
i

-X

f
Library of Congress Gr.
Periodical DTvfcibn
Washington, D. C. 20540 J

i

// The First and Greatest
r Lithuanian Daily in America N•••••••••••••••••••••••••••••

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co.. Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
fe'

Nr. 266VOL. LXVI Price 20 c- Chicago, Ill. — Ketvirtadienis. ^Thursday, November 15, 1979

■ ■■ĮSAKĖ IRANO STUDENTAMS 
REGISTRUOTIS DEPORTACIJAI

KONGRESO ATSTOVAI REZOLIUCIJĄ 
PRIĖMĖ VIENBALSIAI

IRANAS RENGIASI NAUDOTI DIDELES SUMAS 
AMERIKOS PREKYBAI BOIKOTUOTI

ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ DR. BOBELIS 
BUS KANADOJE. KALBĖS TORONTE

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, pasitaręs su 
finansų sekretorium ir Federa
linio Rezervų Banko direktorių 
pirmininku,įšaldė visus Irano 
pinigus, laikomus Įvairiose JAV 
institucijose. .

Praeitą naktį Irano Islamo' 
taryba, apsvarsčiusi JAV nuta
rimą nepirkti Irano naftos, nu
tarė išimti iš Amerikos institu
cijų visus Irano pinigus ir ati
duoti juos Europos ar kitų vals
tybių institucijoms. Irano Isla
mo taryba nutarė nustatyti ki
tas sąlygas Amerikos įkaitams 
paleisti. Irano mula Chomeini: 
norėjo paleisti visus ambasado-' 
je laikomus amerikiečius, bet' 
Islamo taryba kitaip nutarė. Ji j 
pareikalavo atiduoti visus Irano ( 
pinigus, o sąlygas įkaitams pa-i 
leisti ji praneš vėliau, l ! . . . . . . . . • ••

Prezidentas Carteris gavės] koklO3e moksl° ]ls ren-
i-'. v, , i giasi studijuoti, su kuo yra su-pranešimą-apie^ retkalavuną-au-Į --... - r-<j ,. . T .■ . y i sitaręs ir ; koki fakultėtą užduoti visus Iranui priklaūsan-. 

čius dolerius, tuojau visus pini- 
. gus įšaldė, kad galėtų .ištirti, 

kokiomis sąlygomis Irano pini
gai buvo padėti Amerikos ban
kuose. Kai kurie pinigai buvo 
padėti dideliais nuošimčiais, bet 
jų terminas dar nėra pąsibaigęs.

Pirma žinia, sakė, kad Iranas 
pareikalavo, kad amerikiečiai 
grąžintų visus pinigus. Vėliau 
buvo kalbama apie 15 bilijonų 
dolerių sumą, o dar vėliau nau
joji Teherano vyriausybė kal
bėjo apie 17 bilijonų dolerių.

Tuo tarpu JAV nutarė imtis 
priemonių prieš Irano studen
tus, besimokinančius Įvairiose 
Amerikos mokslo institucijose. 
Dabar paaiškėjo, kad daugelis 
iraniečių, netekę valstybinės 
paramos iš valstybės iždo, nesi
moko ir nieko nedirba. Neturin
tis užsiėmimo jaunimas pradėjo 

.protestus, kėlė nerimą.
Atvykus Irano šachui nusta

tyti ligą ir pasigydyti, keli Ame
rikoje gyvenusieji studentai 
pradėjo reikalauti suimti šachą*, 
ir išvežti jį Į Iraną. Studentai] • 
ardė tvarką ir protestavo Įvai
riose Amerikos vietose.

JAV vyriausybė įsakė 30 die
nų laikotarpyje suregistruoti vi
sus Amerikoje esančius Irano 
studentus. Jeigu yra pasiryžę ir 
toliau kelti triukšmą, tai bus 
pradėtas deportacijos procesas 
prieš Irano studentus ir juos iš
veš į Teheraną. Prieš 11 dienų 
naujoji Irano vyriausybė užėmė 
Amerikos ambasadą, sunaikino’ 
didoką dalį dokumentų arba iš-j 
vogė, o visus tarnautojus laiko ’ 
ambasados rūsyje. Dabar nori

statyti sąlygas tiems įkaitams 
paleisti.

JAV vyriausybė rengiasi su
imti Amerikoje nerimą kelian
čius iraniečius. Studentai triukš
madariai pirmon eilėn bus su
laikyti ir išvežti i Iraną. Triukš
madariai, dabartinės valdžios 
agitatoriai bus suimti. Jie bus 
laikomi, kol bus aptartas įkaitų 
paleidimas iš Teherano.

Imigracijos komisionieriai jau 
labai atidžiai seka naujai įva
žiuojančius į Ameriką “studen
tus”. Susidaro įspūdis, kad jie 
nori kelti nerimą Amerikoje ir 
privesti JAV vyriausybę ati
duoti šachą dabartinei Islamo 
tarybai.

Iš Kanados Chicagon atskrido 
iranietis B. Fandien. Jis sakosi 

j esąs studentas, bet nenurodė.

sirašęs.
•Chicagon antradienį atskrido 

ir kitas “studentas”, pasivadi
nęs Jahangir Belgian. Jis taip 
pat pasakojo, kad stosiąs į uni
versitetą, bet negalėjo pasakyti, 
ką jis rengiasi Studijuoti. Įtari
mas padidėjo, kai abu “studen-_ 
tus” teisme gynė tas pats ad
vokatas. .

— Suėmus vieną arabą merą, 
atsistatydino 13 miestų merai 
arabai žydų užimtoje Jordani
jos dalyje.

— Alex Seith nori tapti Illi
nois senatoriumi. Jau ruošia rin
kiminę kampaniją.

— Imigracijos pareigūnai Chi- 
cagoje jau sulaikė 3 iraniečius.

ik. ’■ <0^4, ‘ ■ %

Kongreso atstovai antradienį patarė prezidentui Madrido konfe
rencijoje kelti Lietuvos pavergimo klausimą.

DEŠIMT TŪKSTANČIŲ KAMBODIJOS
kariu įžengė i Tailandą

VIETNAMO KOMUNISTAI NELEiąžįA MAISTO 
- ''ŠŪNkVEŽiMiAMŠ ĮVAŽIUOTI Į KAMBODIJĄ ‘

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Dešimt tūkstančių Kambodijos 
karių, visą laiką kovojusių prieš 
įsiveržusius Vietnamo karius ir!j 
netekusių šaudmenų toliau ka
riauti, įžengė į Tailandą. Ne 
vieną kartą buvo skelbiama, 
kad vietnamiečiai nuginklavo į 
visus Kambodijos karius, bet 
vis didesnis jų skaičius pereida
vo sieną ir.-nužygiuodavo į pa
sienyje esančią pabėgėlių sto
vyklą.

Vakar prie Tailando sienos 
priartėjo dar dešimt tūkstančių 
karių, kurie vykusiai priešinosi 
Vietnamo komunistams. Jie val
dė didžiuosius miestus ir uostus, 
bet buvo ir tokių vietų, kurias 
Kambodijos kariai tebekontro- 
liavo. Kambodijos kariai dar ir

KALENDORftLIS

Lapkričio 15: Kolumbą, Al
bertas, Nora; Sniegena, Vaidila.

Saulė teka. 6:38, leidžiasi 4:31.|
■i

Oras vėsus, '1

Prancūzijos prezidentas Valery. Giscard d’Estaing, 
eidamas aukštas pareigas, naudojo jas asmeniškam. 
pasipęlnymui.Dėl to dabar turi daug nemalonutnų..

Traukia teisman

dabar tvirtina, kad yra nemažai 
Kambodijos gynėjų.

SEOUL, Korėja. — Pietų Ko
rėjos kariuomenės vadas, per
žiūrėjęs prezidento Parko nu- 
žud’ no bylą, nutarė patraukti 
tei man 8 korėjiečius, prisidė
jusius prie preziden+n nužudy- 

usmeias didelis 
bet trijmar

Atstovų Rūmuose 
prižiūrėjo kongres- 

Derwinskis ir Frank 
Jiedu labai gerai in-

Įdomi Sveikatingumo sis
temos agentūros studija
CHICAGO. Ill. — Chicagos 

Sveikatingumo Sistemos Agen
tūra . išleido studiją, paremtą j 
statistikos duomenimis ir ilgais i 
stebėjimais. Ypatingai įdomūs.' 
šie studijos paragrafai:

— Vidutinis, amžius JAV-se 
yra 72.8 metai, tačiau Chicago- 
je yra tik 68.8 m. Įtakos turi 
didesnis kūdikių mirtingumas 
juodųjų bei jaunų asmenų šei
mose.

— Net 22.7%_ kūdikių pagim
do motinos, nesulaukusios 20 
metu. Jaunu motinu skaičius 
didėja.

— JAV iš 1.000 kūdikių mirš
ta 14.1 kūdikiai, nesulaukę vie- 
nerių metų, o Chicagoje 21.4. gi 
juodųjų tarpe net 27.8.

— Chicagoje iš 1.000 žmonių 
širdies ligomis miršta virš 566 
asmenys. JAV tomis ligomis 
miršta tik truputį virš 452 as
menų, gi vėžio ligomis iš tiek 
pat žmonių Chicagoje miršta 
virš 216 asmenų, o visoje Ame
rikoje t.ik 178.7 asmenys.

— Amerikoje iš 100,000 gy
ventojų 30.2 asmenys yra žmog
žudysčių aukos ar mirę nuo su
žalojimų, gi Chicagoje tokių 
mirčių yra net tris kartus dau
giau, o dar aukštesnis nebaltųjų 
apylinkėse.

— Lytinėmis ligomis sergan
čių nuošimtis Chicagoje yra ke
letą kartų didesnis už sergan
čių visoje Amerikoje.

— Irano studentai labai susi
rūpinę planuojama jo registra
cija. Jie nenori važiuoti į mu
los Chomeini valdomą kraštą.

Teismas turės spręsti 
įdomia bylą

WASHINGTON, D.C.— Prieš 
ketverius metus Prune Yard 
Prekvbos centre, esančiame 
Santa Clara County. Kaliforni
joje. be savininkų leidimo buvo 
renkami parašai ant peticijos, 
smerkiančios Siriją už sulaiky
mą žydų emigracijos, ir prieš 
Jungtines Tautas, pasmerkusias 
sionizmą. Rinkėjai padavė savi
ninkus į valstijos te’s’v.'a. kaltin
dami nusižengus konstitucinei 
kalbos laisvei. Teismas nuspren
dė. kad savininkai neturi teisės 
trukdyti kalbos ir peticijų, jei 
jos saikingai naudojamos.

Savininkai padavė parašų rin
kėjus ir tą teismo nuosprendį 
į Aukščiausiąjį teismą, kad yra 
pažeistos savininkų teisės, duo
tos 5-ie ir 14-je konstitucijos 
pataisose. Panašiai nusiskundė 
Homan Development Co. ir 
Sears. Roebuck & Co. savininkai.

WASHINGTON. D.C. — At
stovų Rūmai lapkričio 13 dienos 
vakarą vienbalsiai priėmė rezo
liuciją Nr. 200. — telefonu pra
nešė dr. Kazys Bobelis. Vyriau
sio Amerikos Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininkas.

Dr. Bobelis ir ALTa stengėsi 
paveikti Kongreso atstovus, kad 
būtų priimta Lietuvos laisvei 
reikalinga rezoliucija. Prisidėjo 
ir tie Amerikos lietuviai, kurie 
rašė laiškus savo atstovams ir 
prašė paremti Lietuvos laisvę 
liečiančią rezoliuciją.

Atstovų Rūmai rezoliuciją 
Nr. 200 priėmė 390 balsų. Už ją 
balsavo visi posėdyje buvę at
stovai. Niekas nesipriešino. Šią 
rezoliuciją 
daugiausia 
manai Ed. 
Annunzio.
formuoti apie pavergtą Lietuvą 

..ir.abu ne vieną kartą reikalavo 
išvesti Sovietų Sąjungos karo 
jėgas, policiją ir kolonistus iš 
pavergtos Lietuvos.

Iš lietuvių daugiausia prisi
dėjo dr. Kazys Bobelis. VLIKo 
pirmininkas, sakydamas kalbas 
didesniuose susirinkimuose ir; 
kviesdamas visus rašyti savo 
Kongreso atstovams. Ypatingai 
svarbias ir nuoširdžias kalbas 
pasakė ALTos ir VLIKo konfe
rencijose ir kitų organizacijų 

I susirinkimuose. Naujienos, pa- 
gavusios pagrindines mintis, tuo 
reikalu parašė porą įžanginių, 
kviesdamos visus rašyti Kon
greso atstovams. Matyti, kad 
laiškai paveikė atstovus. Jiems 
maloniau dirbti, kai mato, kad 
žmonės domisi kalbamais klau
simais.

