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Brežnevo laidojimo metu Raudonoji aikštė buvo pilna žmonių. Andropovas 
kalbėjo 5 mikrofonais, kad aikštėj žmonės girdėtų atsisveikinimo žodžius.

Manoma, kad Andropovas netrukus 
parodys savo galią
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Over One Million Lithuanian 
In The United States

4VLADAS BAKPNAS

J . ; PASTABOS IŠ TOLO
Prezidentas Ronald Rėa-vakaronė, užtrukusi iki vėlyvos 

galias atsiuntė dr. Kaziui-nakties- Seimas prasidėjo šešta-‘ 
Bobeliui, Vyriausio Lietu*, dienio (lapkr. 6 d.) rylą 9:30 vai. j 
'vos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmihrikui, čia spausdina- 

. mą . telegramą. Telegrama 
“buvo pasiųsta Alenos Deve? 
hienėš adresu, kad perduo
tų VLIKo pirmininkui ir j 
perskaitvtu VLIKo seimui.;

c • j _ _ - i' - w

Telegrama išsiųsta lapkri-, 
' čto 1 dieną; kad lapkričio 

6-ąją galėtų būti perškai- 
ty t.a VLIKo suvažiavime. 

_ . . . Prezidentas - pasiuntė to-, 
telegramą: . ~ ;

“White.House, D.C., Nov. 4

Dr. C. K. Bobelis,
President, Supreme Committee 
for the Liberation of Lithuania.

Attention *. Mrs. Devenis
- 303 California*. Avenue

Santa Momcar CA 90103

I am pleased to extend my

'fcTio"yviff be attending 
nual Convention of the Supreme 
Committee for the Liberation of 
Lithuania this weekend. • j 

• As you know, the United 
States has. never recognized tl^e 
forcible incoijrorr0iian. into the 
Soviet Union'bf the Statės 
of Lithuania;-. Latvia^ jand iEstp

To do -so would -legalize' a 
brutai! act of'repression that has 
xubjugated the proud and free
dom-loving peoples of thošfe 
nations.

Lithuanian-Americans, in par
ticular, can be proud of the role 
they have played in keeping 
alive the issue of the continued 
Soviet domination of their 
homeland-'

Nancy joins me in offering 
our prayers that the people-of 
Litruania, like all those who live 
under tvrannv, will one day 
be free.” '

Ronald Reagan

VLIKO SEIMAS
LOS ANGELES

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto semas šįmet py
ko Los Angeles mieste, Kalifor
nijoje, lapkričio mėn. 6 ir 7 d.d. 
ištaigingame viešbutyje — Am
bassador Hotel. Seimo delegatai 
jau lapkričio 5 d. suvažiavo iš 
visos Amerikos: Washington, 
D.C., Filadelfijos, New Yorko, 
Čikagos, Clevelando ir kt. Dalis 
jų apsistojo tame pat Ambassa
dor viešbutyje, kiti — pas drau
gus ar gimines. Tos dienos (lap
kričio 5 d.) vakare įvyko susi
pažinimo ir laisvų pašnekesių

1 KALENDORfiLIS

Lapkričio 18: Jordanas, Mil- 
vinė, Alga, Domantas, Sklandė, 
Lizdeika.

Saulė teka 6:43, leidžiasi 4:28.
*

i Ora$ debesuotas, šiltas, ga-

Kad skaitytojai galėtų geriau 
. pažinti VLIKo sudėtį, paduodu i 

čia sąrašą .VLIKą sudarančių 
grupių . (politinių) ir atstovų 
seime, nurodant kas ir kurią 

. grupę atstovavo..
1. Lietuvių Fronto Bičiulių

— P. Algis Raulinaitis, Edmun
das Arbas ir dr. Zigmas Brmkis. 
2. Lietuvos Ūkininkų Sąjungos
— Juozas Giedraitis, Jonas da
ga, Vytautas Kulpa. 3. Lietuvos 
Ūkininkų Partijos Atstovybės 
Užsienyje — dr. Domas Krivię-j 
kas; Gražina Krivickai te (vietoj j 
neatvykusi o Vyt. Banelio; taip, 
pat neatvyko šios grupės kitas 
atstovas — St., žadeikis). 4. Ma
žosios Lietuvos Rezistencinį Są- 
judpj— dr. Jonas Stiklorius, 
Vladas Bakūnas ir Algirdas 
<x!ažėį Ę, Lietuvių Rezistencinę 
SĄntarvę\r- Bronys Raila, Bro-

?.ix.lX ^il^iė (pa
vadavusi neatvykusi los grupės 
delegatą Myk- Drungą). 6. Lie
tuvos Darbo Federaciją — Ka
zys Karuža, Vincas Kazlauskas. 
Br. Stančikas. 7. Lietuvių Vieny
bės Sąįūdį^.-— Juozas Pažemė- 
nas, ^^^^^įfcndrius, ^ytanqs 
Skiriasi 8.įLiėlbfeos Atgimimo 
Sąjūdį-.— Algirdas Gustaitis’ 
(vietoj neatvykusio K. Oželio), 
Vytautas; Jokūbaitis ir Enrikas 
Dirkis. 9. Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungą /Alena 

. Devenienė - Grigalienė, Kęstutis 
Grigaitis, Jonas Kutra. 10. Lie- 

. tuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungą — Feliksas Palubins
kas,- Vladas šoliūnas, Leonas. 
Tomkus. 11. Lietuvos Sociakle- 

: mokratų Partijos , Delegatūrą 
Užsienyje — Mykolas Pranevi
čius, Kostas Burba, Jurgis Va
laitis. 12. Lietuvių Tautinį Są
jūdį — Teodoras Blinstruba$, 
Vaclovas Mažeika, Jonas Moc
kus. 13. Lietuvių Krikščionių 
Darbininkų Sąjungą — Kazys 
sakys, Arnoldas Kungys, Ant. 
Mažeika. 1,1. Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungą — inž. Jonas 
Jurkūnas, Aleksas Kiršonis, Vy
tautas Aleksandriūnas. 15. Rytų 
Lietuvos Rezistencinį Sąjūdį — 
Kęstutis Dirkis ir Gražutė Si
rutiene-

Kaip iš sąrašo matosi, seime 
daljwavo 15 VLIKą sudarančių 
politinių grupių su 43 delega
tais, kurių net dvidešimt trys 
buvo losangeliečiai, kai kurie jų 
pavadavę Seiman negalėjusius 
atvykti tikruosius, anksčiau nu
matytus delegatus.

Be delegatų, suvažiavo čia ir 
VLIKo pareigūnai: pirminin
kas dr. K. Bobelis, dr. K. Jurgė- 
la, Margarita Samatienė — 
VLIKo įstaigos vedėja Washing
ton, D.C., J. Gkdraitis — Tau
tas Fondo valdybos pirminin
kas, Ant Firavičius 
dos 
kas, Z. Juras — Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių S-gos plrminin- 

1 kas, ir kt: Buvo ir tolimų tik 
\ svečių, kaip, pvz., dr. V. Dargia 

ii Čikagos — seimą sveikinęs 
gegistruolos (r e o rganizuotos)

Kana-
Tautos Fondo pirminin-

IRAKAS PRAŠYS AMERIKA PADĖTI Sos. su hiu^hua
- ■ GINTIS NUO UŽPUOLIKU ' ; 1 ° Hl
PREZ. SADAM HUSE.IIXAS PAREIŠKĖ, KAD RUSAI

LAISVAI LAl'ŽO DRAUGINGUMO SUTARTIS
BAGDADAS, Irakas. — So

vietų Sąjunga yra pasirašiusi 
draugingumo sutartį su Iraku, 
jbe^SScivfetū vyriausybė savo su
tarties nevykdo. Sovietai parei
kalavo kebais atvejais paramos 
iš Irako, bet kai tą draugingumą 
turį parodyti Sovietų Sąjunga, 
tai rusai pasižadėjimų nevykdo. 
Ar Sovietų vyriausybė nepajė
gia draugingumo susitarimų 
vykdyti, ar nenori to daryti, Ira
kui neaišku.

Prezidentas Sadam laikrašti
ninkams pareiškė, kad jis yra 
pasiryžęs kreiptis Į JAV, kad 
padėtų irakiečiams apsiginti nuo. 
Irano užpuolikų. Tvirtinama, 
kad Irako prezidentas prašė 
Sovietų lėktuvų pagal draugin
gumo sutartį, bet rusai lėktuvų 
nebeduoda. Irakui reikalingi 
šaudmenys. Irakas sutinka mo
kėti, bet Sovietų valdžia ir 
šaudmenų neparduoda Irakui.

Irako prezidentas iki šio me
to gynėsi turimais ginklais, bet 
atėjo laikas išbandyti Sovietų 
Sąjungos draugingumo sutartį. 
Sovietų Sąjunga buvo davusi 
savo lėktuvus Sirijai, bet Izrae
lio lakūnai išvaikė Sirijos lėktu
vus iš Libano. Sirijos lakūnai bi
jo Sovietų lėktuva»s įskristi į 
Libano erdvę, nes Izraelio lakū
nai Sovietų lėktuvus numuša, 
o Sirijos lakūnus užmuša. Lai
mė, jei kuris sirijietis pajėgia 
sveikas parašiutu iššokti iš su
žaloto sovietinio lėktuvo. Sirija 
dabar negauna Sovietų lėktuvų, 
jų negaus ir Irakas.

Trakas keliais atvejais kritika
vo JAV, bet dabar Irakui nėra 
jokios kitos išeities, jeigu nori 
savo krašto nepriklausomybę 
ginti. Irako prezidentas nutarė 
prašyti Amerikos pagalbos. Jis 
pastebi, kad jam patarė tai da
ryli kitos arabų valstybės.

— Karas gali testis 10 metų 
ir Irako gyventojai yra pasiruo
šę savo kraštą ginti nuo įsibro
vėlių, — pareiškė.prez. Sadam. 
J»s pareiškė. įsitikinimą, kari 
irakiečiai gins savo krašto laiss^ 
ir nepriklausomybe, kaip ją gi
na iki šio melo.

Prez. Sadam Husejinas tre
čiadienį sukvietė Bagdade bu
vusius užsie lio 
pats pasipuošė 
ma, atsivedė 
išdėstė savo 
Prezidento pa
keli Irako mi listeriaL Jie pil
niausiai prita 
pareiškimams.
kad be atidėlbjimo būtų krei
piamasi pagalios į Ameriką.

Prez. Sada 
Irano ginkluotas pajėgos pradė 
jo pulti Irako 
srityje. Irakiečiai pajėgia apsi
ginti, i>et -rar iečiai padarė di
delę žalą irakečiams.

žuroalistus, 
maršalo unifor- 

rertėją ir per jį 
samprotavimus, 

įeiškimus girdėjo

ė prez. Sadamo 
Ministerial nork

MASKVA. Rusija 
dienį Andropovas priėmė Kini
jos užsienio reikalų mmisterį 
Huang llua ir gana ilgai kalbė
josi, bet negalėjo susikalbėti. 
Buvo reikalingas geras vertėjas, 
o tokio tada Maskvoje nebuvo.'- 

/ : T 
Antradienio ryta Andropovas 

pakvietė Gromyka išklausyti Ki-. 
nijos užsienio reikalų minister), j 
Gromyka po to jam pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga nori taikos su* 
Kinija ir sutinka sumažinti ka
ro jėgas Kinijos pasienyje, jeigu 
ir Kinija sutiks jas sumažinti. 
Andropovas planuoja atleistus 
kareivius siųsti į kolchozus ir 
padėti krašto gyventojams pa
gaminti daugiau maisto.

Kinijos ministers labai paten-i 
kintas, kad galėjo pasikalbėti 
su Gromyka apie pasienio sau
gojimą.

MASKVA, Rusija. — Naujai 
parinktas komunistų partijos ir 
Sovietų Sąjungos valdovas Ju
rijus Andropovas pasakė seno 
komunistinio stiliaus atsisveiki
nimo kalbą, bet su užsienio at
stovais ir su įtakingais Sovietų 
valdžios pareigūnais jis gerokai 
pakeitė toną ir iki šio melo var
totas sąvokas.

l Andropovas visai kitaip pasi
juto, kai jis pradėjo pasitarimus 
su atvykusiais užsienio valsty
bių prezidentais ar ministeriais. 
Tuojau paaiškėjo, kad jis buvo 
•labai gerai informuotas apie 
užsienio valstybes. Andropovas 
tvarkė Sovietų Sąjungos užsie

nio žvalgybą ir buvo geriau in
formuotas negu užs. reikalu mi-I . °

I nisteris Gromvka. Tvirtinama, 
kad jis panašiai elgėsi, kai jam 
buvo pavesta pertvarkyti KGB. 

