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SAKO BEGINĄSa IRANO ŽIBALO DARBININKAIBAIGĖ NUOSTOLINGĄ STREIKĄ
Policija suėmė iš Paryžiaus grįžusi 
maišto organizatoriy Karin Sanjaby

TEHERANAS, Iranas. — Irano žibalo versmių ir didžiųjų tan
kų prižiūrėtojai praeitą sekmadienį baigė streiką ir yra pasiruošę 
grįžti į darbą. Streiloiojanti degalų darbininkai norėtų tuojau • 
pradėti darbą, nes jiems aišku, kad kiekvieną dieną streikas neša 
valstybei -po 60 milijonų dolerių nuostolių, ralaimi visi, o darbi
ninkai nieko negauna.

Valdžia bijo
specialist y sabotažo

Vyriausybė sutiktų leisti dar
bininkams grįžti j darbą, bet ji 
prisibijo; specialistų, dirbančių 
chcemijos laboratorijose ir ži
balo valymo darbuose. Vyriau-

grįžę į darbą, neišsprogdintų 
brangių įrengimų 'ir nesukeltų 
neužgesinamų gaisrų.

Vyriausybe ruošia
. darbo specialistus
. .Vyriausybė dabar kontroliuoja 

visas žibalo versmes. Rd šio me 
-tų maištininkai nieko nepagadi-

Pati Jautriausioji 
Irano vieta

Atrodo, kad Hamuzo sąsiauris 
yra patin jautriausioji ne *tik 
Irano, bet ir viso pasaulio vieta. 
Tas sąsiauris netiesioginiai lie
čia ne tik Irano, bet Saudi Ara
bijos, .Kuwaito, Persijos Emira
te, Irako ir kitas žibalo versmes. 
Irano karalius gavo teisę pirkti 
pačius naujausius Amerikos lėk
tuvus. Jeigu Sovietų karo laivai 
ir aviacija kontroliuotų Hamu
zo sąsiaurį, tat pasibaigtų laisvo
jo pasaulio pats didžiausias alie
jaus šaltinis ir turėtų mažėti ga 
minamoji jėga. Ar rusai pajėg- 
t . 11 ‘ ■___  j__ j.__ "i

Izraelio premjeras Beginąs prezidento buvo pakviestas į Baltuosius rūmus’, ir jam pasakyta 
kad jis nekliudytų taikos sutarčiai. Pasikalbėjimas turėjo būtį gana griežtas, jei Beginąs, išė
jęs iš Baltųjų VjūAių Pasakė, kad bus susitarta dėl Izraelio — Egipto taikos sutarties.

VĖLIAU IZRAELY GALI KILTI REVOLIUCIJA, BET SUSITARSIM
Prezidentas Carteris pasiūlė Beginui ir 

Sadatui daryti dar viena kompromisą -----
WASHINGTON, D. C. — Sekretorius Vance buvo specialiai 

nuskridęs į New Yorką, kad galėtų susitikti su premajeru Mena- 
hem Beginu ir aptarti naujai susidariusią padėtį Izraelio ir Egip
to taikos derybų reikalu. Prezidentas Sadatas pareiškė, kad jis 
nesirašys taikos sutarties, jeigu nebus išspręsta Jordanijos kairio 
jo kranto ir Palestinos klausimai. Prezidentas Sadata yra įsitikn- 
nęs, kad visos sutartys turi būti suderintos, jeigu norime taikos 
Artimuose Rytuose.

bininkiii, Jko jis negali "daryti 
‘ Jeigu bet kuris bįhdyš. kenkti 

žibalo versmėms, tai.’jis -bus la
bai sunkiai baudžiamas. Vyriau 
sybė bando ,, apmokyti karius, 
kadvgalėtųgerįau pritūrėti 'žiba 
lo versmės.

- * * r * > *

v Policiįa suėmė 
Karim Sanjaby

■ Irano policija suėmė vyriau
sią maištininką Karim Sanjaby. 
Jis 'buvo nuskridęs į Paryžių 
ir tarėsį sų dvasiniu maišto vadu 

r Avatulla Chomini. Šachui pas
kelbus amnestiją, Sanjaby drįso 
grįžti i Teheraną. Jis tuoj prašė 
žurnalistus su juo susitikti ir 
papasakoti apie reikalą tęsti 
maištą, bet sostinės policija jo 
jau laukė, tuoj įsodino į juodą 
masiną ir nusivežė į centrą il
gesniam apklausinėjimams.

GRAŽIAI PAMINĖTA DETROITO
. 4" ** 1 * I j ORGANIZAQJU CENTRO SUKAKTISpu dar nežinia, bet jie turėtų’ 

progos tai padaryti. Irano "ša- 
dhas7 gavęs teisę pirkfrISąujau
slus ginkįus, gavo privilegiją 

, ginti.;visą Persijos, jlanką. - :J

-> Sveikino Dr/Bobelis, abu ^senatoriai; - .. 
kongreso atstovai, organizacijosec

i n(Telefonui pranešė korespondentas Saulius šimoliūnas)
DETROITAS. Mich. — Praeitą šeštadienį Detroite įvyko ne

paprastai, gausus, gyvas ir įspūdingas' Detroito Lietuvių Organi
zacijos Centro 35 metų veiklos minėjimas,, kurį pravedė jaunas 
advokata Sakis, mokąs gražiai. lietuviškai ir angliškai kalbėti. 
Prisirinko 150 įvairių organizacijų atstovų, prieš 35 metus suda
liusių vieningą centrą.

- Invokacija Perskaitė kun. Ka-
res Atianto Sąjungos jalstybuį zįmieras ^maitis. šv. Antano

Gen. Haig gali
■ v kandidatuoti;

į WASJUNGTON, D.'g’ —; Gen. 
Alexander M. Haig, buvęs pre
zidento Niksono vyrausiąs - pa
tarėjas^ o dabar vyriausias Šiau-

karo jėgų vadas, gal būti respub įfe „„apijos i^bonas. Me
Tilrnrm rvartiirsc Iranninatii nrP ■ _______-

TRUMPAI 1$ VISUR

Neramūs pranašavimai

BERWYN, UI. — Bert Lance, 
buvęs Prezidento Carterio biu
džeto direktorius, savo kalboje 
Chicagos vakarinių priemiesčių 
ekzekutyvų' klubo pusryčiuose 
Berwyne pasakė, kad perdaug 
aukštu nuošimčiu iki lll2% už 
paskolas krizė arba.per dar 60- 
90 dienų kris arba mes praėju
sius 1974 ir 1975 metus minėsi
me dar fcaSp vienus iš gerųjų 
metų, kokius esąpi turėję”. 1971 
metų liepos mėnesį nuošimčių

Premjeras Beginąs labai ati
džiai išklausė sekretoriaus pa
siūlymus, bet jis nieko jam ne
prižadėjo. Beginos nieko sekre- 
torui neatsakė, bet prižadėjo 
duoti savo atsakymo tik vėliau, 
kai turės progos susitikti su gen. 
Dajanu ir krašto apsaugos mi- 
nisteriu Weizman. Tuo tarpu jis 
susitiko su prezidentu Carteriu 
Washingtone. Prezidentas pasa
kojo premjerui Beginui, kad bus 
reikalingas naujas kompromi
sas. Da.vid stovykloj visi kalbė
jo apie reikalą pasirašyti taikos. 
sutartį ne tik su Egiptu, bet ir ‘

Hoveyda buvo neapdairūs
Suėmus Karim Sanjaby, suim 

to premjero Hoveydos ir kitų 
aukžtų pareigūnų padėtis Sek 
tiek pagerėjo.

Hoveyda buvo labai geras biz 
nierius. Jis sugebėjo pakelti alie 
jaus kainas ir parduoti didoką 
degalų kiekį. Hoveydai atsisto
jus vyriausybes priešakm, vien 
tik aliejus kiekvieną metą atneš 
davo j Irano iždą 20 bilijonų do
lerių. Hoveyda nemanė, kad bu 
vusieji valstybės tarnautojai bū 
tų galėję dalyvauti prieš šachą 
nukreiptoje politikoje Karo va 
dovybė vis dėlto premjerą nori 
teisti

likonų partijos kandidatu pre
zidento pareigoms. Ateinančiais 
'mėtaišjam pasibaigs dabartinės 
tarnybos terminas. Jeigu gene
rolas sutiktų, tai jis būti pas
kirtas dar naujam tarnybos ter
minui, bet jis galėtų išeiti atsar
gom Tada jis galėtų būti respub 
Jikonų partijos kandidatas pre
zidentūrom

Dabartiniu metu respubliko
nai neturi rimto kandidato. Rim 
čiausiu kandidatu atrodytų Te
xas valstijos politikas John Con 
ndlly. Jis visą gyvenimą yra bu 
vęs demokratas, o paskutiniu 
metu tapęs respublikonu. Jeigu 
jis nebūtų perėjęs į respubliko
nų partiją, tai jis galėtų kandi
datuoti demokratų sąrašu, bet 
daugelis abejoja, ar jis būtų nau 
dingas respublikonams. Grei
čiausiai, kad demokratai už jį 
nebalsuotų Be demokratų pa
galbos nei vienas respublikonas 
negali surinkti prezidento pa
reigoms reikalingų balsų. Gen. 
Haig labai gerai pažįsta sovietų 
karo vadus ir norą pavergti vi
są pasatfį.

— General Motors atšaukė 
1977 metais parduotas “Chevet
tes”, kurios turi nesaugius gazo
lino tankus. Bet kada gali užsi
degti ir sužeisti keleivius.

KALENDORfiLIS

Lapkričio 14: Veneranda, Ju- 
kundas, Saulėm, Ramantas, Vai

ninę programą pravedė N. Kaš- 
kelytė. Specialiai pritaikytas dai 
nas padainavo Kristina ir Regi
na Butkiūtės.

Dr. Kazys Karve1 is padarė 
trumpą Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro atliktus vie
ningus darbus karo metu ir šian 
dien vedamus. Lietuviai turi ras 
ti bendrą kalbą, nes pats svar
biausias darbas — Lietuvos lais 
ve — dar nepasiekta.

Minėjime dalyvavo du Detroi 
to Lietuvių Organizacijų Cent
ro organizatoriai — Feliksas Mo 
tūzas ir Elzbieta Paurazienė. Jie 
du ir kiti šio svarbaus ir didelio 
centro organizatoriai buvo šiltai 
pasveikinti už nepaprastai dide
lę teleranciją. parodyta lietuvių 
organizavimo metu ir reikalą 
vieningai dirbti lietuvių tautos 
didžiaurios nelaimės metu. Kai 
bėtojai apgailestavo, kad dau
gelio DLOCo organizatorių jau 
nebėra gyvųjų tarpe.

Michigano politikai labai ge
rai žino, kad svarbiausiems dar
bams, lietuviai yra vieningi. Il
gus metus jie ruošė vieningus 
Vasario 16-tos sukakties minėji
mus, priklausė Amerikos Lietu
vių Tarybai, vieningai Lietuvos 
(laisvinimo darbams rinko aukas 
ir jas persiųsdavo ALTUI. DLO 
CO 35 m. veiklos sukakties pro
ga šią organizaciją sveikino abu 
Michigano senatoriai, penki kon 
greso atstovai, miesto adminis-

žiai pasveikino, Dr. Kazys Bobe
lis, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, i’atvių ir estų or
ganizacijų atstovai. Net bendruo 
menininkas Kęstutis Keblys, Vii 
niuje okupantų išleisto “Stripty 
zo” leidėjas Amerikoje, sveikino 
didelę Detroito lietuvių organi
zaciją.

Minėjimas buvo jaukus, advo 
kato Šakio guviai pravestas ir 
naudingas. Minėjimas baigtas 
gražiai sugiedotu Lietuvos Him 
nu.

Saulė teka 6:37, leidžia^ |;31 kratų pareigūnai.

— Komunistinė Romos admi
nistracija, — atsakė meras, — 
ir toliau gerbs atskyrimą Bažny 
čios nuo civilinės vyriausybės,1 tracijos pareigūnai ir visuome- 
kaip tai darė krikščionių demo-pės veikėjai.

Sukakties proga DLOCą gra-

Iš Sovietų kalėjimų 
i laisve vakaruose v -*

CAMBRIDGE. Anglija. — 
Prieš 2 metus Vladimiras Bu- 
kovskis, 35, sėdėdamas saugu
mo ypatingai saugojamame VIa 
dimiro kalėjime, buvo susidaręs 
viso savo gyvenimo planą nuo 
pradžos ligi atspėjamo galo.

1961 metais jis buvo išmestas 
iš Maskvos valdinio universiteto 
už pareikštą protestą prieš kai 
kuriuos patvarkymus, o 1963 m. 
buvo areštuotas apkaltintas už
mosimą priešsovietinės literatu 
ros. Pas jį rado dvi kopijas Ju
goslavijos rašytojo Milovano 
Džfas knygos “Naujoji Klasė”. 
Bukovskis buvo paskelbtas iš- 
ėjusu iš proto ir nugabentas į 
Lenngrado specalę proto ligų 
kliniką. Taip praslinko visa ei
lė metų proto “ligoninės”, darbo 
lageriuose ir kalėjimuose .

