Sielmuzės apylinkės supa net 8 
ežerai, kur palei ęžeruš ošia gra
žūs miškai; įi^jė apylinkėje bu
vę gausu legendų ir padavimų. 
Pasakoja, kad Napaleoho kariai, 
traukdamies paskandinę geltoj 
se 7 statines aukso Stelmužės 
ežere. ‘

ežeru vieta,
Kur taipsios girios krantus apstoja; 
Kiek tenai giesmių aukštyn išlieta, 
Kas įkvėpimo ten neieškojo!?

■ 1 ; ’ — Maironis

1935 m. vasario mėn. Juozo 
ir Uršulės Žukauskų bute (18-os 
apylinkėje) buvo sušauktas pir
masis susirinkimas kurti Zara- 
siškių Klubą. Pirmininkavau aš 
pąts. Mūsų visų tikslas — mei
lė gimtajam kraštui.- Džiaugė- 
rnės, kad Lietuva tapo laisva ir 
nepriklausoma valstybe. Norė
jome, kad mūsų vaikai prisimin
tų tėvų ir savo kilmę, kad nėiš- 
ktilrtųme svetimame krašte.
J 'Kitame ’ susirinkime M. Šilei
kis pateikė įstatų projektą ir bu 
vo išrinkta., valdyba metams. 
Pirmininkas aš pats, sekretorius 
— Aleksas Saikus, iždininkė — 
Uršulė Žukauskienė. Po kelerių 
metų, pirmininkavimą perėmė 
Jameš Tarulis ir’kone visą laiką 
jis pirmininkavo. ■■. -

Šiais metais Zarasiškių KIu- 
buį-sueina 45 metai nuo jo įsi- 
kurymo. Spalio 18 d. minėsime 
jo jubiliejų.‘Šaulių salėje. • -

Zarasai, yra- palyginti kalvo- 
tės rytinis kraštas, žemė viduti
nio derlingumo. Aukštesnioji 
sritis Zarasai, Molėtai, Rimšė

Salako proistorė siekia pir
muosius amžius • po Kristaus.' 
Yra nemažai didelių piliakalnių. 
Randama akmeninių kirvukų ir 
kitokių archaiškų daiktų. Prie 
Salako yra didelis Luodžio eže
ras. Šį ežerą-mini 1253 m. Min
daugo dokumentai? ■ 'r ‘ •-

Medžiagą naudojausi Lietu- J land valstijoje katalikams nebu-; 
vos vėlesniąja spauda apie Žara, vo leista statyti savo bažnyčias i 
šų kraštą-ir Br. Kviklio knyga Gi Pennsylvania valstijoje bap-; 
"Mūsų Lietuva”. tistams buvo uždrausta laįkytį

. ■ M. Šileikis savo pamaldas. ;

MUŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 
|f. ? CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
f® Visi lietuviai kviečiami atkreipti J Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su j'omis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
ŲŽ10 DOLERIŲ.
• Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus J plati
nimo vajaus talką!

■ Ten trysdešimtį minučių lu-- 
fkėjom,' ’ >

Ir nutarškėjom į paštą De- 
Įjgučių.

čia prietemėlėj greitai ark
lius gavom1

Ir lig dešimtai Zarasuos va- 
*- [žiavom. ’ ; .i.

• Lietuvoje yra daugiau, kaip 
40 Degučių, sako Kviklys.
Degučiai yra prie Kaunas- Daug 
pilis plento, apie 10 kilometrų 
nuo Zarasų ir kiek arčiau nuo

Čikagą pir
pas Įeit. J. Pabuvęs keletą valandų p.p. 

Stankūnų gražioje rezidencijo
je, išsitariau, kad važiuoju į 
Tautinių šdkių šventę, tik, deja, 
bilieto neturiu, o kaip girdėti,, 

^bilietai jau visi išparduoti. Po
nai Stankūnai, turėdami daug 
draugų, tuojau parūpino bilietą 
ir jų dėka vykau į Čikagą — 
Šokių šventę aplankyti.

Pirmiausia sustojau pas savo 
artimus kaimynus iš Ylakių pa
rapijos A. it E.'Paulauskus, gy
venančius 7150 S. Mozart g-vė. HO- (Tai lietuviška Marquette Parko 

Į kolonija, šioje vietovėje gyve- 
Ina labai daug lietuviu, jų tarpe, 
. ir mano gerų pažįstamų, draugų.;
Besikalbant su A. Paulausku 
apie praleistas kartu jaunystės 
dienas: gimtame Y’lakių valsčių-: 

: j e, atėjo ir vėlus laikas.
Sugrįžus p. E. Paulauskienei 

iš darbo, išsikalbėjome ir apie 
f Lietuvių Tautinių šokių šventę., 
J P. Ę. Paulauskienė priklauso 
. skautams, šauliams ir, kaip ak- 

■ tyvr organizacijų veikėja, ture-: 
jo pareigas ir Tautinių šokių 

. šventėje. Ta proga ir .mane nu-i 
. vežė ir parvežė iš šventės.

(Bus daugiau)' •

N . A U JIE N O S J
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 (

Apie trys kilometoai nuo Du
setų, prie Žiego ežero, o greta 
jo. kitas mažesnis Žiegel.'s,1 
prie Pažiegės kaimelio. Čia gimė 
kalbininkas Kązimie-as Būga 
1879 m., mi: ė 1924 m. Būga daug 
prisidėjo prie lietuvių kalbos 
studijų. Dusetos yr .hikūaru- 
sios prie Sartų ežero, pietryčių 
pusėje. Dusetos nuo senų laikų 
minimos — 1259 metų Mindau
go dokurneųte „(Praedictum Dus 
setae), bet-nėra pažymėta nė 
vienos artimiausios gyvenamos 
vietovės. Čia. Radvilai valdė di- 

į delį dvarą. Radvilų dvaras pa- 
{ teko į Flaterių rankas 1632 m.

Čia, Dusetose, 1831 m. dvaras 
tapo sukilimo centru. Emilija 
Platerytė, viena iš sukilimo va

ldovių, pradėjo sukilimą Du seto 
se- Dusetų dvarą rusai nusavi
no. Siautėjantieji kazokai meno 
turtus paveikslus, sukapoja kar 
dais viską degino, o kas liko, su
vertė į ežerą. Vėliu, kai kas 
buvo iš ežero ištraukta ir per
duota Dusetų muziejui, Rūmai 
sugriuvę. Dusetiškiai Flaterius 
mini geru žodžiu-

Vyskupas A. Baranauskas apie

slavai, o baltų 
gentys — sėliai. • ’

Zarasų mieste įvairios mo
kyklos turėjo didelę reikšmę 
žmonių švietimui. Dr. D. Bukan
tas, adv. A. Tumėnas, Zarasuo
se įsteigė progimnaziją. Pirmuo 
jU direktorium buvo A. Tumė
nas 1918 m. Zarasuose buvo ir 
caro laikais .4 klasių progimna
zija. 1927 m. Švietimo minįsteri-. 
j a. leido jai plėstis iki 8 klasių. 
Po K. Būgos mirties, pavadintai 
Būgos vardo mokykla. {

Zarasų vasarvietė jau buvot 
žinoma caro laikais, tačiau jį pra | 
dėjo kilti tik Lietuvai atsikūrus. 
1935 m. Zarasuose buvo pasta
tytas Dr. D. Bukantui 1935 m. 
paminklas. 1935 metais Zara
suose buvo 4,059 gyventojai.: 
Apie 1940 m.- — 5,000 gyvento
jų. Visas miestas atrodo, kaip Degučius taip dainavo 
gražus parkas, tarp dviejų eže
rų — Zaraso ir antroje plento} 
pusėje Zarsaičio, mažesnio eže-j 
»ro. U- ’ ? J

Zarasai, deja, 1940-1941 m. bu 
vo rusų sovietinės okupacijos 
skaudžiai paliesti- Čia vyko di
deli mūšiai. Daūg šviesių lietu
viu buvo suimta..Vietiniai rusai 

' skundė ’ lietuvius’ okupantams. 
Sudegino visą miesto centrą. Q 
ir vokiečiai parotiė, savo žiauru
mą gyventojams. Bažnyčios šven 
toriuje sušaudė daug žydų ir ru
sų belaisvių. .