, Pirmiausia jis j išsikalbėjo... su 
Piianą*- KGB vadais/Jienvs išaiškina po

litinio biuro' nutarimą nesav.i- 
valiauti. Praėjus porai savaičių, 
jis turėjo vadovybėje tokius 
žmones, su kuriais galėjo lais
vai dirbti. Jis išmokė KGB va
dovybę susivaldyti ir aukštų pa- 

1 rrigunu nežudyti,
iki šio meto.

kusi. Sovietų kariuomenės vado
vybė išleido dideles sumas Mig 
lėktuvams gaminti. Izraelis tu
rėjo 17 Amerikoj gamintų lėk
tuvų, kuriais išvaikė visus 
Migus iš Libano. Brežnevas iš
leido milžiniškas sumas, o da
bar ruošia naujos rūšies lėktu
vą. Reikia ir naujų lėktuvų. 
Andropovui gali dingtelėti min
tis atleisti visus aviacijos vadas, 
nes juos reikės mokyti vartoti 
naujus lėktuvus.

Andropovas kalba x 
apie taiką

Brežnevas tikėjosi per devy
nis mėnesius įvesti naują tvar
ką Afganistane ir atšaukti So
vietų karo jėgas. Bet jau praėjo 
veik 3 metai, o Sovietų karo jė
gos turi vesti nuolatines kovas 
14 mylių nuo Kabulo. Sovietų 
karo jėgos turėjo nusileisti 
yisir aukštesnių kalnų, nes 
lis nepakeliamas Sovietų 
riams. automobrliarhs ir 
kams.

Sąla ir afganistaniečiai, bet jie 
pajėgia rasti užuovėją kalnų pa
šlaitėse ir pačiuose kalnuose, tuo 
tarpu rusai turėjo nul.is’i į že
mumas visus karius.

nuo

k> 
tan-

kaip jie darė

suvaldys 
karo jėgas

Susidaro įspūdis, kad Andro
povas pinnon eilėn yra ]>a.>iry-

žymiai

Pirmcn eilėn

žęs~ suvaldyti, ir perorganizuoti 
Sovietų karo jėgas. Jis yra pasi
ryžęs padaryti pakaitas Sovietų 
k a riuoni enės va < 1 o vy be j e. J s 
patars išeiti į pensijų visiems 
senosios žvalgybos vadams.

Niekam ne paslaptis, kad So
vietų aviacija yra labai alsili-

And ropovas t u rėš perorgani
zuoti visas karo jėgas, dirbtu
ves ir karo mokyklas. T« ngas 
gudresnis už Brežnevą. Jis pra- 

v > persiorganizavimo darbą 
anksčiau, negu Sovietų 

kariuomenės vadovybė. Andro
povas tą mato ir turės imtis 
priemonių dirbtuvėms perorga
nizuoti. Tam darbui reikalinga 
Rusijai taika, todėl Andre pavas 
amerikiečiams ir pasakė, k .d jis 
nori taikos-

n pridėjo, kad

pozicijas Mandali
NUTEISĖ KETURIS MAO
CETUNGO ŠALININKUS

GEN. JARUZSLSKIS PRAŠO 
PAPANDRE* >U PAGALBOS

usija. — Brežne- 
dalyvavo Lenki-

MASKVA, I 
vo laidotuvėse 
jos generolus J imzelskis. -lis no
rėjo pasikalbėi su Andropovu, 
bet šis jam p 
laiko. Jam priminė, kad neseniai 
tris dienas Ja 
Brežnevu. Jan
H, ką jis Brcnevui buvo pri
žadėjęs.

Tada Jaruz4skis susitiko su 
graikų premj :ru Andreu Pa
pandreou. Jis taip pat nežinojo 
ką daryti, nis negalėjo Jani- 
zelskiui padėt i Jis prašė grai
kų premjerą.
Vakarų Europ >$ valstybes ir pa
lengvintų ek( dominę Lenkijos 
padėtį, ypač 1 nd padėty su pa
skolomis. Pa p 
ka>p jis galėt

sakė, kad neturi

uzelskis tarėsi su 
liepė neužnvirš-

kad kreiptųsi į

Lietuvių Bendruomenės vardu.
Seimą pradėjo rengimo ko

miteto pirmininkas inž. Antanas 
Mažeika trumpa kalba.

(Bus daugiau)

ndreou nežinojo, 
padėti ir patarė 

kreiptis į Vakirų Vokietiją, kuri 
galėtų paskoli Mi. Bet Jaruzels
kis neturėjo drąsos kreiptis j 
Vakarus. Jis Orėjo, kad graikai 
tarpininkautų

PEKINAS. Kinijos teismą^,! 
apsvarstęs keturių maištingu 
komunistų bylą, juos nuteisė. 
Vienas gavo 15 metų kalėjimo, 
antrasis gavo 13, trečiasis — 
10, o ketvirtas 8 metus.

Dabar paaiškėjo, kad šie ke
turi maištininkai norėjo suruoš
ti sukilimą Hunan provincijoj. 
Jie turėjo viltį, kad iš Hunan* 
provincijos maištas persimes 
per visą Kiniją.

; Jie pasirinko Hunan province 
ją. nes Mao Cetungas buvo kilęs 
iš šios, provincijos. Visi žino, I 
kad Mao Cetungas buvo Kinijos 
komunistų dvasios vadas. Jo įta
ka buvo didelė, bet Kinijos ka
riai nepritarė jo poezijai ir ne
praktiškiems planams. Jo žmo
na norėjo suruošti dar vieną re
voliuciją Kinijoj- Ji buvo susi
tarusi su kitais trim komunis
tais, bet nieko iš to neišėjo. Ge
riausias Mao draugas, sužinojęs 
apie ruošimą perversmą, pra
nešė maršalui Ye, o Sis apsupo 
valdžios rūmus ir suėmė visus 
keturis maištininkus.

Apie Ameriką
Jaruzelskis ir kalbėti nenorėjo 
bet prašė Papandreou padėti.

Beginklis Anglijos policininkas būgnais p 
kad į parlamentą atvažiuoja karai e



Lietuvių tautos žlugimo priežastys
Laiminga toji tauta, kuri turi ir mokinti lietuvių^ jogktUi- 

savo tautiškai susipratusią švie- viai nekultūringi, kad jie pasl-
suomenę bei inteligentiją ir ge
rus savo valstybės valdovus bei 
vadovus. Deja, lietuvių tautai 
šios laimės stokojo..

Ja ' senosios Lie tavos didikai,, 
k f metu s-ularė lietuvių 
šviesuomenę, nevykdė savo tau
tinių uždavinių — nesirūpino 
tautinės dvasios gsi virtimu ir lie-. 
Livišks kultūros ugdymu. Ji 
plepioj p-ad jo kalbėti rusiš-. 
i ■ ir t a mi prisidėjo prie Ue- 
i :vių rusinimo, o vėliau, Tn*- 
1:^<ų bbzgučių suviliota”, ėmė: 
p i$ duoti lenkų įtakai ir pradėjot 
lenkiškai kalbėti bei lenkiškai? 
gaivėti. d. augę lenkindama ki-t 
tus lietuvius. Ir taip pagaliau*

darys kultūringi tik ~ dirbdwmj 
žmonijai bei svetimiesiems, kad 
jiems reikia sukurti kultūrą iš 
lenkų ir rasų kultūrų sintezės, 
kad tik forma gali būti lietu-’ 
viška, o turinys privalp būti in- 
Lernacionališkas, žodžiu, stengė
si lietuvius padaryti be lietuvis-
ko sąmoningumo, kad jie vėl, 
kaip senosios Lietuvos bajorai,

biau, kad tautinius liehfviy šo- 
kius šoka ir šveicarai, lietuviš
kai daioub> ir olahdfci Jr tL

AnalbgįStai galima pasakyti 
apie senosios Lietuvos valdovus 
bei vadovus- Lietuviai, būdami 
gabi ir narsi tauta, sukūrė lie
tusių didžiulę imperiją, bilknt: ; 
nuo Baltijos ligi 'Jtiodųjų jurų,! 
bei jos valdovai..nemokėjo bei1 
nesugebėjo tinkamai tvarkyli ir 
privedė prie jos žlugimo, o tiej 
kurie norėjo ir stengėsi sukurti;
stiprią Lietuvos valstybę i(kara-; 

nustotų darbuotis lietuvių tau-: liūs Mindaugas, valdovas Kėstu
tes gerovei bei pasidarytų šiau-
diniais lietuviais.

Eo ipso buvo skiepijamas lie
tuviams “minority complex” 
(savo tautos menkystės jaus
mas), jie pradėjo nevertinti sa
vo tautos bei nesirūpinti jos li-

tis, valdovas Žygimantas Kęstu- 
tailL), buvo niekšų nužudyti.

Pavyzdžiui, kaip mūsų objek
tyvus istorikas prof. Ig. Jonynas 
(Lietuvių tautos istorija, Kau-^j 
nas, 1928) nurodė,.Lietuvos vai-' 
dovavs Algirdas turėjo progom

Detroito lietuviai demokratai 1982 m. spalio 2 d- su kandidatu 
į Michigano gubernatoriaus postą Jim Blanchard. Iš kairės 
j dešinę: di. prof. Anatolijus Matulis, J. Blanchard ir inž. 
Bernardas Brizgys. Keikia pripažinti, kad J. Blanchard yra 
lietuvių geras draugas. (Ant. Sukauskas)

DETROITO NAUJIENOS
atitrūko nuo savosios tautos, 
palakdama pačią lietuvių tautąį 
didžiausiame varge prie -pražū-į 
ties slenksčio.

Pačiu fataliniu laiku, kada 
kaimynai laikė lietuvių tautą* 
beini rstaričia ir mokslininkai^ 
rūpinosi išsaugoti jos nors palik 
kimą. dr. J. Basanavičius su ki-į 
tais patriotais lietuviais 1883 m.; 
išteido Lietuves meilės laikraštį 
~Aitš‘ą”. kuri pažadino lietuvius> 
iš tautinio letargo 'bei sukėlė; 
lietuviuose tautinį atgiminią,. 
kurio sąveikoj susidarė lietuvio^ 
koji inteligentija, pasiryžusi! 
kurti ir ugdyti pagal savo tau-i 
tos būdą ir jos reikalavimus, kac 
lietuvių tauta būtų stipri ir ne-; 
nugalima. Jos veiklos pasėkoji 
atsikūrė nei ncpriklausoina Lie4. 
tūvos valstybė. ?

JJėl lo mūsų tautos priešai la
bui susirūpino ir pradėjo veikt/ 
Įvairiais keliais bei įvairiais bū-: 
dais (net aukštos kultūros prie- '■ 
danga ir pan., kad tik sužlug-f 
darius Sėtuvių tautinį atgimjinąį 
ir •de'foL'mavus lietuvšką šviesud- 
niėnę. Jie per mūsų prolęnkis-. 
kos ’orientacijos dvasininkus* įv<< 
dv šiam tikslui atsiekti \Troy6sj 
anjdj, kuris ėmė lietuvius bau-į bet/ to -nepakankar reikia visais 
ginti: ^Hetuv škos dvasios nia-l būdais bei priemonėmis žadinti 
nijefnis”, “lietuviškas šovrniz-1 lautinĮ lietuvių susipratimą, kari 
mals”, “Jeluviško idealo kart- jie didžiuotųsi savo tauta ir ru- 
katūrohlis” 4r kitais bauginimais pintųsi jos stiprinimu. Tuo la-

kiniu ir ėmė plaukti į tarptauti
nius vandenis.

Taip pat prie šio ‘"minority 
xmplex” susidarymo lietuviuo
se prisidėjo ir mūsų kalbininkas 
K. Būga su savo sufanizuotais; 
mokiniais (A. Saliu, J. Jakštu, 
Z. Ivinskiu, A. Mažiuliu), kurie/ 
ddėisdami pangermanistų moks? 
tinę propagandą lietuvių tarpe,= 
sukuršino žemaičius, suprūsino; 
sūduvius. Mažosios Lietuvos lie-į 
tuvius ^padarė kolonistais iš Di-| 
Ižiosios Lietuvos ir pačius lie-t 
tuvius pavertė baltais h t.t., kH 
:ais žodžiais tariant — lietuviui 
autos istoriją labai sumenkino.^

Ir šios propagandos pasėkoj^ 
kūrėsi savotiškos rūšies naujas! 
sėtuvių bajorų luomas, kuriems^ 
iar ir dabar, kada musu tauta: 
'iaurr.us likimo pssfatyia ankj in srlpnavajį, savanaudį Jogailą,t 
pražūties kranto, 

javo t;
bei gaivinimu, yra laikoma šiųi 

•lietavių, bajorų atsilikimu nuo? 
kiūlūrbs, anot inž. Ąugustaičio.