Prieš dvejus metus visa Bu_ 
kovskio būsena apvirto. 1976 
metais gruodžio mėnesį jis be 
jokio pranešimo buvo išvestas 
iš kalėjimo, ant rankų uždėti

— Fedemllne pa’icija penk- 
tądienio vakarą iškrėtė Anthony 
Accardo* butą. Jis esąs i*-’taigas 
mafijos- sądas.

j - <• ■
.— Chicagos Sanitarinis Dis- 

1 triktas turi 97 milijonus dolerių 
keliems giliems tuneliams iškas 
ti lietaus vandeniui ir išmatoms 
išplukdyti iš Chicagos. Statybos 
bendrovės siiTo atlikti dalį dide 
lio darbo. Komisija netrukus 
svarstys kontraktorių pasiūly
mus. . ■ ■ h*

— Mamie Eisenhower, garsaus 
generolo žmona, praeitą šeštadie 
nį minėjo savo 73 metų sukaktį.

— Buvęs prezidentas Nikso- 
nas išskrido į Louisianą ir Tė
vas valstijas kad galėtų pasaky 
ti kelias politines kalbas.

— Rodezijoje paskelbtas ka
ro stovis užima 60% visos teri
torijos.

— Nukritus dolerio vertei, Vo 
kietijoje esantieji JAV kariai 
turi sunkumų išsiversti. Vokie
čiai nutarė padėti šeimas turin
tiems JAV kariams.

— Irano kariai nušovė ar su
žeidė 65 studentus, bandžiusius 
nuversti didelę šacho statula.

Ekonominis puvimas?
PHILADELFIJA. — Buvęs 

JAV Armijos štabo viršininkas 
gen. William C. Westmoreland 
pareiškė Philadelfijoje, kad di
džiausią Amerikai grėsmę suda
ro ekonominis smukimas, didės 
nę negu svetimųjų agresijos ka 
ras.

Pavyzdžiui, nurodydamas vė 
liausius duomenis iš infliacijos, 
bedarbės ir dolerio pajėgumo 
nusilpnėjimo, generolas pasakė, 
kad Jungtinės Valstybės grės
mingu greičiu slenka į katastro 
fą.

retežiai, jį nuvežė į aerodromą, 
pasodino į lėktuvą, nuvežė į 
Šveicariją ir paleido. Paaiškėjo, 
kad buvo iškeistas į vieną So
vietų šnipą.

ratams pakilus iki 12% pinigų su jordanija
gavimas tapo suvaržytas ir tas] ^eginas aJškmo‘ pVezidentui. 
Padėjo ,-?suk^ti_,reeec& šiuo kad-begalis dapvti daugiau 
metu-•pirmine .(nuošimčįy) rafaįVaiTm ’

1;ance'įxždkė bferiie^laftik, kad.Kejoslt . . . __ ___.. . t _ C__ * - i-ZlL *'
tiškdg išspirti: ši<0krašto i^onp j^uš, bet ji atsisakė. Izraelio ka- 
minęrkHagj-įm-ią^udaro aukšta P? buvo
inžliacija, aukštos nuošimSų ra- \ pasiūliusi daryti žflfiėš nuolai- 
tos ir aukšta^ tK-darbė. Išspręsti ’das Jordanijai ir atšaukti savo 
nuošimčių lupimo ir nėcfarbo ir į kariuš-.iš užirptų.•'sričių, bet da- 
infliačijos problemas. Lance pa-,bar;,ir,^iąręKĮ.Izraelyje nuotai 
šake.'reikia'drastiškai ’sumažinti jkos keičiasi. Paties Begino vado- 
vyriausybės darotnaš išlaidas 
biurokratiją (red lape).

: jų

Lance twSake bfrnieVfa’Dife, katĮ.Kejosi, pa^a^ryfį.., Jorda^jjai bu- 
artimiaoW dienu bus.. k.Fp/'o;

irivaująmos Likud p'artijos žmo- 
1 nes protestuoja prieš jo padary
tį tas nuolaidas, -o ką jau- bekalbė- 
ftr apie opozicijoje esančią Izrae- 
?_id' darbiečių partiją. Izraelyje 

Įgali kilti revoliucija ir išmesti 
— ’ne tik patį Beginą, bet ir kitus 

Diktatorius Somoza pranešė kraš pasitarimus vedančius pareigu- 
to gyventojams, kad jis rengia- nūs. 
si padaryti kelias svarbias vals 
tybės tvarkymo reformas. Pir- 
mon eilėn jis yra pasiryžęs pert» 
varkyti nacionalinę g 
kuri eina kariuomenės ir polici-J 
jos pareigas. Prezidentas tvirti-] 
na, kad jis rengiasi padaryti pa] 
kaitų aukščiausiame teisme ir- 
visoje rinkiminėje si 
to, jis rengiasi pravesti plebici 
tą, kurio metu krašto gyventojai* 
gstlės pasisakyti, ar vyriausybė! 
privalo leisti kitoms politinėms! 
partijoms veikti. Bet pirmus rin Į 
kimus jis rengiasi pravesti tik- į 
tai 1981 metais, ne anksčiau. 11'"I žemes, 

į bet 
mes ir

Samoza pasirošės 
daryti reformas

MANAGUA. Nikaragva.

— Sutartį pasi rašysim e, — 
į pareiškė laikraštininkams prem 

vzęs pciL jeras gegįn vėliau gali kil- 
gvarc iją, jzraejyje revoliucija, kuri gali 

nušluoti visus, kurie vedė pasi
tarimus ir sutiko atiduoti visas 

■’ biblines žemes ir kitus turtus, iv ir* F
x “ į Izraeliui labai brangiai kainavu- istemoje. Be . ’ . . .Įsius. Premjeras Begin pastebe- 

į jo, kad sutartis bus, bet kas bus 
j toliau — sunku pasakyti. Izrae- 
i lis labai nepatenkintas tokiais 
I dideliais Sadato reikalavimais. 
»Egiptas pralaimėjo karą, o dabar 
Į jis nori atgauti visas prarastas 

J;s <’-vcsias jau atgavo, 
išsiderėti prarastas že- 

kitiems arabams.Motociklu aplinkui JAV

RYE. N. Y. — John Hutchin
son, 44 metų amžiaus inžinierius 
gyvenantis Rye. N. Y., įsimanė 
motociklu apvažiuoti “ketur
kampiu “visą Jungtinių Valsty
bių teritoriją, visu Kanados pa
sieniu, Pacifiko (Amerikos Va
karų) pakraščiu, Meksikos pa
sieniu ir JAV Rytų pakraščiais 
iki namų New Yorko valstijoje.
Visa jo kelionė apskaičiuota; Milano mieste. Italijoj, buvo 
20,000 mylių. Per dieną nusista-1 pagrobti du jauni žmonės abudu 
foa i no 7OO T-i oi ietį i vroilrai  

Prezidentas Carteris dar nepas 
kelbė reikalaujamo kompromi
so, bet tuo reikalu jis jau kalbė 
jęs su Egipto prezidentu ir prie 
jo įsitkinimo, kad prezidentas 
Sadatas bus Rinkęs padaryt, dar 
vien kompromisą.

Italijoj 2 žmogvagystės

tęs pravažiuoti po 700 myUų. 
“čia ne reklamai, o tik sau”, pa
sakė Hutchinson reporteriui ir 
penktadienį motociklu raitas iš
važiavo į Kanados pasienį.

turtingų industrialistų vaikai — 
Maria Sacco, 20 metų ir Paolo 
Giorgetti, 16 metų amžiaus. Jie 
pagrobti išeinant iš savo apart 
men to, jiems į mokyklą einant.



VYTAUTAS SIRVYDAS

VIDINĖ {TAMPA SUSIVIENIJIME
(Tęsinys)

Tr\x nariai nepakluso ir Pil
domoji 'taryba (kuri šiuo var
du piadėjo vadintis naujajai

nes n r. 31 paskelbė jų suspenda
vimą iki Seimo. Nuosprendį pa

vaduotas M. J. Damijo- 
k etorius Jonas Žeman- 
iždininkas Jonas Skri- 
Viceprezidentas Pra- 

<±atickas nei šito, nei 
ULiiių suspendavimų ne- 

nors juos pasirašė iž-

na

ferencijų šaukimas ir 95 daly- 1 
vių suspendavimas buvo tikra 1 
Susivienijimo tragedija. IstorL i 
kas V. K. Račkauskas pasakoja: 
“šaukėjai ir Pildomoji Taryba 
blogų norų neturėjo, nes abi pu
sės skirtingu keliu, tenorėjo or
ganizacijai gerovės”. Jis toliau 
nupasakoja, kad vieni konferen- 
cininkai norėjo protestuoti Pil
domosios T a r y bos “geležinę 
ranką” (apie kurios teisėtumą 
abejojo), kiti no'rėjo broliškai 
sueiti ir pasikalbėti organizaci
jos reikalais ir net paraginti na
rius nepaklusti tų, kurie tuo
met užsispyrę Susivienijimui 
visaip kenkti ir jį suardyti, bet 
buvo ir tokių, kurie siekė narius 
dar labiau prieš Pildomąją Ta
rybą sukurstyti ir įkalbėti mo
kesčių nesiųsti. Iš savo pusės 
Pildomoji Taryba juto nemalo
nią, bet kietą pareigą, sudrau
sti organizacijos įstatų laužyto
jus, ypač 24-to' Seimo nutarimą, 
Rad “Dėl apskričių negeistinos 
agitacijos varymo jie atmesti 
visai”.

Triukšmas paraližavo Susi
vienijimą ir trukdė ramiai svar
styti organizacijos reikalus. Na
rių 1910 m. liepos 1 organizaci
ja turėjo 9,858, o spalio 1-10,- 
051. Normaliai dėl mokesčių už- 
vilkinimo būdavo suspenduoja
ma kasmet po 800, bet laikotar
pyje tarp spalio 1 ir 1911 balan
džio 1 suspenduota 3,684, o per 
kitus tfįsT mėnesius prisidėjo 
dar-1,164 ir Susivienijime teli
ko 5,294 nariai. Finansiniu at- 
žvilgui suspendavimai buvo pel
ningi, nes organizacijai liko į- 
moketi jpihigai. / __ _

: Datos riėparyškindamas, V. 
K. /Račkauskas pasakoja apie 
įvykius ^crąntonc 3?0-toje kuo
poje. Sako: “Viename kuopos 
šbSiriffinifė’'krid’‘ didėlis' linulTš- 
ma^:/dėl B^ljįp^HoRstitucij 
A— -A A v-£*. rr>jkesciu. Ts

manęs ir didžiausio kėlėjo M. š. 
įvyko pasikalbėjimas. Jis karš 

gausiai ragino naujos konstitu
cijos nepriimti ir iki seimui ne
besiųsti Centrui mokesčių. Pa
klausiau: “Dėlko nepriimti Kon- 
stituiejos?*

— Ji netikusi ir nesuprata. 
ma — atsakė.

— Ar ją skaitei?
— Ne, kas skaitys tekį šiam-

žinai.

mišk a.-, 
rąs živj 
kitų v.h 
pasrašė 
do globėjai Tarnas Paukštys ir
Pijus V. Birštonas.

šauktoji konferencija įvyko 
ir joje dalydavo 11-kos kuopų 41 
narys, greta trijų šaukėjų. Tė
vynės n r. 13 Pildomoji Taryba 
paskelbė visų suspendavimą. 
Massachusetts, \alstijoj konfe
rencijų įvyko Athole ir So. Bos
tone, lapkričio 13 ir 27. Dalyva
vo nariai iš 14-os kuopų. Visi 
buvo iki seimo suspenduoti. Jų 
tarpe Keleivio leidėjas Jurgis 
Gegužis ir bendrininkas Juozas 
Neviackas. Athciio kuopoj bu
vo suspenduotas Povilas J. Mu
levičius, kuris Povilo Molio var
du vėliau buvo vienas geriausiu 
katalikų Susivienijimo sekreto
rių.

Draudžiamų konferencijų vy
ko ir 1911 metais. Viena įvyko 
Brooklyn..N. t¥. vasario 26 ir su
traukė 14 .nariu iš: i dešimtieš 
kuopų.- . Suspenduota, socialistų 
agitatorius J, t Jukelis ir vėliau 
stambia’! tautininkų veikėju iš- 
kilęs "“dedėP: J uogas Ambrazie- 
j us. Konferencijų- -nešaukė 
Pennsylvanios ir Illinois valstir 
j ų k nopos,kurių 4pirmoje> buvo 
65 kū€įj)o$;.-«iantroje u35^ 'Con
necticut turėjo 12 kųopųč Massa- 
chuset^UhJSTeU’ Vfcfk T i? '

T i -Jg-lfiTos ’e^ię.™^bma,'‘sūF 
daro dviejų gerų */dėl B^io^rkOR^titucijos,
susikirtimas, šiuo atz^^ū kon-^irf "žmoVna^dėr mokesčių. Tarp

— Tat, iš kur, sveikas, 
kad nelikusi?