Didžiausias ir gražiausias apy
linkės ežeras —1 Zarasas — api
mąs 340 ha ploto ir yra iki 37,t 
metių gilumo. Ežere yra kėlioj ? 
lika salų. Viena iš'jų vadinama : 
Didžiąja/sala, kuri apima 44'hąj; 
ploto. Joje auga' daug ąžuolų, , 
eglių, pušų ir kitų medžių. Są'- j 
loję buvo Augustijonų vienuo-. 
lynas, o sala buvo sujungta til- . 
tu su pakraščiu, bet tilto jau ne^ 
bėra. Netoli didžiosios salos yra 
kita 1 ha apskrita salelė, apau
gusi gražiais medžiais, vad. lie
pų sala. Rašytojas Savickis šio
je saloje buvo pasistatęs vasar
namį, vėliau vadinama jachtklu-

nauskas, “Anykščių šilalio” au- vardą davė ne 
torius, Jonas Biliūnas, kun. J. 
Tumas-Vaižgantas, Ant. Vie- 

žie į nuolis-Žukauskas, Kazys Būga, 
į Kleofas Jurgelionis, Dr. D. Bu- 
i kantas-, (Zarasuose), dail. Ado- 
I mas Varnas (Joniškis) ir daug 
} kitų įžymiųjų vyrų.
" žiemos metu, kai ežeras už

šalęs, žmonės į Zarasus važiuo 
davo skersai ežero, tai buvo 
trumpesnis kelias į patį vidūr- 
miestį. Zarasų ežere yra keletas 
didesnių ir mažesnių saliukių. Se 
niai vienoje saloje buvo ir na
melis. Sako, ten kai kas vasa
rodavęs.
Netoli Latvijos sienos (apie ke

turi kilometrai) yra Smėlynė. 
Filija, priklausanti Zarasų pa
rapijai- Rugpjūčio mėnesį Zara
suose buvo švenčiamos Žolynės.

1 Iš visų apylinkių suvažiuodavo 
j žmonės į “atlaidus” ir kermo- 
1-šių. Zarasų apskritis garsis eže- 
] rais visai artimose apylinkėse, 
j pa v. Gražutės ežeras miškingoje 
I srityje, Luodžių ežeras, Akme

nio ež., Pranelgio ež., Dusetų 
ež. ir keletas kitu mažesniu eže
riukų. Kas norėdavo žuvų,' vi
siems užtekdavo, šventojoj upė
je buvo apstu lydekų, ypač tarp 
Galminių kaimo ir Bružų kai
melio, kur augo pakraščiuose 

-meldai. Į rytus nuo plento Šven 
. tojoje yra platokas ežeriukas.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS Į tinklus įmerktus vakare, o ryte 
jie būna pilni žuvų.

Apie Zarasus Poetas Faustas 
Kirša Zarasus taip prisimena:

Zarasuose — ežerai,
Ežeruose — juodos valtys, 
Vasarą — pušų orai, 
Žiemą — juos sukausto šaltis. 
Per I Pas. karą Zarasų apy

linkėse ėjo dideli ■ vokiečių-rusų 
mūšiai, kurių metu buvo nude
ginti ištisi kaimai, daug gyven
tojų išvaryta į Rusiją. 1917 m. 
įie išpiovė visus žmonių gyvu
lius, 1918-1919 m. Zarasų krašte 
siautė badas ir ligos. Daug vai
kų mirė badu ir senesnio am
žiaus žmones sutrumpino savo 
gyvenimą.

Zarasu miestą supa net penki 
ežerai. Zarasus daug kas vadina 
visaip iškraipytais vardais. Prof. 
Kazys Būga įrodė, kad miestui

Giminių ir artimųjų aplankymas Tautinių 
šokių šventės proga Chicagoje

Katlangi Čikagoje turiu dvi te-! maičių pulke, kur jo vadovau- 
tas.-r^K. Žebrauskienę ir U. Bo- jamame būryje teko' eiti skyri- 
belienę, daug pusbrolių, pųsse- ninko pareigas. Raudonajai ar- 

draugų bei, kaimynų iš mijai pradėjus puolinią prieš 
Barstyčių apkasus, pasitraukė
me Klaipėdos link. Karui pašv

entę, kad ga- baigus, buvome Austrijoje, ru
sų zonoje, 70 km. iki amerikie
čių zonos. Austrų karininkui pa- 

eikalų dedant, laimingai pasiekėme 
verčiamas, turėjau grįžti atgal amerikiečių zoną. Nuo kritiškų 
į St. Catherinę ir organizuo’ti-Jaikų, kada pergyvenome gana 
tradicinę Hamiltono 72-os kuo- daug bendrų pavojų, mudu ta- 
pos gegužinę, kuri įvyko Paris,! pome artimais ir šiuo metu at- 
Ontv A. Padolskip’sodyboje. [ rodo lyg būtume artimi giminės

Važiuodamas į' Čikagą pir- besibičiuliaudami. 
nįiaūsia sustojau 
Stankūną, Harbert miškingoje 
vietoje, Michigano valstijoj, 80 
mylių nuo Čikagos. Su J. Stan
kūnu susipažinau., 1944 m. Že-

VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

« BVPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas -------- ------------------------------------ -
Adresas---------------——_________________________________

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių partajo- 
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina 41 JO.
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Kitose JAV vietose: 
metams -_____

Kanadoje: 
metams 
pusei me 
vienam n

Sovietų karo jėgos tiesė savo ringus ir prie užsienin 
pabėgusių ir dar toliau nuvažiuoti norėjusių lietuvių. 
Bet JAV prezidentas Trumanas,Altai prašant,įsakė JAV 
karo vadui gen. EisenhoWeriui uždrausti Sovietams gau
dyti Vakatų EUfdpon pabėgusius lietuvius, nes'jie buvo 
ne Sovietų Sąjungos,, bet nepriklausomos Lietuvos pi-

Užsieniuose: 
metams — 
pusei metu

sukėlė pavergtų tautų norą kovoti; Lenkijos darbininkų 
streikas pravėrė Sovietų vergams akis. Lietuvos atsto
vybė Washingtone sulauks laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos atstovų, jei turėsime Bačkių pasiryžimą.

mane net jau į patį aerodromą. 
Kai atsisėdau, šį kartą Jumbo- 
•Jet 747 erdvioje sėdynėje — pa
sijutau jau, kad beveik esu ma- 
mie ir “prisiekiau” daugiau va
saros metų į Čikagą net nežių- 
reti. Turbūt dar kada mėginsiu 
Čikagos padangę rudens ar pa
vasario metu.

Published Dany Except Sunday by The Lithuanian New* Pub. Co., Inc.
1739 So. Haisred Street, Chicapo, IL 60604. T»ieph*ne 421-4100

— Izraelis įtikino prezidentą 
Anwar Sadatą dar kartą leisti 
Egipto užsienio reikalų minis- 
leriui susitikti su Izraelio atsto
vais ir tartis apie Jeruzalę bei 
kitas kairiojo Jordano’ upės 
kranto žemes.

jo tokio svetingo ir draugiško,- koks jis buvo atstovybės 
rūmuose. Eupažindinęs su ponia, jiedu nariai pasakojo 
ir rodė atstovybės patalpose esančius vertingesnius 
dalykus ir paVėikslUs.