Dabar visas reikalas bus pa
siųstas Į Senato užsienio komi
tetą. šiam komitetui vadovauja 
gana gyvas senatorius Frank 
Church. Kad .Senatas priimtų 
tokią pačią rezoliuciją, kokią 
priėmė Atstovų Rūmai, reikia 
prašyti savo valstijos senato
rius pasisakyti už tą pačią re
zoliuciją. Būtų gerai, kad Ame
rikos lietuviai sėstų prie darbo j 
ir pasiųstų senatoriui F. Church 
arba savo valstijos senatoriams 
laiškus, prašydami pasisakyti 
už lietuvių vedamą kovą už Lie
tuvos laisvę ir sovietų karo jėgų 
išvijimą iš pavergtos Lietuvos.

DR. BOBELIS SKRENDA 
KANADON

Dr. Kazys Bobelis, daugiau
sia prisidėjęs prie šios rezoliu
cijos pravedimo, šį šeštadienį 
skrenda į Kanadą ir dvi dienas 
praleis Toronte.

Dr. Bobelis aiškins Kanados 
lietuviams Madrido konferenci
jos reikšmę ir kvies kanadiečius 
daryti įtakos į Kanados vyriau
sybę, kad Madride pasisakytų 
už Lietuvos laisvę, kai klausi
mas Madrido konferencijoje bus 
iškeltas.

Sovietų valdžia bandys suda
ryti Įspūdį, kad lietuviai patys 

džios pozicijos perkant nuosa-Į prisijungė prie Sovietų Sąjun- 
vybes Rivieroje. | gos. Bet Kanados atstovai turi

j mo. Buvo ap1 
būrys kor ’/ uų. 
patrauki, tiktai 8.

Pats svarbiausias Aos bylos 
dalvvis vra Kin- j«e Kvu. Pietų V V 7 4,
Korėjos žvalgybos viršininkas, 
prezidento apsaugos ištikimiau- 

j sias patarėjas. Jam šovė mintis.: 
j kad jis yra vienintelis, kuris 
'gali išgelbėti kraštą nuo labai 
Į ilgai prezidentavusio žmogaus. 
Jis is’vaizdavo, kad turi teisę 
prezidentą nušauti. Dabar turės 
te’sme aiškintis už šį nusikal
timą.

Antruoju nusikaltėliu skaito
mas Kin Kae Won, prezidento 
sekretorius. Iki šio meto jo nu
sikaltimas dar neišryškintas. 
Tiek težinoma, kad žvalgybos 
viršininkas buvo jį įtraukęs į 
pasikėsintojų grupę. Kiti šeši 
žudė prezidento asmeninius sar
gus pagal žvalgybos viršininko 
įsakymą.

— Antradienį teko operuoti 
labai populiaraus televizijos re
porterio Fahey Flynn kulšies 
kaulą. Jis susižeidė krisdamas' 
nuo scenos.

Nesąžiningumai Prancū
zijos vyriausybėje

PARYŽIUS — La Monde ir 
kiti Prpnr^yįjo- l->ik”aščiai pra- 
dėio kelti aikštėn prezidento Va
lery Giscard d’Estaing prasižen
gimus etikai ir panaudojimus 
savo pozicijos valdžioje asme
niškiems reikalams.

Viskas prasidėjo rugsėjo mė
nesį nuvertus Centrinės Afrikos 
Respublikos valdžią ir “impera
torių" Bokassą I. Laikraščiai ra
šė, kad 1973 m. prezidentas, ta
da buvęs finansų ministeriu, 
priėmė iš Jean-Bedel Bokassos 
deimantą virš $200,000 vertės.

Dabar La Monde išspausdino 
raportą, kad Graikijos valdžia 
leido prezidentui G. d’Estaing 
pirkti savo krašte 1,500 akrų 
geriausios žemės 
Graikijai įstojant 
Bendrąją rinką.

Laikraščiai taip 
apie ministeriu pirmininko Ray
mond Barre panaudojimą val-

už

pat

pagalbą
Europos

praneša

Kiek prezidentas įšaldė 
Irano pinigu

WASHINGTON. D.C. — Vi
siems norisi tiksliai patirti, kiek 
prezidentas Carteris įšaldė Ira
no pinigų. Irano islamistai rei
kalavo grąžinti jiems $12 bili
jonų. vėliau $15 bilijonų, o dar 
vėliau Teherano radijas prašne
ko ir apie 17 bilijonų dolerių. 
Tikrumoje dabartinė Irano val
džia gali turėti pretenzijų į $5 
bilijonus, kuriuos Irano šachas 
inėestavo į įvairias JAV bend
roves. Visi šie pinigai investuoti 
ilgiems metams.

Tuo tarpu kiti $7 bilijonai, ku
rių mula Chomeini nori, pri
klauso privatiems Irano pilie
čiams. Irano valdžia neturi tei
sės kištis Į privačių Irano pilie
čių pinigus.

būti informuoti apie Sovietų 
klastą ir melą. Madrido konfe
rencijoje reikės rusų paklausti, 
kada jie rengiasi iškraustyti iš 
Lietuvos ir kitų dviejų Pabalti
jo valstybių savo karo jėgas, 
policiją ir derlingiausiose vie
tose apgyvendintus rusus kolo
nistus.

DR BOB* U' DIRBA.
1UCAI JĮ ŠMEIŽIA

D.. K. Bobelis buvo veiklus 
ALTos pirmininkas, o kai tapo 
išrinktas VLIKui vadovauti, tai 
labai gyvai judina Lietuvos lais
vės reikalą Helsinkio aktų ribo
se. tai rusai pradėjo jo neap
kęsti. Jiems buvo labai nema
lonu. kad dr. Bobelis buvo Bel
grado konferencijoje ir priminė 
rusams, kad Lietuva turės būti 
laisva. Konferencijos pirminin
kas Goldbergas priminė, kad 
JAV Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos nepripažįsta.

Gaila, kad ir lietuvių tarpe 
atsiranda grupelė politikų, ku
rie dr. Kazį Bobelį šmeižia, kaip 
tai daro rusai.

f



ROMO GIEDROS PASKAITA AME-
RIKOS L1ETUV1V KONGRESE i buvo labai nelengva

. Į Ne ką lengviau pasidarė išė- 
Skaitė šių metų spalio 14 d. Hollenden salėje, Clevelande. jUSt o kai kuriais atvejais netgiGerbiami pdnai ir ponios!Leiskite :š visos širdies pasveikinti čia susirinkusius devinto Amerikos lietuvių kongreso dalyvius ir svečius.Už tokį apsilankymą Klivelen- de aš esu dėkingus ALtos vadovybei, kuri mane pakvietė pasidalinti savo mintimis be*i įspūdžiais, tačiau nelaikau, kad apsilankymas yra atsitiktinis. Kodėl? Todėl, kad esu lietuvis. Todėl. kad gyvenu Jungtinėse Amerikos Valstijose ir todėl, kad mane taip pat, kcip ir jus, jaudina tos pačios problemos.Kas yra lietuvis ? Koks jis turi būti?Savo kalbą apytiksliai padalinau į dvi dalis. Tos dalys, jose išreikštos mintys pastoviai susipina ir tarp jų nėra griežtos ribos.Pirmoje noriu truputį paliesti savo gj’venimą nuo 1962 iki 1979 metų. Antroje apžvelgsiu bendrus dalykus.Savęs ir .savo pergyvenimų nelaikau unikaliais. Tokių, kaip aš, Lietuvoje tūkstančiai. Mumyse atsispindi ir mūsų tautos tragedija ir jos atkaklumas — užsispyrimas, siekiant savo tikslo, ir pastovus 1 . T___

mas.1962 metais' Yiėbegalėdamas susitaikyti su melu, nuoboduliu ir artėjančia Įierspektyva tarnauti sovietinėje armijoje, nusprendžiau su draugais pasinaudoti nedideliu kėlurviečiu lėktuvu ir pabėgti į kaimyninę šv-e- diją. Dėl techniškų kliūčių mūsų bandymas nepavyko. Neužilgo buvome areštuoti ir tardo-

mi Rygos, saugumo kardoma- sunkiau. Lageryje mes risi bu- jame izoliatoriuje. Po tardvmo vo,ne 6’^ūs, o laisvėje aš pair teisino kurį laiką išlaikyti tekau i Pr«šišką aplinką. Visur įvairiuose kalėjimuose buvome nugabenti į Mardvijos autonominę respubliką, garsėjančią visame pasaulyje savo “pataisos darbų” lageriais. Tais, 1962 metais, jos teritorijoje buvo priskaičiuojama iki 7 politinių kalinių lagerių. Lageris numeris 11, kuriame buvau įkalintas, turėjo apie 2 tūkstančius su viršum, taip vadinamų, ypatingai pavojingų valstybinių nusikal-i tėiiu. Apie 300 iš jų buvo lietu; Padėjau ieškoti keta taktų viai, o didesnė dauguma iš jų - -buvę miško broliai - partizanai. ”ruo reikštis jų spaudoje. Be lietuvių buve daug ukrainiečių, latvių, estų, rusų ir kitų tautybių žmonių.Lietuviai Laikėsi labai vieningai ir draugiškai. Jie turėjo didelį autoritetą kitų kalinių tarpe, Keletą jų noriu paminėti. Tai, amžiną atilsį. Mečislovas Kybartas, Jonas Kadžionis, Jonas Protusvečius, Algirdas Pe-' trusevičius, Vytas Bastys, Palys Galdikas ir visa eilė kitų, drąsių ir morališkai tyrų asmenybių. Ten pat susipažinau su Baliu (Gajausku ir Viktoru Petkumi, ta^į" 7rrtki-Lkurie ,,daba.r P«ka«oH»*t j teisti ilgomis bausmėmis.

vyravo baimės atmosfera, neaiškūs ir menki poreikiai iš gyvenimo, kcnforinistinės nuotaikos. Paskutiniu metu nuotaikos yra labai pasikeitusios, nes kai per vakarų radiją ir pogrindžio spaudą žmonės sužino apie režimo daromus, nusikaltimus, kai išgirsta kovotojų pavardes, jie pradeda galvoti ir apie savo patriotines pareigas.Apytikriai nuo 1973- metų aš
Į SU lietuvišku pogrindžiu ir kartasMano veiksmai kai kuria prasme neWivo pakankamai efekty- . vūs. Aš nepadariau to, ką buvau sugalvojęs, nes gyvendamas provincijoje ir būdamas nuolatinėje saugumo priežiūroje negali padaryti tai, ko norėtumei.! Paskutiniu metu, prieš išvykstant iš Lietuvos, palaikiau glaudžius ryšius su rusų nacionalistais ir demokratais, ieško- i dainas to, kas mus vienija ir to, kas mus skiria. Man atrodo, nors aš neturiu tikrų žinių kad tas kontaktavimas nėra nutrūkęs.1978 metų jkivasarį, kaip tik Beveik visi kalinimo metai dėl to aktyvaus kontaktavimo prabėgo tame pačiame vienuoliktame. 19G6 kovo 10 d. mano ujamos prašymu ir tddėl, kad 1962 balandžio mėn. buvau nepilnametis, bausmė buvo sumažintas per pus.1967 metais išėjau iš lagerio, i tik po trijų dienų apklausos ir Čia sunku suminėti visus pasi- tik tada, kai pasidarė aišku, kad tyčioj imus, nuoskaudas ir pa- sudaryti bylos nepavyks.

Marč“j!iors!e~

Sovietų Sąjungos pilietybės 
įstatymo interpretacija -

Šiomis dienomis JAV V aisty sidomėta lapkričio Naujienų
bes departamentas atsakė į Pa editorialu išspausdintu lapkri-

čio 10 d. numeryje. Lygos suei
ga priėjo išvados, kad oi gąni-

baltijo Advokatų ir TeisininkųLygos užklausimą, kad būtų interpretuotas Sovietų Sąjungos pilietybės įstatymas. Tas .| įstatymas’ įsigaliojo, š. m. liepos į vyr. prokuro Benjamin R. Cizacijos teisinis patarėjas išgau 
tų iš Valstybės departamento

M.

ir bendros platformos ieškojimo aš su žmona buvome saugumo darbuotojų sulaikyti Maskvoje, iškratyti ir nuvežti i Vilniaus saugumo komitetą, žmoną po apklausos paleido. Mane išleido

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

• - ’ - - - ' . - , -f.

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
andH, was increased to 6XA%.