— Man tas ir tas sakė.
— O jis ar skaitė?
— Ne, jis sako, taip apie mū

sų konstituciją rašo Keleivis’’.
Po ginčų pavyko įtikinti, kad 

įneštų siūlymą kitam Seimui iš
rinkti naują komisiją kilai kon
stitucijai parašyti. Savo keliu, 
kuopa nutarė išrinkti savo ko
misiją konstitucijai perkratyti 
ir išdavas organe paskelbti. Į 
komisiją išrinko: dr. Joną Šliu
pą. V. K. Račkauską, A. čelkį ir 
M. -Valentinavičių. Jos nuo' 
sprendis buvo paskelbtas tik 
prieš Seimą Tėvynėje 1911 m. 
nr. 17. Sakė:

“Konstituciją peržiūrėję, turi
me pripažinti, kad nei literatiniu 
nei turinio atžvilgiu neatsako to
kiai didelei ir kilniai organiza
cijai kaip Susivienijimas. Už 
vaidus, piktumus ir nesusipra
timus turime dėkoti netikusiai 
suredaguotai ir parašytai kon-J 
stitucijai. Todėl manome,
būsiantis seimas, tarp kitų dar
bų, pirmiausia turės paskirti 
komisiją, kuri turės tinkamai 
suredaguoti konstituciją. Da
bartinėje per didelė valdžia duo-

BREMENAS

Lietuvių bendruomenės Bre
meno apylinkė apie dvejus me
tus snaudusi, išrinkus naują 
valdybą, vėl sujudo ir rugsėjo 
9 svetainėje “Zum Kuhhirten” 
suruošė tautos šventės minėji
mą. Pradėta apylinkės pirmi
ninko Br. Skruodžio sveikinimo 
žodžiu. Garbės prezidiumą su
darė: VLB Bad Zwischenahno 
apylinkės pirmininkas Pov. Ka- 
zirskis, sen j. kun. A. Keleris, 
K. Požėla ir P. Noreika, šventei 
pritaikintą kalbą pasakė visuo
menininkas K. Požėla. Sveikini
mo žodį tarė sen j. kun. A. Kele
ris. Sugiedotas tautos himnas.

Prie Skruodžio sūnų įrengtos 
geros plokštelių muzikos ir pro
tarpiais R. Baliuliui iš Ham
burgo grojant akordeonu, šok
ta ir linksmintasi. Netrūko ir 
lietuviškų dainų. Dalyvių susi
rinko apie 130 iš Bremeno, Bad 
Zwischenahno, Oldenburgo ir 

* kitų vietovių.

M I E S A U
Rugsėjo 9 Elschbacho kaime

ly (Kaiserslauterno apskr.) su
ruoštas VLB Miesau apylinkės 
tautos šventės minėjimas, į ku
rį susirinko apie pusšimtis tau-

terijos pelnas paskirtas IV Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre. 
s ui paremti. Pelną padidino mo
kyt. V. Bartusevičius, paauko
damas paskaitininkui skirtas ke
lionės išlaidas 40 DM. Tuo bū
du iš viso susidarė 491 DM.

gies-

salėje 
atida.

L u be c k as

čia mūsų tautos šventė pa
minėta rugsėjo 10. šv. Jėzaus 
širdies bažnyčios kriptoje šv. 
mišias aukojo kun. dek. V. šar
ka. Į pamaldas atsilankė ir len
kų bei vokiečių. Buvo giedamos 
lietuviškos ir lenkiškos 
mės.

Haus Simeon namų 
minėjimą ilgesniu žodžiu
rė VLB Lūbecko apylinkės pir
mininkas Pr. Kotkis. Kun. V, 
Šarko aptarė tautos šventės rei
kšmę ir nušvietė religinę bei 
politinę padėti Lietuvoje. Pra
šė saugoti atžalyną nuo nutau- 
timo. Sugiedotas tautos him- 
nas.

Po oficialios dalies užkandžio 
auta suneštiniais valgiais. Simo
nų ir Dejų šeimos pavaišino 
valgiais ir gėrimais, parsivež
tais iš Lietuvos. Gražiai paben
drauta ir padainuota.

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveikslu galeriją tiečių. Iškilmės pradėtos pa- 
~ . ____ __ . ll maldomis, šv. mišias aukojo

už mirusius 
apylinkės lietuvius. Liturginius 
skaitymus atliko • Juozas Suba
čius, Alg. Palavinskas ir Juo-

lė ir savo projektuotus pataisy-i mui (1910 m. gruodžio 26), kad;kun Bp ’]jub’inas už
kad!mUs, nors pabrėžė, kad “lopyti esąs

sudriskusią drapaną negana: vienijimo klausimais”, o vėliau 
lopiniai jos nepadarys gražia”.{1911 m. seimui atvirai pareiškė, ^us ' p
Gaila, jie niekur nebuvo paskel- kad Susivienijimas jam rūpė- yen^us

“nekompetcntiškas Susi-

• » dJLvz-Ck ULoa •

bti, bet vienas priekaištas, at- jo kaip “lietuvių minia” kurią
rodo, buvo nerealus, esą na. reikia lavinti “tapti socializmo Po pamaldų visi susirinko į 

ta Pildomajai Tarybai, o kuo-į Hams “nėra duota jokios inicia-i sekėjais”, o' ne kaip broliškos jaukią kaimo salę — Dorfger 
poms ir nariams nėra duodama tyvos”. Naujosios-1910 konsti-1savišalpos organizacija. Savojnieinschaftshaus. čia minėjimą 
jokios iniciatyvos, jokio ženklo tucijos skyrius XXVIII skelbė: ’ nekompetentiškumu darbe ir| pradėjo apylinkės primininkas 

‘Susivienijimo kuopa, narys ar’nedraugiškumu taip įkyrėjo,}J- Nevulis?'Paskaitą dienos te- 
Tarvbos narys, gerame stow-1 kad Literatinis komitetas ketu-Jma skaitė mokyt. V. Bartusevf- 
je esantieji, turės teisę nurodyti!rias savaites prieš seimą pasi- clus iš Wfttlicho. .Minėjimas 
pataisymus, 
naikinimus kokių nors Susivie-į šalinti. Komitetą sudarė- Juo
nį j imo konstitucijos I
istatu ar padavadijimu . . . dvie-liūtis ir Petras Mikolainis.’ Sei- *’*■ *■' ? ~ j
ju

savarankiškumo. Mūsų organi
zacija- turi būti demokratiška, 
priderinta vien lietuvių reika
lams, nemėgdžiojanti žydiškas 
ar vokiškas organizacijas. Pri
pažįstame, kad visą konstituci
ją reikia perrašyti ii; pataisyti’".

Su sprendiniu kuopa prisiun-

XJC itfcfhoHI BHT 2ATUATYY
arjt ’ll BQvxrtelJ ožLU

■ - .00 ąi <louavcr *d

J36

■ o? j«ic*nd cM*?

Po pamaldų visi susirinko į

Nowadays, people are štili helping America stay

raalzshift army without proper clothing,
Bot nearly enough food, and short on
■comunrtiocL "E-r*

k was an army long on courage, 
lx* short on money.

Buy United States Savings Bccuių

the enki

Some $27,000»COC fron; the

That i bow people took stock t stock
cf 5 *ac> (4j» the first rear) Lost. Molen or deraa^W 
Bonds can be npittxd « rerords *«. pvoridedL Wm 
needed. Bond, can be ashed m your bank, infes-w * 
nec object *o «mc dr local mcn*r< eun,<*d Mad

---Š. m. spalio 17 čia- įvyko VLB 
Stuttgarto apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas ir Lietuvių 
diena. Visuotiniame susirinkime 
išrinkta naują apylinkės valdy- . 
ba, kuri vėliau taip pasiskirstė,, r 
pareigomis: pirmininkė'Ettge- d 
nija Liicienė, vicepirmininkė dr. ; 
Alina Veigel - Plecįąyičiūįėai iž- ., 
dininkė Zinaida Glemžienė ir f. j 
narės - Birutė Fypsęl} bei 
stina Šerčikjenėl Jas , kontro- x 
linos dr. M,. Baublys irf Jonas , j , 
Glemža. * * : : / v

4 Lietuvių < dieną .atidAtė:<dri Al1 
rVeigeL -Ji apgaflėėtavd; kad’ siH-11 
sirinkoiė ‘Tač&į !°
•laukta,'..vTaciaaiPpUMifepi 
margą,-įdomi
kietiiosi^B Vald^^^įih*]^^^ 
kak’:
ėiųriL Lėntšjos,6čįk>ągos 
ęąrijpsc Aktorė Datnrtė

pakeiiimus ar pa-’skubino jį iš redektorystės pa- baigtas tautos himnų. .
, '• ^u0"l ’f.lkii .yęhwo .pusnakčio vyko j

taisyklių,;pas Adomaitis-Šernas, B. K. Ba-tdr^giška?. su šokiais,
. . . dvie-(lutis ir 1 etras Mikolainis. groĮaint, trijų .-vietiniu jaunuolių 

jų trečdalių seimo pasiuntinių Imas nuosprendį patvirtino, tik; kąpelai, Veikė Bufetas. ■ šiltais, jį 
reikės įvykiniinui konstitucijos) pabarė komitetą už nepalaukv! lįįiapdžiąįs"apiĮpiųo-Bi-

mą Seimo. Aį J^ė. BalĮrųkojiie^.-į|ožė M. BąS
Kazys Vidikas (1.885-1962) ir.ai(ienė; ij- Margarita.A’ęvulien.^.

i • ’ • or V -i i ‘ i buvo kėdainiškis, išėjo*“ketur-fzC ir'oškiih'n\ įšoki rastai SLA reikalais tu-!,, ~ . . . . jo irosKuno.maismynų rupmosP
............................. -............... žiklasC Raseiniuose ir dvejus me.jbroliki'^ę^^ įr Povilas,..Newt]

Kaune Amerikon ’ atvvkoi £ U 9v;,i|ia^naj.-^adeklaifthW7«
Kaune. Amenkon atvjko Veike loterija,.- kuria paruošė?

pataisymo”.
Jubiliejinio' Seimo nutarimu

ri eiti per Centro Valdybą ir už 
juos turi atsakyti ne redakto-
rius bet Centro Valdyba”. Tar-^ n :
turn pakartota kun. A. Kaupoj hiojau buvo 
“prezidentinė” cenzūra tuome- * . —«
tiniam Tėvynės redaktoriui, 
Centro sekretoriui Tarnui As- 
tramskui. Kai kurie nariai, pa
vyzdžiui, A. B. Strimaitis, čia 
juto šiokį lokį narių suvaržymą 
nuomones reikšti. Susivienija
mo prezidentas, kuriam teko šis 
Seime* nutarimas kūnyti, nors 
buvo labai rašius, negalėjo ga
nėtinai laiko pašvęsti nuolatos 
sekti organizacijos reikalus. Su-

tuojau buvo Socialistų^un-Į j unį • ir Dalii.~'fel^onjFtė: Su 
gos paskirtas jų organo Kovos grajiai^ ifedžlo-feiikdarbiais la. 
redaktoriu ir redagavo iki .1917:^*^
m. kada dėl antikarinės' ptopa-! truįonis. jun.Jš -tikro loterija 
gandos redakcija turėjo užsida- nUmatyti) ya^rps ^ventei,
r- lL bet ifči lietingo .oro, nevyko.'Lo-

Motiejus Jūožžb Damijonaitis ~
(1878-1925), SusiriemjiihK pre- nios draugijos (19*12) ir Tėvy- 
zidentaš, buvo įbarijanffjoliėtis nės Mylėtojų Draugijos kny- 
ii z^nierikon atvyko 1896. Tuo- špuŠ 1912-1916. Buvo SLA jse- 
onti) h^uĮUTq.męi ‘(šnp ^re^orįUs 1^06 ir daugelio sei- 

_______ - - -oj^j^sranupH šof 0Mtq dalyvis. Susivienijimui pre- 
sidarė sąlygos nariams mestisjį ęx)6[-^06l d ųofcl onti) ; zi^entavo vienerius be galo au- 
į pašaline spaudą, kurios daiišjf0Anpn so^EOitpj ‘(fitfgt onu) ♦ 
kaip tik ir laukė kuo nors “es-Jn^mdAnpri ‘(i63l) !
tablishmentui” Įkąsti. ‘Copnnds fų.\n;aiĮ šoTfuaui ’

šalia to, Literatinio komrte- -y ijnuuq.rep'SJpuoq ofąppjd nufį 
to rekomenduota? Tėvynei re-11995), Tėvynėj (1908-. Po to 
daktorius. Kazys Vidikas. oTga-11905), Tėvynėj (1908)’. Po (o 
nizacijos reikalais pasirodė ra-:buvo Sandaros, 1915-1920. iri 
šytojas šakėmis ant vandens J Amerikos Lietuvio. 1920-1921 j 
Po šešių mėnesių prisipažino administratorius. Buvo pirmi- 
Pildomosios Tarybos suvažiavi- inkas Chicagos Lietuvių dra-

bet .dėl lietingo oro neįvyko. Lo-

Rųh^ęsuĮ.^B^tį,^

r - ^ūnchęnas
, RATUKAS. povasaros atosto-

Įdringus 1910 metus.