Mums atrodo, kad kiekvienas lietuvis, nuvykęs r 
Washingtona, turėtų taip sutvarkyti’ sžVO laiką, kad bū
tinai užsuktų Į Lietuvos atstovybę ir pasikalbėtų sū ten 
esančiu atstovu ir didžiausiu jo pagalbeninku — ponia 
Bačkiene. Kas važinėja, tai turėtų nusivežti Į atstovy
bę savo vaikus, kad pamatytų^ kaip lietuviai, neturėda
mi savo valstybės, o tautai esant korhtthistų vergijoje, 
pajėgia išlaikyti savo atstovybes ir gyvas žinias teikian
čius atstovus apie lietuvių tautą ir ištikusią jos ne
laimę.

Lietuvos atstovas Dr. Bačkis ne tik teiravosi apie 
laikraščio gyvenimą, bet jis mielų noru teikė tikslias ži- 
žias apie gyvenimą JAV sostinėje. Baigęs teisės mokslus 
Lietuvoje ir užsienyje, gavęs mokslo laipsnius uz specia
lias studijas, dėstęs tarptautinę teisę užsienio mokyklo
se, būtų galėjęs ekonomiškai geriau įsitaisyti, negu dip-

loįriatinėjė tarnyboje. Jis gal ir būtų taip padaręs, jeigu 
Lietuvą nebūtų ištikusi tokia didelė nelaimė ir lietuvių 
tautos vergija nebūtų besitęsusi net keturis dešimtme
čius; Nelaimės metu jiedū pasilieka kovos lauke, kaip 
Romos karys-, matydamas Vezuvijaus besiveržiančią la- 
vą, nesitraukė iš Pompėjos sargybos posto. Po 1800 me
tų raštas kario lavonas, lavos užverstas. Kario nebuvo, 
bet imis pasiekė žinia apie pareigingo kario garbę.

Lietuviai pajėgs atgauti Savo krašto laisvę, jeigu jie 
bus pasiryžę kovoti už gimtinio savo krašto laisvę. Jų ne
gali baidyti didžiausi pavojai, jie negali skųstis nepri
tekliais, jie neprivalo kreipti dėmesį į priešo arba silpnų

$22.00
$13.00
$ 4-00

$45.00
$24.00
$ 3.00

— Čikagos policija jau nusta
tė kitų trijų vagių pavardes, ku
rie praeitą savaitgalį išvogė 
virš $4 milijonų brangenybių.

pusei metų ____
trims menesiams 
vienam mėnesiui.

Lietuvos atstovybė Washingtone yra gražu
liame trijų aukštų mūriniame name.-Yra dar vienas ne
didelis aukštas, kuriame galima gyveiiti. Namas tvar
kingai prižiūrimas. Namo priešakyje yra akmenimis grį
stas įvažiavimas, kuriame galima automobilį pastatyti. 
Atstovybės pirmame aukšte yra dvi didelės salės, kurio
se galima sutalpinti didelis kiekis žmonių. Didėli laip
tai veda į antrą aukštą, 
džiams, darbui ir svečiame priimti.

Viduje Lietuvos atstovybė apstatyta kėdėmis, darbo 
stalais ir paminkliniais paveikslais’ meno kūriniais ir 
Vazomis. Visur matosi Lietuvos praetį liečiantieji daly
kai, gyvos gėlės, knygos.

Bet patys įdomiausi yra Lietuvos atstovas Šr. Sta
sys Bačkis ir ponia Ona Bačkiene. '.'Abu baigę aukštuo
sius mokslus, dirbę visuomenininį darbą, dalyvavę ne
priklausomos Lietuvoje spaudoje ir rusinėję ateitininkų 
ir profesinėje spaudoje, ir labai gerai susipažinę su ne

priklausomu ir pokariniu Lietuvos gyvenimu; Abiem 
yra žihoirias tarptautinis gyvenimas; priklausė įvairioms 
Prancūzijos kultūrinėms draugijoms'ir abu stengėsi tik
sliai informuoti užsieniečius apie lietuvių, tautos likimą 
ir lietuvių pastangas vėl tapti nepriklausomais ir sava
rankiškai tvarkyti savo gyvenimą. v- • ' •- 9

Naujienų redaktorius, būdamas Washingtone, ap
lankė Lietuvos atstovybę. Jis buvo akelis kartus susiti-

Libtuvos Bičiulių Draugijų 
išeivijoje egzistenciją (šitai bu
vo mano pagrindinis tikslas iš
sikalbėti su A. Regiu), ir dar 
kalbėjome apie daug ką kitą, 
kas buvo mudviejų bendro in- 
tereso aptarime. Stebėjausi A. 
Regio, labai plačiu žinojimu Ma
žosios Lietuvos netik istorijos, 
Bet ir dabartinės padėties, bu
vusios ir busimos (laisvos) Lie
tuvos aspiracijų fojė srityje taik 
Tumu ir tikstumu. . Kad tokių 
žmonių turėtume savo eilėse 
daūgiiu... J

Sutarėva palaikyti, nuolatinį 
ryšį bent rašytų žodėiu mėgi
nant įgyvendinti pr^tišl^m^ 
gyvenime tai:— ką. tą kraštą Či
kagos. pavakarį aptarėva, ar 
bent “Ipkalbėjova”. -.

Tą vžkafą jau. tikrai buvau iš
vargęs ir nutariau daugiau su 
nieki! nesikalbėti, mėginti kiek . 
pailsėti ir “truks — laikys” durn 
ti iŠ Čikagos atgal Kalifomijon.

Chicago $45 00 per year, $24-00 per 
months, $12 00 per 3 months. In 

other. USA localities $40.00 per year, 
S22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

rūpestis su kinuos B 
MARŠALAIS

PEKINAS, Kinija. — Pagrin
diniai pertvarkymai buvo pasiū
lyti praeitą pirmadienį, o Kini
jos liaudies seimas juos patvir
tino • praeitą trečiadienį. Kinija 
turi savo naują premjerą, kuris 
turi didelę galią. Atsistatydini 
buvęs premjeras Hua Guofen- 
gas ir kraštą valdęs Tengas 
Hsiaopingas.

■ JJąudies kongresui reikės per
tvarkyti .• visą . Kinij qs maršalą 
eilę*\: Antradienį.- . atsistatydiną 
81 metų ■karitiomenės: vadas Nie 
Rbzgžiai; - 88 metų vienaakis 
maršalas Lou Boacheng; prieš 
japonus kovojęs 8f metų an# 
žiaus žang Dingčeng; ir 83 m.aę 
maršalas Zu Jiakręn.

■ Pekino -karo jėgų maršalas" 
Li šijang yra 83 metų amžiaus 
ir silpnėjančios sveikatos, bet’ 
jis paliktas, ’nes jis yra geriausia 
apsauga sostinėje ir . jo apylin
kėje. Mao Cetungas klausė jo 
patarimų. Pagal vidaus reikalų 
miriisterio Hua Gūcrfengo pata
rimą jis įsakė kariams suimti- 
Mao žmoną ir tris didžiausius 
politinio Biuro gangsterius.

$45.00
$24.00 _____
$12.00 IL 60608. TeleL 421-6100.
$5.001

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Halsted St. Chicago,

Nuo sausio pirmos dieno* 
Dienraščio kainos:

hicagoje ir priemiesčiuose: 
metams.... .
pusei metų____
tnm$ mėnesiams
rienam mėnesiui

liėciai Prezidentas Trumanša isgėSH^o dėugėlj Ifetūtių 
tremtinių.

Dabar Sovietų valdžia nori jlrikibti ir pne Afri
koje gimusų lietuvių vaikų, Amerikos piliečių. Vyriau
sybė patarė tiems Amerikos piliečiams nevažuoti į ko- 
muriistų pavergtas sritis, kad Sovietai negalėtų prie jų 
prikibti ir bereikalingai vatginti.