K J. GBICIA1 ATŠVENTĖ ;c^''entovę dalyvauti kartu su uu. 
METŲ VEDYBINĮ jubiliejV I jub.hejų sveneran

Y . ciais Gnciais. Trims kunigams
Lygiai prieš 50 metų Kazimie-^ laiminant, K. ii- J. Griciai vėl pa 

ras ir Juzė Griciai sumainė auk- sižadėjo keliauti kartu ir likusį 
so žiedus mūsų laikinoje sosti- šioje žemėje gyvenimą. Parapi
nėje Kaune ir pasižadėjo visą jos klebonas kun. Viktoras Kris 
gyvenimą keliauti kartu. Š. m. j čiūnevičius pasveikino jubilia- 

_ lapkričio mėn. 13 d. giminės, ar- tus, papasakojo apie nueitą jų 
’Pataikaudamas savo žmonoms 1 kimieji ir draugai (virš šimto) Į kelią ir palaimino jų tolimesnę 

rusėms, Algirdas valstybinį ša-| susiriiiko i THevo Apvaizdos1 kelionę kartu, 
vo 4\-stą .padalė rusišku ir se-J .j 
isąją slavu kalbą padarė Lietu-

net 3 kartus išvaduoti latvių 
kraštą (senovės lietuvių kiltį) iš 
vokiečių jungo ir prijungti priej 
Lietuvos rr hiorni sustiprinti^ 
Lietuvą tautiškai, o taip pat 
tvirtai atsiremti į jūrą, tai jis 
dėl savo paikumo (dėl kuni- 
gaikšeių mėlymo kraujo etc.) 
atšis&kė tai padaryti.

fląją -^avų kalba padarė Lietu- byloja:TPra- Dėl to su pagrindu ukrafiiįe-
^r* 1 politika privedė

>L K<^alovič, .ctenįįa po istorii beveik
Rbssii, ^2 p.); žfaąrįai kovojęs dėl

pagrindus lietuvių] Žemaitijos, ja gavo iš Lietuvos 
rusirnnm. Galop, .Imtuvai bei fva}dovo Joga;los (1382)”. Klas- 
dėtuvių tautai buvo tragiška,| jįgu būdu Jogaila nužudė ir 
^d Algirdas paskvrė Lietuva,.! Lietuvos valdovą Kęs-
šavb^edinhr valdyti iš savo sū' mtį. Anot prancūzų istoriko dr.

Bossin (Lith uąnie, Paris,
. .. . . rupxnimads: 3J»e išmintingiausią švitri f. ly33)? jogaila įnielė savo dėdę
autos dvasios suzadinimuj ^Sw^-^ ; į Kalėjimą ir liepė lie

rapes Lietuvos val-^ pasmaugti. 1
K vedė tautinės po- . ^pą^a^’damas uniją Su Lenki- 

. j. - ’įja, Jogkftk pavedė lietuvės¥ėlr
išdavimais. Pradžioj jis susibi-1relkaiU3 
cmliavo su aršiausiu anuo metu j vadovybei, gi Lietu-

vos bVRtima į— Lenkijos um- 
udm-ydamas slaptą^u-įĮ VeraiMn. n|ip tik tuomi jis 

padėjo pematiis lietuvių . sulen- 
Kinimui; kas; šmėnkino laiko 
tėkmėj daugybe lietuvių. Sulig 
Kan. j. Tumo-Vaižganto nuro- 

įdymu (Aušrininkai, šviesinki-, 
kai, 268 p.), pačių lenkų isiori- 

; ka-s prof. A. Lewicki tvirtino:' 
“jogaila ir lenkai;padarė laba- 
gudriai (1386 in.) ir gerai, nes 
tik lėkiu būdu galėję , tikėtis kuo 
greičiausiai tikybimai-tautiniai-^ 

j poJtĮnriai ir kultūringai asimi- 
«duoti lietuvius ’. Vadinasi, Jo- 
I gaila su lenkais suplanavo lietu* 
i 7LUs padaryti lenkais, ir tai pa^i 
1 sekė, nes žinovų apskaičiavimu 

(Z- Stoberski, dr. Pakšio k kitų) 
dabartinėj lentų tautoj yra ke
letas milijonų lietuvių kilmės 

i gyventojų.

^ąvo Tėvynės Lietuvos feetuviš- 
ki reikalai

Tiesa, mes surerigiain Įspū
dingas šokių Bei dainų šventes.

.Mg 
Į&vrL n i 
litikos, bet pąsireiškė valstybės*

.ernnavo su aršiausiu anuo metu} vadovybei, gi Lietu-
Lietuyos priešu kryžiuočiais..» Vos SVRtilua 
1379 m. sr 1 1 ' 1 ' 1
artį su vokiečių ordinu. Ir 1382 

melais nauja sutartimi su vokie
čių ordinu laisva valia vokie
čiams. atidavė žemaičių kraštą} Kž 
iki Dubysos upės. Apie tai dr. M. d
Juras“ (Lietuvių karas su krV

Great 
American 

Dream 
Machine.

čių istorikas prof. dr. M. jffru
se vsk (Istorija L'krajiny,-|ritas 
tomas) Jmnstatavo, jog nūo Jo
gailos valdymo Lietuva įžengė 
į merdėjimo stovį.

Net apie Vytautą Didįjį 3r. D. 
Alseika (Lietuvių tautine idėja 
istorijos šviesoj, 1924 m.) taip 
nurodinėjo: ‘‘Vytautas ne tik 
neturėjo tautinės idėjos, bet nia- 
ža£ turėjo tau-fimo- jausmo i. 
instinkto. Vytautas vadovavosiJ 
savo asmens reikalu, visai nėgar 
vddatria's apie "šėvo tautos atei
tį... Mūsų liaudis Vytauto lai- 
xais ne tik negavo jokių privi
legijų (kaip dare jo brolis Zygi- 
..naiiiasj, bet ir jos padėtis labai 
^ymiai pablogėjo... nuo to žings
nio (savos lietuvškos raštijos) 
Vytautą atkalbėjo ne tik vokie
čiai, bet ir lenkai bei rusai. Kaip 
Kęstučio ir Birutės sūnus nebu
vo visiškai istautėjęs... Vytau-j 
jas, nors ir takntingas žmogus, 
net nepasikėlė aukščiau savo, 
taiko, savo tautos ateities ne
numatė, jokių tikrų idealų savo 
aulai nenurodė..

Gal būt, dėl to Vytautas savo 
pedmiu Lietuvai valdyti ir ne
paskyrė savo brolio Žygimanto.J 
lietuviškos politikos šalininko,, 
>et pavedė Jogailai, kuris labai 
daug lietuvių tautai ir pačiai 
Liemvai blogo padarė.

P. Sodaitis

vakare, *ftą vai., parapijos sve 
Utinėje įvyko Stam puota. Puo. 
tai vtAovtčvp gimmaitis dr. Ra- 
manas Batickas. Pasveikinęs su 
kakta vininkus, puotos pravedė- 
jas pristatė gimines ir artimuo
sius. Kun. Kazimieras Simaitis 
sukalbėjo maldą.

Po pamaldos prasidėjo vaišės. 
Vaišių vadovas paprašė svečių 
prisipilti šampano stiklus ir iš
gerti už ‘jaunųjų’ sveikatą, su.

i giedant ilgiaiįsrių metai
Toliau sekė sveikinimai. Sve

čių -vardu kiek jumorsitiškai pa 
sveikino p. Stasys Garliauskas; 
dramos sambūrio vardu — ak
torius Vincas Žebertavičius; Ma
nus Sajauskas perskaitė šiam 
momentui pntauuntą eilėraštį: 
Lodos, lyg vakar, rodos, lyg va 

Kar tas visKas įvyko, kai mes 
susimainėm žiedus.Kuotakos lū
pos nejučiom suvirpo, ii- akys 
nušvito laimės šypsniais. Kaž 
kaip pasirodė graudu, kartu paė
mė ir džiaugsmas — rodos, vi
sus apkabincum kartu. Ir ver
žiasi džiaugsmo šauksmas — 
žiūrėkit! Tai mano laimė! Ir pir-; 
mas gyvenimo veiksmas. Su- 
sursim mes savo buveinę. Ir sa
vo nuotakai ranką padavęs, mesi 
žengiam abu į pasaulį, nežinant, 
koks laukia rytojus... Bet geras 
Dievulis kelią mums rodė. T^į., 
mingai pragyvenom visokius 
pavojus’’.

Aldona Milmantienė — J. Gri
cienės krikšto dukra — papasa
kojo apie jubiliatus. Griciai iš 
profesijos abudu mokytojai. Mo 
iiytojavo daugiausia Raudėnuo
se, Žemaitijoje. Iš nupasakojimo 
susidariau nuomonę, kad Griciai 
buvo .ne tik geri mokytojai, bet 
ir aktoriah^BC. Gricius buvo ge
ras dekliūilatorrus. Lietuvoj abu 
ouvo įsijungę ir į įvairias orga
nizacijas: buvo šaulys, vadovavo 
jaunalietuvių, būreliams, koope- 
.aryvams įr- daug kur prisidėjo 
darbu. Tokių patriotų Lietuvai 
reikėjo.

Paskutinis sveikino Petras '
'Rūkstelė. Savo žodyje paskubo
mis prabėgo Gricių veiklą Det
roite. Juodu ir čia tuoj įsijungė 
į Zuzanos AiTauskaitės-Miksie- 
nės meno būrelį ir vaidino įvai
rias roles. Neįmanoma čia viską 
aprašyti trumpame rašinyje.

Po sveikinimo, vaišės su šal
tais užkandžiais ir gaivinančiais 
gėrim. tęsėsi toliau.Vėliau pasi
girdo ir muzika. Pirmieji buvo 
pakviesti tradiciniam valsui po
nai Griciai, o vėliau ir visi sve- 
čai įsijungė. Po linksmosios da
lies, žodį tarė jubiliatas K. Gri
nius. Jis savo žodyje padėkojo 
vaikams už vaišių suruošimą, o: 
visiems svečiams — už atsilan
kymą ir gausias dovanas. Sve
čiai gan ilgokai linksminosi, ne; 
ligi vėlumos.

Aš ir rhano šeima sveikiname 
mielus jubiliatus Gricius ir lin
kime sulaukti deimantinio jubi
liejaus. 

* ♦ ♦
DETROITE IŠLEISTOS 

LIETUVIŠKOS ATVIRUTĖS

.MH

£

■ttnarjri , fedH ,W '♦•WVW
_•*« of AnJ, YLį

bėėto hUAw Co tnak« 
drabrrw <xxm «ru« tor y««r». 

Ne*. Bcmd» aoatur* ia tW
■« That vtMtfn jew- dranmt

Hi* tiryrwrr
Mrifcr fvrnmc «»•

Sda nfcii *

1W *• yūu V 'iiVikri X *
.m«H •» - -

lake stock in America-
N > jjkyKy £2 Iat? 1 KX

Grupe iniciatorių: Ona JadeL 
krenė, Antanas Norus ir Valdas 
Staskus išleido spalvotas kalėdi
nes ir kitoms progoms sveikini
mo -atvirutes. Susipažinimas su 
atvirutėmis įvyks lapkričio 28 
d J yrimmdiwiį Jv. Antano pa
rapijos šefėje. Kviečiami skait
lingai atsilankyt.

S ■» *

ST. BUTKAUS KUOPOS 
GERI DARBAI

.<
Antanas Grinius, aprašydamas 

kuopos veiklą, taip kitko rašo, 
kad kuopos kasoje yra 25,167 
doL. Iš velionio Juozo Tamošiū
no palikimo susidariusių banke 
procentų paskyrė knygoms laik
raščiams ir lituanistinei mokyk
lai vrš 1,245 dol., nors vdoiuo 
mylimia ilsiems laikraščiams — 
Sandarai ir Naujienoms nepas
kyrė. Tikėkime, kad ateityje ne- 
ous pamiršta..

Antanas Sukauskas

SVEffil ASTRONAUTAI 
GRAŽIAI NUSILEIDO

EDWARDS AERODROMAS, 
Kalifornija. — Ketuli patyrę 
astronautai antradienį labai 
tvarkingai nusileido Kalforni- 
joje, Edwards aerodrome. “Ko
lumbija'’ leidosi gana smarkiai, 
bet kai ji pasiekė Kalifornijos 
Mojavę dykumą, tai erdvėlaivį 
pasitiko spraustainis lėktuvas ir 
nurodė, kurioje vietoje yra pats 
geriausias nusilėidimi takas.