(Bus daugiau)'

sayaitinįus’- ^sitikįtfi^r^ętvir.- 
■taGiaiiais? PasveiEjjfeftž^Mūiii. 
chęno jaunimo tarpą • sugižusi - 
Vasario 16 gimnažijos ' žtbitir- 
rientė Jūratė BARA1SATT&; ku
ri čia pradės studijuoti teisę. X 
Afūncheną Studijuoti atsikėHa 
dar du Vasarid 16 gimnazijos

(Nukelti į 5 psf

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th $♦.
Tel. (212) 563-2210

Forging Fuel

Some 180 typical American homes can be heated for i 
year with the fuel savings a Chevrolet auto ptant in Detro^ ’ 
is getting from car parts before they even go into the j 
mobile. The fuel gas is being saved at Ctorolefs Detroit i « 
Gear & Axle phot in a simple metal testing proeednyv heme - 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treked I

Ings were put through the beat treating furnace. By _ 
only the ones which need the beat trartmert; rase

- NAUJIENOS, CHICAGO <f lu, fues<^y, Navxmber



Vokiečiai už persekiojamus lietuvius
Susirinkimo vieta — Jaunimo mą ir kitas žmogaus teises. To- 

nainai prie Reino. Iš jų išiklmin- j bau pateikiamas smulkus N. 
ga procesija su lietuvių ir vo- Sad. gyvenimo aprašymas, jos 
kiečių vėliavomis pareiniui visi “nusikaltimas” - “Lietuvos Kat. 
nužygiavo apie 1,5 km į Kulno Bažnyčios Kronikų” perrašinė- 
katedrą. Pakeliui prisijungė ir jimas, jos teisinas, gynimosi 
daugelis vokiečių. j kalba ir kalinimas bei tremtis

Prie Šventovės buvo dalinami Sibire. Nurodomos ir vokiečių 
įvairus atsišaukimai ir pamaldų organizacijos, palaikančios ry- 
programa bei maldų tekstai. La-'šius su mūsų tautiete.
bai gražų atsišaukimą vokiečių! Katedros spaudos kioske ga- 
kalba, pavadintą “Krikščionių Įima buvo įsigyti Koino arkivy- 
persekiojimas Lietuvoje”, išlei-^ skupijos laikraštį Nr. 40, kuria- 
do ir išplatino Žmogaus teisių me rašoma apie “pamaldas už 
draugijos Esseno skyrius. Vie- Lietuvos Bažnyčią Koino kate-j 
noje jo pusėje Esseno kovoto- droje” ir išspausdintas išsamus 
jai už žmogaus teises ragina viso puslapio dydžio D. Treffert 
neužmiršti gyvųjų kankinių, ap- straipsnis, pavadintas “Bažny-j 
rašydami Nijolės Sadūnaitės į-’čia gyvena kaip katakombose”,į 
naša į “Lietuvių Katalikų Baž- kurį vėliau persispausdino ir 
nyčios Kronikų” leidimą, jos .kiti vokiečių laikraščiai. StraipJ 
teismą ir teisme pasakytą kalbą, snis paruoštas, pasinaudojant 
Antrą atsišaukimo pusę puošia LKB Kronikų medžiaga. Pa- 
viso puslapio dydžio Sadūnaitės puoštas Vilniaus šv. Onos ir. 
paveikslas.

• Taip pat buvo dalinamas Vo
kieti j os-Austri jos Nijolės Sadū-

jo savo kokusus. Socialistinia
me dalyvavę 29 delegatai, vado
vaujami V. K. Račkausko. Kar
štesnieji, sakoma, reikalavę vi
sai atmesti jubiliejinio seimo 
priimtą konsl’tuciją ir suspen
duoti referendumu išrinktą Cen
tro Valdybą iki Kito seimo.

šis referendumas įvyko I9ll 
m. balandyje 
kauskūs

naiukus ir ki.i.
Baltimorės 61-tos kuopos na

riai buvo optimistai ir suruošė 
puikias sutiktuves. Gatvėmis su- 

: rucšė prasmingą eiseną iš ke- 
! turiu padalinių, lemiame buvo 
• nešamas Laisvėj Varpas, kurį 
lydėjo raita miesto policija ir 

: šv. Jurgio bei šv. Kazimiero 
j draugijų nariai su savo vėliavo-’ 
j mis. Paskui juos važiavo seimo 
delegatai.

Antrame padalinyje žygiavo 
Dėdė Samas, o berniukai nešė 
Amerikos vėliavą, lydimą Šv. 
Jono, Koperniko ir Kęstučio 
draugijų su savo vėliavomis. 
Trečiame padalinyje žygiavo 
eisenos maršalka, jojo lietuvių 
raitelių (įvardija ir ėjo Vinco 
Kudirkos ir Siinano Daukanto 
draugijos su vėliavomis. Po to 
sekė sceninis vežimas vaizda
vęs karalių Mindaugą ir jo so
stą. Vežimą lydėjo atletinė jau
nimo Lietuvių Balandžių drau
gija.

Eisenoje dalyvavo 12 draugi
jų, 53 vežimai ir 1 automobilis. 
Joje meniškai buvo suderinti 
lietuviški ir amerikietiški patri
otiniai motyvai. Dalyviai suėjo 
į West End parką, kur juos pa
sveikino Maiy’lando guberna
torius, miesto advokatas, Susi
vienijimo prezidentas, M. J. Da
mijonaitis, adv. F. P. Bradchu
lis ir Petras Mikolainis. Visi, po 
to lietuviškai pasivaišinę.

Seimo pirmininku išrinkta 
šenadorietis V. Balčiūnas, pa
dėjėju kitas šenadorietis Stasys 
Gegužis, sekretoriais V. K. Rač
kauskas ir J. Byla. Jau pat pir
mame posėdyje paryškėjo, kad 
šiame seime bus dvi priešiškos 
frakcijos: tautiečių ir socialis
tų. Sakoma, abi išvakarės turė-
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*dOQ€ CCRSETS
MACE OF

MtK RtV i 
Auowwe rr-o p&tt Rfcvf 
R STcK. Wc* R 
10C*rW rf 97.

HEN CU A MtP#
BERNE 'SWTZERlPiKIO, LAID 
SEVERAL STg/PfD EGGS* 

CS'JKK amo white) . 
i C."S

#/KCOOA>

Son

HSSS 
SOUK 
MILK

ĄNTLERS. IN COMgAT
lock <so gecdrelv -ra«T ~wey

CftU KOT RELEASE THEMSELVES 
it pksvąvs costs Both

THEie Lives'.’.1 Aušros Vartų bažnyčių paveik
slais su jų paaiškinimais.

Plačią informaciją dviejomis r
naitės kom iteto pirmininko kalbomis apie šias Pamaldas pa-Įscen°Je parodomus harmoningai V. KAROS 

sirūpino paskleisti ir kun. dek.' išpildytus šokius. los progra-, 
A.ušros "Vartuose” iš * mos dalies vedėja buvo Aldona 

Valeišaitė - Brusokjenė. Į 

Sekančią programos dalį iš-

Erich Weiss atsišaukimas vo
kiečių kalba su pamaldų progra. V. šarka, 
ma. Jame sakoma, kad pamal- spausdindamas visas maldas ir 
dos ypatingos. Pasirinkta Nijo-?giesmes. Jo biuletenis taip pat 
lė Sadūnaitė, kuri atstovauja; buvo dalinamas pw*'' :
nesuskaičiuojamiems savu liki
mo draugams. E. Weiss kviečia 
pakelti balsą prieš krikščionių 
ir Bažnyčios persekiojimą, kad 
būtų sutrumpintos jų kančios. 
“Kas tyli — tampa nusikaltėlių 
bendrininku”, sakoma atsišau
kime.

Iliustruoto Westfalijoj jauni
mo Išrikraštėlio KOMM-MIT 
(eikš7 kartu) atstovės dalino š. 
m. rugsėjo 16 psl. numerį. Jo 
viršeliu papuoštas jaunimo ne
šamais plakatais su Nijolės Sa- 
dūnaitęs- paveikslais š.m. gegu
žės 4> demonstracijoje' Bonnoje 
Brežnięvo atsilankymo proga. 
Beveik, pusė laikraštėlio skirta 
Šadūnąitei. •_ Vokiečių mokslei
viams-siūlomą, kai jie mokyklo
je per. rašto darbus gauna at
sakytį klausimą — ką aš pasi
rinksiu sau pavyzdžiu? — pasi
rinkti drąsią lietuvaitę Nijolę 
Sadūnąitę, kovotoją už tikėji-

šventovę. ų
Vok. L. B. Informacija

prie įėjimo į. pildė Dainininkų Būrelis, ku-

iŠ

, Roller skater!! J

ALTO 38-asis SUVAŽIAVIMAS
(KOMENTARAI)

(Tesinys)
riąin vadovauja Teodora Sera-. būrelio muzikos vadovei Kristi- 
pinienė. Būrelio dalyviai: Teo-j naį Griniūtei ir būrelio daly- Į 26-tą Seimą, 1911 m. birže- 
dc'ra Serapinienė, Filina Brau-Jviams linkėtina šviesios ateities, lio 6-11, Baltimorėn kuopų de- 
nienė, Izabelė Pocienė, Julija j Programos vedi joms Aldonai i legatai važiavę, istoriko V. K. 
Paškevičienė, Irene Pranskevi- j Valeišaitei - Brusokienei, 
čienė, Elena Runimienė, Ignas dorai Serapinienei i 
Serapinas, Antanas Marma, Ste-’Tr * *’ ’ - »-

JAV LB (R) Cicero Apylin_įpas Rudokas ir Kostas Venckus, 
[kės Valdybos suruošta Rudens j Jie sudainavo: Giedu dainelę, 
: Puota, kaip visuomet, gerai pa- Daina apie Seredžių, Ant ežerė- 
' sisekė.

Prieš
pokylis prasidėjo menine pro
grama. Pirmoje dalyje pasirodė 
dvi grakščios šokėjos, Danutė 
Brusokaitė ir Vida Galėnaitė.

Pirmoji šoko iš Bizet “Car
men” šokį. Antroji - Chopin 
“Eitude”. Pabaigai D. Brusokai
tė ir V. Galėnaitė duetu šoko 
sunkų Ravel “Belero” pritaikin
tą šokį Gaila, kad scenos uždan
ga nebuvo tinkamai atidaryta ir 
didokas svečių skaičius negalė
jo pamatyti taip retai mūsų

CICERO Izabelė Pocienė, Julija}

Pasisekusi Rudens Puota.

patiekian t vakarienę,
lio rymojau, Gegutėlė ir Žveng 
žirgelis. — duetas T. Serapinie- 
n. ir St. Rudokas. Virš minėtas 
būrelis į trumpa laiką Padarė di
delę pažangą, kurią tikamai į- 
vertino klausytojai gausiomis 
katutėmis. To būrelio meninė 
vadovė ir akompaniatorė yra 

! muzikė Kristina Griniūtė. To

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUtlINOSe QALIMa GAUTI NEPAPRASTA] ĮDOMIUS GYDYTO- 

f W, VWUOMENM VEIKĖJO IR £UYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. K 4. hww — MINTYS IR DARBAI, 2S0 psL, Ifečiaaatu 1908

• ■■■■• net# ivykitiA Jablorakio ir Totoraičio jaunai dianu ir loai-

Teo- 
ir muzikei 

Kristinai Griniūtei buvo įteiktos 
raudonos rožės.

Po programed buvo patiekta 
gero skonio vakarienė. Laike 
vakarienės ir šokių metu grojo 
K. Venckaus vadovaujamas 
jaunuolių orkestras.

Kaip visuomet, gausūs puo_ 
dalyviai džiaugėsi parengi- 
ir linkėjo rengėjams pakar- 
dažniau tokius pobūvius.

Andrius Smilga.

tos
m u 
loti

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose ruikl^ knysv> kurie* papuoš bet kckl^

knygų spinta >r lentyna.
Atekxandqw Pakalniški*, MES GRĘŽTAME. Įdomūi Jiunp dienų 

atsiminimai ir įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimlnL 
ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, nslrir.v 
tytf 1 12 daliu. 296 psL. kaina $3.

Dr. Kazy* Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai. Gra- 
_ fiala viršeliais. 3W psL Kaina M00. Kinkštaii virš. U-56

Pref. Vacį. Biržiška, SINŲJU LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 p*L, įrišta — $3,00, minkštute vir
šeliais — $2.00; U dalis, 225 pal., Įrišta — $3,00. įtinki 
tail viršeliai*

Račkausko nuomone, “keisto
mis nuotaikomis”. Vieni tikė
josi, seimas padarysiąs galą sui
rutei, kiti manė, tautiečių socia
listų įtampa labiau padidėsian
ti. Ruvo net tokių, kurie “ma
nė, kad 26-tas seimas bus pas
kutinis Susivienijimo istorijo
je”.

Susirinko 63 delegatai iš 49 
kuopų 34-iose kolonijose. SLA 
tuomet turėjo 226 kuopas. Sep
tynios delegatės buvo moterys, 
jų tarpe socialistų veikėja M. 
M. Račiutė ir čikagietė Marija 
Dundulienė. Dalyvavo šenado- 
rietis advokatas A. Tabaras ir 
čikagietis F. P. Bradchulis. At
vyko būsimas SLA prezidentas 
Stasys Gegužis, Petras Mikolai
nis, Vincas Daukšys, V. K. Rač
kauskas, K. Jurgeliūnas, Vin-) 
cas Ambrazevičius, Juozas Ne- 
viackas, brooklynietis A. Rama-

ir Pranas Živat- 
iivo 1,131 balsą pre

zidento vietai (prieš A. A. Apa- 
naičio 704, ir M. J. Damijonai
čio 341). Viceprezidentu išrink
tas S. Žalnieraiti? 837 balsais 
(prieš Jono Taeilos 767 ir M. Za- 
letskio 537).

Sekretoriaus vielai referen
dumas įvyko 1910 m. spalyje ir 
laimėjo A. B. Strimaitis 1,403 
balsais (prieš Jono žemantaus- 
ko 1,331 ir A. Lesniausko 190). 
Vienas iždo globėjų Pijus V. 
Birštonas, buvo pirmiau išrink
tas dviem metam, todėl refe
rendumu terinkta antrasis. Lai
mėjo Tanias Paukštys surinkęs 
1,196 balsus (prieš K. Varašiaus 
937). Daktaru-kvotėju laimėjo 
dr. J. T. 
871 balsą 
čiūno 415 
ko 356).

V. K. Račkauskas socialistus 
kokuse up ramino, pasiūlydamas 
surašyti rezoliuciją ir ją įteikti 
Seimui. Joje Pildomajai Tary
bai būtų pastatyta keletas klau
simų apie jubiliejinio Seimo 
priimtąją konstituciją, parei
kalauta išrinkti naują komisiją 

’ naujai konstitucijai parašyti ir 
priimti atgal visus suspenduo- 

j tus narius.
Tautiečiai savo kokuse, sako- 

‘ ma, svarstė Seimą uždaryti, jei

(Nukelta į 4 psl.)