Amerikos valdžia ne tik gina Amerikoje gimtfšius 
lietuvių vaikus, bet ji pripažįsta nepriklausomos Lietu
vos Respublikos teises, gerbia Lietuvos Respublikos dip
lomatus, pripažįsta tų diplomatų paruštus dokumentus, 
juos vertina kaip teisėtus dokumentus ir leidžia ginti 
savo teises. ’

Chicagoje, New Yorke, Los Angeles, miestuose yra 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos konsulatai, o Wa
shingtone yra Lietuvos Respublikos atstovybė. Lietuvos 
atstovybės namas yra pačiame sostftės centre, 16-toje 
gatvėje, visai- netoli Amerikos Korigreso ir netoli nuo 
Baltųjų Rūmų.

Lietuvos atstovybė Washingtone
Antrojo pasaulinio karo pradžioje Lietuvos respub

lika neteko savo teritorijos, o gyventojai pkteko rū- 
vietų komunistų nelaisvėn; bet Lietuvos respublika dar 
gyvuoja. Užsienyje gyvenantieji arba savo metu nuo So
vietų karo jėgų ištrukusieji lietuviai, išsiblaškė po visą 
pasaulį. Jie turi savo atstovybes, savo kohsulatus, turi 
savo pasus ir turi lietuvių diplomatų globą;

Visoje eilėje laisvos EuTOpos ir Amerikos valstybių 
lietuviai turi Lietuvos respublikos atstovybės, konsula
tus, garbės konsulus ir kitokius pareigūnus^ kurie naudo
damiesi Lietuvos rėspub.teisėmis^reikia lietuviams reika 
lingus dokumentus, o jeigu kyla reikalas1, tai suteikia 
jiems pagalbą; - •> ■> >

Rusų karo jėgų pavergtoje Lietuvoje šią vasarą 
okupantas minėjo.Lietuvos pavergimo 40 metų sukaktį. 
Tuo pačiu metu rusai bandė pagrobti užšiėnyje esan
čias nepriklausomos Lietuvos Respublikos atstovybes, 
bet jiems nepavyko. Silpnesnės valstybes, neišdrįsusios So 
vietams pasakyti —ne, uždarė buvusias Lietuvos atsto
vybes, o kitos net konfiskavo jų tortą. Buto ir - tokių, 
kurios konfiskuotą Lietuvos Respublikos turtą atidavė 
Lietuvą pavergusiems koriiuriistainš, Kad jie galėtų pla
nuoti kitas tautas pavergti.

jungtinės Amerikos Valstybes to nepadarė. Jos ne 
tik pasmerkė Sovietų karo jėgų įsiveržimą į nepriklau
somą Lietuvą, bet jos atmetė ir Sovietų karo jėgų nuta
rimą įjungti nepriklausomą Lietuvos valstybę į Sovietų 
Sąjungą. JAV nutarė ištirti visą Lietuvos pavergimo 
procesą. Amerikos Kongresas sudarė specialų komitetų, 
kuriam vadovavo atstovas Kerstenas, išklausinėjo kelis 
šimtus liudininkų, sutvarkė dokumentus ir atspausdino 
dvi knygas, kuriose yra išdėstytas visos lietuvio tautos 
pavergimas.

(Tęsinys)
Grįžus Čikagon, kiek pailsė

jus, dar sugebėjau turėti gaila 
ilgą pasikalbėjimą su visada 
entuziastingai nusiteikusiu ir la 
bai daug kur veikloje pirmaujan 
čiu Algiu REGIU, su kuriuo su
sitikti buvau susitaręs jau š'eš- 
tadienio (prieš šventę) vakare 
ir jis neatsisakė atvažiuoti pas 
Krištopaičius, kur buvau apsis
tojęs. Tai begalinės energijos' 
žmogus; nes ir šeštadienį ir sek
madienį buvo užimtas nuo lyto 
iki vakarojo taip pat 4rj pirma
dienį (po šventės turėjo bega
les darbų) — visdėlto atvyko 
dar šnektelti ir su manim. Ir 
“šnektelėj ome’’ gana ilgai, apie 
naują Lietuvos Studijų Komisi
ją, kurios jis yra sekretorius, 
apie pik. J. Andriaus naujai iš
leistą Lietuvos žemėlapį, kutį 
ta-komisija yra įvertinusi laBSi 
teigiamai ir tinsianti • pagrindu 
tolesnėms diskusijoms Lietuvos ; Taip ir pad^ūrisfa, sekantį, rytą 
sienų aptarime; taip pat ilgokai labai maloniems ir paslaugiems 
ir labai išsamiai aptarėva-Mazor .fflaHo šėimftiifikams pavėžintrš

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Sargybinis sugrįžta prie ^kalėjimo”.
Kol Niaura išklausinėjo Ramunę apie šių iš

davikų kenksmingą veikimą, sdgtįžo į stovyklą 
ir Ringaudas su Perkūnu, žvalgas juos, susitiko 
pusiaukelėje jau besūfrįžtaričiūs.

Ramunės įspėtas-, Rlttgaūūas su būreliu žval
gų tuojau nuvyko į miesto pakraštį, kur stovėjo 
kalėjimas, ir ėmė tyrinėti, ką okupantai ruošiasi 
daryti su kaliniais. Neilgai trukus jie patyrė, kad 
Ramunės žinios buvo visai tikslios: jiems spąstai 
buvo paruošti labai gudriai it žitšatgfAi. Bė td, 
jie pastebėjo, kad Grauzmanas tikrai ruošiasi 
puolimui, todėl niėko rtelaukęį tftafilrtnavę “pa
sieni” sargybas, skubiai sūgfįžo į stovyklą.

Perkūnas savo natsiūošiūs vyniš, ginkluotus 
kulkosvaidžiais ir granatomis, paliko miško pa
kraštyje, pro kur būtinai ^rėjo praeiti Grauzma- 
no kariai; jie turėjo kryžminę Tfgfiirni išskinti 
juos, kol šie dar nepasiekė miško. Pats Perkūnas 
Gjrėjo suorganizuoti gynybą visoje girioje, todėl 
sugrįžo kartu su Ringaudu į štovykią: >

— Na. tai keisti dalykai dedari — žvėrys pa
tys pradeda j eškoti kilpų... Kur jie yra? — dar 
iš tolo eidamas skubiai teiravosi Ringaudas.

— Ten, kalėjime, — atsako Niaura, — lau
kiame jūsų — reikia skubiai išspręsti jų 
likimą.

— Savo likimą jie jau seniai išsprendė pa
tys — reikia tik skubiai vykdyti sprendimą, — a- 
tšliepia Perkūnas.

— Prieš kiekvieną sprendimą reikalinga 
vis'ką saitai apgalvoti, o ypač kai liečiama žmo
gaus gyvybė, — pastebi Ringaudas.

— Negi lauksime, kol iries atsidursime jt| 
vietoje. O! jie su mumis tokių ceremonijų neda
rys...—karščiavosi Perkūnas.

—Jie yra mūsų rankose, 0 turėti tokius įkai
stus gali kartais būti labai riaudinga,—visai tu
miai atsako Ringaudas.

— Visi susidomi jo tokiu šaltumu ir nePyŽ- 
tingumu, yač tokiu momėntių kai laukiamas sto
vyklos puolimas. Niekas nežinojo, kodėl jis ne 
tik nesidžiaugia, kad pakliūVo į jų rankas- tri- 
kie išdavikai, bet darosi riėt perdaug jiems 
rttrolaidtiS; Tik viena Ramunė Suprato Ringaudo 
tragišką būklę.

— Tikra beprotybė būtų laikyti čia miške 
tokius pavojingus tipus, kai kiekvieną minutę 
gali pradėti mus pulti,—jaudinosi dėl tokio’ Rin
gaudo abejingumo Perkūnas.

— Ponas Ringaudas, tur būt, mažai juos dar 
pažįsta ir nežino, kas per žmonės jie yra, — įsi
terpiavisą laiką tylėjusi Ramunė... - •

Ringaudas pažvelgia į ją, tarytum l’k dabar 

būtų ją pamatęs. Į jos pastabą jie ni?ko ne
atsako.