This 614% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the ’ 
improved yield will 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 _

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^2% interest rate, 
together with the tax advantaged 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond- a-Month Plan where you 
bank, Bonds are sffčl 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

Tardymo melu, stebint tardytojo reakciją į užduodamus klausimus ir pasakytus atsakymus, man paaiškėjo, kad tardytojas Urbonas labiausiai neapkenčia ir bijo’ 2 žmonių. Vienas iš jų rusas Sacharovas. Kitas lietuvis vyskupas Steponavičius. Mano trumpalaikio arešto metu Gajauskas jau buvo nuteistas, o Petkus dar laukė teismo, bet apie ji tardytojas Kažys kalbėjo kaip jau apie nuteistą. Iš jo kalbos galima buvo suprasti, j kad Petkus bus teisiamas mak- ‘simalia bausme jam inkrimi- inuojamo straipsnio ribose. Taip ir buvo. Iš to visiškai aišku, kad tikrieji padėties šeimininkai yra ne teismas, o saugumas, kuris ir sprendžia politinių kalinių ■bylų likimą. Ir n v tik politinių kalinių! Saugume komitetas yra valstybė valstybėje, disponuojanti moderniausia technika, neribotas lėšas ir gerai ištreniruotus kadrus.Mane jie nedviprasmiškai įspėjo. Pakliuvus už panašų dalyką ir su panašiais įkalčiais dar kartą, manęs laukia 7 metai griežto režimo lagerio ir penki metai ištrėmimo.• Aš pats puikiai supratau, kad jų žodžiai yra tikra tiesa, bet supratau ir tai, kad gyventi taip, kaip gj-vena tūkstančiai ir tūkstančiai, nenoriu ir nebemoku. 
Aš nuo 17 metų nc'pritapau prie .tos sistemos ir laikiau žemiau i mano žmogiško orumo veidmainiauti, meluoti i.- gyventi m^ži- 

į noje baimėje ir nežinioje.Man užteko tos patirties, kurių igijmi lageryje, bet niekada nealmesčiau galimybės pakliūti iš naujo. Tai, kad. ir košmarai pasikartos irgi nebuvė paslaptis.

So you see, štockK^ ^*a™crbefore-

Valstybės departamentas da bar atsiuntė Lygai dėl to naujo Sovietų pilietybės įstatymo išaiškinimą (statement). Ta interpretacija ir aiškinimas palengvins naturaiizuotų Amerikos piliečių, kurie yra gimę Pa baltijos valstybėse, to Įstatymo pritaikymą.Pažymėtina, kad Valstybės departamento to Sovietų piliė- tybės įstatymo interpretacijos ir paaiškinom pilną tekstą išspausdino Chicagos Economist Newspaper (lapkr. 7 d.) ir kai kurie kiti anglų kalbą laikraščiai. Lietuvių kalba interpretacija ir aiškinimas paskelbti Naujienose (lapkr. 10 d.) ir kt-

viletti susitarimo nuorašą, padaryto su Sovietų teisino pirmininku Lev Smarnovu. kuris įkinkysiąs rusus gaudyti. Ame, rikon įvažiavusius karo nusikaltėlius. Apie tą susitarimą reporterė Eile Warre paskelbė Chicago Sun-Times dienraščiui. ’ • J *Iš ten žinome, kad Smirnovo pagalba amerikeičiai rengiasi pasinaudoti tiktai ateinančiais metais ir kūd JAV Kongreso prokurorui reikėsią $2.200,000 apklausinėjimams privesti.Kcn i greso atstovai šia proga galės paklausti p. Civiletti, ar ka o kriminalistai bus ieškomi ir So vietų karo jėgos valdomose si i tvsė? Atsakymas, aišku, bus neigiamas. P. Civiletti ir Į gal- Praeitą sekmadienį įvykusioj neat6jc mintis,Pabaltijo Advokatų ir Teisi- kad rusų valdomose srityse gyvena neVaza (keramika)i ninku Lygos sueigoje ;žinta ir padiskutuota Valstybėsdepartaniento prisiųsta opini- į ja ir interpretacija dėl Sovietųpilietybės įstatymo.Taippat su 1o e<litorialo).
susipa- 2,000 ,bet 10,000 karo metuDar gyvai prisimenu 1962 metų rudenį, kai mus keturis bendra- bylius 4 dienas išlaikė mirtininkų kameroje. Tomis dienomis aš nieko nesupratau, bet sugretinus tų dienų Įvykių chronologiją išlaiškėjo. 1962 metų rudenį Kubos krizės metu sprendėsi taikos likimas. Dar niekada pasaulis nebuvo taip arti karo ribos. Pasikartojus analogiškai situacijai, atidaromi lageriuose seifai, išimamos slaptos instrukcijos, kuriose numatytos priemonės, taikytinos politiniams kaliniams. Nesuklysiu pasakęs, kad karo metu visi politiniai kaliniai ir šiaip nepatikimi režimui bus sunaikinti fiziš-|joms paaiškinau, kad pasiliuo-j j- Įsavau iš darbo, išsiregistravau Turėdamas prieš akis tokią gyvenamosios vietos, atida- perspektyvą

prieš žmoniškumą nusikaltu šių žmonų,bet jie jų nerandą. (Citata paimta iš “N.” lapkri------------------ ------------------------ Lygos narius ši žinia smar- Nuyykęs Į Maskvą, Amerikos; kiai sukrėtė ir pažemino laisvo pasiuntinybės konsulini skyrių, į krašto pagrindinius principus, buvau labai pritrenktas, nes se-į ir kai kuriuos išgąsdino, nes kretc'riate radau tuos pačius če-j toji sistema veržiasi pirmyn, o.k istišk.us veidus. Moterys — rusų pilietės, kurios ten dirba, kaip vėliau man aiškino konsulas Pringlis, yra sovietinio saugumo agentai. Paklausiųjų apie vizą į JAV, pastarosidš- -įjakišusios užpildymui blankus labai gin

nesitraukia atgal. Jeigu JAV priims Lev Smirnovo susi tarini ąsų prokuroru Civiletti, tą- , da žmogaus teisių sąvoka bus sukompromituota. Jeigu sutartimi ieškoma tariamų, karo nusikaltėlių JAV-bčše", tai ar. ne-biai ir šaltai, įžeidžiančiai atsa-1 reikėtų jų paieškoti SSSR okų- kė, kad dokumentų paruošimas j puotcSe srityse. Šiais aktualiais užims apie 2 menesius laiko. Aš j klausimais susirūpino Pabalti-i jos Advokatų ir Teisininkų Ly " ga, daugiau1 negu kitos orga'ni- ... j zacijos bei mūsų veiksniai nesnusprendžiau &a-.Vjau į miliciją visus asmeniškasnraniatcT neioiamas h- - bitinai. Man užtenka visko. Jei dokumentus ir išleidau visas as-Į - ■ ’ ‘yra galimybė, reikia emigruoti.‘.menines santaupas Aš įrodinė-j1977 metais, bandydamas pa-]jau, kad nebegaliu būti žmogus
zacijos bei mūsų .veiksniai, nes

• r ' * ' ' ’ * " ” - ■ 

galimas to susitarimo pasek-,
i mes. Lygos Ko/esp,gal tėvo iškvietimą atvykti pas sovietine prasme ir kad tokiąji į JAV j svečius, praslinkus padėtis gali privesti prie tragiškiem mėnesiams po dokumen- kų pasekmių. — Mes nieko ne-i tų vizai gauti užpildymo ir pa- žinom. Grįžk namo ir lauk,registracijos [ atsakė pastarosios “Tai gal nra-J;-------------> Į j tęsti vizą, —

BiznyjeI Prieš metus su draugu sųtla- davimo į vizų ir registracijos Į atsakė pastarosios “Tai gal pra-l™” beijd.rQv^ įs tui;eį° Po skyrių, buvau iškviestas į j tęsti vizą, — “Mes nieko neži-Įi mą’ ° ato‘5i£ra Pinl^s- - 
į Klaipėdos saugumo skyrių. Inom, grįžk ir lauk. Nieko nerei- Ten man oficialiai pareiškė, kad'kia pratęsti.” išvykti į svečius neleis, bet pa-1 “ siūlė palikti šalį visam laikui. cijOs karuselė. Po lokid pasiūlymo praslinkus metams, gavau iš tėvo iškvieti-' mą nuolatiniam gyvenimui ir . padaviau dokumentus. " j Viskas klostėsi taip, kaip ir buvo žadėta, nes praėjus 3 mėnesiams nuo dokumentų padavimo, man ir mano žmonai buvo išduoti užsienio pasai ir vizos. Tačiau pasiliaigus vieniems nesusipratimams, sekė kiti, mažiau suprantami, bet nemažiau grėsmingi.

— Dabar jis turi pinigus, o o - . t • ., ... ,. >aš patyrimąPrieš akis vėl sumirgėjo poli- 
inc V a a j .Sėdėk ir lauk?! otpw.rcv • K i l t (Bus daugiau) fiJPYMO

( SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSWtfDIW/Mr
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

YOU'LL, RUN INTO trouble if 
there's a sudden stop which

Everyone has chain fever and we've 
got the selection and prices toprove it 

All styles ...ail widths ano 
lengths... all’great value and all

in 14k gold
40% off
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IF YOU DRIVE AT THE 
A/ZM.4/4X4/ SPEED ST ' Y IN 
THE LANE.

/

14k Gold Charms — 30% off
14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals — 30% off



ALGIS TRUCHANAS
Rašo VLADAS RASCIAUSKAS

(Tęsinys)Iš Strachano mudu su John pažiūrėsiu, kaip čia viskas at- Murphy grįžome vakare, prie rodo, prietemos. Jis vairavo, nes mašina buvo jo, tai geriau ją pa- dyti lėktuvėlį? — paklausiau, žino. Kelias buvo geras, bet rei- į — Gali, — jis man atsakė. — kia jį pažinti. Labai jau sukinę-’ Dabar Hobarte yra keli lakūnai, josi įvairiausiomis kalvomis, kurie mielu noru keleiviams pa- Vietomis privažiuodavome prie rodo salos grožybes.- aukštų kalnų.Dikta moteriškė, važiuodamas į Hobartą galvojau, pagamino skanią užkandą ir papasakojo įdomią istoriją apie Truchaną ir josios vyrą. Jai buvo labai malonu pasakoti, o man buvo dar smagiau, nes aš tiktai dėl to nuvežtų į pačią Tasmanijos gi-. ir važiavau. Gaila, kad jo gyvo neradau. Jis, nors ir nešnekėjo, bet Truchaną labai gerai pažino ir jį labai gerai prisiminė.• Kai atsisveikinome, tai ji už užkandą nieko nenorėjo imti, o aš būčiau pasiryžęs dvigubai jai sumokėti. Man ji papasakojo įdomų epizodą; kurio niekas kitas nebūtų prisiminęs. Tasmanijos sargas, privažiavęs prie | Truchano kajako, apiplaukė aplinkui, pasižiūrėjo ir, 'nieko nesakęs, nuvažiavo atgal, o Tru- chanas ir toliau kajake knygą skaitė.Patyriau, kad Truchanas norėjo pažinti visą Tasmanijos augmeniją. O ten buvo tokių augalų, kurių jau nebuvo Australijoje, o ką jau bekalbėti apie Afriką, nuo kurios Australija buvo atitrūkusi. Taip ir Tasmania yra nuo Australijos atitrūkusi. Jeigu Australiją ir. Tasmania galėtum sustumti ir tarp jų truputį gumarabiko papilti, tai jos suliptų... arba taip man atrodo.Važiuodamas namo pasižiūrėjau į laikrodį ir pamaniau, kad mano laikas labai greitai bėga ir kad jau prabėgo trys dienos, o aš apie Truchaną vis dėlto labai mažai' patyriau, žodis čia% mintis ten, bet koks jis iš tikrųjų buvo, tai aš ir nežinau.Savo rūpesčiu pradėjau dalytis su Murphiu. Jam atėjo geniali mintis. Jis patarė man paimti lėktuvėlį ir apskristi visą pietų Tasmaniją. Aš jau buvau vakaruose ir rytuose, bet dar nemačiau, kas salos viduryje darosi. Jeigu jau negali įvažiuoti, galvojau; tai nuo viršaus

— Ar Hobarte gali nusisam-

— O kiek jis kainuos? — dar paklausiau.— Negaliu pasakyti, — jis man > atsakė. — Kai grįšime į Hobartą, tai paklausiu.Taip ir padarė. Tai aš tuojau ir paprašiau, kad rytoj mane
, Keliautojas Vladas Rasčiauskas šiuo asiliuku įjojo Į Jeruzalę

y- bus kiek šiltesųi.ru ^siskyrusi, :ygiai ir Ii vi jos" giausia Tai šitaip sovietų saugumas, tėvai divorsuoti, bet ubi šios po-i stuvių baliu- Betv Scliuei-i
to ir Slava pradingęs. apie jį Į Betty Šelmei nebegirdėti. . ru išsiskyrusi,daro pinkles. Terlecko sti užsie- ros susitikusius v< nio žurnalistais susitikimas pa- jc. Prieš 26 metus gal sovietinę “teisę” yra nusi- der po kelete* menesių su kaitimas. inu vyru draugavimo susituokė.) Į Jų vestuvinis valcšs nelabai, vykęs. Kas kita Livijus ir Michael! į šokis. Jiedu prus vestuves tris' bendrai gvvene, ruošėsi