Tuojau iš “Kolumbijos” išli
po astronautai dr. Joseph P. Al
ien, dr. William P. Lenąįr, pulk. 
Robert F. Overnr^?^ Vance 
J. Brand. Bpmėji du turėjo 
pavaikšėioti^erdvėjė, bet jų dra-
bužių prietaisai neveikė^ tinka
ma. Dabar tas bus
aLiktas 1984 nietaiš?L^'

Astronautai, apžiūrėję -^Šb- 
lumniją”, sėdo. į kitą lėktuvą ir 
išskrido į Texas valstiją/ Hous
ton miestą, kur jie turės papa
sakoti apie 'vsus skriejimo įspū
džiui.

idkiGre ^av taupymo bonus:

(energy!
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JUQZAS ŽEMAITIS

* TAUTOS
Mes č-a, Amerikoje, turime 

du fondus — Lietuvių Fondą ir 
ri rūtos Fondą. Lietuvių Fondp 
piskYtis — remti užsienyje gy
venančių lietusių kultūrinius 

ckius be| lietuvybės iš’aiky- 
iux Pats suaukotas Lietuviu 
I <mdui kapitalu negali būti 
u d namas. Kultūriniams lielu- 
\ -r . rrikalains remti tegalima 
. -įAioti tik gauti už bankuose

Zomą kapitalą nuošiničįaj.
i uitos Fondo visai kitokia 

j > :rl:s. šis Fondas tvarkos?pa- 
siiVuosius nuostatus, kuri , 

įsri atskira? knygele ir pava 
: c ti Tautos Fondo Nuostatai.

-Tenka’* pažymėli, kad laulo
I . iu!n (TF) idėja gimė kartu. 

Vyriausių. Lietuvos IšlaUvi- 
r :no Komitetų ‘(VLfKu), kitaip

:ant, * tą idėją iššaukė pinigo* 
u kalinguinas VLIKpj.siekiams 
vykdyti.

TF, savo., veiklai suštiprinti, 
1 k73 metais insikor^oraVu Xęr\V 
'-'rk’.vsjstijoje, -kaip ne pelno 
k; rporacijaf p a s i v adindamas 
1 rihuanian Natonal Founda- 
t .;H, Ine Jo veikimo sritis — 
v. a Amerika jr bet kur už jos 

ų. Dabartinis adresas — 345 
I /ghland Blvd., Brooklyn, N.Y.

i

T-

Komunizmo statyba -- 900 vergų darbo stovykla.

FONDAS
perduodant laisvajai ir nuo kitų 
valstybių nepriklausomai Lie- 
luvau

Šio Iždo pradžia reik skaityti 
1979 m. šiandien šiame Ižde yra 
jau 112.000 dokrių. Iždas nuo
lat didėja ir reikia tikėti, kad 
neužilgo bus pasiektas miiijoni- 
iiis kapitalas.

Tautos Fondo vadovybę suda
ro kiekvienais metais gegužės 
mėn. visumos susirinkime išren
kama nauja (arba buvusi per
renkama) taryba. Taryba yra 
tyriausia TF galva, kuri, savo 
nuožiūra, pakviečia vieną iš žy- 
nesnių narių, ir mokantį tvar
kyti piniginius reikalus, asmenį 
Fondo valdybai sudaryti; Jo stV ; 
darytą valdyba tvirtina (gali In 
netvirtinti) Taryba. Valdyba rū
pinasi lėšų sukaupimu * ic> vfsa: 
administracija. Ji turi teisės, 
steigti TF padalinius — komi-1 
lėtus ne tik JAV, bet taip pat ir 
kituose kraštuose a (Stovy lies bei 
skirti įgaliotinius. \ ]sų tautos ir valstybės ateities

Tautos ;Fondo garbės pirmi- reikalais besirūpindamas, bet 
ninku yra prel. J. Balkūnas, o! kur atliktų kelionių išlaidas! 
jo garbės nariais — Petras Min- l pats apsimoka.

Kiekvienas kš mūsų lietuvis tu
rėtų gana rimtai pažiūrėti 
VLIKo vedamą politinį Lietu-

m f

" K 1

< i?
Iki

■ -i ‘į. 
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LaiškasRedakcijai
'‘Naujenų’* fapkr. 16 d. laido- 

je ynTi atmuštas žurnalisto An
tano Marmos labai ilgas (su nu
kėlimu į kitą puslapį) strapis- 
nis, kuris, atrodo, yra diktuotas, 
taip sau, paprastai šnekanV'tvir- 
tos rankos kumščiu, daužant sta- 

. lą”, tuomi priverčiant sekreto- 
į riu straipsniu sutalpinti įtūžimą 

išraiškas.
Kadangi straipsnis liečia juo

kų “Magaryčiose” atmuštą ma
no trumpą straipsnelį “Apnuo
ginta menkystė”, tad prašau 
gerb. Redakciją neatsisakyti at
spausdinti “Naujienose” dar ir 
mano keletą žodžių paryškinan. 
čiu paliestąjį reikalą, kurs, man 
labai gaila, kelia ponui Marmai 
pyktb

Kai žurnalistas Antanas 
ma “Naujienose” paskelbė, kad 
prie Prancūpijos konsulato Pa
vergtų Tautų Komiteto organi
zuotose demonstracijose protes
tui pareikšti dėl Sovietams par- , 
duodamų dujų vamzdžių teda- į 
lyvavo tik 10 lietuvių ir kai žur- ! 
nalistas Marma tuo pačiu panei-

Mar.

TF. paskirtis, pagal-jo nuosta
ta, s, šitaip nusakoma:

a) telkia duomenis apie pa
vargtos ųLietuvos; gyvenimą 
į/airiose srityse ir juos perduo
da tiems, k’as domisi ąos dabai- 
Kini:

b) leidžią knygas bei raštiš
kai informuoja apie Lietuvą, 
gi rsina/Įtieiųyos.Įtasvės reikalą 
per -spaudą, radiją, televziją ir 
ruošia paskaitas; ,; v: ų 1; (

c) skatina lietuvius domėtis
bei rūpintis savo kilmės krašto 
kultūriniu bei istoriniu ■' pali
kimu, ir ,

d) piniginiai remia visus 
VLIKo atliekamus politinius 
Lietuvos laisvinimo darbus,/ »

Tautos Fondo lėšas sudaro pa
skirų asmenų bęi organizacijų 
įnašai, aukos, dovanos;* paliki
mai, parduodamų leidinių paja
mos, laikomų pinigų bankuose 
palūkanos bei dividendai ir ne
kilnojamo tūrio pajamos. A.

Įstojamasis TF nario mokes
tis — 100 dolerių. Visumos su-- 
sirinkime už taLgaunama vieno 
balso teisė- \

Tautos Fondas turi ir Lietu
vos Laisves Iždą, kuris 'yra neį 
liečiamas, t.y. — ten susikaupę 
pinigines' au kos; beis visokių/' r ū- 
šių pagal testamentus palikimai 
bus galima panaudoti tik tada, 
kai Lietuva atgaus vėl savo ne
priklausomybę, tas visas sumas

kūnas ir Kęstutis J. Valiūnas.
Ligi 1983 nu gegužės mėnesio* 

t.y. ligi naujos TF vadovybės iš- e 
rinkinio, Tarybos pirmininku « v°s iš rusiškos vergijos išlaisvi- 
yra Aleksandras Vakselis, o val-i nimo darbą ir į to darbo piniginį

rėmėją — TAUTOS FONDĄ.
Dažnai mėtome pinigus viso

kiems niekniekiams, visai už
miršdami^ kad mūsų tauta ir 
valstybė slovi ant prarajos kraš
to. Yra daug atsitikimų, kad pri
artėjus šioje žemėje gyvenimo 
paskutinį laiptą, dar vįs neturi
ma jokio testamento. Nereikia 
pamirštu kad už mūsų . pečių 
slankoja rusams parsidavūsieji 
slapukai, kurie tik laukią tokių 
betestamentinių žmonių mirties, 
jų sutaupytiems pinigams ^fask- 
von pasiųsti. < \

Kas aukoja Tautos Fondui, 
šiam daliniui vadovauja plačiai F tas prisideda prie- kovos už Lię- 
žinomas ne tik visame Ameri-ltuvos laisvę, šios raukos nurašo- 
kos kontinente, bet net ir už jo 
rbų, įvairiose organizacijose pa- 
sižymėjęš'kultūrininkas inž- Jo
nas Jurkūnas. Maloniai jam su
tiko talkininkauti ir kiti plačiai 
žinomi visuomenininkai — dr. L. , 
Kmučeliųnas, prof. M. Mocke
vičius ir jnz. E. Jasjūnas.-šio ko-: 
miteto iždininku yra Latalikiš- 
kų organizacijų veikime plačiai; 
žinomas Pranas Povilaitis.

Kai šiandien ir pas mus lietu 
vius jau pernelyg išsišakojęs ’pi 
nigo gaudymo troškulys, nei ir 
pas. tokius, kuriups tenka skai
tyti gerokai praturtėjusiais, Tau-' 
tos Fondui vadovaujantieji if 
jičmš padedantieji dirba visiš
kai veltui, ir ne vienas iš jų, mū-

dybos pirmininku — Juozas 
Giedraitis, gyvenąs New Yorke.

Kanadoje esančiam TF komi
tetui vadovaują darbštus ir šiam 
darbui' pasišventęs tikras tėvy
nės ^mylėtojas, Kanados lietuvis 
Antahaš Firavičhis. Jo begalinis 
rūpestis, kaupiant Kanadoje pi
niginę yVLIKui paramą, turėtų 
būti tikras ir Amerikos lietu
viams’pavyzdys, nes lame kraš
te, kur yra daug' mažiau mūsų 
brolių *kaip JAV-se, per metus 
jis sukaupė net 50,000 dolerių. 

: Visai .jiepęrsęąiai, yrą įsteig
tas FT komitetas ir Chicagoje.

mos nuo Income Tax.

Julrja Zdanienė ir Petras Šmai- 
žys su savo meno darbais daly
vauja ketvirtoje metinėje “The 

į FineArts Center of Hot Springs” 
narių meno darbų parodoje. Pa
roda buvo atidaryta lapkričio 13 
dieną ir tęsis iki gruodžio 10-tos. 
Lankymo laikas savaitės dieno
mis nuo 10 vai. iki 4 vaL, p.p., 
o sekmadieniais — nuo 1:30 vai. 
iki 5 vai. po pietų. Visi darbai 
suskirstyti į šešias kategorijas: 
akrilika, akvarelė, aliejus, 3-di- 
mensijos, fotografija ir piešimas 
prieštuku. J.Zdanienės paveiks
las “Bangcs ir Paukščiai” laimė
jo antros vietos premiją 3-D ka
tegorijoje. Meno galerijos adre
isas — 815 Whittington Ave..

Garland County, kurio ribose 
randasi Hot Springs miestas,pri
klauso trečiam rajonui (district), 
kuriam atstovavo kongresmanas 
John Paul Hammerschmidt ii 
po lapkričio mėn. rinkimų tame

kurį

Iš Hot Springs, Ark., padangės
pačiame poste pasiliko. Deja, da- gė jo per “Margučio” radiją gir- • 
lant rajoninius pakeitimus, Gar 
land County priskiriamas ket
virtam rajonui (district),
atstovauja Beryl Anthony. Nops 
tas pasikeitimas įsigalios nuo 
ateinančiu metu sausio mėnesio,
bet kongrs. Hammerschmidt at-j nienė (deja, jos visai aš nepažįs- 
sisveikino su Garland County,* 
dalyvaudamas amerikiečių resJ 
publikonų moterų anksčiau su
ruoštuose pietuose. Ta proga čia 
rašančioji įteikė kongresmanui 
knygą “Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronika” anglų kalba, 
radijo valandėlės “Leiskit į Tė
vynę” vardu su padėka už pas
laugumą dalyvaujant radijo pro. 
gramose’ su palankiomis lietu-1 
viams kalbomis.

* ♦ ♦

. Kristina Pajuodis, lankanti šv. 
Jono mokyklos antrąjį skyrių, 
laimėjo pirmą vietą perskaitytų 
knygų konkurse, Garland Coun
ty bibliotekoje. Ji perskaitė 83

boniene ,tykios tiesos atidengimu 
įžeidė Ameriką, tai nvm lygi i 
taip pat kilo mintis kad ponas 
Marma, atidengdamos tiesą »p 
lietuvių tokią menką paramą 
Amerikos prezidentui, patam i- 
vo rusams, suteikdamas jiems 
džiaugsmo, matant pačių lietu
vių spaudoje skelbiamą tiesą 
apie savipešoje nykstančią jų ko 
vos dvasią.