— Dėkiii tau, naujoji mūsų bičiule, už su
teiktas mums labai hąūdiftgąs žinias — jos .ap
saugojo mus nuo didelės nelaimės,—nuoširdi::,ū 
padėkojo jis Ramunei.

Ramunei sugrįžta gera nuotaika; jai riet bu
vo gėda, kodėl ji anksčiau taip pyko Urit Ringau
do. Dabar jai pagailsta net Bičkovo, ypač jeigri 
jiė būtų nubausti mirtimi.

— Sufiritiji yra nepaprastai turtingi — su 
jų turtais daug ką būtų galima padaryti, juk Bič- 
kovas už auksą išpirkdavo kiekviertą, kas tik 
jam pakankamai jo atnešdavo, — pasiūlo Ramu
nė, nūjausdama, kad Ringaudui tokia mintis ga
ff patikli.

— Nieko ffiės iš jų neišgausime — jie geriau 
sutiks kaboti ant sausos šakos, negū nustoti sa
vo turtų, užginčija Perkūnas. Turime juos 
tuojaus sutvarkyti, nes kitaip — mes patys 
gera valia pasirašydavo sau mirties spren
dimu.

Niaura vis tylėjo, jam dar nebuvo aišku, 
kas su jais reikia padaryti. Jis laukė, ką pasa
kys Ringaudas. Bet Ringaudas taip pat tulėju; 
perdaug jau sunku buvo jam išspręsti šj proble-., 
ma. Jis gi visos Lietuvos partizanų vadas; jis ir 
šios stovyklos vadovas; jo nuomonė turi nusver
ti visą sprendimą—jis turi tarti paskutnį žodį, 
nes jam buvo pavesta ne vien vadovauti partiza

nų veikimui, bet buvo patikėta ir jų saugumas ir 
jų garbė. Jis labai gerai žinojo, kad, sprendžiant 
tokius svarbius klausimus, niekas neprivalo tu
rėti jokios įtakos: nei pašaliniai žmonės, nei sa- . 
vi jausmai, nei pagaliau betkokie įsitikinimai, 
žinojo, kad tokiais momentais reikia visai pa
miršti save ir visus asmeninius reikalus, o va- - 
dovaūtis tik sąžine, Iki šiol toks klausimas jam 
fiėbUvo ir kilęs, juk tas viskas savaime aišku. 
Taip Ringaudas galvojo visą kelią, grįždamas į 
stovyklą, kai žvalgas pranešė, kad Bičkovas pa
kliuvo į jų rankas. O vis dėlto pirmą sykį gyve
nime jam sunku pasielgti taip, kaip reikalauja jo ? 
atsakingos pareigos. Raleisi — aišku, jie sukels 
visą pragarą, kiek tada jiems kainuos gyvybių. 
Vieną kartą jiems jau teko pergyventi tokį siau
bą, kai viršum jų stovyklos pasirodė, šnipams 
nurodžius tiksliai jų vietovę, visas spiečius lėktu
vų, kurie skraidė beveik siekdami medžių viršū
nes; tada jų stovykla pavirto ištisu duobių lau
ku; gyvi išliko tik tie, kurie buvo apsikasę gi- L 
liuose rūsiuose — kas buvo žemės paviršiuje, vi
skas pavirto dulkėmis.

“Kaip begalvotum, kitos išeities nebėra — 
tuojau reikia juos sulikvidu<$jiįg^į jkoks delsi- Į 
mas gali turėti baisias pasekme^'... — pagaliau 
nusprendė j‘s. Bet kaip gali padaryti tą jis.„ Kas Į 
tada bus su Irena?... Ypač kai sužinos, kieno įsa
kymu buvo tas padaryta,. . ’ (Bua'įdgiau)



JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
gėlikų iiėtuvhį šeimos ir tos pa-

Blizganti Aušros žvaigždė

PABALTIEJI VENEZIIELOJE
37.

Jau skaitėme, kad Jėzus kalba apie save kaip apie “aušros 
žvaigždę”. Malakijo 4:2 jis pavadintas “Teisybės Saulė”, kuri už
tekės su “gydymu po jos sparnais”. Taip, po šildančiais ir gydan 
čiais dieviškos malonės spinduliais, kurie spindės iš Jėzaus jo 
tūkstantmetiniame karaliavime, visa žmonija turės progos įsigyt, 
sveikatos — būti atsteigta į tobulą žmoginį gyvenimą. Bet- dabar 
jis spindi kaip “Teisybės Saulė” ir šviečia širdyse tikrų pasekėjų, 
kuriems jis yra “Aušros žvaigždė”.

Aušros žvaigždė pasirodo trumpai pirm saulės užlėkėjimJ. 
Turėdami omenyje šitą pavyzdį, mes matome, kad pranašystės 
parodo, kad pirm pilno Kristaus Karalystės įkūrimo — pirma negu 
pasaulis pažins šildančius ir gydančius ‘Teisybes Saulės” spindu
lius — Viešpaties žmonės pažins naujojo Kaialiaus čia buvimą, 
žiūrėdami į pranašystes ir Į laikų žymes. Kitaip sakant, ‘jo pa
sekėjai matys jį kaip “aušros žvaigždę”, kol dar pasaulis tebe
miega ir nežino ką reiškia esamojo laiko įvykiai.

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

(Tęsiny)

DR. K. G. BALOTAS 
mUŪRUA IR MOTIRV ligos 

GINIKOLOGlNt CHIRURGUA

6449 So. PulMki Rd. (Crawford 
MMtinl Builthns) ToL LU S644S 
Priima ligonius pagal susitarim*- 

Jm nerta liepta, ažamhinti 374r8UO4

“Lietuvos Aidai
KAZE BRAZDZIONY Ta

Pro^ranwi

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Medicinos direktorius

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

Tat: 562-2727 arba 502-2722

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viaoa laidos iš W0PA Itoue.
- banga 1490 AJi

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.
ii WT1S stoues 1110—AM imua-

2646 W. 71st Street )
Chicago, Illinois 60625 >

Telef. 778-5374 : :

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBE AKIŲ LIGUl

Valandos pagal anatarima.

DR. FRANK PLECKAS
: . OPTQM6TR1STA*
' KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina ikii. Pritaiko akinius 
; * “contact lenaea’*

VaL agai waiUrima. Uždaryta

ir

Dr. LEON AS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
< 2656 WtST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠSIMOS VALANDOJ
Viam preRramet ii WOFA

149S «L A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3u 
**L ryto.

Vada|a Aldona Daukus
Tale*j Hlmieck 4-241Ž

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

SUSIRINKIMŲ

Senatvės atveju, kun. Romans 
R. Reinfelds bus aprūpintas ir 
gaus pensi:ą iš Naujosios Zelan
dijos valdžios, kurios yra pilie
tis. Kiti evangelikų kunigai se
natvėje bus išlaikomi Sinodo, 
-es gyvendami čia patys kuni- 
vii įneša tam tikrą pinigų dalį, 
o tntrą pusę primoka Sinodas.

Venezuelos latvių draugija 
’eidžia savo mėnesinį laikraštį 
“Vest s”. Laikraščio išleidimą 
TOmoka draugijos biudžetas. 
Sekmadieniais yra renkamos au 
’fos smulkioms bažnytinėms iš
laidoms padengti.

Čia, Caracase, yra dar viena 
evangelių sekta, kuri vadinasi 
“Misūrio” Sinodas, priklausantis 
amerikiečiams ir anglikonams- 
ši grupė savo veiklą turi stip
riai išplėtusi radio pagalba, ku
ri aptarnauja beveik visą Pietų 
Ameriką su centriniu punktu Ar1 
gentinoje.

Caracas mieste, Dos Camihos 
rajone, ortodoksų Bažnyčios ku
nigas yra latvis Janis Baumanis. ■ 
Jis turi arki prist laipsnį.