Šįmet daug studentųKalifornijos universitetas ri skyrius devyniuose miestuometus, cenurai se. ši rudenį įsiregistrava 131,-į vestuvių dienai 913 studentų. Los Angeles mies- ; tini santykiavimą įvykusi revu-. te 32,69(5, Berkeley 30,4-14, Da- liucija, kuries vaisiais toji jau-1 vis 17, 969, Santa Barbara 14,- no j i pora pr.sina 7X.”>, Irvine 10,''33, San Diego; pasiruošė 11,183, Santa Cruz <5,093, River side 1,612 ir San Francisco 3, 830.
lumą. Pasakė, kad galima iš- i skrist i 8 vai. ryto. Pasakiau, kad. rytoj ryte ten būsiu.Tas pats Murphy mane nuvežė. Hobarto aerodromas nedidelis. Galį nusileisti ir didesni lėktuvai, atskridę iš Canberros, bet visi ten patupdyti lėktuvai buvo maži.Susiradom lakūną,. susiderė- jom ir manęs jis paklausė, ko aš noriu, kur jis mane turi nuvežti. Pasakiau, kad noriu pamatyti visą pietinės Tasmanijos dali. Man labiausiai rūpi tos vietos, kuriose dirbo lietuvis Algis Tru- chanas. -— Tai nesunkus dalykas, — tarė. — Aš žinau visas vietas, kur jis daugiausia prisilaikė, bet-aš žinau ir~ svarbesnes.— Vešk tiesiai į pirmąją, o vėliau parodysi kitas, — pasakiau aš jam.— Pirmiausia skrisim į Redder ežerą. Ten yra aerodromas, — tarė lakūnas. — Ten buvo visų jo žygių centras. Jis pats ten dažnai skrisdavo. Ne vieną kartą aš jį ten nuvežiau.— Kas per žmogus jis buvo?

Studentų skaičiaus padaugėjimas ir bendras gyventojų prieauglis ypač šį rudenį "apsunkino studentus Berkeley mieste ieškant apsigyventi vietos, l'niver- I siteto regentų parūpintų bend- i šiemečių žumahstfi. Sakėsi bu- rabuc’.ų neužtenka. Berkeley vęs KGB tarnautojas, bet iš to seniai neramumais pasižy- Į darbo pasitraukęs^ kadangi jis;’nėjęs studentų miestas. Buvo i negalįs žudyti, o ^JUve pavesta ; anksčiau “streikai’ nemokėti jam nužudyti vi^ą pareigūną, i nuomos, vėliau balsavimai 'r Gyrėsi bendradarbiai!jas su ak-lrendų -kontrolės-nuostatai. Tai irainiečiais nacionalistais ir su. jv^s aplinkybes privedusios prie rusų ortodoksų' bažnytininkais. ‘ {o> jog naujų apartmentų mažai Tam agentui priskiriamas “pa-1 bestatoma, nes rizikuoti pinigus sitarnavimas” areštuojant žmo- investuoti namų statybon, kai gaus teisių aktyvistę Tatjaną Velikanova ir areštuojant ortodoksų kunigą Gleb Yakunin,

• ’ ■’ ' 'L. A. Times apie A. Trelecko Igas” Korotich gretinosi prie už arešta įI.os Angeles Times lapkričio 9 d. numeryje išspausdino savo'! Maskvos korespondento Dan Fisher straipsni: “Foreign Correspondents’ Foreign Intrigue”. Aprašoma, kaip sunku užsienio korespondentams Sovietų Sąjungoje rinkti žinias, kaip saugumo milicijos .agentai daro kliūtis ir stengiasi užsieniečius įpainioti Į jiems paspendžiamas pinkles, kad tik galėtų areštuoti, šnipinėjimu pakaltinti ir t.t. Valdžios žmonės atsisako oficialiai su užsieniečiais žurnalistais" kalbėti, jei kada ir pažada, tai vėl atšaukia. O “Pravda” ir kiti laikraščiai dažnai spausdina šmeižtus apie užsieniečius.Aprašoma, kaip “paslaptin-

<iem gyvenimui. Esą, anų laikų dviguba į "sex’’ pažiūra buvusi priespau-' dinė ir gal ne \ ienai vedusiai , porai skyrybų priežastis. Tik in-į ii Betty Schseider, jog Livija su Michael ketvirtį šimtmečio | išgyvenę ir kai judviejų vaikų; vestuvėse reikės \ak-ą šokti, te-' bebus vedusi pora. (Uvijc's mer-1 gailime pavardė nepaminėta).J. Kiauseikis
'atyrusio meteorologo 
pranešimas: turėsim
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For your headache get 
extra strength and safety, to o.

Anacin* has extra strength, by a panel of^xperts, used as 
More strength than any reg- directed. But Ahacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. • tablet. Gives you safety you

Like all lading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want Read and follow label

Extra dreagfli with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

— tuoj paklausiau.— Labai malonus. Su juo būdavo smagu važinėti. Skrisda- vome į parinktą vietą, o jis tuojau eidavo prie tikslo.Į. — Ar pasakodavo, ką jis da- , rydavo? — dar paklausiau.Į — Ne, jis būdavo nešnekus,— man atsakė. — Jam patikdavo geriau klausyti, negu pasakoti. .. Jis žinojo, kad aš esu čia gimęs, kad karo metu buvau lakūnas, kad esu apskridęs visus vandenis ir salas, ir kad po karo; nusipirkau lėktuvėlį ir nešiojau žmones, kur tik jie norėdavo.— Ar galima Tasmanijoje lėktuvėliu pragyventi? — aš dar paklausiau.— Galima, bet jau darosi sunkiau, — tarė lakūnas. — Mano lėktuvas buvo trečias Hobarte, bet dabar čia yra visa dešimtis. Bet dauguma priklauso privatiems žmonėms. Pas mus yra turtingų žmonių. Jiems geriau skraidyti lėktuvais, negu važiuoti automobiliais.Už pusvalandžio mūsų lėktuvas jau nusileido Pedder ežero aerodrome. Mačiau visą vakarinį Tasmanijos pakraštį.(Bus daugiau)

miesto valdžia imasi nustatinėti nuo’mos kainą, yra nesaugu..Šio rudens mokslo metų pradžioje, nežiūrint jog nebuvo j skelbimo, kad išnuomojamas I butas ar kambarys, studentai Berkely eidavo nuo namo prie namo, ieškodami ir klausinėdami, ar nėra išnuomavimui — apsigyvenimui vieta.Moderniškos vedybosŠią vasarą Los Angeles Times l išspausdino traipsni “Sex Loses va.uz,^ ^uurgamzuma Sonie steam as ~a Marfa£?e. kenone užsienio, zurnaiistams įĮWrecker,, Rašo Bettv Schnei., Vilnių. Tik traukimui iš Mas- L. Jos sQnus susituo.kvos pajudėjus, Slava atsiradęs!kė su lietuvaite Livij<l Santa žurnalistams purvuotame va-iMonica mieste.Qcean parko ro- gone. Keliones unetu su Žurna-Į^ sodnelyj€j sauiei leidžiantis, iis ais kalbėdamasis žadėjęs pa->Vaišės buvusios Miramar salėje dėti susitikti su lietuviais kata-jsu europietiškais ir lietuviškais likų kunigais, bet vietoj to pa-1 žado jis supažindino su Antanu Terlecku, žinomu patriotu.A. Terleckas ir keletas jo draugų tris užsienio korespondentus pasikvietė Vilniuj į butą ir apie valandą su viršum kalbėjosi. Kartu buvo" ir Slava. į giausia savos filosofijos apie Išlydėdamas korespondentus jaunųjų priešvedybinį ir apie Terleckas pataręs saugotis Sla- poveaybinį gyvenimą prirašė, vos, nes esąs įtariamas KGB j - -------------------------pranešėju. Žurnalistas paklau-"« sęs, tad kodėl įsileido Slavą? || Terleckas atsakęs, jog nieko ne-|^ buvę kalbėta, ko jį kalbant anks- n čiai sovietinė valdžia nežinotų. BSąmokslas paaiškėjo sekantį B vakarą, kai žurnalistas grįžo B Vilniuje į viešbutį, rado po du- B rim voką ir raštą, įspėjantį An- B tano’ Terlecko saugotis, nes jis B esąs KGB agentas. Kitą dieną B Vilniuje pasklido žinia, jog An- B tanas Terleckas areštuotas, po B

Agentas Slava ir Terlecko areštas VilniujeAprašo D. Fisher, jog jaunas vyras, vadinęsis Slava, Maskvoje landžiojo prie užsienio žurnalistų. Sakėsi esąs studentas iš! Vilniaus, Lietuvos sostinės. Klausęs -ar kuris ’žurnalistų važiuosiąs į Vilnių?1— Buvusi sovietinės valdžios suorganizuota I

Penkiolika metų buvęs Oro pranešimų Nacionalinio ofiso Salt Lake mieste vedėjas meteorologas, dabar išėjęs į pensiją Bill Chapman spaudoje paskelbė pranašavimą, kokios žiemos šįmet galima tikėtis. "‘Užsisek apsiaustą: bus audringa žiema”, pirmais žodžiais perspėja ilgą laiką JAV klimatą tyrinėjąs meteorologas.Chicagos sričiai Bill Chapman spėja šalčius ir sniegą. Didesni šalčiai apims abidvi Dakotas, Didžiųjų Ežerų pietinį galą. Ohio slėnį. Vidurinio Atlanto pakraščio ir šiaurės rytų valsti-

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio -
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ---------- ----------  $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai .................   $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ......... ..—. ...... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. temlRM, A KISS m THI DARK. Hkantllkų Ir Intymiu nuvtytlt 

tpraiymal, paimti Ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai tBalra 
ISO paL Kaina S2A0.

Dr. Jvacaa B. Kenčlua, HISTORJ" OF LITHUANIA. Lletuvoa istorijai 
antrauka nuo pat semjj-ų amžių iki pokario aetu. Vidutinio formato. 147 
oaL, kainuoja 0.00.

Dr. Jtmas B. KanAva, VYTAUTAS THi ®«AT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valrtyoes ir lo* kaimynu Ltorija 
2H psl. Kaina C.OO. Kietais ririellais S4.00.

Dauguma knygų yra tinkamos dovanos IvalrioraU progomis. Jas b 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki *t 
nlnigtoe perlaida ' "** ' I <£4*357
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DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJttNOSR OALIK.A GAUTI NFPAPKASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMINtS VSIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ouaaan — MINTYS IR DARBAI. 2SP psl., liečiančius 1908 

metq įvykina. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir susi 
-frHnlaajį tt.8*

papročiais.Panašių parkuose atliktų sutuoktuvių yra čia buvę ir daugiau, tai ir lietuviškajame gyvenime nebenaujiena. Tačiau Li- vijos ir Michael motina ne tik vestuvių eigą aprašo, bet dau-

. NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60308

DANTYS, ju prležlOr*. sveikata ir rnrtls 
Kietais vlržęllaia. Vietoje M.00 dabar Mk 
Klnkttals vlrželiaia tik _ __________________ __

Dr. A- J. Gvmm — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS tMONRV
KeUonM RurofN įrpddtlel Dabar tik .______
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gaus bruožas per Ohio slėnio pietinį galą, per Apala- ehiją ir vidurinio Atlanto bei š aulinio Atlanto pakraščio valstijas.Atmosferos nusi stovėjimas aukštosiose dausose rodo daugiau audrų Rocky kalnų srityje, negu Paeif’ko šiaurvakarėse. o tai itiškia daugiau smarkesnių naudi u negu normaliais metais būna Oklahomoje ir Arkansase, šiaurės rytu kryptimi, per. Ohio slėni į Atlanto pakraščius.Išvadoje Bill Chapman pataria iš anksto apsitvarkyti namus. užtaisyti langus, kad vėjai nenuneštų, kad namų šildymo sistema nesugriūtų, kuomet šiluma ypač reikalinga ir kad neliktų plyšių ar skylių vėjui ir šalčiui Įsiskverbti. Būtinai pataria patikrinti savo automobi- l:o "sveikatą” ir važiuojant “dėl v’sko” turėti sau automo- bilvie šiltų rūbu, elektros lem-

jas. Tik Pacifiko šiaurės rytai!

© Kraujo ištroškęs fanatikas mula Khomeini reikalauja išduoti vėžiu sergantį Irano šachą, kuris guli New Yorko ligoninėje. Kaip visi žmonių grobikai. taip ir Khomeini, amerikiečius laiko apsuptus Amerikos ambasadoje Teherane.
YOiJR D3G 5SDS.
VITASISS.TOO.
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9 vai. ryto iki 10 ttaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

r ■ ■
1. Kun. M. Valadkos Už LAISVA LIETUI7!