Baltrušaitienė, gavusi 
(prieš dr. A. L. Grai- 
ir dr. A. K. Rutkaus-

KNYGOS ANGLŲ KALBA

Aprašymai, paimti S gyvenimo. Lengvai itfliu*. gyva kalba, gražiai IMeiita. 
150 psb Kaina $2.50.

Dr. Jučui S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuva Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
)sL, kainuoja $2.00. • < .

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT, ^tariniai DLK V> 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybė! ir jot kaimynu istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
>itas knygas galim* įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

2739 Beiti Silrted Street, Cilext«, DL

tai* viršeliai* ___
Hcwrftoae Tunu — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS FAMARYS. 

Pakalnė* ir Labjuvo*. apskritys m įdomiai; įpražymaiz, IHa- 
stradjomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina 25.

P. KesIOna*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Lietuvos 
partizanu buities romanai 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOrte, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 p«L_____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 231 
puslapiai_____________________________________

Knygas užsakant reikia pridėti Ž5 et. pašto išlaidom*.

NAUJIENOS,

1 Taupykite dabar
$XQĖ

tt.09

MfWytee ketam pridedant 50c. perilvntfon* Slaldene.

1739 Se. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. WCM

Dr. A. X GOMMl — AWC1TA KULTORA — ŽIAURŪS ĮMONĖS.

Or. A. J, ĖūMen — DANTYS, Ju priežiftn, įveikiu ir grekte 
Kfetaif liršeliiii, vietoje 14.00 dabar tik __

nas mus

Jmm HAUBINOO* DIENOS. AMmlnisud .plri-

Juvii KapHinakat, IfEIVIO DALIA. Atafminim.f Deivio Dalia

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* Uetad*, kurtam rttpl Elastini, kraite lalcvė ir lieto-

1739 S. Saistei St, CMe&ro, HL 80«0S. — Tel HA 141M

Pas mus taupomi jūsų pinigai'at
lieka didelius darbus.. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš IG-ta mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

ftruota. 800 p*L Kaina 7 doL
eiKAGflTtf (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVlRGTOi .LIFTUVO^ 

Astarė buvo Vilniuje, Trakuose. Draakininkuoae. Kaune. Naudakluoae, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdui aprašymai ka ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ka jai tzaooė* palakė. 90 p*L S1J0. Yra taip pat 
Rwerata Į asįlŲ kalba.

M MČerta SATYRINĖS NOVĖLĖK Genialiu* ruaq rašytojo

D. Kw»M% KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. At> 
toriam poUhcsų setperon* Inturirto ir agftpropo propaganda 
gHufaylTisL Abi knyga parašyta lengvu, grasu ztillmnl

M. P. Pakartoti*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 179 psL dokumentuota isterinė stadija apie prCuSę Ūkimą. 
Kates SS.

Vteeaa ža^aHte. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAŠTĖJE, 
|4 pč Kaina SUB.

Ma far kiti Jeddteta yra
NAUJIENOS^, 1727 S®. HALSTED FT^ CHICAGO, Ak. 4Mtt

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiunte gamtos scenovaizdžiuose svajoia. 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelme*.

Naujienoje yn tauru* pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AufutfiItyH-ValčIOnler^, ŽVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 ptl. Kalni tl.—.
_ 2. Jurgis Baltrulaltl*, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmė*, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

2. Butkų Jure, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. IBP 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgellonl*, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilė*. 105 psl. $2.00
«. Anatolllus Kairy*, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Madas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

1 išviettnta* lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Baly* RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sistesrai, AUKOS TAURĖ, 5-ti lvriko< knyga, 152 psl. $2.50.
12. Petras Saęates, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurinė 

tfai, 92 psL. $1,00.
13. Petras Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijui Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
15. Etene Tumlanė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
16. Altentas Tyruolte. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. 53.00.
17. Jonas Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinf arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi

1739 So. Halted Street, Chicago, Illinois 6060S

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

UNIVERSAL
1800 So. Halstad ft Chlcogo, III. 60608

YTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINU DIDELES ATSARGAS

Įsteirta 1923 meUli. K 421-8070
{atalgot pf^twoM aųtomoMIlRiss ^rtstytt.
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pusei metu  $16.00 
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Dar dėl “tarporganizacinių santykių”

mentarų nepadarė, tai atsiųstas “susitarimas” turi bū' | 
ti tas pats, kuris buvo aptartas, o gal tų dviejų pareigū
nų ir sutartas. Jeigu atsakingi tyli, tai turime pagrin- 
do manyti, kad verta žodis kitas tarti ir dėl kitų para
grafų. Pradėsime nuo pirmojo. Jis šitaip sureda
guotas:

“1. ALTa ir JAV L. B-nė dirba naudingą dar.
bą Lietuvos laisvinimo byloje.”
Iš pirmo žvilgsnio, šitas paragrafas, rodos, nieko 

blogo nepasako. Jie nieko neįpareigoja ir, neapdairus 
atstovas, nesiūrint anksčiau padarytų susitarimų ir pa
skutiniais metais vykdytų dublikavimo darbų, galima 
būtų pasirašyti. Bet kas žino tikrą padėtį veiklesnių lie' 
tuvių tarpe, kam yra žinoma lazdų kaišiojimas į sunkų 
vežimą vežančius ratus, Bendruomenės pastangos pa
laužti visą ALTo veiklą ir pasikėsinimas į ALTos dar
bui skiriamas aukas, tai negalėtų sutikti, kad tai yra 
‘laisvinimo darbas”.

Jeigu Nainio vadovaujama Bendruomenė būtų prr 
silaikiusi susitarimo tarp ALTos ir tuometinės Ben
druomenės vadovybės, tai toks paragrafas būtų būtų MIKAS ŠILEIKIS Chicagos akvariumas (Akvarele)

prasmingas. ALTas turėjo vesti politinį Amerikos lie’ 
tuvių darbą, o Bendruomenė būtų turėjusi rūpintis kul
tūriniais krašto reikalais. Mokytojas St Barzdukas bu
vo pasižadėjęs šio darbo padalos principo laikytis. Jam 
tai buvo įkalę į galvą tie VLIKo atstovai, kurie važinė
jo į Ameriką ir tarėsi su Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariais. Kol J. Bačiūnas buvo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės priešakyje, o Barzdukas tvarkė JAV reika
lus, tai ši darbo padala buvo gerbiama. Bet kai Bačiū' 
nas mirė, o jo vietą užėmė Barzdukas, tai Nainiui buvo 
atpalaidoti visi varžtai. Tapęs JAV LB centro valdy
bos pirmininku, jis pirmas sulaužė susitarimą. Nainiui 
buvo reikalingi pinigai ne tik mokykloms, bet ir ilgoms 
kelionėms.

Bendruomenė buvo pasižadėjusi remti ALTo ve
damą darbą ir duoti ALTui dalį sur.nktų pinigų. Nai
nio vadovaujama Bendruomenė buvo įvelta į politiką ir 
pradėta planuoti kėsintis į ALTo vedamą darbą. Gečys 
pradėjo politikuoti, o Nainys organizavo grobti gali
mai daugiau laisvinimo reikalams skiriamų aukų. Pra
džioje Nainys nieko nesakė apie Bendruomenės veda
mą darbą, bet tiktai porai metų praėjus jis drįso tvir- 
tinti, kad ir jo šaukiami susirinkimai ir kelionė į posė
džius yra “laisvinimo darbas”.

Visi prisiminame, kaip Niksono laikais Amerikos 
Lietuvių Taryba buvo suorganizavusi pasimatymą : su 
krašto prezidentu. ALTas buvo paruošęs specialų me
morandumą, kurį tikėjosi Įteikti prezidentui ir prašy
ti, kad jis nepadėtų į šalį pavergtos Lietuvos reikalų. 
Bendruomenė užsispyrė, kad ir jie privalo būti toje de
legacijoje į Baltuosius Rūmus. Reikalingi susitarimai 
jau buvo padaryti, todėl pridėti naujų narių negalėjo. 
Bendruomenininkai, negalėdami pasiekti savo tikslo, 

jie išardė jau paruoštą delegaciją, Baltieji Rūmai, 
tyrę apie Bendruomenės vedamas kovas, nepriėmė 
vienos lietuvių delegacijos.

Bendruomenininkai, daugumoje respublikonai, 
bar stengiasi pasimatyti su demokratu Baltuose
muose. Tapę demokratais, jie priėjo prie JAV ambasa- 
doriatis Jungtinėse Tautose. Ką Gečys su Andrew Youn- 
gu kalbėjo ir ką jis jiems prižadėjo, tuo tarpu lietuviai 
da rnežino. Nežinome ką respublikonai, tapę demokra-

Atkelta iš 3 psi. 

nebus galima karštagalvių ap
raminti, nes jų pusėje juk buvo 
SLA prezidentas M. J. Damijo
naitis.

Priėmus pirmame posėdyje 
jubiliejinio Seimo protokolą, ei
ta klausyti Pildomosios Tary
bos raportų. Vos tik prezidentas 
baigė savo skaityti, įnešta jį at
mesti. Ginčai nusitęsė per an
trąjį posėdį ir tik treciojo pra
džioje 33 balsais prieš 15 M. J. 
Damijonaičio raportas buvo at
mestas.

Sekretorius Jonas Žemantaus- 
kas pranešė, kad išnyko 6, bet 
susikūrė taip pat 6 naujos kuo
pos. Viso gyvų kuopų SLA tu
rėjo 226 su 6,295 nariais. Per 
metus suspenduota 3,562. Išmo
kėta 67 pomirtinės, viso §9,550. 
Spaustuvės perkraustymas iš 
Bostano į nuosavą namą New

Yorke kainavo 34,435.77. Algų 
organizacija jau išmokėjusi $3,- 
263.

Iždininkas Jonas Skritulskas 
pranešė, kad ižde yra §13,451.33. 
Metinės pajamos siekė §39,357, 
išmokėjimai §25,906. SLA na
mo vertė skaitoma §31,202.34, 
spaustuvės §1,925. Prieglaudos 
fondas turi §3,968. 49.

Iždo globėjai raportavo, kad 
mokesčių per metus suplaukė 
§10,344.31, į Tautiškus Centus 
tik §130.81.

Seimas 34 balsais prieš 17 
priėmė Literatinio komiteto ra
portą apie redaktoriaus K. Vi- 
diko atstatymą. Kitame posė
dyje 42 balsais išrinko redakto
rių V. K. Raškauską. Kitas kan
didatas Juozas O. Sirvydas gavo 
24. Naujas redaktorius Tėvynę 
pradėjo redaguoti 1911 m. bir
želio 2d. Į Literatim komitetą

Paskutinę praeito mėnesio dieną pakomentavome 
apie tariamo Amerikos Lietuvių Tarybos ir JAV Lietu
vių Bendruomenės vadovaujamos Algimanto Gečio, 
“tarporganizacinį susitarimą”. Sakome apie Algiman
to Gečio vadovaujamą Bendruomenę, nes visi lietuviai 
žino, kad yra ir kita Lietuvių Bendruomenė, vadovau
jama Dr. Vytauto P. Dargio. Teisiniu atžvilgiu Dr. V. 
Dargiu vadovaujama Bendruomenė geriau stovi, nes ji 
yra užsiregistravusi keliose Amerikos valstijose, tuo 
tarpu Gečio vadovaujama yra užiregistruota tiktai 
Conriedtidut valstijoje.

Nebuvome tikri, ar Naujienų Redakcijai atsiųstas 
šešių puifktų susitarimas buvo sutentiškas, ar naujų po
litikierių išgalvotas “seniems Amerikos” lietuviams er
zinti, todėl taip labai atsargiai apie jį ir rašėme. Tuo 
tarpu 'gavome dar vieną šešių punktų lapą.; kuriame aiš- 

:’kiai matyti, kad kažkas, panašaus į “susitarimą” turėjo 
■ vykti. Besitariantieji neišaiškino, ar jie turėjo teisę tar
tis, ar tokios teisės neturėjo, bet jie elgėsi, tarytum to
kias teises jie turėtų. Jeigu jau visai nebūtų, tartasi, .tai 
Aigįmąn^ Gečy^ “nebūtų įrašęs “apsvarčius esamą pa
dėti, buvo prieita vieningos nuomonės”.- "Spalio'Si die- 
nos įzaigimam^-pakomentavome apie to ‘sūsirarimo 
įšešt^p^jagi^fą^r nurodėme, kad jis Wabarjau lietu- 
: viskas^ kaWUpie»lietuviams^Lnaudingą “evėhtualų” 
ALTo ir JAV Lietuvių Bendruomenės /’sujungimą” ži- 

inoma, kad besitarusieji asmenys nebuvo įgalioti tokius 
f*susitarmusr daryti. Tuo reikalu ALTa-vadovybės nebu- 
ivo jokio nutarimo, nors du valdybos nariai ir buvo nu- 
• važiavę žinių rinkti.

Nurodėme šešto paragrafo netikslią ir neaiškią 
įkalbą ir dar netikslesnes mintis, Bet šiandiėii norime 
t kelis žodžius tarti ir apie kitus penkis šio “susitarimo” 
'paragrafus--Būtume nekomentavę, jeigu kuris nors AL- 
' To vadovybes narys arba bent vienas' Rochesterin,- N.- 
Y., važiavęs būtų pasakęs, kad Naujinoms atsiųstas 
anonimas-yra netikslus, neturintis jokios reikšmės. Bet 
jau praėjo dvi savaitės, o nei vienas atsakingas parei- dar nežino. Nežinome ką respublikonai, tapę demokra- kad jos vadovybė yra besmegenė? Tuo tarpu tokio da- 
gūnas. tuo reikalu, jokių pranešimų, paneigimų ar ko-tais, galėjo vakar prezidentui Carteriui pasakyti. Gali lyko nebus. Nebus jo ir ateityje.

pa
nel

da-
Rū*

įteiktą prašymą. Kaip1 ten bebūtų, jie dublikųos ALTo 
vedamą darbą. Jie skaldo Amerikos lietuvių iki šio 
meto vestą vieningą darbą.