Man atrodo, kad abiejų— žur
nalisto Marmos ir anos ponios. 
Urbonienės — tiesas sugretinus, 
jos tik aiškiai pavaizduoja savi- 
pešos nupeštą (apnuogintą) men * 
kystą Ar dėlto ponas Marma tu
rėtų pykti? ;

Dar žodis šio laiško užsklan
dai. Keistokai skamba pono Mnr 
mos teigimas, kad jis remiasi ma , 
no tvirtinimu apie “Margučio” 
200 “minią’.’, kai aš apie ją tesu- - 
žinojau tik iš p. Marmos straips* 
nio. Jei “Margučio” P. Petrulis 
užsigina tokią žinią skelbęs, tai’ 
jis pastato p. Marmą kiek į keb
lią žurnalistinę padėtį, žurnalis
tas, rašydamas ką spaudai, kaip 
jau savipešos ginčuose įprasta 
pabrėžti.rašinį turį pagrįti fak
tais,kuriuos galima įrodyti.Šiame 
atvejyje žurnalistas Marma tu
rėtų turėti įrašą . magnetinėjedėtą propaganda, skelbusią ten 

dalyvavus apie 200, tai tos tie- .
sos atskleidimas man, kaip "Nau 1 l’tostele)e. Re,k,a manyt,,kad ),s 
nienė (deja, jos visai aš nepažĮS- ij ,^n rir a ;'uras as un-

, v. v, . .. v - Jei kokiu savo grubiu ar nesakyčiau. pagundiską minti, bu- ! . . v „v. v b v
< 1 • • i • I tiksliu žodžiu užgavau zumalis-tent: jei, sakau, ana ponia Urbo- L 6 .i to Marmės orumą ar lietuvių vie 

Į nybę—didžiai apgailėdamas at
siprašau.

Reikšdamas visiems pagarbą,

tu), nuvažiavusi okupuoton Lie- 
von išsiplepėjo, kad jos sūnus, 
baigęs ekonomikos mokslus, ne-

j u t -i ' • i lieku Jūsų “Naujienų”gavęs darbo pagal savo issilavi- J
nimą, šoferiauja, ir tas plepalas, 
kaip “Naujienose” ji savo laiku 
aiškinosi, prieš jos valią buvo 
paskelbtas mažai čia skaitoma
me komunistų spausdinyje, p Į 
Marmai sukėlė mintį; kad p. Ur- ]

Skaityto jas A. Bliūdakis

— Tu,’ latre! Ir vėl tave nu
tvėriau mano obelyje. Jei žino
čiau, kur tavo tėvas, tai viską' 
apie tave jam pasakyčiau!

— Ponuli, tėvas įlipo į kriau-' 
šių medį.knygas, 50 knygų daugiau, negu į 

kiti to skyriaus klubo konkurso 
dalyviai. Kristinos laimėjimu 
džiaugiasi jos tėveliai Robertas* 
ir Stanley Pajuodžiai bei seneliai j 
Juozas ir Elena Pajuodžiai. ;

* * *

Vytautas Tamošaitis, keletą 
metų sėkmingai pravedęs mūsų 
gyvenvietėje BALFo piniginį 
vajų dėl susilpnėjusios sveika
tos iš BALFo įgaliotinio pareigų 
pasitraukė. Antanas Bertulis, 
naujausis BALFo įgaliotinis, šių 
metų vajų jau pradėjo, rinkda
mas aukas prie koplyčios prieš: 
ir po lietuviškų pamaldų arba 
važinėdamas po namus.

Salomėja Šmaižiene
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M'
!

" 'f

Mirtie

..

3 — Naujienos Chicago, 8, Til. Thursday, November 18, 1982

Aleksas Ambrose,

CHICAGO? LIETUVIŲ ISTORIJOS

f autorius, ....
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). ■ 

■ 664 psl., vąrdynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15..

Persiuntimas — $1.

[ SERVE WITH PRIDE IN i 
i THE NATIONAL GUARD ]

įI

£1

j SIUNTINIAI I LIETUVA
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Z5O8 West 69th St, Chicago, ūl 60629 ♦ TeL >25-2781

Didelli pasirinkimai gero, rūiie* Įvairių prekių

MARIJA NORI

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|501 W- f Mh SU Chloro, HL 6O62J ♦ Tel I25-27JJ 

tlLANTlNAi

JAY DRUGS VASTINE
1749 W. 71rt St, Chicago, UI 

« iifmLTGAi arajxrsj receptai • famnu kat raju 
DUMTNAI f KOSOmKOS RE£KK?<YS

Inž. LIŪDA 5 MIKŠYS, 
50 metų stud javęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurie i sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo p įrašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi karu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištrat <as, paruošė tikslius vertimui 

ir patarė mums tyliau studijuoti.

e LITERATŪRA, lietuvių Bteratūros, meno Ir mofeta 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine* 
Krėvės, 'Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis tj 
M. K. Čiurlionio. M. M eiki o, V. KaJubos, A. Rflkitelės ir A. VarM 
kūrybos poveikjlais. 365 puaL knyga kainuoja tik

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raSytojos Ir txi- 
tinią šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes b*J^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygs 
parduodama tik už 82. 1

. LicruV uKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalaucSl 
įdomiai pavalyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės N 
Labguvos apskričio duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai!! 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ntevardžio pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemtiapis. Kaina M,

V KĄ LAUMJS L1M>, valytojos Petronėlės OrintaTfėl attf- 
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprflt Lietuvoje Ir pir» 
maistais bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 ptuūapius, 
bet kainuoja tik 13. 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nestrpn*- 
taa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje*; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje sple Juliaus Janonio gyvenimą Ir po#- 
alia. Dabar būtų ji galima pavadinti kovotoju u! žmogaus teise*. 
Knyga.yr« didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.
—> BATTTKTNfS NOVELAS. M. Eoačenko kūryba, J. ValafZfe 
vertima*. KM pat Knygoje yra 40 novelių. Kaina CX

Knygo* gaunamo* Naujienose, 17W So. Halstad St, Chlcag*, 
rfiaCnm KtaldomK



Dr. Kazvs Bobelis

HQ-00

(Bus daugiau)vardu

aut pečiaus.

ŽEMAITUŠKA

norėjo pakviesti

alksnio krūmo, o šaba gulėjo jo naginės.

18. 19«2

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $406.

ras buvo žmogus, bet visgi numirėliu! Įtaisu, 
kaip žmogų atstumai, kad naktigultan prašot i. 
Kur dėsis, jei bijo dangun. Negi visą naktį įrlv 
kysis po laukus, kada dar taip šalta.

latviu ir estu yra gražiai išs^ile- 
tęs ir ypatingai buvo matomas 

j konfereneijojo -i980v

muo, užgulęs jo. krūtinę. Brežnevas tarėsi su Gromyka, 
prašė rankos padėti atsikelti, tuo tarpų Andropovas .nig-, 
ko neprašė, tiktai Įsakinėjo; Andropovas žinojo,. kę jfeį 
pageidavo iš Amerikos ir mokėjo tyūnjpąį savo mintis 
arverikiečiams išdėstyti. Jis visoms kitoms delegacijoms

šaltis laižė jam pečius, kojas ir visą kūną..'.
Ant rytojaus eidami žmonės surado Gugj gų 

šalusį, Jis gulėją aĄt kūdros b’W vienmarškinis

SANTALKA (BALTIC WORLD 
■ . COUNCIL) ■ ' . " ■

ir World Anti-Communist Lea
gue, yra nedaug naudos. Kai ku
rios. iš. jų yra net neigiamai riu- 
sistačiųsios. prieš Pabaltijo val
stybes, pvz.Freedam House, Ne.w 
York, su kuria mes turėjome aš
trų. pasikeitimą nuomonėmis dėl 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įė- 
skaitymo okupuotomis' valstybėm 

’ tn^/įr, ne£jų pareiškimą,’ykad 
^r^^ti’Hbusę ne būtinai turi 
: sekti J.' A-' V. nepripažinimo po-

kišo Brežnevui trumpą pranešimą, kad jo duktė ir sūnus 
veža užsienin Sovietų brangenybes, krauna savo 
Lichtenšteino bankuose ir ten perkasi namus bei 
administratorius. Andropovas pranešė Brežnevui

naudoti negalime.
.,..7. Tarptautinės organizacijos 
(privačios) .Yra daug įvairių šios 
rūšies organizacijų, bet iš jų,

kūrentas.
nebuvo matyti

— Aš čia,

nusigręžė jis i Kukį, bet jo niekur 
Kur tu, brol, dingai ? * 
atsiliepė numirėlis: — užpečky 

suradau sau rietą.
Geriau pas mane.

Gugis. bet pamanė, kad geriau nekviesti... Nu
mirėlis vis dėlto numirėlis, juo toliau nuo jo, juo 
geriau.. -

— Ne. namo negaliu, žinai, visus nugąsdp 
siu. Geriau eisiu su tavim.

ištisą valandą. . ■ ■
Andropovas, perimdamąs komunistų partijos Centro, 

komiteto vadovybę, atsisakė. KGB vadovybės. Jis buvo,, 
pilnas keturių žvaigždžių KGB generolas. KGB. vadovybę 
jis perdavė ukrainiečiui Vitalijui V. Fedorčįukui, turin
čiam generolo laipsnį. Andropovas vadovavo visai Sovietų 
Sąjungos žvalgybai. Apie užsienio gyvenimą jis yra-tiks-, 
liau informuotas, negu Gromyka. Andropovas atsisuka. 
Londono ar Šveicarijos radiją ir klauso, kas tuose kraš
tuose vyksta, tuo tarpu Gromyka laukia, kol jam vertė-

Palaikome ryši .su Internatio
nal Sacbaroy Committee Da- 
njoję, Human Rightę lntęmaria- 
nal — Londone ir kitomis.

Daugumoje, jvąirioę žjnogaūs 
teisių organizacijos yra didelėje 
Spyiętų disidentų įtakoje, kurie 
nors yra nusistatė prieš Įkomu- 
m'stmę s si teiną, bet remja ben
drąjį rusišką iippęri.alizmą.

Mūsų reikalui, yra naudingi Pę 
vergtų Tautų komitetai įvairiuo
se kontinentuose ir su įaįs.beų- 
dradarbiavimąs turi būti ban
giau išplėstas ir sutvirtintas.Rei 
^yjųgą, k^dkrašių bendruome
nių vadovybės, liepos mėnesyje 
organizuotų masiška lietuvių da 

payergtų tąųtų para- 
minėjimuose, pabrė- 

tebesitęsiančią okųpaci-

SŠ4.0C 
e roo

Ir susiėmę už pąrankių nuėjo...
— Bętį mąu, bfroj, nuostabu, — kalbėjo sker- 

: kieno nevaromas pragaran eitau. 0, dąngun ęjįi $žius žiĄg^niupd^Kias: — kodėl tavęs velniai »ę- 
įvienas bijau. \ [t ■ į

Kokiu būdu gaM kibti, kad aš kryžių ant 
kaklo nešioju. Vėl kam gi varpai skambino, mi- 
ąiąą kunigas giedojo ir šventintu vandeniu mano 
karstą šlakstė, kad velniai galėtų mane kil^i.

— Taip, taip, suprantu, — lihgavo Gugis gal
va. -r- Bet visgi, brol, bloga mirti: tavo piękia ir 
— ne tavo, tavo turtas ir ne tavo. Šta^, kokis 
tųrtingąs buvai, o dabar pas mane ant kampo 
įgyvensi. Nemanyk, brol, kad aš tave gerai penė- 

Pagyvensiu pas tave, ko) mirsi, o tada alų siu; pate nieko neturiu t— ką buvau gavęs iš so- 
|džiaus, jau pragėriau.
t Kukis nieko neatsakė, ir kurį laiką ėjo tylė- 
Į darni. F- ' > <
k * — Štai ir priėjome. — prabilo Kukis. Sker-
• džius nei nustebo, kad taip greitai priėjo šavo 
Imamus. Apsidairė, patsai sau netikėdamas, aplin- 
■ kui. Vieta lyg svetima, bet pirkaitė tikrai jo.

Daug negalvodamas įėjo vidurin. Viskas, kaip 
r buvo. štai, ir pečius, ant kurio jis mėgo, namie 

— Laiko turiu, skubintis man nėra reikto, buriamu gulėti...
— sumojo Kukis: — bet tik šiltas kampelis iž- ) Nusirengė Gugis, nusiavė, autus pakabino 
pečk}-. ir man daugiau nieko nebereikia. ant priepcckio, kad padžiūtų, o patsai, užkopo

MS-OP 
Š24.00 
€12.00 
»-0C

k-o akto principų laužymą. Pra
eitą savaitę Madrido konferen
cijos reikalu aš turėjau du pa
sikalbėjimus sju Valstybės de
partamento pareigūnais.