Minkšti viršeliai, 410 psl.______________ $10.00
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Minkšti viršeliai_________________________$10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________________ $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai_________________________$10.00

Čekį reikia išrašyti:
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’ Chicago, BL, 60608
Pridėti doleri pilto išlaidom*.

| M NAVJUINQS, tt Thursday, November 15, 4fi7|
* * 5



TM1 LITHUANIA* DAILY NIWS

Daily Etepi Sunday by Th* Lithuaniaa Fab, (M, lac.

I73Y So. Haloted Stroot, Cliktf, HL WMS. Totaphom tal-SItl

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

At of Docombor L 1*77 
Subscription Katoo:

a Chicago 533.00 per year. $18.00 per 
dx mouths, $10.00 per 3 months. In 
)ther USA localities $30.00 per year, 
•16.00 per six months. $9.00 par 
hree months. Canada $33.00 per year; 
•ther countries $34.00' per year.

pusei metu  $10.00 
trims mėnesiams  $ 9.00 
vienam menaaini  $ $.00

Kanadoje:
metama$83.00 
pusei metu —    $18.00 
vienam mėnesiui  | KS0

20 cents par copy. Užsieniuoaa:

Nuo gruodžio »lm*M d 
Dienraščio kainos:

aiManu________________
pusei metų ______________
vienam mėnMtm ________

. $18.00

. $ 4.00

hicagoje ir priemiMČinoM: 
sietams ________________

pusei motų _____________
trinu mėnesiams - -
rienam mėnocai ________

$88.00
$18.00
$10.00
$XJ0

Naujienos eiaa knadien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Habited BL, Chicago, 
HL 60808. Telat 01-0100.

• ase JAV vletoM: 
metama __________________nuo

Pbdcos reikia mMi
Orderiu kartu su užsakymu.

1 SSMJ

NAUJIENŲ raštinė atdara ksadian. išskyros sekmadienius, sus
8 vak ryto iki 0 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 11 vaL

Kur gi Gurecko pareiškimas?
Visi žinome, kad p. Algimantas Guręckas, Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės centro valdybos ryšininkas, 
Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete. VLIKo 
pirmininkui Dr. Kaziui Bobeliui paskelbus minėto po
sėdžio dienotvarkę, paprašė žodžio ir pasakė, kad jis 
norįs padaryti pareiškimą.

Dienotvarkėje, kaip vėliau paaiškėjo, buvo keletas 
svarbių klausimų, kuriuos VLIKo pirmininkas ir VLI
Ko nariai laikė svarbiais klausimais ir norėjo juos pir- 
mon eilėn svarstyti. Tuo tarpu PLB ryšininkas p- Gu- 
reckas, nekreipdamas jokio dėmesio į klausimų svarbu
mą. . tuoj pat reikalavo, kad jam būtų leista minėtą 
pareiškimą padaryti, nežiūrint VLIKo pirmininko 
Dr. Bobeli ir kitų VLIKo narių nuomonių apie proble
mų svarbumą, reikalavo duoti jam pirmenybę. Jis no
rėjo VLIKo narius įtikinti, kad jo keliamos problemos 
yra svarbesnės, negu visos kitos tuo metu kilusios 
problemos.

Reikia turėti galvoje, kad vienos organizacijos ry
šininkas kitoje organizacijoje, nėra . tos organizacijos 
teisėtas narys, bet tiktai -ryšininkas. Jis negali turėti ki
tose. organizasijose sprendžiamos teisės. Jis galėjo tik
tai prašyti, kad jam būtų leista minėtų organizasijų 
vardu padaryti kokį pareiškimą, jeigu jis minėtų orga
nizacijų buvo įpareigotas tokį pareiškimą padaryti.

Tiksliausia būtų buvę, jei p- Guręckas, norėdamas 
padaryti VLIKui kokį svarbų pareiškimą, tai jis turė
jo dar prieš posėdį susitarti su VLIKo pirmininku, jam 
išdėstyti savo pageidavimą ir paprašyti, kad jam leistų 
minėtą pareiškimą padaryti- VLIKo pirmininkas turė
to įsitikinti, ar planuojamas klausimas yra svarbus ir jis 
galėjo jiuspręstį, iš viso, ar tas klausimas turėjo būti 
minėtame susirinkime svarstomas. Jeigu nesvarbus, 
tai p- Gureckui galėjo pasakyti, kad klausimas nesvar
bus ir šiame susirinkime jo nesvarstysime. Jeigu jis 
būtų atrodęs svarbiu, tai būtų nurodęs dienotvarkės ei
lę ir pasakęs p- Gureckui, kada jis galės minėtą pareiš
kimą padaryti. Būtų buvę geriau, kad jis, dar prieš po
sėdį, būtų supažindinęs VLIKo narius su keliamo klau-

Bimo svarbesniais bruožais, kad VLIKo nariai iš anks
to būtų galėję su tomis probelmomis susipažinti ir leng
viau galėtų klausimą svarstyti.

Bet p. Guręckas, nieko VLIKo pirmininkui ar VLI
Ko nariams apie minėtos problemos svarbą nepasakęs, 
reikalavo, kad jam būtų duotas pirmas žodis, dar prieš 
bet kurį darbų tvarkos klausimą. Dr. Bobelis būtų ga
lėjęs p- Gureckui žodžio neduoti, formaliai dr- Bobelis 
būtų buvęs teisus, nes tam jis ir buvo išrinktas didelės 
lietuviškos organizacijos daugumos VLIKo pirminiu- i 
ku, kad jis tokiais-atvejais galėtų spręsti, kuris klausi, 
mas yra svarbus ir kuris antraeilis arba visai nesvar
bus. Ryšininkas Guręckas būtų neturėjęs jokios teisės 
skųstis, jeigu Dr. Bobelis ir pisame posėdyje žodžio bū
tų jam nedavęs. • » .

Bet Dr. Bobelis taip nepadarė. Siekdamas visų lie
tuviškų organizacijų vienybės, leido p. Gureckui Pada
ryti savo pareiškimą. Jis iš prigimties yra linkęs ge
riau galvoti apie organizacijų atstovus, net ir tuo at
veju, jeigu jie anksčiau kliudė vieningam darbui, laužė 
susitarimus ir stengėsi kitiems primesti savo valią. Dr- 
Bobelis visą laiką vartojo įtikinamus argumentus, ti
kėdamas, kad jo skelbiami faktai kitaip galvopjančius 
atves prie teisingo kelio ir sudarys galimybes visiems 
nuoširdžiai svarstyti problemas- Dr. Bobelis, atidėjęs 
visus darbų tvarkos punktus, leido inž. Kamanto vado
vaujamos Bendruomenės ryšininkui PLB, JAV LB, 
Kanados ir kitų bendruomenių atstovui padaryti pa
reiškimą-

Ryšininkas Guręckas susirinkiman atėjo su kiše
nėje atsineštu pareiškimu- Pradžioje jis tą pareiškimą 
skaitė iš paruoštų lakštų. Kada Dr. J. Balys jam primi
nė, kad jis niekus nušnekėjo ir paprašė Dr. Bobelį su
stabdyti ryšininką Gurecką ir neleisti jam VLIKo na
riams daugiau laiko gaišinti. P. Guręckas pareiškimą 
tęsė, neskaitydamas iš rašto. Dr. Bobelis suvaldęs VLL 
Ko narius, leido p. Gureckui baigti savo pareiškimą, o 
vėliau prašė išeiti iš posėdžių salės-

Išeinančio p- Gurecko Dr. Bobelis paprašė duoti 
VLIKui jam skirtą pareiškimą, bet p. Guręckas to ne
padarė. Jis prižadėjo pasiųsti pilną pareiškimo tekstą, 
VLIKui, kai įrašysiąs ir žodžiu pasakytas mintis. Tie 
įvykiai dėjosi šių metų rugsėjo 29 dieną, Washingtone, 
bet iki šios dienos VLIKas negavo p. Gurecko pa
reiškimo?

VLIKui skaityte ir sakyto Pareiškimo ryšininkas 
Guręckas iki šios dienos, kiek mums žinoma, dar neįteL 
kė, bet praeitos savaitės Draugas (lapkričio 10 dieną), 
įdėjo Pasaulio Lietuviu Bendruomenės pirmininko inž. 
Vytauto Kamanto pareiškimą. Prie jo pridėtas ir p- 
Algimanto Gurecko pareiškimas, tiktai ne tas, kurį jis 
paskaitė rugsėjo 29 dieną susirinkusiam VLIKui, visai 
kitas pareiškimas, kuriame kelia naujas problemas. Jie | Laistą, bet kekį įtarimą, kad aš 
skelbia kitą pareiškimą, kelias naujas problemas,- aiškį- prisidėjęs^rie
na, ką VLIKas turi daryti ir ko nedaryti, bet to pareis. į

vįs, aš su kiekvienų kalbėjau, 
kalbu ir kalbėsiu. Ir mes turi
me padęti pastaugęs, kad tas 
skilimas būtų panaikintas. Pil
nai ką Jūs sakote aš sutinku. Ir 
aš viąą laiką dedu pastangas tą šai ignoruojama. Pavyzdžiui,

vyko Amerikos Lietuvių Kon
gresas ir Pasaulin Lietuvių Ben-VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio 

pasikalbėjimas “Margutyje” 1979.1(1,30
(Tęsinys)

(Ar čia ponas “Margutis” vėl skilimą panaikint. Tarp, kitko, 
neveidmainiaųja ir ar nežemina 
kitus lietuvius? Juk pasakytą 
savo žodį “PRAMUŠTGAL
VIAI” jis taiko (R) LB. Ar tie 
nepramuštgalvi-ū, kurie visais 
įmanomais būdais stengiasi ken
kti ir išardyti ALTą. O trukdy
mas VLIKo posėdžių, įžeidinė
jimas VLIKo valdybos ir jos 
pirmininko, ar tai nepramušt- 
galvio 
darbų 
nįmas, 
paties 
pinko,
tai nėra pramuštgalvio darbas? 
Jei Lietuvių Bendruomenė JAV 
suskilo, tai kodėl viena suskilu
sioji dalis turi teisę vadintis LB 
o kita ne? A. PI.)

Dr, Bobelis: -— Teisingai,
“Margutis”: Rusai pasaky

tų bezobraznija — nesusipratį- 
jmas. Ar Jūs sutinkate sų ma-<salė nuplojo didžiausiu plojimu.

A c manan ir Tfia Uon Imi xml'

aš neisiu i detales, bet pons Pe
truti, aš esu davęs ponui Ka
mantų! ' 4 pasiūlymus, kiekvie
ną tą pasiūlymą p- Kamantas 
ignoravo ir nedavė jokios eigos- 
Aš daviau 4 pąsiūlimus kaip 
išspręsti bendruomenės skilimą 
ir panaikinti tą skilimą. 4 pa
siūlymus aš jam esu davęs pas
kutinių dviejų metų bėgyje ir 
nei į vieną iš jų negavau atsa
kymo. Kuomet nedaroma žygių 
o tik kritikuojamą, tai mes ski
limo neišspręsime. Pavyzdžiui, 

viešas apkaltinimas, ar kodėl p. Kamantas nedaro jo
kio priekaišto Dr. Valiūnui? 
Pasaulio Lietuvių Dienose, To
ronte Dr. Valiūnas pasiūlė vie= 
šai atidaromame posėdyje, kad 
reorganizuota Ljet, Bendruo
menė (R) LB kreipėsi į jį ir jis 
sutiko' tarpininkauti, kad tas 
skilimas būtų panaikintas. Visa

darbas. Ir tokio VLIKo 
įrūdytojo darbo, pateisi- 
sušvelninimas ir už tai

VLIKo, ypač jos pirmi-

vo pakviesta dalyvauti, netik, 
kad nedalyvavo, bet net atsisa
kė įeiti ir sėsti į Amerikos Lie
tuvių Ko'ngreso garbės komite
tą. Na, tai kaip tada galima ras
ti vienybę? Ateikite, susėskite; 
dalyvavo abu vyskupai, dalyva
vo diplomatinės tarnybos, daly
vavo VLIKo atstovai, (R) LB 
registruotos Lietuvių Bendruo
menės atstovai, o LB Lietuvių 
Bendruomenė ignoravo. Tai ką 
mes galime atsiekti ignoravi
mu? Ignoravimu nieko neat
sieksime. Mes turime susėsti, 
išsikalbėti, išsiaiškinti. Ir mes 
negalime pasakyti, arba jūs prh 
imkite šių ultimatumą, kitaip 
kalbos nėra. Turime surasti 
bendrą kelią, turime visi nusi
leisti, pamesti šavd ambicijas, 
tada mes galėsime bendrai dirb

(Bus daugiau)

Įkaitas prašo atiduoti 
šachą R, Pahlevi

pasakęs
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baus pareiškime nei P- Guręckas, to pareiškimo autoIki šio

O- Sedelskytė

VYSK. ANTANAS BARANAUSKAS
PO DAUGELIO DEŠIMTMEČIŲ

(Tąsa)
— Iš giesmės žodžių neišmesi, kad ana taip 

sustatyta, — atsakydavo Antanas ir grodavo 
toliau.