Ar Gečys, vartodamas šitokius metodus, tikisi įti
kinti Amerikos Lietuvių Tarybą užmiršti, kas iki šio 
meto buvo daroma? Ar Gečys fiori priversti ALTą su
darančias organizacijas .'pripažinti, kad iki šio meto 
Bendruomenės vedamas skaidymo darbas yra naudin
gas? Kenksmingus veiksmus pripažino naudingais? 

Ar Gečys nemano, kad norėdamas susitarti ir tokius 
‘susitarimus” pravesti, pirma viešai neprivalo pasa
kyti, kodėl jis iki šio meto ardė vienybę ir kad ateityje 
tokių metodų jis daugiau nevartos? Gečys’to nepada
rė, bet jis nori, kad ALTas iki šio meto vestą io ardo
mąjį darbą pavadintu naudingu? Ar jis mano, kad 
ALTas, iki šio meto sėkmingai laimėjęs kelias svar
bias tarptautines pozicijas, savo parašu pripažins,

seimas išrinko: dr. Joną Šliūpą, 
Juozą Adomaitį-šerną ir Petrą 
Mikolainį.

Po išsamią ginču, 54 balsais 
prieš 11, Seimas nutarė priimti 
atgal visus dėl konferencijų su
spenduotus narius. Tačiau at
metė F. J. Bagočiaus prašymą 
jį priimti atgal organizacijom

Plačiai išsikalbėta apie orga
ną ir jo laidinio išlaidas. Pasi
rodė, kad išspausdinimas 6,500 
Tėvynės egzempliorių kainuojąs 
apie §6,838, o iš narių 1910 m. 
tesurinkta $5,200. Seimas nuta
rė panaikinti spaustuvės vedėjo 
vietą, pareigas užkraudamas 
Centro sekretoriui ir pakėlė na
riams organo prenumeratą ■' nuo 
60 iki 84 centu per metus.

Po to Seimas > užtvirtino re
ferendumu išrinktą Pildomąją 
Taryba. -.. v

. t /,yt _ ; ------------------
Svarbiausiu Seimo nutarimu 

buvo Petro Mikolainio rezoliu
cija “Seimas,. turėdąinas apt 
stalo daugelį Įvairiu jnėšimi^įšįi- 
lyg konstitucijos'’ įįakertnno, (kp-

"ko if.^fwtjįjpagsį4^janči^ 
vaisią, nutarė- atidėti j- 'the- 
Šimų skaitymąiirrtšrii±4^ki>Sii- 
siją konstitucijos; i pataisymui. 
Komisiją sunaudos yįąą-Įnedžia- 
gą, kuri yra Seimui priduota”.

Į komisiją nominuota 15, iš
rinkta 7: V.“K/Račkauskas (46 
balsais) , : Cincas- Daūksyr "<42), 
M. M. Račiutė (39), Petras Mi- 
kolainis (34), J. Simanavičius 
(34), Juozas Neviačkas (33), 
Pijus V. Birštonas (27).

(Bus daugiau)

Aš meFsuosi, kad meilė buvo 
Kristui užimtų neapykantos ir 
pilietinių ginčų vieta, — pareiš
kė popiežius. —

L. VĖ&C&UŠ

Artimoji Anglija
.(Tęsinys)’

LIETUVIŲ KOMITETAI
Visa Vokietija po karo buvo suskirstyta Į 

keturias okupacinės zonas: amerikiečių, britų, 
rusų ir prancūzų. Nors gyvenimo sąlygos vaka
rinių alijantų zonošė buvo panašios, bet ameri
kiečių zonoje gyvefiantieji buvo geriau aprū
pinti ne tik maistu, bet ir antklodėmis, drabu
žiais ir medikamentais. Negalėčiau pasakyti, 
kas dėjosi tusų zoriojė, lies iŠ ten niekas į britų 
zonoje esančias stovyklas neatvykdavo, nebuvo 
išleidžiami. Tik daūg vėliau sužinojome, kad 
rusų zonoje esantieji pabėgėliai svetimšaliai bu
vo masiniai gabenami atgal Į savo kilmės kraš
tus. Tačiau gandai apie tokius priverstinius ve
žimus atgal kursavo ir vakari} alijantų zonoje 
esančiose stovyklose, sukeliant nemažai neri
mo tarp stovyklos gyventojų,

I

Visi atvykusieji į D. P. stovyklas, buvo re
gistruojami. Per karą daug žmonių vos pajėgė 
išgelbėti savo gyvybę. Mažai kam rūpėjo as
mens dokumentai. Bet atvykus stovyklon rei
kėjo Įrodysi kas esi, iš kur kilęs ir panašiai. Rei
kėjo bent asmens liudijimo.

Čia daug krm padėjo Įsisteigę Lietuvių Ko
mitetai. Dar prieš išvykstant iš Schenefeldo

bažnytkaimio, Regensburgo apskrityje, Į Oxen- 
zoll D. P. stovyklą, buvau girdėjęs apie atsira
dusius Lietuvių Komitetus. Vienas iš tokių bu
vo Flensburge, prie pat Danijos sienos. Vieną 
dieną su kitų lietuvių iš tos pačios apylinkės > 
nuvykome Į Flensburgą ir ten Lietuvių Komite
te užsiregistravome. Mums išdavė pažymėjimus 
vokiečių ir anglų kalba, kuriuose buvo pažymė-f 
ta, kad mes ir mūsų šeimos nariai laisva valia 
atsisakome nuo priverstinos repatriacijos Į sa-> 
vo kilmės kraštus, kol jis bus bolševikų oku
puotas.

Pirmaisiais pokario metais visokie politi
niai spėliojimai pabėgėlių tarpe palaikė viltį 
grįžti Į laisvą savo kraštą. Tai vilčiai kasmet 
vis daugiau blėstant ir tolstant, galvodami apie 
savo ir savo vaikų ateitį, ryžomės apleisti Euro
pą. Tuo laiku, ypač amerikiečių zonoje gyve
nantieji, rengėsi išvykti į Ameriką, Kanadą, 
Australiją ir Pietų Amerikos kraštus. Ir, mes, 
atvykę stovyklon, užsiregistravome imigracijai Į 
Kanadą. Bet kadangi Anglija pirma atidarė sa
vo duris, atvykome čia.

Dar teberuseno mumyse viltis, kad iš Didž. 
Britanijos greičiau už kitus galėsime sugrįžti į 
laisvąją Tėvynę, laikui atėjus. Praėjo keli me
tai. Prošvaistės nematyti. Vaikai baigė mokyk
las ir užaugo. Kokia jų ateitis šiame krašte, An
glijoje?

RYŽTAMĖS PER ATLANTĄ
Augdamas jaunimas bręstą, susidraugaują, 

poruojasi, šeimas kuria. Veždavome vaikus Į sa
vaitgalio mokyklas ne vien dėl to, kad ten išmok
tu lietuviškai tašyti ir skaityti. Tie išmokti da
lykai greit bus pamiršti sukūrus mišrią šeimą. 
Tad mūsų tikslas buvo aukštesnis: išlaikyti lie
tuviškumą ir mūsų vaikuose, kad susidraugautų 
su lietuvišku jaunimo, kad užaugę nesiporuotų 
su svetimtaučiais, bet kad kurtų lietuviškas 
šeimas.

Tačiau Didž. Britanijoje tai buvo problema. 
Lietuviško jaunimo, palyginus nedaug ir tas 
pats išsibarstęs po Įvairias kolonijas. Kas kita 
tokioje Amerikoje. Tūkstančiai jaunimo, žmo
na jau senai mane kalbina daryti žygių dėl iš
vykimo į Jungtines Amerikos Valstybes. Vaikai 
jai pritaria. Ji man primeta, kodėl iš Anglijos 
niekur toliau nejudame.

Du mano broliai ir žmonos sesuo Julija tie
siai iš Vokietijos išvyko Australijon. Kvietė ir 
mus palikti Angliją. Jau sykį buvau suabejojęs, 
bet ir vėl susilaikiau. Vis atrodė, kad ten per to
li nuo Europos, nuo Tėvynės Lietuvos. Gal ir kli
matas kiek baidė. Negalėjau apsispręsti ir ne
važiavome, Tiesą pasakius, nemačiau, kad ten 
būtų geriau. Sveikata mano pradėjo šlubuoti. 
Didž. Britanijjoe nemokamas gydymas, darbą 
turėjau neblogą, buvau patenkintas, nors norų 
ir siekimų į geresnę ateitį neišsižadėjau.

NAUJIENOS,’

Begyvenant Anglijoje, vienas po kito iš pa
žįstamų pakėlė sparnus ir išskrido per' Atlantą į 
dėdės “Šamo” žemę. Kas tik išvažiavo, greit pra- 
simužė, pasiliko, buvo patenkinti. Iš pažįstamų, 
tai tik vienas Jonas Milaknis, iš Manchesterio iš
važiavo Į Chicagą, ten nė metų neprabuvęs, grį
žo atgal. Gana juodai jis nupaišė Chicagos mie
sto vaizdą.

Žinios apie ddelę bedarbę Amerikoje, apie 
sunkias darbo sąlygas, apie nuolatinius streikus, 
apiplėšimus, juodžių grėsmę ir kitas negeroves, 
neatrodė per daug žavėtinos.

Pagaliau, jeigu ir norėtum Į Ameriką iš
vykti, tai mums ne taip jau lengva. Giminių ten 
neturime. Prašyti svetimų žmonių, kad UŽ mūsų 
šeimą garantuotų, lyg nepatogu. Tiesa, turėjo
me dar iš Lietuvos mums gerai pažįstamus priete- 
liūs, Liudą ir Joaną Montrimus. Dar Spaken- 
benrgo stovykloje mums gyvenant, jie mums iš 
amerikiečių zonos atsiuntė Velykoms nedidelį 
maisto siuntinėlį. Su jais susirašinėjome ir po jų 
išvykimo į Ameriką. Liudas, vos tik kelis metus 
padirbęs, susižeidė. Aperuojant nugarkaulį liko 
paralyžuotas nuo juosmens žemyn. Nebevaldo 
kojų ir darbui nebetinkamas. O vistiek, kai aš 
jam kartą paminėjau, kad mes negalime persi
kelti Į Ameriką, nes neturime giminių, ar kas 
už mus garantuotų, Liudas atsiliepė, kaip žai* 
bas.

(Bus daugiau)
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bR- K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
dodical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8V4.

apumo taku 
orgija

•95-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

>««fch«st»r Community klinikom 
Medicine* direktorių* 
Hinheim Rd., Winchester, >L 
DOS: 3—9 darbo dienom u ir 

ka> antra šeštadieni 8—-3 vai 
Tol • 567-2727 >rb* 562 ?728

■ El------ BE 3-5893

DSk A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Str«<) 
Valandos pagal susitarimą.

IHi. FRANK PLECKa 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*18 W. 71 St. Tai. 737-51*7 

Tikrina akis Pritaiko akiniu, ir 
“contact lenses’”

• Iš Kėlių ciklo—aliejusMAGDALENA STANKŪNIENE

KA LIETUVAI VEIKIA VOKIETIJOJ
c

DKLEONAS SEIBUTIS; 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

(Atkelta iš 2 psl.)

’abiturientai: Birutė ŠIV0KAI- 
J TĖ ir Albertas HARNERIS. RA
KTUKAS labai džiaugiasi trimis 
1 naujais nariais.

Violeta HERN1ANA1TĖ išlai
kė egzaminus ir pradėjo daina
vimo studijas konservatorijoje-. - - • _____ Viliuj 01U.U1JU.J

DR. VYT. TAURAS j Be įprastų šokiu repeticijų, 
GYDYTOJAS IR cSfebi&AS ] pasidainavimo, buvo atšvęstas

Sandra praktika, »pes MOTERJ Hgcs. seniūnės Kristinos PAULIUKE- 
VIČICTĖS gimtadienis ir Kri- 

•štinos ŽUTAUTAITĖS įkurtu- 
] vės naujame, savo jėgom gra
žiai atnaujintame bute, kur vi-

GYDYTOJAS IR CSfRŪlfuAS pasidainavimo, buvo atšvęstas

Ofisas 2452 WEST 5?th RGET 
. Tel. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antį ad., trečiad.
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Scštadie- i

mals 2-4 v& popiet ir kitu laiku ........... k. .
pagal susitarimu !si buvc' pavaisinti seimminkes

--------- :—-r---------------------------- > darbo skaniais pyragais.
P. ŠILEIKIS, O. P. ! Buvo ir pranešimų: stud. Ri- 

OKIHUPELA^rKOTEZlSTAS Į fa PAULIUKEVIčlCTĖ painfor-
Vok.fnjos iaunlm0 

wir. (ArchSupports) ir t. t b sąjungos susirinkimą Komuvo- 
VaL: 9—4 ir 6—8. ^+adjeniais 9-—1 į je, stud. Mečys' LA'NDAS papa- 
liSO W»sf 63rd SL, Chicap&a FL 60629 ;šakojo* įspūdžius

T«ūf.; PRospdct 8-5084 JAV-bėsė Ir Kanadoje.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
EiWMT — PtttH iįfariodi 

ŽEMA KAINA 
R. i ERĖ NA S 
T«I. WA 5-8063

iš kelionės

Mergaitės skubiai, siuvo tetų- 
Įtinę lėle ir paruošė šokių pynę?; 
• Kolno lietuvių. dienos , folkloro 
t vakarui. Ten lėle buvo įteik ta 
Donauwortho “Nijolės” grupei.