Labai svarbu, kur įvykš III-jį 
patikrinamoji Helsinkio ąkto 
konferencifa. Jei ji bus vakarų 
valstybių mieste, tai musų daly- 

‘ vavimas įgaus panašias formas,, 
kaip Madride, tik reiks daug sti
priau išplėsti. Jei ji bus rytų 

t valstybių ar sovietų satelitų mią 
ste< tai fizinis mūsų dalyvavi
mas gali būti labai ribotas, pa
našiai, kaip kad buvo Belgrade 
1977 nt • ? ' -5

fyvąvimą 
duose, 
žiant

Madrido konferencija, turėju- 
' si pasibaigti pėr 3 — 4 mėnesius, 
su pertraukomis tebesitęsia ii;

• šiandien — konferencijos daly
viams negalint susitarti dėl iš
vadinto dokumento.

1981 m. rudenį ir vėl .1982 m.
f spalio mėm VLIKas pasiuntė pa 

pildomus raštus, primindamas 
mūsų 1980 metais Įteiktą memo
randumą ir pabrėžiant reikšmę 
stipriau laikytis Helsinkyje pri-

■ imtų principų ir nenusilesti So
vietų Sąjungos Įvairiom falsifi
kuotam ^maMipukaęĮjom. y : l f *
4 Turimomis žiniomis, si: t^sid-’ Madrido 
niojr Madrido konferencija turi1 metais.
prasidėti, jfaptejŠe A. d.,l Šiuo metu VLIKastyja Santai-:

■ 19© metais ib Vakarų valstybės, t kos pirmininkas-ir aš laspareL" 
yra griežtai nusistačiusios laiky. gas atlieku. Finansų trūkumas 
tis nutarimų iškeliančių Helsin- trukdo Santalkos darbą. Estai iy

Vąkarų vaistytu 
ppUbką Ba& Vūp v^lsAybių 

pradėjo rtHiU IULh-

kaisi, jei užvakar dar numirei, ir mes jau tave ( — Kad būtų pas mane šiitą, abejoju. Bet kad
palaidojom? Į-jąu-taip wi, tąį einąm. Tik nesibark. Matai, aš

— Tai kas, kad numiriau? Manai, kacl ąš> ja Įyi^ai girtai ir kojos nįąpęs nebeklauso.
numiriau, negaliu eiti kur noriu?

— Tau gi reikia kur kitur keliauti — dąusfii- [palaikysiu kad nesugriūtai
Ina ar pragaran

iėgus, p taip paf ir skaičiumi m> 
žemi, todėl jų veikla yra dau- 
gįu koncentruojama į jų regū- 
bariues organizacijas.

Kaip minėjome, rengiame ben
dre delegacijk vykti į E. T. par- 
kimentą ir artimai kooperuoja
me ginant Pabaltijo valstybiš
kumą Madrido konferencijoj.

4 Jungtinės Tauntos, dar tebė. 
ra Sovietų Sąjungos ir trečiojo 
pasaulio valstybių dominuoja
mos, tai ten bent šiuo metu 
mums palankių sąlygų nema
tyti. Europos T. P. bando Pa
baltijo klausimą iškelti" į J. T. 
dekolonizacijos komisiją

5. Santykiai su atskiromis val
stybėmis. Su J.A.V., Australija, 
Argentina, Vatikanu, dalinai An
glija, Vokietija santykiai yra tie 
sioginiai.Kitur veikiama per dip
lomatinius atstovus ar vietines 
letuvių organizacijas, ar VLIKo 
atstovus. įteikiant bent kokį 
pareiškimą, yra^ painformuoja
mi to krašto lietuvių organizaci
jų vadovai ar VLIKo atstovai..

6. Tarptautinis Hagos Tribu
nolas^ šiuo metu išeinant iš tarp

keliausime dangun. Dviese bus drąsiau — ir tai,, 
ir man.

— O tu Besibarsi, kad jau pasigėriau ?—k tu
sia numirėlio skerdžius. p

— Na, ką tave barsi, kad jau pasigėrei. Tė! 
man dabar jau kas kita rūpi.

— Na, kad nesibarsi, tai einam! — sako j#n 
skerdžius. — Bet žinai, brolau, tau ilgai t«s 
laukti, nes aš greit nesirengiu dar mirti.

Ai ti I, 19W
SubecripUMi KAtaai

Chicago $43.00 per rear. |244» per 
<x months, $12 00 per 3 moath*. Ir 
sther USA locabtlea M04K per yw 
C-OO per six month*. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year 
ather countries $43.00 per year.

Gugiui rodėsi, kad jis vos spėjo akis sumerk
ti, kai jį kąžkas ėmė žadiutij paliesdamas ranka 
jo petį.

— 1’ elkis, jau męta$ riti ’...

(B’ia

— Gal valgyti nori’ — paklausė skerdžių
- Aš nūnai tavo egzekvijose' trims dienoms pt 
algiau..

— Apsieisiu,
Dar norėja kažką pasakyti Gugis, bet patin

TBI UTHUAMLAM OA&T MWS 

tibliabed Dafiy Xsa0 Soater h? TJrtn—i«ą Kcss Ba*.
fe Katorfe Irtum, CbfciĮe, M. šfefe Tetapus O1-MK

— Ne. eisiu namo. Juk netoli, o dabar žiema 
— atsigulsiu, užmigsiu ir sušalsiu, — lyg švyste
lėjo senio galvoje, ir murmėdamas ėjo pirmyn. 
T'k eidamas užkliuvo už kažko, ir tiesiog prieš 
nosį išaugo kažkaip netikėtai stulpas.

Nustebo senas Gugis, sustojo ir net atsidėjęs 
pasižiūrėjo...

Stulpas.
— Iš kur čia atsiradai vidury kelio? — klau

sia senis. — Juk tau čia ne vieta stovėti.
— Kodėl nę vieta? — nusišypsojo stulpas. — 

Jei stoviu, tai vięta.
— Kaip vieta? — pyksta Gugis. — Juk čia 

vidukelė.
— Tai kas, kad vidukelė. Kur noriu, ten sto

viu ! Kas man užgins...
Dar labiau nustebo Gugis, kad stulpas ne tik 

^ idūkt !eje atsirado, bet dar ir barasi su juo. Nu- 
‘U ęs pasitraukė kelis žingsnius atgal ir žiūri, 
'.et akis išve tęs: mato, visai ne stulpas čia stori, 

i: ris Kukis, kurį vos tik vakar palaidojo ir 
nei-. ,v. h dusią ekzekvijas atlaikė.

! G- ri* pakaušį, truputį nusigando, o 
• >" k. n uu lispjov*-

^3UakjB.Vn
kugtęĘįofeų

pituęųvs w vied všcaiagįu bąu- 
ūį’U Helsin
kio akiv \vą Lietuvai na.ujųųįa.

metais, pjįąą prąsite- 
dąnt Madrido kosūereacųai pa

kinkio aktas jį pasirašusių vals
tybių (35), man teko aplankyti 

, 12 Europos valstybių ir įteikti 
j VLIKo memorandumą asmeniš- 

faktą ir paklausė, kas daryti? Brežnevas niekę nesakė, kai, kitoms Vakarų bloko vals- 
o Andropovas nieko nedarė, bet Andropovo klausimas ty^™s.^uv^0 P^št^ 
kasdięn ris sunkiau slėgė Brežnevą.

Brežnevas nesitaisė. Jis nustojo atvykti į posėdžius. 
Jis pavesdavo Kirilenkui vadovauti posėdžiams, o Andro
povas, palaukęs 90 dienų, pranešė poHtbiuro nariams 
apie. Brežnevo silpnėjančią sveikatą, pranešė apie Brež
nevo vaikų “kombinacijas” ir pats tapo, partijos sekre
toriumi. Generaliniu komunistų partijos sekretoriumi 
tapo, kąi Brežnevas mirė. Andropovas slėgė visus politi
nio biuro narius, bet Sovietų Sąjungas gyventojai, nieko, 
nežinojo apie žiaurią kovą, vykusią tarp silpnėjančio 
Brežnevo ir stiprėjančio Andropovo. ' L ? ''

■ Komunistų partijos Centro, komitetas- politiniu biu
ras ir krašto administracija apie-Andropovo, galią patyrė 
tiktai Brežnevo laidotuvių metu. kaj Ąųęįropoyąš 4jo gar
bės sargybą prie Brežnevo karsto kairės' pusės pirmoje 
vietoje, o visa Rusija ir užsienio diplomatai'matė, kai 
karstas buvo atvežtas prie Kremliaus sienos, o galingiau
sieji Sovietų Sąjungos valdovai buvo sustatyti ant Le
nino mauzoliejaus sienos. . j;■ 

Iš kairės Į dešinę šitaip bpyo išrikiuoti Andropovo 
oarinkti naujieji Sovietų Sąjungos galiūnai: 11; Drimų- 
ehamedas A. Kumajevas, Kazachstano komuxdstų.fpąrti- 
jos vadas, 2. Vladimiras V. ščerblinskis, Ukrainos komu
nistų partijos vadas, 3. maršalas Dimitrijus F. Ustino
vas, Sovietų Sąjungos karo ministeris, atominių jėgų spe
cialistas. 4. Jurijus Andropovas, komunistų partijos 
generalinis sekretorius, prie penkių mikrofęnų" kąlbąs 
visai Sovietų Sąjungai, o. Nikalojus V. Tichonbvas, visos 
Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas, 6, Konstanti
nas U. Černenka, komunistų partijos sekretorius, 7. And
rejus A. Gromyka, užsienio reikalų ministeris, 8. Vik
toras A. Grišinas, Maskvos komunistų partijos vadas, ir 
9. Michailas A. Gorbačevas, Sovietų Saiungos žemės ūkio 
ministeris. Nesimato senio Petšės, Kirileųkos ir visos 
eilės kitų partijos vadų. Jie pajuto Andropovo slėgimą.

Pavyduoliai pareigūnai pranešė Kahfęrnijos _dien
raščiui, kad Andropovas pusei valandos priėmė tilc vice- 

samdo prezidentą George Bush, bet tikrumoje priėmė visą’ Aine- 
nuogą rikos delegaciją, o Gromykai pasakė, kad, ateitų pasL jas paskutines žinias išvers,

yjcyo-

— t S-K-K., sę-

Slegiąnti Andropovo galia
Leonidui Brežnevui mirus, galingiausiu žmogumi vi

soje Sovietų Sąjungoje tapo Jurijus, Vladimiro sūnus, 
Andropovas. Galingu jis tapo žymiai anksčiau, bet niekas 
jo galios nejuto. Ją juto Sovietų Sąjungos komunistų par
ti j a, ją juto atsakingi Sovietų Sąjungos aukštieji parei
gūnai, partijos Centro komitetas, partijos politinis biu
ras. Įvairių kariuomenės šakų vadai, užsienio, diplomatai, 
Tass agentūros vadovybė, aukštesnieji spaudos atstovai. 
Visus Sovietų pareigūnus slėgė Andropovo galia.

Jurijus Andropovas ilgus metus buvo Sovietų Sąjun- 
go^sKGĘ: -^-valstybinio saugumo komiteto— pirmininkas. 
Andropovas buvę paties .^.režhęyę ^pąrėigctaš'v’ąclęvauti 
valstybinio. saugųfeę1.or,gMiižhcijąj.’pficiąliai krašto sau
gumų Rusijoje ir visoje Sovietų Sąjungoje rūpinasi įvai
rios Sovietų karo jėgų šakos — kariuomenė, aviacija, lai
vynas, atominės jėgos, — bet KGB turėjo daboti, kad 
visos šios ginklų rūšys būtų saugios, kad jų tarpe neatsi
rastų maištininkų, norinčių primesti savo, valią sovietinei 
valdžiai, ir nedarytų Įtakos Į valdžios vairą turinčius 
komunistus.

Andropovas buvo ištikimas Brežnevui* kęt Brežnevas 
buvo sveikas, teisingiau pasakius. — apysveikis, ir galėjo 
valdyti Sovietų Sąjungos komunistų partiją ir visą So
vietų valdžios administraciją. Bet kai Brežnevą ištiko 
širdies smūgis Kaukaze. Andropovas pradėjo siekti tos 
galios, kurią turėjo Brežnevas, bet dėl ligos tos galios ne
pajėgė naudoti.