Antanukas greit įsižeisdavo ir siekdavo ker
što- Kartą kaimynuose buvo vestuvės. Prigužėjo 
pilnas kiemas vaikų. Jų tarpe buvo Antanukas. 
Kaimynas berniuką išvarė namo, mat bijojo iš
daigų. Jis labai supyko. Kai svečiai nusigėrė, o 
su jais ir pats šeimininkas, Antanukas svečių ar
klius suvedė į daržinę, sustatė juos ratu ir suri
šo vienus su kitais uodegomis. Iš ryto svečiai 
pasigedo arklių. Suradę juos daržinėje, bandė 
juos išvesti-

Tempia arklius už kamanų, o šie nė iš vie
tos. Būdami neblaivūs, dar negreit suvokė, kas 
čia dedas. Pamatę surištas arklių uodegas, visi 
leipo juokais, tik šeimininkas pyko ir grasė 
kumščiu. Antanukas visą tai stebėjo pasislėpęs už 
daržinės kampo ir džiaugėsi atkeršijęs.

žemės ūkio darbų Antanas nemėgo, užtai 
jam ir nesisekdavo. Būdavo, tėvas išleidžia jį 
akėti. Iš jo darbo jokios naudos! Nesuvaldo ark-

rikos marinų seržantas Kevin 
J. Hernening, Savo laiku ’sėligo- 
jęs Amerikos ambasadą.nuo įsi
brovėlių, o dabar tapęs iranie
čių įkaitu toje pačioje ambasa
doje, išsikalbėjęs sų sargais ira
niečiais, magnetofone juostelėje 
prašė JAV vyriausybę atiduoti 
šachą Pahlevi Irano valdžiai. 
Agitatoriai mariną įtikino, kad 
šachas buvęs blogas žmogus, 
todėl jam dabar reikia stoti į 
liaudies teismą ir pasiteisinti.

.Seržantas Kęyin yra tiktai 
20 metų jaunuolis. Jis. yra įsiti
kinęs, kad Islamo šalininkai 
gali jį ir kitus įkaitus sušaudy
ti, . jęigu šachas nebus i-anie- 
čiams atiduota?, bet prezidentas 
Carteris pasakė, kad Amerika 

. . „ . L . . . , . . šachą neišduosianti. Nei prezi-
nus, nei p. Kamantas, to pareiškimo inspiratorius, dar dentas, nei Valstybės departs-

■ \ mentas šaeho neatiduos. ,lr

ipim?
Dr. B<tbelis: — Pons Petruti, 

aš negaliu stipriau sutikti su ju
mis, aš pilnai pritariu ir 100% 
sutinku ką jūs sakote. Ir aš tie
siog irgi negaliu suprasti ir kaip 
galėjo įvykti toks skilimas. Ir 

! aš griežtai atmetu bet kokį prie-

kime, kuris nuvedė Kamanto vadovaujamą Bendruo
menę kreivais keliais, nėra-

P- Gurecko pareiškimo, kuriame buvę niękįnąmąs 
VLIKas, be pagrindo šmeižiamas VLIKo pirmininkas 
Dr- K.Bobelis, tame pareiškime ngrą. VLIKui padaryto 
pareiškimo ne tik inž- Kamantas, bet ir p. Guręckas 
taip ir nepristatė. VLIKe nėra to dokumento, kuriuo p- 
Guręckas norėjo savo valią primesti VLIKui. 
meto jis niekur nepaskelbtas jokioje spaudoje.

Kaip galima svarstyti klausimą, jeigu tokio svar- nepaskelbė?

lių, ir gana. Suka vadžias į vieną pusę, arklys ei
na kur jam reikia. Taip basas pasekioja paskui 
akėčias j gruntus atmuša kojas ir nebegali paei
ti. Taip kartą, vis pradėjęs akėti, atvertė akė
čias, atsistojo ant jų ir parvažiavo kieman- Pa
matęs brolis Jonas ėmė jį barti. Antanas piktai 
atsikirto.

— Akėk pats, jei nori- Žemės aš nedirbsiu, 
geriau eisiu mokytis-

Įsitikino ir tėvas, kad iš sūnaus žemės dar
bininkas niekam tikęs. Tad nusprendė jį pamo
kyti ir išvežė į Rumšiškės raštininkų mokyklą.

A. Baranauskas buvo kieto būdo. Jam beraš- 
tininkaujant Skuode ,caro žandarai pripažino jį 
kažkuo kaltu ir įsakė rykščių įkrėsti. Iš tikrųjų 
Antanas nebuvo kaltas- Dėl to labai įsižeidė. At
silenkęs kišeninį peilį, suspaudęs jį rankoje, vi
sas išraudęs, sušuko:

— Tegu tik paliečia: arba papulsiu į rekru
tus, arba nudobsiu kaip šunis, bet rykštėms ma
nęs neplaks.

Rykščių A- Baranauskas negavo. Žandarai 
kaltinimą atšaukė, tik nežinia, ar įsitikino, kad 
Antanas nekaltas, ar Pabijojo didesnio in
cidento.

Antano brolius Joną ir Anuprą Baranaus
kus, kaip 1863 metų sukilimo dalyvius, caro val
džia ištrėmusi į Sibirą, Ukmergėje Antanas kar
tą susipažino su kažkokia Tamašauskiene, turė-

Aš manau ir Jūs ten buvote p. 
Petruti.. .. . į ’j t .

“Margutis,?: — Apgailestau
ju, ne, nebuvau.

Dr. Bobelis: — Bet jūs apie 
tai gal girdėjote, kad tas pasiū
lymas buvo viešai padarytas, 
bet jokios eigos negavo. Dr. Va
liūno pasiūlymas buvo ignoruo
tas — atmestas. Buvo gera pro
ga. Jie buvo atvažiavę, reikėjo 
sėsti prie vieno stalo ir išsiaiš
kinti. Kita proga buvo Amerikos 
Lietuvių Kongrese, Clęyęlandę. 
Kaip jūs galite, pons iPetruti, 
sakyti, kad mes nenorime vie
nybės, kuomet ta vienybė vie-

jusįą ryšių sų valdžia, įtakinga moterimi- Kartą gadindavo nuotaiką, kai, būnant vyskupu ir lan- ' 
Tąmasąuskięnė paprašiusi Antaną paskolinti jai kant parapijas, žmonės sutikdavę u gėlėmig, vai

nikais, berželiais kelią nukaišiodavę-
— Kam yįso to reikia,— sakydavęs Baranau- 

akas. =Man neskirkit gėlių, nelaužykit berželių, 
nepįnkit vainikų •«-

Vyskupas A. Baranauskas atvažiuodavęs į 
svečius pas brolį Anuprą. Brolio vaikai buvę dar 
nedideli. Kartą Antanas paėmęs Jonuką iš bro
lienės rankų ir pasodinęs ant kelių. Buvo' apsi
rengęs vyskupiškais drabužiais- Vaikas kaip 
vaikas, ėmė ir suvilgė vyskupo kelius ,. - Motina 
pagriebė vaiką ir nesusivaldydama čia pat pra
dėjo jį mušti- ~

Vyskupas staiga prišoko prie jos, suėmė 
ranką ir sušuko:

— Brolien, ką darai! Vaiko negalima mušti.
Ko anas kaltas! . - ‘

& puolė vyskupui bučiuoti ranką, vos ne 
verkdama: . . • y . ,

— Vyskupėli, šitokia sarmatą, kur dabar 
akys dėti. . - ■ .

— Nu, ir kokia čia sarmata!nusišypsojo 
Antanas Baranauskas- — Visį tokie buvome, 

. (Bus daugiau) •

šimtą rublių. Už tai ji pažadėjo Joną su Anupru 
išvaduoti iš tremties- A. Baranauskas paskolino. 
Anupras buvo paleistas, pripažinus,'jog, kaip ne^ 
pilinametis, paimtas neteisėtai. Jono pasigailėta 
kaip tėvo, palikusio didelę, šeimą,—septynis 
vaikus.

Antanui Baranauskui būnant kunigu, vė
liau vyskupu, namiškiai tikėjosi iš jo didelių do
vanų- Bet šis parvažiuodamas tėviškėn, dovanų 
neveždavo. Broliams palikdavo pinigų mokes
čiams užsimokėti, sesers vaikams davė kraitį- Se
suo Rozalija vis tikėjosi, kad brolis nupirks dau
giau žemės. Antanui dažnai apie tai užsp 
mindavo.

— Ar duonos neužtenka, 
Antanas.

— Sū vargu užtenka, — nedrąsiai atšakiu-
si sesuo

— Tai ir gana, ko daugiau norit! — užbaig
davęs Antanas.

Namiškiams A. Baranauskas ’pinigus siųs- 
davęs brolio Jono vardu ir liepdavęs po tam tik
rą dalį išdalinti broliams ir seserims, o likusius 
atiduoti svetimiems, kurie vargsta ir reikalingi 
paramos- ......

Nemėgo A. Baranauskas iškilmių. Jam su-
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKSCIORtUI

KADA ŠVENTIEJI GAUS SAVO ATLYGINIMĄ?
Daugelis klysta manydami, kad Dievas pilnai atsilygina šven

tiesiems, kuomet jie miršta, šv. Jonui duotame Apreiškime 11:17, 
18 skaitome: “Dėkojame tau, Viešpatie, visagalis Dieve, kuris esi 
ir kuris buvai, kad pasiėmei savo didelę galybę ir pradėjai vieš
patauti. Tautos įnirto, tačiau atėjo tavo rūstybės laikas ir metas 
teisti mirusius ir atsilyginti savo tarnams ir šventiesiems ir vi
siems bijantiems tavojo vardo, mažiems ir dideliems, ir sunaikinti 
tuos, kurie sugadino žemę”. Taigi, matome, kad pilnas atsilygi
nimas bus duotas tik po prisikėlimo ir teismo. Luko 14:14 turime 
Jėzaus žodžius: “Tau bus atsilyginta prisikėlime”. Dar skaitome 
Mato Ev. 17.27: “Nes žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo garbėje su 
savo angelais ir tuomet jis atsilygins kiekvienam sulig jo dar
bais”. šv. Povilas sako: “Aš kovojau gerąją kovą ir pabaigiau 
bėgimą, išlaikiau tikėjimą. .Pagaliau man yra atidėtas teisybės 
vainikas”. — 2 Tūnot. 4:7, 8.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

*

EUDEIKISRako vasarvietės miškas ir ežeras.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
TeL737-8601
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DK. K. G. BALU KAS 
akUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tol. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

AŽIUOJU PALANGON

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tol.: 542-2727 arba 542-272S

’Teper budeni govorit po’ rus- 
ski!’ (dabar kalbėsime rusiškai) 
— neginčijamu balsu pareiškė 
Simonas Kėblas, ir nuo to mo
mento ne tik kelyje, bet ir Pa- 
langon nuvykus, gyvendami že
maičio Jurgučio bendrabutyje, 
mokykloje, Palangos gatvėje, 

I žaisdami, — visur tarp savęs 
rusiškai tesikalbėjome. Tas ne
lemtas ‘lojalumas’ rusiškos mo
kyklos reikalavimui, gal . ypač! 
būdingas augštaičiams, mumy
se išlika beveik visą mano Pa
langoje buvimo laiką, iki 1894 
metų, į pat galą kiek atslūgda- 
mas. Žemaičių garbei turėčiau 
pasakyti, kad jie dažniau prisi- X V JL

1 mindavo savąją kalbą.
Nosimi prie lango prilipęs vis 

žiūrėjau ir žiūrėjau. O trauki
nys vis bėgo ir bėgo, tik trum
pam sustodamas stotyse atsik
vėpti. Kiek tų stočių buvo ir kaip 

i jos vadinosi — kas gali žinoti. 
Kai jau vakarėjo ir, turbūt, jau 
buvome pravažiavę Mažeikius,

gaieių vikrumas. — kaip jos va
žiuodamos negriuvo?

Mano1 vadovai viskuo buvo 
gerai orientuoti, ir man terei- 

ikėjo klusniai paskui sekti. Nak
vynė buvo pasirinkta arti uos
to. Iš viso joje buvimo mano at
mintyje bepasiliko nepaprastai 
gardžios karštos dešrelės, kokių 
savo gyvenime nebuvau dar val
gęs, ir gardi kava. Sočiai papu
sryčiavome. Palangą buvd gali
ma tuomet pasiekti arba vieš- 

] keliu, važiuojant dešimt mylių 
arkliais, arba plaukiant jūra 
garlaviu. ši kartą teturėjome 
garlaivį. Išėjome uostan. Lijo.