< kEglė JUODVALKYTĖ deklama-

MioviN6
Apdraustai parlrrauatyimj 

g pflRv

ANTANAS VILIMAS
Tai J^lMž^arba ^6^996

rno Putiną.
‘‘Nijolės” grupės- vadove sr. 

M. Michacla atšiiintė nuoširdžią 
į padėka už parodytą dėmėsi gru- 
.pės pastangom padėti Nijolei 
ĮSadūnaitei bei Lietuvai. Prane-
; šė, kad do^artiotoji Ėefė šfevi gar-

! SOPHIE SARGŪS 
fffSRJS VACANDOS 

Viso* programos Ii W0PA,

Lietūvfy kalba: kasdien nuo pir- 
padienio ...iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmaieriais nuo 8:30 iki 9:30 
vai rytės, .

Vecfiįa Aldona Čfottkus 

Telef.? HEmlock 4-24B
71fe;. Ą£pLĖW'dbr» 4ve. 

CHICXtfd, ftt 43629

Didžiausics kailių
pLf vtertftrts’U

Chi^eox

SLtMOl

283482« 
(jctaifoa) ir 
«77-M3f

— Jei ii note asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Med 
jiems siusime Nmjiėnaa dvi te-*

Ilgametis VLB Saaro krašto 
apylinkės pirmininkas A. Pala-i išleistas, 
vinskas š. m. spalio 10 atšvenJ To romano tikras vardas yra 
tė 50-jį gimtadienį. Yra g’męs “Aukštųjų Šimonių likimas”. 
Babtuose, mokęsis ten pat ir Dėl to vardo jau buvo kilę ne- 
Kaune mokytojų seminarijoje, aiškumų 
Vėliau mokytojavo.
prievolę atliko Kara-Kunro dy-ibininkai išaiškino, kad romano 
kūmoje Turkmen’’joje. Vedęs vardas yra susijęs su gyvena- 
Jurgauskaitę, įgijo teisę su šei-jmes vietovės vardu. Nes Klai- 
ma repatrijuoti Vckieūjon. j pėdos krašte yra kaimas, ku- 

Atvykęs 19f7) pradžioje dir- ris vardininko linksnyje (kas) 
bo fabrike, 1955-67 mokytojavo vadinamas Aukštu jai. Tai kil- 
ir bUN’O bernrtfSų bendrabučio mininko linksnyje (ko) skarnba- 
vedėjas Vasario' 16 gimnazijoje. , Ankštųjų.
Beigęš takieČnj.* Arrfištesmąją = Rašoma tik viena (paskuti. 
pedagogikos mokyklą, metusi nė) nosinė “u*’ raidė. O kuomet 
mokytojavo vokiečių mokyklo-Įkai kurie redaktoriai tame žo- 
se. Vėl’au 3 metus vertėjavo, dyje pradėjo rašyti dvi nosines 
baigė Vertėjų institutą ir įgijo 
prisiekusio vertėjo teises.

žmona ir (fakte Marytė — 
gailestingosios seserys. Sūnus 
Ričardas dar studijuoja. Mary
tė ir Ričarcfaš yra mokęsi Vasa
rio 16 gimnazijoje ir įgiję abitū- 
rą — Ričardas pilną, č Marytė 
vidurinių ją.

Vos atvykęs į Vokr? iją, jubi- me keliamos Klaipėdos krašto 
liatas įsijungė j H^trvišką vei- j lietuvių išlikimo problemos, 
klą: suorganizavo VLB Saaro į Veiksmas apima vienos giminės 

šiol (dviejų šimtmečių istoriją ir jų 
LB’tautinio charakterio ypatybes.

į 1936 m. Ministerių kabinetas 
11. Simonaitytei buvo paskyręs 
hjOO litų pensiją.

manas Lietuvoje niekad nebuvo
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ir nepriklausomoj 
Karinę Lietuvoj. Tuomet autorė ir kai-

“u” raides, tai iš pagrindų pa
keitė to romano vardą. Įdomu, 
kad Lietuvoje mokslus baigė 
redaktoriai pamiršo tą pastabą 
ir vėl pradėjo kartoti senąją 
klaidą.

Tą romaną autorė parašė 1935 
m., kuris 1936 m. buvo apdova
notas Valstybine premija. Ja-

krašto apylinke ir jai iki 
vadovauja, buvo Vokietijos 
Tarybos ir Valdybos nariu.

90 Metų Rašytojai 
Elisabeth Josephi

sukako 1978 rugsėjo 7. 
tėvas buve’ Rusijos caro girinin
kas. Užaugo Latvijos Kurše. 
1910 išteikėjo už Kretingos pas
toriaus Josephi. Jam mirus,! 
1926 su vaikais persikėlė į Šilu
tę, kur įsteigė ir iki karo vedė 
vokiečių mokinių bendrabutį. 
Dabar gyvena Sars led te, netoli 
Hannoverio.
gyvenimo dalį praleido Lietuvo- į dybos rinkimas 1979 metams. Bus i

T • . . z . Į vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Jos
V. Vytemetis.

1’SlRiNKliVfl!

Žemaičiu kultūros klubo priešmeti- 
uis nariu susirinkimas įvyks trečia
dieni. lapkričio 15 d. 1 vai. popiet., 
Šauliu namuose, 2417 W. 43rd St.

Tofcri FUI i Nariai kviečiami atsilankyti, nes yraia*g. u.aeie savol^yg svarbiu reikalu aptarti ir val-...... .r

pir-

bingiausiojė grupės patalpos 
vietoje.

RATUKO jaunimas, kuris sil
pniau moka lietuviškai arba no
ri pasitobulinti, renkasi anksčiau 
ketvirtadieniais ir yra pamoko
mas gerai mokančių kalbą drau
gų. Malonu, kad vieni suprato 
reikalą mokytis, o kiti sutiko 
padėti.

Lapkričio pabaigoj RATUKAS 
ruošia linksmavakarį su loteri
ja, lietuviškais valgiais, linksma 
programėle ir 1.1. Vakaro pelnas 
skiriamas IV PLJ Kongrese’ rėr 
kalamas.

Auksinis pirmininko 
jubiliejus

Vokietijos LB Valdybos
mininkui inž. JUOZUI SABUI 

_š..nur/spalio 29.suėjo 50 metų 
amžiaus. 1977 birželio mėnesį 
jfis buvo išrinktas į Vokietijos 
LB Valdybą ir taip pat į Vasa
rio Ifi gimnazijos valdybą.

Praėjusią vasarą* dažnai tek- 
' davė matvti J. Saba, Vida Sa- 

bierie ir jų vaikus — Rimą, Ly
di ją bei Bena tą — prisidedan
čius prie berniukų bendrabučio 
remonto darbų. J. Sabas yra 
parūpinęs gerų baldų abiem 
gimnazijos bendrabučiam ir jo' 
dėka gimnazijos sporto aikštė 
dabar gėriau atrodo.

50 mėtų Algirdui

Pala v ir. skili

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
~ --------—> bTartha Logan-------- ZZ----------

Tite .American

1 Dessertf for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 

[ least two different kinds so family and guests may have a 
choice — or a,diver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty

* Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-io-prepare delicacy.
Packaged thawed frozen cranberry-orange, relish, marsh

mallows and sugar are combined and heated in a saucepart 
until the marshmallows melt Cool and fold into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pi« sbeH- Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
Yield: 9 inch pie _ w

Baked 9-inch Swift’ning/
Jewel Shortening pie 
shell

10 ounce package frozen
4 cranberry-orange

relish, thawed
Combine relish, marshmallows fnd sugar m heavy saxicepam 

, Cover and heat aJowly unUl minlifflMl W nWt. SUr ocoaiort- 
/ ally Cool. Whip cream or milk in a chilled bowl until stiff 
1 peak* form. Fold into retah mixture. Pour into cooled baked 
5 Se thelL Wrap for freezing. At aenrfng time, remove pie from

r
i be prepared aneaa 

minute rush or fust.

20
M

full-sized marshmallows 
cup sugar 
cup whipping cream or 6 
ouncė can evaporated 
mflk, chilled

Kor. 16:14.
ir meilės šaltinis, šventajame Rašte paia- 
visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa-

"Viską darykite su meile". — 1
Dievas yra pats užuojautos 

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė i pasauli 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

SV. kasto tyrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika Evans
>

Laidotuvių Direktoriai

1 Trys Modemiškos Kopiycios
1 Mašinoms Vieta
1 Tel. 737-8600
1 Tel. 737-8601

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

~Y

DAIMID
je. Lietuvos gamta, žinelės ir 
papročiai atsispindi jos kūrybo- 
Je-

Pirmas jos romanas “Be že- 
ttips” Tiiypi- 1QK1 7 vakaro. Vyčiu saleje, 2455. w.mes k leistas IvaH lilzeje. lUoli^^ Nariai prašomi atsilankyti, 
pasirJdė antras — “Mūsų pašto- nes. bus renkama vaidyba 1979 me- 

h“ >’ra daug svarbių reikalų ap- nus . Jame p&S<ikojama aP^e tarti. Po susirinkimo' bus vaišės. 
Vokiečių pastoriaus gyvenimą j Strungys, rast.
Lietuvos kaimfe. Didžiausia pa-! “ -J7 — ■
.. , . , v.4 j— MarqUette Parko Lietuvių Namų
sisekimą turėjo ir jau daugelio Savininku draugijos nariu šuširinfo- 
faidu spėjo susifeukti kVGvdvtO-l‘inas.bus lapkričio 17.;d., penktadie- 

.* „ • >. - . , ’ m, *7:00 Vai. v., parapijos salėj, ešan-
ja$ Rytuose-, jgasiTcdęs čioje.,6920 So. Washtenaw Avė. Bus 
Jame vaizduojamas vokiečiu I aptariami banketo^ i vykstančio^lap 

1 , . , - Vi • ? . .. *■ k ičio 25 d. parapijoje salėje reika-.^ydytojas, nublokštas 1 ITusija, < ]aį Renkama, rinkiminė komisija kan- 
o vėliau patekęs t-Lietuvos kai- didatamš į 1979 m. vald^ą verbuoti.

. Yra daug kitu svarbiu reikalu aptarti; 
1DU- Prašoma visus gausiai .dalyvauti.-

' l Šfasy^ Paflafba

4605-07 SO. HERMITAGE AVENŪĖ
TeL 927-1741 —1742 ’

Chicagos Lietuviu . Suvalkiečių 
draugijos priešmetinis susirinkimas 
Įvyks, penktadieni, lapkrįčii.. 17 d., 
7 vai. vakaro. Vyčiu salėje, 2455. W.

KLAIDINGAS ROMANO . 
PAVADINIMAS.

I 
Išeivijos spauda pranešė, kadi 

šiemet okupuotoje Lietuvoje! 
Mirė ra*sytoja leVaf Sihionaitytė.Į 
baugumą laikraščių isvardin-- 
darni jos išleistus veikalus,* pri-i 
Alinė, kad ji yra parašiusi ro
maną “Aukštųjų Šimonių liki
mas”. Tai gerbiamieji tų laikra
ščiu redaktoriai, prašau pasaky
ti, kada velionė yra tokį romą-; 
na parašiusi ir išleidusi? Pilnai 
tikiu, kad atsakymo nesugalvos 
šite, nes tokiu pavadinimu ro-

sulatlon within walbt and eefi-’ 
in g as well as in earthen berm® ; 
around the foundation, orien
tation to seasonal mm atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 5S percent. It 
has two heat-circulating 
Beatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air baek into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, mater!- 
alt and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Ccntenergy 
■76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional coat of tese 
improvements was approxi
mately 14,000 ... projected to 
be amortized within 4 to 6 
years through reduced ex- 
eepsg. Jneludid addtfA lSk-

places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss charac tenstic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy "76.*

The /LrepZacei were wtppiied 
by Home. Craft*, Inc^ Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vepm 
Industries, Inc„ located in Mt. 
Pleasant, lotea, manufacture* 
a eemptete Une Of 
frteitanding sail- 
ffottMfed jCrepuioef . . «

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
\ J ♦, * - * r . • * / e » _ . • • ' J * ! ■ /

■ ' tėvas m 'sūnūs-'■ °
AIARQUETTE FUNERAL HOME ;;

2533 W. 71št Street T.
A • 1410 So. 50th Ave., Cicero
V Telef. 476-2345

trys Moderniškos kopiycios
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Caics^of
Lietuvių
Laidotuvių
Direntorii
Asociacijos

AMBUtANCl
PATARNAVI
MAS DIENA

< IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

A07 So. LITUANIKA AVENUE. Phone: YArii 7-3440

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Avė* Cicero, OL Phone: Olympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
..I4S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-1571

GEORGE F. RUDMINAS
iti? So. LlTUANICA AYR TeL: YArds 7-T188-11M

STEPONAS C. LACK IB SONOS
(LACKAWICS)

2424 WEST 69U STREET O-pwfrUc ?-121«
2314 WEST 23rd PLACE VhfhlU 7-44 7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, pelo. Hille, PL 174-4414

3354 So. H ALSTED STREET Plrtme: TArtk 7-ltll

CHICAGO t, ill, Tuesday, November 14, 1978



NAMAS

REAL ESTATE

2625 West 71st Sftctl

Tel. 737-7200 arba 737-8534

MALE

DIEVO APSIREIŠKIMAS

DRAUGAS IR BIČIULIS

CAFETERIA

Adreats

Pavardė ir vardai

DENTURE WEARERS

naujienos, CHICAGO t, ill, Tuesday, November 14,1978

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

NAUJIENOS
17W $0. HALSTED ST. 
CHICAGO, !L iOiOt

• Platinimo vajaua 
Hnlmnl nemokamai

Lkn’rt use of diswasher 
to once a day, after, the 
evening meal, andcut 
excessive use of water 
and electricity.