Latviai skaito save esant mi
sija, bet dirba savarankiai Vals 
tybė čia neremia Bažnyčios. Tei-! 
siškai latvių evangelikų organi
zacija priklauso prie “be pelno” 
veikiančių organizacijų (teisiš
kas terminas). Latvių kolonija 

Į šiandieną valdo daugelio milijo
nų turtą. Bendra visų religinių 
grupių draugija turi dar ir behd 
ra kasą, iš kurios yra apmoka
mos išlaikymo ir visos kitos su-, 
sidariusios bažnytinės išlaidos.

Jaunimas^ noriai lankosi_reli- 
ginėse pamaldose. Choro bažny-' 

■ čia neturi, bet vargonininke yra 
' baigusi dainavimo ir muzikos 
konservatoriją Italijoje. Latviai 
turi Įsigiję bendras kapines nau 
’ose kapinėse. Prie kapų sigiji- 
rro yra prisijungusios ir kelios 
rietuvių šeimos.

Latvių draugijos komitetas 
■rr3 numatęs pirkti žemę ir pas
tatyti senelių, viengungių ir eko 
nomiškai silpnų prieglaudą; Taip 
nat jaunimui savaitgalio ir atos-

togų praleidimui pajūryje na
mus su sporto įrengimais.

Latvių kunigas iš draugijos 
gauna 1,600 dolerių mėnesinės, 
algos, nemokamą butą ir dar 
atskiroms išlaidoms priedą 460 
dolerių į mėnesį. Taip pat turi 
apmokamas iš drauguos pajamų 
atostogas į Naująją Zelandiją.

Lietuviai su latviais Venezuė- 
loje gražiai sugyvena ir bendra
darbiauja. Tai vienos, tai kitos 
grupės parengimuose dalyvauja 
ir yra kviečiami. Visuose latvių 
pobūviuose visuomet matos ; 
daug jaunimo-

Nors mūsų lietuvių Venezue- 
loje grupė yra dvigubai didesnė, 
bet latviai mus pralenkia vispu
siškai, tiek ekonomiškai, tiek ir 
susiorganizavimo būdu. Vene
sueloje yra vos tik kelios evan-

kirus tolimus miestus.
(Bus daugiau)

SATELITAS PRANEŠ 
APIE AUDRAS

WASHINGTON, D.C. — Ant- 1 
radienį į erdvę iškeltas naujas 
satelitas, kuris įspės oro stotis 
apie galimas didesnes audras.

Satelitas turi naujus instru
mentus, kurie nustatys vėjo 
smarkumą, debesis ir įvairius 
ją Klodus. |*

Naujas satelitas iškeltas Ra- i 
miojo vandenyno padangėse. Jis 
apims visas Pacifiko' sritis, pa
stebės kiekvienos audros pra- - 
džią ir anksčiau informuos 
amerikiečių oro stotis. Ne tik 
žemyne, bet ir jūroje galės iš 
anksto imtis apsaugos priemonių 
nuo audros ir uraganų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
įį Laidotuvių Direktoriai H

8į 6845 SOUTH WESTERN AVE
< TeL 737-8600-01
£ 9837 SOUTH KEDZIE AVE. ,
K Tel. 422-2000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 indra praktika, MOTIRŲ lltce.
Ofisas 245? WUT SVta SYRQI'

Našlių, Našliukių ir Pavienių klubas 
rugsėjo 12 d. 6 vai. vak. Vyčių sa 
Įėję, 2455 W. 47th St., turės susirm- 

j kimą. Visi nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti aptarimui svarbių klubo 
reikalų. Po susirinkimo bus pobūvis.

V. Cinką, rast.

(PAGAL TĖVUS HARTMANN)
Gyv. 6000 So. Artesian Ave.

Mirė 1980 m. rugsėjo 8 d. 9 vai. vak., sulaukusi 59 metui 
amžiaus. Gimusi Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko nuliūdę: 'vyras Atanazas, dukterys — Julija, Rita! 
kr Zuzana, sesuo Cinta Vokieti joje bei kiti giminės, drau-l 
gai ir .pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. Cali-' 
Ifornia Avenue.

r^' Ketvirtadienį, -rugsėjo' 11 'dU, 9 vai ryto fitis ^refima iš; 
koplyčios į Nekulto Prasidėjimo parapijos bažtiycią, o po 
Įgeduling’ą pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuviu 
įkapinėsfe. . ’ ;

I! Visi a-a±- Franziskos Juškevičienės giminės, draugai ir 
Įpažįstąriu.įiudširdžia.i kviečiami dalyvauti laidcftūvėise ir su
keikti jai •paskutnj patarnavimą ir atsisveikinimą.

i ’ Nuliūdę lieka:
I-/. vyras, dukterys, sesuo, giminės.
I'?;',/-

Į - Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 927-1741 —1742

1 j e ■

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

DU YPATINGI SUSIVIENIJIMO
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

Suvalkiečiu Draugijos piknikas 

cių salėje, 2455 W. 47th St. Veiks 
virtuvė ir gėrimų bufetas- Šokiams 
gros geras orkestras. Pradžia 12 vai. 
Bus dovanų. Kviečiami visi. Valdyba

Amerikos Lietuviu Piliečių Pašal
pos klubo poatostogmis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
1 vai. popiet, Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra svarbių reikalų ap 
tarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

nFTSn VAL- nfrw xxrtrsd- trtčuaJ įvyks rugsėjo 14 d., sekmadieni, Vy- —J » O ARC TXT 04- \7~41-.

-aiais 2-4 vaL popiet ir kita lam

P ŠILEIKIS, O. P.
~ ORTHOPEJAS-PBOTEZISTAS
Al Aparatai - Protezai. Med. Dan
MĮ dažai Speciali pataite SOferea

(Arch Support!) ir k t

SPECIALL’S VAJUS
SLA narių pageidavimu, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pra

tęsia dabartinį Specialų vajų naujiems nariams įrašyti. Vajus tebevyk
domas ne tiktai naujų narių verbuoti, bet ir sudaryti progą esamiems 
nariams iki 70 metų amžiaus savo apdraudas padidinti. Šio vajaus metu 
įsirašantieji j reguliarias apdraųdas (V-l, V-2, V-3 ir V-X) gauna net 
50% nuolaidą nuo piririų metų irietinių mokesčių, šio vajaus metu nariai 
ir nauji aplikantai- gali Susivieiųjiu>e apsidrausti iki $5,000 netikrinę 
sveikatos.

talof.: PReapoct S-5M4

FLORIDA
Žemaičiu Kultūros klubo poatosto 

ginis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 17 d-, 1 vai. popiet 
Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 

PATARNAVIMASUhicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

DR. G K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVE.
St, Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PATS SKAITYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

* PtRKltAUSTYMUU 

MOVING 
LakfimM — MHa apdrebia 

£SMA KAINA 
LifHNAI 
ToL \WA 3-«*3

know Your heart

. MOVING
, I

r. . Apdrevrtaa porkrevatyo»a«
U (vairi? »Wvmv

■ > ANTANAI VILIMAI
1, TN. S76-1O1 arte 276-5994
*.......... ......- - - - ' ..... +

ATA11NGAS JAUNIMO VAJUS
Didžiausia ir-sūriausia jatnrimo organizacija yra Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje, luk ketvirtadalis narių yra jaunosios kartos! Taip 
pat reikia atsiminti, kad Susivienijimą sukūrė jauni aušrininkai. Per savo 
ilgą ir garbingą istoriją Susivienijimas buvo loji visuomeninių ir kul- 

- tūrinių reikalų mokylda, kuri iš ’jaunų veikėjų paruošė patyrusius vi
suomenininkus. f .