Anais laikais judrus Liepojos 
prekybinis uostas, per kurį Į va
karus buvo suinčiami Ukrainos 
kviečiai, iš dalies ir Lietuvos 
rugiai, uostan suvežaini Rom- 
nų—Liepojos geležinkelio, man 
padarė nepaprasto . įspūdžio. 
Abidvi ilgos plataus uosto kran
tinės geveik ištisai buvo nusto
tos miližiniškų garlaivių, kurių 

i nevienas buvo dukart didesnis

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Įšėlusi ir alkana jūra neatsto- MODERNIsKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

dėdavo burės. Garlaivis pri- vai krautas ‘Phoenix’ šoninio 
dausė palangiškiam grafui Juo- siūbavimo mėtdmas, tik šokinė- 
zui Tiškvičiui ir plaukiojo tarp jo, ir nereikėjo valandos, kad 
Palangos ir Liepojos. Iš Palan- visi negausūs laivo keleiviai bū- 
gos jis Liepojon pįukdė Tiške- tų pribaigti. Aš buvau vienas 
vičiaus plytas, iš Liepojos Pa- pirmųjų.
iangon viską, kas Palangai iš Nesirgusiam sunku suprasti, 
kapitalistinio pasaulio buvo rei- kas yra jūros liga. Trumpai sa- 
ikalinga. Be prekių ant ‘Phoe- kant, tai yra labai bloga liga, 
nix’cf denio pakliūdavo vienas ypač tuomet, kai jos kamuoja- 
kitas keleivis. ‘Piioenix'ui’ buvo mas žmogus yra mažas žmogus, 
statytas ir Palangos tiltas.

Tiltą pradėdamas statyti, gra- dama pradeda žmogų supti, kad 
fas nepadarė sutarties su jūra, jai atiduotum ką turi. Aš ne- 
Ir kai grafas vis giliau brido' laukdamas atidaviau jai, ką bu- 
su tiltu jūron, negailestingai vau išsivežęs iš Liepojos, pridė- 
naikindamas geriausią savo jau, kas man buvo dar likę iš 
mišką, klastingoji jūra vis la- .Jo'navos, o jai vis dar buvo ma- j 
biau traukėsi nuo kranto, vis ža. Beliko man tik dūšia, bet ir 
ilgesnį tilto galą palikdama sau- ji kabojo ant plono siūlo, 
sumoje. Mano Palangoje būvi-, (Bus daugiau)
mo pirmaisiais meta s prie pir-' 
mojo tilto atšakdj’mo, dabar 
jūros visiškai išvaryto sausu-' 
mon, ramiai jūrai esant, dar ga-' 
įėjo priplaukti tas pats “Phoe-; 
nix% -

.Galų gale iš grafo plytinės, • 
iš jo nutiesto iš plytinės į tiltą’ 
arkliais varomo • keležinkelėlio i 
plytoms vežioti, iš tilto' ir paties. 
Phcenix’d išėjo .poniškas biz-' 
nis. Jūra vis labiau pradėjo už
nešti uostą smėliu, laivas savęs' 
nepateisino, ir reikėjo parduoti.^ 
Tiltas pasidarė visai vienišas, ir 
buvo paliktas jūros bangoms 
graužti. Grafas Tiškevičius, kaip! 
ir Užnevėžiu Reutą, blogai de-: 
rėjo pasikeitusioms gyvenimd; 
sąlygoms ir- pamažu slinko že-; 
myn. Bet aš, rodos, užbėgu isto
rijai už akių. !

‘Phoenix’ baigė paskutinius' 
pasiruošimus išplaukti ir, be-' 
rods, mūsų telaukė. Paskubėjo
me pasikrauti. Laive atsirado 
ir daugiau Palangos gimnazis
tų. Tai buvo rokiškėnai, kupiš
kėnai if debeikiečiai. Radviliš
kyje jie persėdo ; mūsų trauki
nį, ir dabar čia atsirado. Atsi- 
syekmdamas laivų papročiu 
‘Phdenix’ subaubė, atsimušė nuo 
krantinės ir atsargiai išėjo ne-' 
ramion jūron. Prasidėjo. Lai- ,,
vas plaukė išilgai vis dar mato- madienį, 1 vai. pop et Lietk Ev. Re
mo kranto, ir trumpos putotos

TE1____ BE 3-5893

No. 79

SUSIRINKIMŲ

TeL: OLympic 2-1003

PERK KAUSTYMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 WMt Į83M Štnart 
VrI įrodo? p&gal anritairiTną

Ofūo t*M»L 774 '880 
R«idoadl«s toloE: 948-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CMIRURGAi 

tendra praktika, apa^ MOTERŲ lifee 
Ofisai 202 WEST flMlT

DK.LĖONAS SElBUTIb
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 83rd STREET

OFISO VAL.: pina- antrai, trečiaa 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. AAUdir 
alau 2-4 vaL popiet ir Uta lain 

nagai susitarimą. Žemaičiu Kultūros klubo priešine- 
tinis susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 15 d., 1 vai. popiet Ane
lės x salėje, 4500 So. Talman. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų ir bus valdybos rinkimai. Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL

DR. fRANK PLECKAxS 
QPTQMSTR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71 St Tel. 737-5149 

•Tikrina aku. Pritaiko akiaiua ir 
“contact lenses”'

VaL am uisitarimą. Uždaryta tret

p su jams, o. p.
0BTHOPBDA&.P.BO1WSTA; 

. Aparaxai • Protezai. Bėd. bail 
r oazaL SpariaM iD|amt
f {Area Suspaus) ir t t

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir slapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Leidimai — Pilna apdraudė 
f EMA KAINA

MOVING
Apdraustas porkreuetymaa 

U {vairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS

Tol. 376-1882 orto 376-5996
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įspūdžių nukąra uotas,..užmigau. Į už Kurklių bažnyčią. Tai buvo 
Liepoją privažiuo'jant, mano 
draugams buvo nemaža vargo, 
kol mane grąžino sąmonėm sap
nuodamas blūdįjau namais, 
blūoijau kelionės pergyveni
mais ir nenorėjau skaitytis su 
tuo, kad jau Liepoja ir kad jau 
reikia iš traukinio kraustytis.

Liepojon atvažiavome gerai 
sutemus. Kai, vežikan susikro
vę, važiavome nakvynės, gatvės 
buvo' gražiai apšviestos; gatvių 
šoniniais takais zujo dviračiais 
jaunos mergaitės; vežikas len
kė vežiką, vis šaukdami ‘eui’ 
Gatvės šonais stovėjo dviejų 
trijų augštų narnai, žerdami pro 
langus šviesą. Galvės iš abiejų 
pusių buvo nusodintos jau suau
gusiais medžiais. Tai man mies
tas! Mano dėmesį ypač pagavę 
dar niekuomet nematyti dvira 
eiai ir neįsvaizduojanias mer

‘užsieniečiai’. Kartais kuris jų 
baisiai subaubdavo, kad net že
mė traukė. Uosio viduriu siuvo 
maži vikrūs laivukai, taip pat 
šūkaudami.. Keli laivai buvo pa
kraunami, kiti iškraunami. Tarp 
augštu sandėlių ir laivių bėgi
nėjo pašlapc krovikai, vilkdami 
ant nugarų sunkius maišus, ir 
vis keikėsi. Debesiuc'ta. šlapia. 
Baisu, kad kam po kojų nepa
kliūtum ir baisau įdomu. Dar 
niekur nebuvo taip įdomu, kaip 
Liepojos uoste. Ir jeigu treji me
tai vėliau aš buvau panorėjęs 
tapti jūrų piratu, tai už tai iš 
dalies buvo kaltas ir Liepojos 
uostas..

Tarp milžinų suradome kran
tinėje ir mūsų ‘Phoenix’a’ — 
seną, kiek aptriušusią geldą, ga
ro mašinos varomą. Kai būda
vo' tinkamas oras, masinai pa-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s,
Before you take Doan's Pills for 

muscular backache. remerr?ber tons’ 
MOi/tcNTW Tablets are 50% stronger 
than Doan s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam rehever per 
(tose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There’s no stronger

■ backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Birženy klubo metinis narių su
sirinkimas Įvyks lapkričio 18 d., sek-

forniatų parapijos salėje, 5230 S. Ar
tesian. Po susirinkimo pašnekesiai į 

bangos dažnais kietais smūgiais prie kavutės. Valdyba kviečia visus * 
pradėjo mušti laivo šoną. Leng- “"™us su šein’’I"is gaus‘ai “H

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138 - 113S

The home pictured above 
doesn't appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates cn- 
erzy-savinr features in de- 
«Un. materiahų and appli
ances irMch can cut energy 
>eeds by up to M percent It 
hat tvo heat-elreulatinr 
Heaiilator Fireplaces (ri^ht), 
<efdrned to draw room air bi 
throurh the lower vents, 

lararm M and then re-direct 
the heated air hack into tbe

f Tb* jaore effective trf 
energy-saving design, ma-tcri- 
Uto and appliances can veil 
have up fro one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
*Tbto claim to being proven by 
jKeir York’s Ixmx Island Sav* 
to Bank. Its *Centenergy 
*76” bouse wax built to demon- 
itrate the .many practical ways 
cC eoneervi»g energy. The to
tal additional east of these 
Improvement® yas approxi
mately H.tOO . •. projected to 
be amorttoed within 4 to I 
yean through reduced ex-

sulatkd within und oeU- 
Ing as well ax in earthen herma 
around the foundation, ortm- 
tation to seasonal sun Mti- 
tudes, energy-saving <ppU- 
wees and fireplaces.

The frwe HaatUator Flm- 
places re-circulate heated aįr 
back into the room. Thia fee- 
ture alone reverses the uruM 
heat kiss characteristic of moi 
fireplaces, accordtfng id the 1 
rignen of “Centenergy "M.*

The fireplaeu were zupplif^
Home CrnfU, na^L 

Park, New York. Heaiilaicr 
FirepJace, A DMsidn of Feco 

locOM tot ML 
Pteaeant, fotocu vwssmJact^eI 
< ttne of bworu*
/re 
mo^nteA Areplacet r • •

Gyv. Chicago, TIL
Mirė 1979 m. lapkričio 12 d., 6:05 vai. vak. sulaukęs 85 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nubudę: 2 sunūs - Anthony, jo žmona Mary, gyv. Wis

consin ir John A.. Sgt CPD, 6 anūkai, 4 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Mary.
Priklausė Žagariečių klubui, Amerikos Lietuvių Piliečių klubui ir 

Našlių, Našliukių ir Pavienių klubui, tai pat Joniškiečių, Žemaičių. 
Upytės, Eržvilko ir Suvalkiečių klubams. Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioje, 4330 S. California Ave.

Penktadienį, lapkričio 16 diena 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios Į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Juliaus Klimo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir 
Geraldas Dainį id.

Tel. 523-0140.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

RADIJO i RIMOS VALANDOS 

pr^rain*e Ii WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona D*ukus 

T*M4 HSmiMk 44413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

TeL YArds 7-1911

-KAZĖ BRAZDtK>MYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL rak.

Visos laidos iš W0PA stotim, 
banaa 1480 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p 
iš WHS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

- naujienos, chkago i. ill Thursday. November 15. 1979



MELAGIAI

ŠIMAITIS REALTY

M. Šileikis — žiema. (Čiurlionio galerijos, nuosavybė)

ratos pratęsimą ir už auką

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

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

Gausus namų pasutnkimas 
pietvakariuose

Įvairi ardrauda —INSURANCI 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

N.J., atsiųsdamas $10, tuo pri
sidėdamas prie platinimo va
jaus ir tikėdamasis, kad jo 
draugui p. Kaslauskur Naujie
nos patiks. Dėkojant, malonu

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

Suėmė Telšiuose iš 
bylą perdavė , {patingai

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street . 
Tel. REpublic 7-1941

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Nepersenai skaitėme JAV tinai į Palangą laišką, kad at- 
spaudoje, kad vienas JAV aukš- važiuosiu, bet vienas buvęs Lie- 
č.ausiojo teisme teisėjas atsi- tuvos |>olicijos tanautojas, pe- 
kvieiė į svečius Sovietų Sąjun- rėjęs dirbti į Sovietų S-gos 
gos aukščiausiojo teismo pirmi- NKVD, Telšiuose einant gatve, 
ninką Lev Smirnov. Netrukus mane įspėjo, kad nevažiuočiau 
vėl skaitėme, kad Smirnov tu- Į Palangą, nes jie turi įsakymą 
rėjo pasitarimus su JAV vyriau- Kretingoje mane suimti. Nebo
siu prokurc’rų Benjamin Civi- važiavau, 
ietti ir sutarė, kad Smirnov So- lovos, 
vietų Sąjungoj rinks medžiagą J svarbiom bylom karo prokuro- 

o (Ii- rui ir visą laiką mane kaltino, 
i teisman, kad aš bėgau Į Vokietija ir ma- 

iš ne suėmė ant sienos, nors aš 
turėjau visą eilę liudininkų, tarp 
jų ir raudonosios armijos vyr. 
Itn. Petra Tatarenko, kurs buvo 
apgyvendintas mūsų bute ir 
mano areštą girdėjo, kad mane 
paėmė iš buto.