Don't be a Bom Loser!

Part & Full Time
Call 860-4201 

Between 8:30 - 3:30 
Ask for Manager

CANTEEN 
CAFETERIA

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321
Oak Lawn, IL 60454.

XI Frank Zapolls 
J2O»Vi W.ntti St.

GA 4-8654

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7871-

Balfas ruošia pusryčius

formacijas teikia PLGS centro 
valdybos pirmininkas dr. A. Pa 
cevišius.

NAUJIENOS’ KIEKVIENO

Ukl KKOCŽ1A1. Jr. lĮANOINTMJ

PirtavtaM 4r Taiiywa 
2646
T.lri.: Mjublte T4WH

. — Penktasis Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų suvažiavimas bus 1979 
m., kovo J^-JO-j d. High Country 
Inn#'Winter Park, J Colorado/ Tri-

HELP WANTED
Darbini n kur reikia

PIONEER PRESS INC.

123 2Central, Wilmette, IL 60091

(An equal opportunity employer M/F)

— D&ytona Beach ir Apylin
kės Amerikos Lietuvių Klubas 
paskyrė Naujienoms $10 auką 
ir kartu su pirm. Adolfo Andru
lio taip pat sekr. Bernadetos 
Braciūtės-Colee geriausiais lin-; 
kėjimais atsiuntė administraci
jai. Dėkui valdybai ' ir visiems 
to klubo nariams.

• UJsttaw Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardai ________________ ___

lamas lietuviška spaudu Ir Naujienų 
pridedamus - doL__________

fonsas Vet^avičius. Tėvų komi- 
tetan išrinkti: Edvardas Šiotls, 
Velavičius Algis ir Vytas Rūgi e 
nius, Juozas Orentas ir Jonas 
Urbonas.

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites 
Lq Įsipareigojimu.

MEDICAL OPPORTUNITIES

RN’S. Challenging supervisory posi
tion in skilled nursing facility of 3 to 
11 and 11 to 7 shifts. Top salary and 
fringe benefits. . .

869-0142 for further info.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS Į.

MACHINE MAINTENANCE 

FOREMAN

,’lurie 
ėms ak

.ores ’motelioir jte.

Išnuomojamas 4 kambariu butas 
Marquette Parke suaugusiems be gy
vuliuku. Arti parkas, susisiekimas, 
bažnyčia. Teirautis po 6 vai. vak.

TeL LU 5-9359. --

II ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlciflos miesto leldhną, 
Dirbu Ir užmiesčiuose frett, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avi. j 

TeL 927-3559

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Chicagos Lietuviu Styginio 
Ansamblio koncertas Jaunimo 
centre įvyks lapkričio 19 dieną 
3 vai. p.p. Programoje: Mocar
tas, Strausas, Wagneris, Bachas, 
Budriūnas, Čiurlionis, Oginskis, 
Kaveckas bei kiti kompozito
riai. Dirigentas — Faustas Stro- 
lia. Bilietai gaunami Vaznelio 
prekyboje. Papigintos kainos 
studentams ir pensininkams.

(Pr.)

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735-6361

— Stasys Jokūbaitis is Toronto 
pakviestas skaityti paskaitą Det 
roito visuomenei Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjime 
lapkričio 19 d. 12: 15 vai. Lietu
vių namuose. Meninėje progra
moje dalyvaus muz. J. Govedo 
diriguojamas Toronto lietuvai
čių sekstetas. Birutietės ir šau
lės ruošia vaišės. Pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
bus 10130 vali. šv. .Antano parap. 
bažnyčioje.. ?

—% Algirdas Brazis pakviestas 
Lietuvos vyčių 66-to seimo ruo
šos komiteto, pirmininku. Šudo- 
romos įvairios komisijos. Seimas 
bus'"sekančių "metų rugpiūčio 
mėm Chiccagos. Radisson vieš
butyje. Į. paruošiamuosius5. dąr- 
bush ir delegatų bei svečių priė
mimą" įsijungia' Ijllinois-lndiana 
apygardą; kurios pirmininku yra 
biivė^ AlgJ Brazis. A—
i-’ilus h-drzr?t '.ų-:?-FJ- 
r; —. Liętųyių..Studentu^Sąjun
gos -.spvažiąyimas' jyyks--lap^ri- 
čjo .23126 >

Excellent position available for an 
experienced machine maintesance 
foreman to fill this day shift position.
You will have complete responsibili
ty for our machine maintenance dept, 
with crew of 5 people reporting to 
you. Minimum of 2 yrs. supervisory 
experience is required. Cold heading 
experience is preferred but not a 
must
CALL CAROL 455-7300

AMERICAN COLD HEADING
10900 W. Balmont, Franklin Pr.

1. O I.

PETRAS KAZANAUSKAS, Fret den tas

Chicago, Hl. Virginia 7-774?

— Ses. M. Janina, Kristina 
Tavaraitė, Katarina Pečkaitiene 
ir Stasys Rudys moko Gary litu 
anistinėje mokykloje. Vedėjas 
yra S. Rudys, o globėjas kun. 
kj*eb. dr. L Urbonas. Suorgani
zuota tautinių šokiu grupė, ku
riai vadovauja K. Pečkaitiene, 
o globoja Lietuvos vyčių Gary 
kuopa.

.— Deni. Jūratės Baturaitės- 
Lemkienės kūrybos paroda bus 
lapkričio 2S ir 26: cL Toronto Lie 
tuvių namų Gedimino menėje. 
Parodą globoja skautininkų Ra
movė. " ~ '

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkiy

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HOMEMAKER

Mature woman. North Suburbs. Room, 
board, plus 3200 a month.

835-1027

roofers ;
Hot, Steep, and Tile. Exp’-d. only. For 
contractor in Western Suburbs, Sub
contractors may also anply.,.........

> - Phone 771 -3010

— A. a. Viktoras štreitas, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas sa
vanoris, mirė Toronte, sulaukęs 
78 m. amžiaus. Palaidotas spa
lio 30 d. šv. Jono lietuvių kapi
nėse. Liūdėti liko sesuo Marija 
Senferienė.

PANTRY MAN OR PANTRY 
WOMAN

We are looking for an energetic, ag- 
gresive & experienced individual. 44 
hr. wk. No Sundays or Holidays. Ap
ply in person to:

RON BRISKMAN'S HIDEOUT 
17 N. Wabash

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Be to, vietos Balfo valdyba 
kaip ir kasmet spalio mėn. daro 
piniginę rinkliavą. Rinkliava 
dar nebaigta — pratęsta, tai kas 
kiek išgalės, prašoma paskirti 
savo auką vargstantiems sene-

HELP 
NEEDED 

in Elk Grove Village, 
Openings available for: 

SALAD GIRL 
and

REGISTER GIRL

HOUSEKEEPER, live in. Motherless 
home, must drive & cook, children 9 
& 11 yrs., pref, young mature woman 
up to mid 40’s. N.W. Sub. Good Sal. 
& pvt. rm. w/bath. & extras.

966-6343.

ENERGY 
WISE .

Printing
WEB PRESS FOREMAN

North suburban plant has immediate 
opening for person with strong lead
ership ability plus minimum of 10 
years experience working on Goss 
Suburban Press. Position provides 
excellent pay & benefits including 
dental insurance. Qualified applicants 
apply in person or call 251-4300, ext.

SVAJONĖ: 3 butai, 4 
• šaldy

mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

HELP WANTED — FEMALE
Darbrninkiu Reikia -

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAHourrri oift parciu skkvki 
13«1 W. *rt* M, Cklc^., III. *0425. _ TH. WA 5-2787 

KH3 s«. At. IIL tatet. _ iM-ma
V. VALAMTIMAf

Ar galima patirti ir kaip pa
tirt? ♦ asmeniškai ‘ Diėv'd1 'pažini
mą?

Pasiklausykite. atsakymo šį 
antradienį 9 vai. 15 min. vakare 

j per .Gerąją Naujieną Lietu- 
1 vi am s banga 1490-AM Lietuvos 
lAidų radijo programoje.

Pareikalaukite knygelės Kaip 
atgimti iš naujo. Prisiusime do
vanai. Mūsų adresas:

BILLER-TYPIST

Near North publishing company seeks 
bright, energetic individual for our 
order processing department The 
qualified candidate must have 2 
years experience, strong figure ap
titude, ability to operate an adding 
machine and have good typing skills- 
For appointment contact Lois Wille -

836-4409
EOE M/F

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARDA NOREIKIEXf

IMS Wert tXk St, Chle^o, in M62» • Tri. WA S-27I7 
DIMI« MdrlnkbnM ferw rQUa* hrtlriv arakl*.

MAIFTAJ li tUKOPOf XANnftLIU.

, A major r 
advancement -

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

NAMAI-TAI AUKSAS

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
ine tte Parke.

ŠVARUS 7 kambarių namas ' ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas gazu šildymas. $24,800. Tuoj 
galima užimti, arti ofiso.

VALDIS

.... .....'. advokatas ...
CHARLES P. KAL & Associates
‘ 1 2649 West 63rd Street,

TeL 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šestalieniais iki 12 v. 1.
Vakarais fel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

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

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

Knygos, kaina*—,5 doleriai.
Autoriaus adresas: <■

7114 Si Campbell A ve./
t Chicago,- IL. 60629.' ' •

ASTROLOGU I ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Apoint- 
mentų nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 No. State St. kambarys 
1717. TeL 782-3777 arba 925- 
8392. (Pr.).

Siuntiniai t Lietuva 
” tr kitus kraštus ' 

P. NEDZINSKAS, 4065 ĄrcMr Ai 
Chicaso, III- 60632. T»l/YĄ 7-59SČ

ęču.su-d'ts vuųįjSA ■ fe-F
ajerai^ ri. hpsruq j

ikaityti ir platinti NanftriiAf-iyifilfo'Wi
CnipOj.Tęjąęs^Iabai vertfngcinls dovanomis

D t M I S I Č j
IB M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $n pwmtivi airtotnobllr* 
□ability apdraudimas panalnlnkara 

Kreiptia......... ........ .
- A. L A U HA 1 Til...- 
M43 S*. ASHLAND AVI. į 

5XM775 5 ?

M. i I M K U S . : 
Notary Public

INCOME TAX SERVKI 5 "r 
4259 S. Maplrrood. TaL 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

- “LIETUVOS AIDAI”
ra. KAZE BRAZDZ10NYTE,SI PROGRAMOS VEDtJA
W/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00-—0:30 vaL vak 

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

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

— Zarasiškiu Klubo rudeni
nis banketas įvyks lapkričio 18 
d., šaštadienį, šaulių Namuose, 
2417 W. 43 g. Programoje dai
nuos solistė Baron? itytė, akom
panuos pianistas Molekaitis. 
Bus šalta ir šilta vakarienė, bus 
šokiai ir gausu Pantų. Zarasiš- 2212 W. Cermak Road 
kių Klubas paskyrė $100.00 dail. 
prof. Adomo Varno akademijos 
ir jo kūrybos parodos rengimo vonios, centrinis šildymas ir 
Komitetui. Bilietus reikia įsigy
ti iš anksto paskambinant tele
fonu: HE 4-7916.

Kl. Valdyba

Vietos Balfo 85 skyriaus val
dyba šių metų lapkričio mėn. 
19 d. Lietuvių klubo žemutinėje 
salėje, esančioje 716 Indian 
Ave., kad sukėlus kiek pinigų 
vargstantiems pagelbėti, ruošia 
skanius ir maistingus pusry
čius, kurie bus išduodami nuo 
<8-12 vai. ryto. Pusryčių bilietai 
gaunami prie įėjimo.

liams bei ligoniams sušelpti.
Bockfordiečiai iki šiam laikui 

buvo duosnūs šalpos reikaluose 
ir reikia tikėtis, kad savo duos- 
numą ištesės ir šiais metais.

šeimininkės, nedarykite pus
ryčių lapkričio mėn. 19 d., bet 
su visa šeima dalyvaukite su
ruoštuose Balfo pusryčiuose. 
Dalyvaudami ir valgydami ska
nius ir maistingus pusryčius, 
prisidėsite prie vargstančių bro
lių ir sesių šalpos. Kviečiame 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
ir parodyti savo gerą širdį 
vargstantiems tremtyje. Kviečia 
Jus vietos Balfo 85 skyriaus 
valdyba. Augis

— Detroito LSK “Kovas” iš
rinko naują valdybą ir Tėvų ko- 
mitetą. -Valdybon išrinkti: Rita 
Matvekaitė, Linas Mikulionis, 
Antanasr Baskus, Vytas Petrulis 
jr.^Edmimdas Kasputis' ir *A1-

Tuo reikalu Jums gali*daug 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Well s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna-] 
ma Naujienų administracijoje,! 
1739 South Halsted St., Chica
go, IL 60608.

’. ‘ —"4. Be abejo, atsiras -fr daugiau
k dovanos bus skelbiamos ir -paritotytos rodė-

Visas ir vtos, kviečiame 1 .. .' .“^777:^

BEST THINGS INUFE

State Farm Life Insurance Company