Andropovo galią pirmas pajuto Brežnevas, kai Brež
nevas dar pajėgė stovėti. Kirgizijos komunistų susirin
kime ir kažką dar murmėjo, suvarytiems kirgizams, bet 
niekas negalėjo suprasti, ką jis murmėjo. Andropovas 
Brežnevą paskubomis nugabeno į aerodromą ir išvedė Į 
Maskvą. Ten paguldė Kremliaus ligoninėje ir liepė gy
dytojams imtis visų priemonių gelbėti Brežnevą. Dar la-

meUiBx_________
pusei metu _____
trims mėnesiams 
▼ienazii n^o^isi

aivose JAV viekai
ĮĮĮĮgfohĮĮ -
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VAKARU VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
__ » V « • • • .
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo Hipnam

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06051

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal at-citarima

OPTOMET RISTAS

2618 W. 71st St TeL 737-5149'

Tikrina .S-kLsu Pritaiko okinir^g 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLMS |R 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai. 1—4 popiet,

Ofisc telefonas; 774-2330, 
Rendeacilee feieL: 443-5545

“Prostatos, inkštų ir ilapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 33719 

TeL (813) 321-420$

PERKRAUSTYMAJ

Laidiniai — Pilna apdZMM* 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge ' 
ir VISA kortele*.

E. ŽERRNAS. Tol 925-3063

Apdwustu porkriusfymat 
ii fvairiy efrtvreu.

ANTANAS VILIMAS
T ei. 374-13*2 arba 374-5994

SOPHIE BARČUS
RADUO JE1MD5 VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryto. 
Soties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos g mūšy studijos 
Marquette Parka.

Ved.|i — Aldona D.uku, 
T»M4 77»-1545

7159 So. MAPLEWOOD AV* 
CHICAGO, IL <OC?«

® “Lietuvos Aidai”
‘KAZfc BRAZOtWNYTt 

Programos vedėja

U'diemė W13d WrL vakaro.
Visos tsrdos ji WCEV stotie* 

banga 1450 AM.
SL Petersburg, FU-, 12:30 vai. p.p
ii WITS Stotie*. 11K) AM barus

Chėcajjo, Hitam 
Tekt 778-5378

— Viceprezidentas G. Buslij 
antradienį atskrido į Zimbabvę, i 
kur jis turėjo būti prieš porą 1 
dienų. Jis pranešė vyrausybei, • 
kad skrenda į Maskvą porai ’ 
dienų, bet vėliau atskris. Taip Į 
ir padarė. į

— Viceprez. George Bush pra- i 
nešė Washingtonui, kad Andro
povas pasitiki savimi ir gali 
skelbti trumpus ir aiškius spren- j 
dimus.

r
— Tarp Andropovo ir Brežne-j 

vo numatyto Černenkos negali 
būti jokių nesusipratimų, nes 
Andropovas tuojau jį pašalintų, 
kaip pasalino Kiulenką.

— Sekretorius George Shultz 
grįžo iš Maskvos ir tuojau nu
vyko į Amerikos valstybių dip
lomatų posėdį.

1

TRUMPOS, BET ILGAI

— Klausykis, Ainošiau, tavo 
ta žmona perdaug jau trumpą ’ 
suknelę dėvi. Net žmonės ste-, 
bisi.

— Manęs tai nė kiek nestebi
na. Kad ir trumpiausias, kad 
tik ilgai dėvėtų!

(Tęsinys)

Vladas KUivis

/Fresh Cherries Nest
> In Summer Dessert

I Northwest fresh rweet cherries are popular for fresh eating 
light off the item, but they are also great for creating luscious 
treats like these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cups frosted 
with cream cheese and coconut are the nests for a spirited 
sherry sauce. t

This tamt cherry sauce can be used another time to spoon 
rver delicate crepes, or layer with Ice cream in parfait glasses.

Northwest sweet cherries are on the market from mid-June 
to early August. To make the roost of this short season, » 
fresh sweet cherries whenever the menu calls for fruit. And 
freeze a supply while they Ye at their peak for use throughout

*. «)■ Norttmct fresh 
‘ ■ ■

1/2

fi

sweet cherries 
cup water 
cup rugar 
tablespoons cornstarch 
tableepoons water 
tableepoom brandy, or 
1/2 teaspoon brandy 
flavoring

gogas. Cook 6 romutes. Blend cornstarch and 2 tablespoons 
water. Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thick- 
wiM WRd smooth. Add brandy. Cool. Combine cream cheese, 
2 tablespoons sugar, lemon juice and peel. Mix until smooth. 
Frost outside of dessert cups with cream cheese mixture. Roll 
in toasted coconuL Spoon cherry oauce into Makse

i, Chicago, 8

šį mėnesį suėjo S3 metai nuo mūsų garsaus publicis
to, rašytojo ir gydytojo Vinco Kudirkos mirties-

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

Pūtvio daug kur cituotieji šių 
ciklų straipsniai “Aklatamsių 
nuotykis” (žr. II, 25-38) ir “Kie
no yra Dievas?” (žr. II, 25-28) 
abu parašyti Šilo - Pavėžupyje, 
bet kiek anksčiau, 1922-siais me
tais. Be to Pū vis dar parašė ei
lę straipsnių valstybinėmis ir 
ūkiškomis temomis, kurių žy-

1

1/2

1/2

package (8 oi.) eretm 
cheese, softened 

tablespoons sugar 
teaspoons lemon Juice 
teaspoon grated lemon 

peel
package sponge cake 

dessert cups (6 cups)
cup flsked coconuL 

toasted

vadovautoje

ir 25-tųjų 
Šaulių Są-

mesniuosius įdėjau į jo raštų II 
ir III tomus. Jei neklystu, tuo 
metu parašė ir čia pilnai cituo
tus autobiografinio pobūdžio pri- 
dinimus į Knygmes/. Rūpinosi 
parašyti savo tautinės - sau 1 iš
kęs ideologijos precizišką san
trauką. Toje santraukoje norėjo 
atskleisti šauliams ir visiems 
lietuviams kelą į tolimiausią tau
tos ateitį, kaip jam tasai kelias 
buvo išryškėjęs. Tačiau iki su* 
grįžimo sąjungos vadovvbėn 
jam tai padaryti nepax’yko.

Pūtviui darbuojantis kaime, 
Lietuvos Šaulių Sąjunpos virši
ninkai pasikeitė tiktai vieną kar
tą. Kpt. Pranas Klimaitis 1925- 
tųjų metų rugpjūčio mėnesį pa
reiškė norą atsistatydinti. Greit 
po to, jei neklystu, rugsėjo mė
nesį į jo vietą Krašto Apsaugos 
ministerija paskyrė pulkininką 
Mykolą Kalmantą (tuomet ka
pitoną 8-tajam pulke), Klaipė
dos atvaduotoją, šaulių tarpe po 
puliarų ir gerbiamą.

Centro valdybos pirmininkai 
Pūtvio pasitraukimo metais kei
tėsi daug dažmau, negu viršinin
kai. Nuo 1922-jų metų vasaros 
vidurio iki 1928 m. birželio galo 
taigi, per šešerius metus, organi
zacija turėjo šešiūs pirminin
kus: Vincą Krėvė-Mickevįcių, 

Stasį šilingą, Mat^ šalčių, Teo
dorą Daukantą, Liudą Vailionį 
ir Rapolą Skipitį.
jų pradžioje, sena; am pirminin
kui staiga ir netikėtai pasitrau
kus, pareigas eidavo laikinai ir 
t;k vėliau būdavo {formaliai iš
renkami.

Centro valdybosĮ ir c. v. pre
zidiumo naria visokiais būdais 
keisdavosi dar dagfciau, negu pir 
minmkai. Kai kurje, kaip, pvz. 
Antanas Smet na.lvaldybą visai 
apleisdavo; kj: kurie, pvz. Vin-

Kai kurie iš

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI

K*č“.č rJdybą ClplcLdaVO 
ir vėliau jon grįždavo: eilė bū
davo visose arba beveik visose 

valdybose, bet eidavo skirtin. 1 
gas pareigas.Vieni būdavo visuo
tinųjų suvažiavimų išrinkti na
riais; kiti į valdybas įeidavo iš 
kandidatų sąrašų, nariams pasi
traukus; dar kiti į pasitraukusių
jų vietas ateidavo kooptavimo 
būdu, centro valdybai ir prezi
diumui pakvietus. Dėl šių prie
žasčių truputį nukentėjo šaulių 
Sąjungos istoriografija. Net ir to 
kiam rimtam istorikui, kaip 
prof.dr. Jonui Matusui buvo kai 
kur sunku susigaudyti, ir jo Šau- 
//ų Sąjungos istorijoje pasitaikė 
neikslumų ir pralei dimų. Pavyz- | 
džiui, kai kuriu centro valdybų , 
rinktųjų narių pavardės nutylė
tos, nepaminėta eilė kooptuotų 
narių, vienoje vietoje užmirštas 
net Liudas Vailionis, kaip c. v. 
pirmininkas. Tarp kitų asmenų, 
nepažymėtas ir mano dalyvavi
mas Stasio Šilingo 
centro valdyboje.

1926-tieji metais 
metų pirmoji pusė 
jungai buvo ypatingai pavojingi 
ir jos įkūrėjui ypatingai juodi, 
Vlado Pūtvio santykiai su Są- | 
jungos centru ir su Trimitu bu- { 
vo nutraukti. Viršininkas Kli- 
matis visaip kovojo su užsiliku- I 
šia Pūtvio įtaka, nuolat pasižy
mėdamas šauliškai ideologijai ” 
priešingais veiksmais, kartais, 
atrodo, vaikydamasis net Pūtvio 
šešėlį.Tęsėsi niekad nepabaigia
mi, aršūs, nuobodūs ir nepaliaul 
jami ginčai su kariuomenės vo- 
dovybe dėl sąjungos visuomeniš 
kūmo. Nenusistovėjusi vyriau
sybės padėtis, kunkuliuojantis 
partinis - politinis katilas kenkė 
centro valdybos . pastovumui. 
Taip 1924 m; vasario mėti. 20 d. 
prof. Vincas Krėvė-Mickevičius, 
nesutikdamas su vyriausybės po
litika Šaulių Sąjungos atžvilgiu . 
(reiškiamą per kraštą valdančių 
partijų atstovus centro valdy-' 
boję), atsisakė iš c. v. pirmi
ninko ir c. v. nario pareigų. 
Dviems .savaitėms neprabėgus, 
panašiais sumetimais nuo c. v. 1 
nario pareigų atsisakė iki šiol 
valdyboje tikrai gražiai dirbęs >: į 
Antanas Smetona. Kelis mene- ’ 
sius sąjungoje viešpatavo neti
krumas ir baimė. Buvo blaško
mas! į visas puses. Sekantis pir
mininkas Stasys Šilingas buvo t 
formaliai išrinktas tiktai birželio 
6 dieną. O už astuonių mėnesių, \ - 
1925 m. kovo mėnesį centro vai- g 
dybai pirmmirV^^n jau Matas j
alaus. Kadangi Krėvė t

po atsisakymo pareigų pilsai ne | 
perdavė, galima neprasilenkiant S 
su tiesa pastebėti, jog vienerių 
metų laikotarpyje Lietuvos šau 
lių Sąjungos centro valdybos, 
pirmininko kėdėje sėdėjo trys 
asmenys. Nors visi trys buvo 
Lietuvai ir šaulių Sąjungai nu
sipelnę žmonės, toks vadovybės 
kaitaliojimas atėmė daug bran- į 
gaus laiko, taip reikėjusio kul
tūrinių - ideologiniu uždavinių ; 
vykdymui. Šios sąlygos Klimai- 
čio dominavimui galėjo tiktai 
padėti. ų

(Bus daugiau)

GAIDAS - DAIMID 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2S33 W. 71st Street
Ž 1410 So. 50th Avė., Cicero

f " Telef. 476-2345

4, TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650
Tel; 652-5245

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėja? ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštė* automobiliams pastatyti

JA\* TAUPYMO BONUS

Li>4otnvi^

0>r*kLor>Ę

AM6ULAKS©
PATARNAVIMAI

TURIM*
KOPLYČIAS 

VISOS* MIESTO 

DALYS*.

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS

LAST YMJK 1X0 tt*OOz 
AM WT^W
TX AMf OS J kA 
win mju-ip rr ^o-rcr 
MTMICUKB A TW LAB^ 
CMAJtLM AL MAYU^ 
*WArpw*rr cf TMl d<w

”c w kutt^

tLACXAWK»
U24 W1SST STR8JC1 RiCyablic 71213
UVkM SOUTHWEST HIGHWAY, PUoe Hilu, III 974-4415

BUTKUS - VASARIS

ič California a ve. TeL: LAfay*U« 1*1471



Zarasiškių klubas
ZARASIŠKIV KLUBO
VALDYBOS POSf.DIS

likutį skiriu Naujienų palaiky- J lapkričio 20 d / vai. vakaro pa- 
mui. šia proga linkiu Naujienų rapijos-salėje, oS12 S. WaJUe- 
štabui sveikatos, sėkmės ir iš- na\v Avė. Bus trumpa meninė 

! tvermės jūsų viduose darbuose, programa, šiEa vakarienė. Kv.e- 
I taipgi 1 nksniai sulaukti ir pra- ciame visu: dalyvauti.