Nors sėdint Kauno SD kalėji
me su manimi pasimatyti nie
kam neleido, bet žmonai ir ki
liems artimiesiems norintiems 
su manimi pasimatyti ar man 
maisto — rūbų perduoti, ku
riuos ėmė, bet man. nieko neper
davė, aiškino', kad mane suėmė gas Simas šakys iš Wharton, ] straipsnius, ankstybą prenume- 
ant sienos bėgant Į Vokietiją.

Kaip galima patikėti sovietų 
patiektiems liudininkams, kad 
jų teismo ir kiti pareigūnai ši
taip meluoje? __  t__________v__ j

Daugiau ape gavėtų taniau t c-1 gerą ir pavyzdžio vertą žinią 
jų darytas lietųviąms-skįriaudas] skelbti visiems skaitytojams, 
patirsite paskaitė mano knyge- Į prašant aktyviau prisidėti prie 
lę “Gyvenimo Kelias”, kuri už}platinimo vajaus.
2 dol. gaunama “Naujienose”. ’

S. Paulauskas

apie “karo nusikaltėlius’ 
vilclti juos trauks č 
Liudininkus, atvykstančius 
Sovietų S gos, kaip ir dabar iš 
Izraelio, apmokėsime mes.

Atrodo juokingai, bet gali bū
ti liūdnos pasekmės.

Ko verti Sovietų S-gos teis
mai ir liudininkai, tarp daugelio 
lietuvių, ir man yra tekę patir
ti savu kailiu. '

1940 m. raudonajai armijai 
klasta okupavus Lietuvą, ga
vau darba Telšiuose socialinio 
aprūpinimo skyriuje. Vieną nak
tį, 12 vai. baigus man klausy
ti paskutinias žinias, pasibeldė 
į duris ir pasisakė, kad bend
radarbis šapiro ir prašė įsileis
ti, nes turįs svarbių žinių. Su 
iš Ylakių žydeliu Šapiro kartu 
dirbau. Atidaręs duris, priean
gyje pamačiau keletą unifor
muotų NKVD, žvilgterėjęs per( 
langą, pamačiau, kad namą yra 
apsupę kareiviai. NKVD pada
rė bute krata, ieškodami gink- 
lų ir priešsovietinės literatūros, 
bef nieko Įtariamo nerado. Taip 
kratos protokolą ir surašė, bet 
čia pat man patiekė pasirašyti 
ir kitą — arešto protokolą, pa
sirašytą paties vidaus reikalų 
komisaro Glatkov, kad aš bė- 
gau Į Vokietijų ir jie mane areš
tavo ant sienos, šito aš nepasi
rašiau.

O buvo taip. Aš parašiau mo- Jas jam užsakė jo geras drau-Į

— Ponia O. Isbach iš Holly
wood apylinkės, Los Angeles, 
Cal., yra ne kartą, bet kiekvie- 

■ „ ~ na proga gausiomis aukomis pa-
I TRUMPAI I remia Naujienų leidimą. Atsi- 

liepdama j Naujieną kreipimą
si dėl paramos, ji kartu su me-

* tine prenumerata atsiuntė $20
— D. Kaslauskas, To'ronto,lauka. Dėkui. = *- 

Ont., tapo Naujienų skaitytoju.]

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.
(312)226-7828

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
. Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas . 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-j - 
zinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-! J 
jienas.iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.! ? 
Kviečiame pasinaudoti proga. J
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS § 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, ’ 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS ” 
UŽ 10 DOLERIŲ. 2

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- j 
nimo vajaus talką! 1

Lankant s popiežiui Jonui Pau- 
liukil, jie pagamino vienos va
landos dokumentinį filmą “The 
Cope and the People”. Į jos pre
mjerų atsilankė vysk. Abraino- 
viez bei lenkiškų parapijų kle
bonai ir kt. Filmas bus rodo
mas visose katalikų mokyklose 
ir kitose institucijose. Informa
cijas teikia, Mrs. T. Bogutienė, 
6721 So. Rockwell St., Chicago, 
IL C0C.29. Tel. (312) 737 3294.

I — Stepas Paulauskas parašė 
gausiai iliustruotus 70 pusi, at
siminimus — Gyvenimo Kelias, 
kuriuose aprašo Palangos vidu
rinės mokyklos mokytoją Mecį 
Gedvilą, kaip rusai tvarkė Lie- 
tuvoš policiją ir lietuviu areš
tus, kai'raudonoji 'armija oku- 

lietuvių vargus 
kasvklose ir kt. 
2 dol. Gaunama

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, BL Tel. Virginia 7-7747

— Ignas Serapinas iš Mar
quette Parko, pedagogas ir vi-i operacija ir laukia sugrįžtant, 
suomenės veikėjas; buvęs Peda-| 
goginio Lituanistikos Instituto 
Neakivaizdinio skyriaus direk
torius, tarp kita taip rašo: “Ar
tinantis manosios. prenumeratos 
pratęsimo laikui, šia pačia pro
ga į voką įdedu 40.00 dolerių: 
iš jų 33.00 prenumeratai, o’ li
kutis — 7.00 doleriai Naujienų 
paramai, nes Naujienos pilna 
žodžio prasme yra be melo ir 

ąsis Lie- 
.tuvos laisvės kovos šauklys.’’
Dėkui už didžiai

pavo Lietuvą, 
Belgijos anglių 
Knygutės kaina 
Naujienose.

— šaulių rengiamame KA
RIUI paremti parengime, kuris 
Įvyks š.m. lapkričio m. 17 d,, 
šeštadienį, 7 vai. vak. šaulių na
muose meninę programos me
tų, tautinius šokius pašoks Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 

į tautinių šokių grupė, šokiams
— Ponia Ona Martinkus iš-gros. V. Ramonio smagus or- 

Marquette Parko be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o savo, ge
rus linkėjimus atlydėjo $7 au
ka. Dėkui. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, Užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me
tams ir įteikusiam $2 auką, bet 
pavardės prašiusiam neskelbti.Į

— Marija Smilgienė iš mū- 2 vai. popiet Jaunimo Centre,
su kaimynystės po sunkios ope- Klubo nariai prašomi skaitlingai 
racijos sveiksta ir stiprėja St. Į dalyvauti. ‘
Joseph ligoninėje, 725-1 kamba
ryje. Ji priklauso Lietuvos Duk
terų Draugijai, laisvalaikiu dirb
davo Naujienose. Visi Naujienų 
tarnautojai apgailestauja-jos li
gą, bet džiaugiasi pavykusia

kestras, bus pravestas gausus 
laimėjimais dovanų paskirsty
mas? veiks baras vytautėnų ap
tarnaujamas. Kviečiami visi da
lyvauti ir paremti žurnalo KA
RYS leidimą. 

9

— Panevėžiečių Klubo susi
rinkimas įvyks lapkričio 18 d.

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimi; skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• IŠ anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _____________ .__________ __ ____________
Adresas ________________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .. 
yra naujas skaitytojas. Priede_____ dol
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas --------------------------------------------

kuris

Sponyoriaus pavardė, vardas ir vietovė

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
52-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

— Danutė Mikužienė išrink
ta Korp I - Neo-Lithuania Chica- 
gos skyriaus pirmininke, dr. Al
vydas Arbas :— vicepirm., Gra
žina Kasparaitienė —sekr., Vy
tautas Paškus — ižd., Gražina 
Gražienė — valdybos nare.

— Teresė ir dr. Jonas Bogata 
Marquette Parko' apylinkėje tu
ri filmų studiją Lithuanian Vi
deo, kuri jau pagamino keletą 
filmų ir ruošia dokumentinį fil-

vertingus'mą apie savanorius — kūrėjus.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A N0REIKIEN4

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekiy.

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629. — TeL WA 5-2737

Valdyba

Chicagos Anglijos-Britanijos 
Klubo Tradicines KRINTANČIŲ 
LAPŲ Balius įvyks 1979 m. lap
kričio 17 dieną, -šeštadienį, Jau
nimo Centro Didžiojoje Salėje. 
Bus nuotaikinga speciali pro
grama, šalta ir šilta vakarienė 
ir turtingas dovanų paskirsty
mas. Gros BICHNEVIČIAUS 
orkestras. Dėl bilietų skambinti 
523-3506.

• SPECIALI 20% NUOLAl 
DA PRISTAČIUS- ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re I 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi ; 
nes monetas bei pašto ženklą, 
kolekcijas. Mokame aukšta | 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac ' ’ framento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica ;
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces; 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 oi 
925-ooS2. Professional Membei i shinglers) Tuckpointers. Western su- 
American Federation of Astro-!burbs- Must KPeak Enghsh. Exp’d.

TORTŲ DEKORATORIUS
Tik patyrę, dirbti savo gaminius: 

pardavinėjančiai kepyklai. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu.

652-7100 -
FINGERHUT BAKERY

5536 W. Cermak Rd., Cicero

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

|
II

f

logers. (Pr-)

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 5
J yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 
J ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.J F

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos f 
darbus diroa.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. J

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieSko pelno, na- 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas g& 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

* f
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

WAREHOUSE MAN
Shipping, 

Receiving & Packing.
Top pay - Full benefits

English speaking
INTERNATIONAL

BOTIQUE
231 S, Green Street

- 4th Floor
Interviews

from 9 to 11:30 A.M.
836-4496

M. ž I M K U S
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.*

HOMEOWNERS POLICY
F. ZapoliS/ Agent 
320856 W. 95th Si -’jgC 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 L

IMSUBAMCt

State Farm Fire and Casualty Company

f

ALUMINUM 
APPLICATORS

Gutter Installers, Roofers, (tile-hot-

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

✓
!

771-3010

GAL FRIDAY

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininku Reikia

Advokatas
GINTARAS P. CEPfiNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

Gyventoja Chicagoje 
sumažėjo 12 nuoš.

CHICAGO. — Atstovų Rūmu i 
subkomisijoje Čikagos universi-k 
teto profesorius Philip Houser | 
paskelbė, kad 1980 metais Chi 
cagos miesto gyventojų bus 
2,918,000.

Prof. Houser, rasių kilnoji- Į 
mosi-migracijos specialistas, pa : 
žymėjo, kad skaičiuojant rasė į 
mis, baltųjų dabar Chicagojc 
yyvena 1,369,000 — 47%, negrų 
(juodųjų) 1,201,000 — 41%, lo
tynų amerikiečių — 348,000 aTba 
12%. Kitokių rasių nuošimčio 
prof. Hauser nė nepaminėjo.

Per paskutinį dešimtmetį Chi- ] 
cagos gyventojų skaičius suma
žėjo 12% ir rasinė sudėtis žy
miai persigrupavo. 1970 metais 
Chicagoje baltųjų buvo 1,975,300 
(60%), juodųjų 1,102,620 (33%),

Jį lotynų amerikiečių 247,340 (7 
5 nuoš.). Per baigiamą 1970-198C 

dešimtmetį baltųjų gyventoju 
skaičius sumažėjo 606,300, bet j 
padidėjo 98,380 juodžių ir virs 
100 tūkst. lotynoamerikiečių.

Kalbant apie visą metropolinę
Chicago- su priemiesčiais ir še ties pabaigoje, 
šiomis apskritimis^ sprendžiama
kad ateinančiais 1980 metais ta KAS’’ tąsa turėjo būti tos skil- 
me rajone bus 7,114,000 gy- ties viršuje. N. R.

Typing, receptionist all around. 
Salary negotiable.

782-3512

Crush KAI T SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gab dau 
padėti teisininko Prano šulo 
o aru oš ta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
Įleista knyga su legališkomfc 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujiėnų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Patikslinimas
š.m. Naujienų Nr. 265, atkar

pos trečioje skiltyje, straipsnio 
“ALTOS SUVAŽIAVIMAS IR 
DEVINTASIS AMERIKOS LIE
TUVIŲ KONGRESAS” pabaiga 
— keturios eilutės — turėjo būti 
(po zigzaginės linijos) tos skil- 

o straipsnio 
“VYSK. ANT. BARANAUS-

SLA

ventojų.
6 — Naujienos. Chicago, Ml. — Thursday, November 15, 1970

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------
Adresas ■*

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

I

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

— kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 30th St. 
TeL (212) 542-2210