Susivienijimas visuomet ęjo iš vieno su kitomis jaunimo organi
zacijomis, joms suteikdamas finansinę bei kitokią paramą, žavėdamasis 
jaunų lietuvių veikla, kuri -reiškiasi per tautinius šokius, dainų šventes, 
jaunimo orgahizacijų sąskrydžius fr stovyklas. Susivienijimas rimtai 
susirūpino lietuviškam jaunimui sukurti tvirtą finansinį {^grindą, be 
kurio joks ateities veikimas nebus įmanomas.

Vykdanl SLA seimo notarinius, ir pasiteiravus pas aktuarus, 
Susivienijimas skelbia ypatingą JAVŠTMO VAJŲ.

Jaunimo Vajaus šūkis yra^ “Investuokime penkiolika dolerių atei
čiai, apdrauskime jaunuolį už ^5,tK)0?’ Taip, Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra pajėgus pasiūlyti lietuviškam jaunimui nuo gimimo die- 
nos iki 25 metų amžiaus $5,090 terminuotos apdraudos pdlisą už tik $15 
į metus. Be didelių fortnalunių Sifeivienijimas savo narių vaikus, vai
kaičius bei kitus lietuvių kilirtės jaunuolius priims į narius su $5,000 
apdrauda.

JAUNIMO VAJUS oficialiai prasidėjo 1980 m. rugsėjo 1 dieną.

Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis pas kuopų finansų 
sekretorius arki į SLA Centrų šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
• 307 West 30th Street 
New Yhrtt, NY 10001 

Telefonas (212) 563-2210

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. TeL: lArda 7-34bl

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. both Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1002

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAIayette 3-3S72

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tel: YArd« T-1.3S-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiH», 11L 974-4410

3354 So. H AKS T ED STREET TeL Y Arda 7-191 i

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill Thursday. September II. 19X0
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II. L.B. Marquette Parko apylinkės valdyba rugpiūčio 
10 dieni/ turėjo kibai pasisekusiu gegužinę. Pasisekimas di
dele dalimi priklauso nuo tHkininkų nuoširdaus bendradar
biavime.

Todėl nuoširdžiai dėkojame: virtuvėje pasišventusioms 
dirbti ponioms ir virėjai; Baltic kepyklos savininkui p. A. 
Ankui už paaukotus kepsnius prie kavos; šulinio pravedė- 
joms; loterijos bilietu platintojoms ir įėjimo kontroles dar
buotojams.

Taip pat dėkojame visiems loterijos fantų aukotojams ir 
maloniai publika^ kuri tuos bilietėlius pirko.

ŠIRDINGAS Ačiū VISIEMS.
VALDYBA

Fizinė ir dvasinė gimto
sios žemės dalis

(Atkelta iš antro puslapio)

tos turtą — gimtąją kąlbą, lie- 
tuviškumą, tautos tradicijas bei 
papročius.

Meilė-gimtajam kraštui, mei
lė gimtajai kalbai ir visa tam, kas 

i lietuviška, padėjo lietuviais iš- 
■ likti. .j

*

i Lietuviai suprato dvasinių kul
tūrinių vertybių reikšmę — pra
dėjo jas branginti, saugoti ir 
rūpinosi jų perdavimu jaunajai 

•kariai.' ■ •—. '
i Atsirado tautoj dvasinė jėga: 
•’lietuviais buvome, esame ir bu
bsime — noras jungti praeitį su 
idabartimi, visi praeities ir da- 
įbarties; darbai turi padėti kurti 
.‘gražesnę Lietuvos ateitį.
j Lietuviai sukruto ne tik kurti 
^dvasines vertybes dabartyje, bet 
į# surankioti visas praeities dva
sines vertybes ir jas saugoti 
kaip visos lietuvių tautos, o 
kartu ir visos žmonijos turtą ir 
jas perduoti būsimoms kartoms. 
Lietuvių tauta savo kūryba vyk- 

,do savo amžinybės išlikimo 
vyksmą tarp kitų tautų.

Lietuvai — lietuvių tautai te
ko patirti daug žiaurumo iš kry
žiuočių ordino ir iš lenkų. Mat, 
lietuviai . pavėluotai priėmė 
krikščionybę, kada slavų ir ger
manų tautos jau buvo gavę 
krikščioniškosios kultūros pa
grindus (vakaruose- ordinas, o 
rytuose slavai X a. pabaigoje 
priėmė krikščionybę ir su ja 
‘‘Kirillicos” rašmenis. Lietuva

iki XIV a. pabaigos buvo savo 
sename tikėjime./ 1 • •

Kryžiuočių ordinas ir lenkai, 
pasišovę apaštalauti Lietuvai, 
rūpinosi ne naujo tikėjimo įvedi
mu, bet Lietuvos žemių pagre •* 
bimu. j

1

Jeigu Lietuva: būtų priėmusi 
krikščionybę kartu su L. 
tautomis, galbūt, nebūtų 
Lietuvai patirti tiek daug 
rūmo.

kitomis Pra^® neskelbti. Dėkojant dos- 
tekę 
žiau-

niam skaitytojui, ypatinga pa
dėka priklauso visuomenės vei- 

. kėjui J. Šarapnickui už jo ne
nuilstamą darbą ir pasišventimą 
lietuviškos spaudos reikalams, 
taip pat už raštus bei korespon- 

I dencijas.

' j — Maironio lituanistinė mo
kykla New Yorke pradėjo moks
lo metus rugsėjo 6 d. Įvestas 
10-tas skyrius,, veikia, vaikų dar
želis ir nemokantiems lietuviš
kai klasė.

,— Lester Jokubauskas iš 
prenumeratos pratęsimą. Pažy- Montrealid baigė ekonominius 
mėtina, kad F. Urban Naujienas mokslus bakalauro laipsnio Mc- 
prenumeruoja nuo 1929 metų Gili universitete. Kristina Bal- 
pradžios. į taitė-Adomonienė ten baigė biz-

— Kazys Kupreišis iš Mar- nio. administraciją^ magistrės 
quette Parko kiekviena proga (laipsniu- 
paremia Naujieneų leidimą. Ir- _ Amerikos Lietuvių Tary-

— Frank Urban iš Clearing 
apylinkės, ilgametis Naujienų 
skaitytojas ir rėmėjas, savo ge
rus linkėjimus atlydėjo $20 au
ka. Dėkui už ją ir už ankstyvą

. čiami. Pasipucškite tautiniais.^ 
rūbais. Valdyba JI

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday' 
11 to 5; no appointment neces-j 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.. 
STATE St.: Rm. 1717. Mes kal-1 
bame lietuviškai. 782-3777 or! 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astrol-;—• 

: ogers. (Pr.) I
— Dengiame ir taisome visų j 

rūšių stogus. Už darbą garan-^ 
tuoj ame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655 '

(Pr.)
— Kas turite parduoti komo

dą (dresser), prašau paskambin
ti tel. 776-8371. Aš ją noriu nu
pirkti. (Pr.)