Ones le.sti Kalėdų ir Naujų Metų ----—
šventes”. Ačiū už puikius Imkė- T .Vi it 
jimus ir paramą. ' Laiškas Naujienoms

Sekantieji skaitytojai pra- ficH) “Nailjicnų" Red-kto iui! 
lesė prenumeratą melams ir pri- j 
dėjo Naujienoms paremti: Ele
na GiigaLūnas, iš Marqiutte 
Parko $15, P.arias Kraujai?, 
iš St. Petersburg, Fla. — $10, 

! S. Kfcžemėkaitis, iš Toronto, 
! Ont. $10 uz kalendorių, A.
Paškonis, iš Downers Grove, Ill.
— $5, ir John E. McCloskey, iš

i Springdale, Pa. - $5. širdingai
I dėkojame visiems.

Į — Ch’cagos Angl:jGs-Brilani- 
H: tuvii klubo banketas 

if: įvyks lapkričio 20 d. 7 vai. vak. 
šalta-š’-lta va-, 

kar enė. Menine programa atliks ‘ 1 ‘ iIrenos Vriccky’ės baleto studi
jos šokėjos, šokiams gros B’ich-

(>S12 S. WaJHe-

Valdyba.
Lapkričio 14 d. Petro ir 

Blekių namuose įvyko 2 
kių Klubo valdybos posėdis.ScKj 
retoiius Petras Padvaiskas per
skaitė buvusio susirinkimo pro
tokolą. Buvo kiek diskusijų dėl 
spaudos, atseit: vienas laikraštis 
žinias deda be atlyginimo, ant-j 
trasas reikalauja apmokėti. Bu
vo aptarti salės nucma parengi
mams i-r datos. Buvo ilgokai su_ : 
stota prie išvykos į gamtą atei
nančią vasarą. Visi valdybos na
riai sutiko, kad klubas ruoštu iš 
vyką. tačiau šis reikalas bus 
svarstomas klubo narių susirin
kime gruodžio mėn. 5 d.

Klubo valdyba paskirstė mc- jos 
tinęs aukas mūsų kultūrinei
politinei verkiai. Viso aukų ten. J Jaunimo Centre, 
era suma $570.

šiais metais klubas turėjo m 
žiau pajamų.

Po posėdžio ponai Blekiai su- nevičiaus orkestras. Įėjimas .$12.
Į. banketą bilietai gaunami pas ’ 
J. Jckubką, tel. 523-3506, arba { 
pas kitus valdybos narius. (IV.)

i
—Penldadienį, lapkričio 19 d-, 

7:30 valandą vakaro, Marquette. 
Parko parapijos salėje įvyks 
Lietuviu Namu Savininku drau
gijos mėnesinis susirinkimas. 
Bus svarstomi svarbūs dalykai. 
Savininkai prašomi atvykti.

Siųsdami *70 čeki pranešame, 
kad Tampos L'eluvių klubą \ 
kuris įsikūrė 1950 m. ir vadino
si Florida West Coast LiJnua- 
man American Citizens Club ir 
turėjo virš 350 nerių, š m. spa
lio mėn. 10 d. dėl narių sunr- 
ž( j'mo i. negalint išvystyti veik
ios, buvo likviduotas.

Kadangi dalis naiių skaitė 
Naujienas ir duodavo savo skel
bimus, tai is turimų santaupų 
paskyrė $50.

Su d-džia pagarba, 
JciKxs Kalpokas.

Tampos Lietuvių klubo 
pirmininkas

t*-'*!;*'

UtMl ŽMnt — Pardavlinwl 
MUU. SSTATK FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

S NCTARIATAS • VERTIMAI.

_ Namai, — Partimrhmt
REAL 1STATS FOR lALfi

jaus bu v. direktorius. , 
Gimęs prieš 75 metus (gruo-

F-

K z

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas • • 

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. 847-7747

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie ’Ave., — 778-2233 >
trinkusius pavaišino skania 
pietumis.

PATIKSLINIMAS

M. Š., kor.
Jonas Tijūnas, iš Marquette' d<io 31 d.), V. Žilėnas baigė 

Parko, Naujienas parėmė ne $24, 1 le nkų okupuotame Vilniuje lie- 
kaip buvo Naujienų 210 nr. pa-• tuvių Vytauto Didžiojo gimna- 
žymėta, - o 42-m doleriais.

Už klaidą atsiprašome.
N. korek

'ziia ir studijavo Vilniaus uni- 4 - u
į versitele istoriją.
«

: Dar gimnazijoje būdamas 
pradėjo bendradarbiauti lietu
vių spaudoje ir nuo 1935 m. re- 

J dagavo ‘‘Vilniaus žodį”. V. žilė- 
PAVERGTOJE LIETUVOJE ...J pas, be to, dalyvavo .“Kultūros” 

VLADO ŠLAITO POEZIJA , 

“Vagos” leidykla išleido Lon
done gyvenančio poeto Vlado 

i rinkinį “Be 
gimtojo medžio” (142 psl.).

Knyga išleista 7,000 egz. ri-. 
rius ir šaulius, Tėvų Jėzuitų ražu. Joje yra atspausdinti V. I 
koplyčioje atnašaus ir tam skir- Kazakevičiaus parinkti V. šlaito] 

, Mieli., atsiuntė $45 už, tą pamokslą pasakys 4 ėv. J.1 eilėraščiai iš visų per eilę metų j 
Pamaldų melu spausdintų rinkinių. Knygai įžan

ginį straipsnį parašė Eug. Matu- 
zevičus

— Žvejų ir Medžiotojų klubas 
“Ešerys”, per S. Paulauską, at
siuntė $10 Naujienoms paremti. 
Dėkui.

Pavergtoj Lietuvoj

; -— Stasys Tikuišis, iš Rock
ford, Ill., pratęsė prenumeratą 
v:eneriems metams ir pridėjo 
810 Naujienų paramai. Dėkui 
už šią ir nuolatinę paramą.

— Vincent Bigelis, iš Three 
Oaks,
prenumeratą ir $30 Naujenų 
paramai, širdingai dėkojame.

— J. Krasinskas, iš Worcester, 
Mass., rašo: “Siunčiu $30 — už 
pusės matų prenumeratą $22, o

— š.m. lapkričio mėn. 21 d.
Čikagoje minint Lietuvos Kari
nių Pajėgų atkūrimo (‘5-ąją me
tinę sukaktį, H vai. ryto pamal- šlaito ' eilėraščių 
dasmž žuvusius Lietuvos laisvės 
kovose kūrėjus savanorius, ka-j

t švietimo draugijoje, kurios cen
tras buvo Šiauliuose^ Paskelbę 
mokslinių straipsnių apie lietiL- 
vių gabenamuosius, namus ir 
XVII amžiaus ginklų kalyklą 

! Valkininkuose.
(Iš Europos Lietuvio)

čias tai pačiai teroristų grupei. 
Tai buvo Adeiheid Schulz ir 
Brigitle Mchnhaupt. Jos gyvenoj 
Frankfurto priemiestyje. Mano- j 
ma, kad pas jas rastas buvusio 5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga- 
studento Klar adresas ir 1

Klar buvo Heidelbergo uni
versiteto studentas. Jis tapo te
roristų grupės nariu 1977 me
tais. Jis vadovavo vadinamam 
“Raudonosios armijos daliniui’’. 
Jis nušovė JAV kariuomenės 
generolą Frederick J. Kroesen. 
Policija rado didoką kiekį mo-j 
dernių ginklų pas abi moteris.; 
Dalis ginklų rasta ir Klar vien
sėdyje. Policija apskaičiuoja, 
kad visame krašte dar yra apie 
20 jaunų teroristų.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

j ražas. Geri pamatai. Mažas įmok ė j i- 
laiškai.l rnas. Savininko paskola 10%.

j. Brighton Parke.
Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.
2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. -72-ra ir Campbell.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS realty;
2951 West 63rd Street

't
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SS

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekte^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
T»L 927-3559

DĖME SI O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinis- 

kams. Kreiptis:
^5 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775

BOREVIČIUS.
giedos solistas V. MOMKUS.

— Metinę vakarienę ruošia R. 
LB-nės Marquette Parko apy
linkės valdyba. Vakarienė įvyks

* * *
MIRĖ V. ŽILĖNAS

1
VOKIEČIAI SUĖMĖ 
TRIS TERORISTUS

HAMBURG, Vokietija.— Pra- 
iliuštravo V. Barmutė. eitą antradienį vakariniame

į Hamburgo priemiestyje policija 
i suėmė Baader Meinhof grupės 

n V 1 T-l • • . - . I lerorista Christian Klar. Jis už-
Spalio 24 d. Vilniuje mire is-, ... .. xr.-i - tiktas, .bekasant duobe gmk- tonkas Vincas Žilėnas, Vilniaus . •. , z... . • . •• : lams paslėpt. 30 metu vyras ne-letnografnos ir istorijos muzie-.v. J?siojo kitą vardą ir buvo tikras, 

kad policija jo neatpažins. Bet 
policija žinojo,.kad surado patį 
pavojingiausią šios grupės te
roristą.

Praeitą sekmadienį policija 
suėmė dvi moteris, priklausan-

4

W W. Se.
Tat (SU) Eti'ŽtlS

GiUt* krelptir ir tiesiai 1 SLA Centru
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

KOVOS DĖL LIETUVOS

“NAUJIENOS” KIEKVIE?
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

tojo, visuomenės? veikėjo ir rašytojo aUiminimuiu

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
mėtį įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

rusirūpininią - -s . 18.00

SUSIVIENLIIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yri seniausi*, dldž^husia ir turtingiausia lietuvių tratem&UE^ ar- 

ęnuisclja, lietuviams įstiklins! lamaujanti jau per 92 metuK
SLA — atlieka kultūriuiur darbut, gelbsti fcr kitiemi, kuris tuca 

daibus dirba.
^4 —išmokėjo daugiai tep AŠTUONIS MILIJONUS doleris 

apdraudę savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško peiso, 

rtauu patarnauja tik savišalpos pagrindu 
Kiekvienas lietuvis tr lietuviu draugas laU 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

^LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauds — Endearment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančias 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

S-A —vaikus apdraudžU pigia termlnucta apdriuda: už 
11,000 apdraudė rnų temoka tik $3.00 metama.

5LA — kuopa vyra viaose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA islrašytL

ENERGY 
WISE »

Chang* the oil and 4 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608 ~ '

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa 

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose“ ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

JOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

KAIP SUDAROMI 
TEST.LMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau^ 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 

- j WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomit 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj*-

i

I

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NŪS IB AS T YNAI

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

- knygą išleido chicagos lietuvių
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

I z *

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

laikrodžiai te brtufenybfc
Pardavimas Ir Tažšymas 
2*46 Wast S^th Str®^ 
T»L Republic 7-1941 J

PATARIA PREZ. REAGANUI 
SUSITARTI SU ANDROPOVU
, NE W YORK, N,Y,r<K- Vo

kietijos kancleris Helmut Kohl 
į Maskvą pasiuntė laisvų de
mokratų pirmininką ir užsienio 
reikalų miništerį K. Genscherį, 
o jis pats atskrido.} Washing- 
toną paskalbėti su prezidentu 
R. Reaganu. To neužtenka. Kohl 
prašė prez. Reaganą, kad jis tuo
jau susitiktų-su Jurijum And
ropovu ir bandytų susitarti apie 
ginklų mažinimą Europoje. Jei
gu nepavyktų susitarti, tai 
kancleris pareiškė, kad 1983 m. 
vokiečiai turės atominius ap
saugos ginklus.

Bet kancleris yra įsitikinęs, 
kad Andropovas sutiks tartis ir 
susitarti su prez. Reaganu gink
lų mažinimo reikalu. Kancleris 
mano, kad Andropovas yrą rea
listas, jis žino, kad kad ginklu 
komunistai nepavergs pasaulio, 
todėl ir patarė tartis. Kancleris 
Kobl skaitė paskaitą New Y’orko 
vokiečių klube. Į posėdį atėjo 
Henry Kissmgeris, kad galėtų 
pasikalbėti su kancleriu Kohl.

1
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Dr. A. J. Gu&aen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gassen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 

G*Hm* taip pat užaakyti paštu, atsiuntn* ?ek) arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant |1 peraiuntimo išlaidoms

ITR Ha. HALSTZD BT, CHICAGO. IE «MH

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, BL 60629

F2.00

84.00
83.00

6 — Naujlano*, Chicago. 8, DL Thursday, November

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS" .

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITTS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto Ud 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, I1L 60629

TeL: 778-8000