TENGAS SAVE SKAITO 
DEMOKRATU

« _ ■■ Jį t/r itjr

REAL ESTATE
Mamil, Žemi — Pardavimui
UAL ESTATE FOR SALI

Namai, Ž«m4 — Pardavime*
REAL ESTATI FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

-/£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7741

keliavęs bemaž visas žymesnes 
Europos vietas. Dabar aplankys 
Prayžių, Prancūzijoje, ir dar ki
tas vietas. Mėgsta daržininkystę 
ir išaugino agurką, kurio virkš
čios iškilo gerokai virš garažo 
stogo ir net siekia greta augan
čio medžio šakas. Aleksas senė-

PEKINAS, Kinija. — Tengas 
Hsiaopingas, kalbėdamas su 
žurnaliste Nana Fallana, pa
reiškė, kad Kinija einanti prie 
demokratinio socializmo. Mao 
Cetungas jį nubaudė, nes jis ta
da netikėjo komunistinėmis uto
pijomis, bet reikalavo skaitytis 
su tikrove. Jis ir vėliau du kar
tus buvo baudžiamas, nes

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

dabar, pratęsdamas be raginimo bos atstovų suvažiavimas įvyks I kiu grupe “Lietu 
nrenumerata nėr «ivn kaimvna 10 j r>u:____to I fantinhf cnlprenumeratą per savo kaimyną spalio 18 d. Chicago's Tautiniuo- 
J. žemaitį, jis įteikė auką. Dė- se Namuose.
kui. Kupreišis užsiprenumera- • 
vo Naujienas prieš 31 .metus, kai; 
atvyko' Amerikon. ' » į

— J. šarapnickas iš St. Catha
rines, Naujienų korespondentas
ir atstovas Kanadoje, atsiuntė iš 
torontiškio už Naujienas iš ankš
to pratęsimo mokesčius ir kartu 
Naujienoms auką, bet pavardės

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą____________________________  $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ......  ....... .......... $4.00

Minkštais viršeliais, tik_____________  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai.- Tik....... $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

i a

— Marquette Parko Šv. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijoj 
rugsėjo 14 dieną bus švenčiama 
Šiluvos atlaidai. 10 vai. ryto bus 
pakeliamos vėliavos ir su vėlia
vomis dalyvaujame pamaldose 
ir procesijoje. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti.

R. LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba

— Julius Verba, seniau gyve
nęs Chicagos Bridgeporte ir pas
kutiniais keliais metais Hot 
Springs, Ark., dabartiniu laiku 
atvyko Chicagon, kur aplanko 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus. Pašlijusią sveikatą tikisi 
gerai sutvarkyti kreipiantis čia 
į lietuvius gydytojus. Julius yra 
ilgametis Naujienų skaitytojas 
bei jų rėmėjas. (j)

— Aleksas Zamzičkas, ilgame
tis socialdemokratų veikėjas, 
dabar gyvenąs Columbus, Ohio, 
mėgsta keliauti. Jis su savo duk
ra Mildute šilbajoriene yra ap- vauti su vėliavomis. Visi kvie-

1S šeimoms, 
jimui nepasiduo'da ir, vis dar į anksto matė Mao Cetungo pa- 
tebeeina sargybinio pareigas, j darytas klaidas. Praeis dar keli 
Linkima jam linksmų ir-nnalo- j dešimtmečiai, kol Kinijoje bus 
Qių gyvenime dienų.- (j) Į demokratija, bet tuo. keliu ji

— Chicagos Anglijos-Britani- ^au e*na* 
jos klubo valdyba leidžia savo 
nariams rotatoriumi spausdinta 
biuletenį, kurį redaguoja mokyt. dėi° judinti ko^ Pirštus ti-| 
Jonas Jokubką, o administruo- Pasitaisyti, 
ja V. Paliulionis. šiame rugsėjo 
mėn. numeryje rašomą apie ge- ! KAIP SUDAROMI 
rai pasisekusį subuvimą, kuris j 
įvvko birželio 29 d. Vyčių salėje. 
Rašoma apie išleistuves svečių, 
kurie iš Anglijos su tautinių še

iva” buvo atvy-
1 kę į tautinių' šokių šventę. To
liau raginama"' daugiau susirū
pinti mūsų jaižnimū, kad jie ne
nutoltų nuo lietuvybės išsilaiky
mu juose. Klubui šįmet sukanka I

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina. 

i -

ŠIMAITIS REALTY

— Kazys Karazija jau pra-

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO J 
paruoštą, — teisėjo Alphonse I 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’j 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

We’ll help you moke the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo-20 gyvavimo metų sukaktis, ku-1 ™ Naujienų administracijoje.
rią ruošiasi iškilmingai panii- Į1739 Sou,h Halsted St, Chica , savybę Chicagoje ar bet kur
nėti lapkričio 15 dieną Jaunimo 
Centro didžiojoj e salėj e. Kluban 
pastaruoju laiku įstojo net de
vyni nauji nariai. (j)

— Cicero Lietuvių kalbos mo
kykla nekalbantiems lietuviškai 
pradeda lietuvių kalbos pamo
kas š.m. rugsėjo 13 d. 1 vai. po
piet toje pačioje vietoje. Teirau
tis telef. 656-6755. .....
(Pr.) Mok. L. Dubauskienė

• JAV R. LB Cicero Apylin
kės valdyba š.m. rugsėjo mėn. 
14 d. rengia Tautos šventės mi
nėjimą. 10:15 vai. ryto renka
mės į Šv. Antano parapijos salę, 
1500 So. 49th Ct, Cicero, ir ei
name organizuotai bažnyčion j 
pamaldas. Po pamaldų grįžtame 
į salę, kur įvyks akademinė da 
lis. Organizacijas prašome daly-

go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

ATSIMINIMŲ

Graži,' lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininlciy reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą- 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI 
523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin. langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 1 

Tel. 776-8505

Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

DAŽYMAS IR REMODEL1AVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus. j

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS
4514 So. Taiman Avenue

.. Tel. 523-0383 ?

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tat REpublic 7-1941

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto rib v

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 6063Z Tel. YA 7-5W

----------------------------------------------------------------------------------------- V

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių tratemalinė ar- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba, 

. - * •
SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudų savo nariams,

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na* 
riams patkrnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiaa 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopų teikėjus* jie Jums 
mielai pagelbės Į SLA įsirašyti. ■ v

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

307 W. 30th SI.
ToL (111) 543-H1B

I -

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, IU. 60643 

Telef. 312 238-1787
• Nexnokiwif patimavlmM užsukant lėktuvų, traukinti

olų ( “ \ ‘ _ ____ ____ .
nue kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k^ažtus 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
nacijas visais telionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai 
Ii anksto — prieš 43-60 dienų.

• Nemokumai pttanuvimai utsxxant lerttrnj. traukinių, laivu kelio 
(cruises), vienbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARU A NOREDKIENt

XM8 W«*t 4>t* St, CWcar», RL tt«2l « TtL WA S-fTffT

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

MIDLAND TAUPYMO 
BENDROVEI 

reikalinga 
TARNAUTOJA-TELLER 

su patyrimu ar be jo.
Skambinti 254-4471

Professional family seek warm, 
mature, reliable housekeeper — 
cook, 4-5 days, near Univ, of Chi

cago. Go’od pay. Ref. req.
Call: days 580-2047, evenings 

and weekends 752-5317.

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI-. 
DOJE prašome sustoti L & A j 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel”, 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach, j 

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis Į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasirudšęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai
• SAPPHIRE SEA MOTEL
Juno Beach, Florida 33408 

Telefonas (305) 626-2444

M. ilMXUI

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipoli*, Aflenf 
3208 Vi W. 95th St 
Ev.rg. Park, llf. 
40642, - 424-1654

State Farm Fire and Casualty Company

RENTING IN GENERAL 
Nuoma.

BRIDGEPORT AREA
4 room basement apartmnt, 
unfornished. Hot water and 

heated. $135 monthly.
Call 839-8597 

after 3:00 P.M.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogų Vhtoi

DĖMESIO

Keliaujant į Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

PERSONAL 
Asmeny laiko

Norėčiau susipažinti bernužė
lį, kuris sutiktų būti mand gyve
nimo draugu. Aš esu brunetė, 
aukšta, svoris normalus. Esu 
dirbanti, ne pensininkė, gyvenu 
savarankiškai. Mano darbas —j 
restorane padavėja. Prašau atsi
liepti į mano paieškojimą, lauk
siu malonaus laiškučio.

Laiškus prašau adresuoti: 
Box 244, % Naujienos 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAFTIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

0 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, UI- 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, September 11,1980

Cosmos Parcels Express Corp* 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. SHk St, Chicago, HL »0«2>. — Tel WA 1-2737

- Iranu premjeras Rajai ne-'p^ gKArryK .
gali kviesta mm.ster.us pnes PARAGINK SKAITYTI 
prwdent, ve,kusi, politikų. I DIENRASTĮ .-naujienos-




