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MASKVA. — “Christian Science Monitor” vakar paskelbė 
Paul Wohl straipsnį “Hippies a la Russe”. Straipsnyje sakoma, 
kad sovietų valdžia susirūpino Sovietų Sąjungoje pastebėtu hipių 
sąjūdžiu. Hipiais ypatingai turtingos Baltijos respublikos ir 
Kaukazo respublikos. Vilniuje neseniai įvykęs net tautinis tų 
“gėlių vaikų” kongresas. Autorius iš patikimų šaltinių sužinojęs, 
kad šeši padoriai apsirengę jauni vyrai išsinuomavo viename Vil
niaus restorane visą salę vakaro banketui. Vakare į tą salę su
sirinko apie 100 svečių, apsirengusių Vakarų hipių drabužiais.
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Restoranas tą vakarą buvęs 
uždarytas, todėl niekas aiškiai 
nežino, kas ten darėsi. Vilnie
čiai sužinoję apie hipių suvažia
vimą tik iš žmonių, kurie ban
dė patekti į restoraną ir paty
rė, kad jis uždarytas. Banke
tui pasibaigus dalyviai išvaži
nėjo įvairiomis kryptimis, į įvai
rių sovietų respublikų sostines. 
Viskas buvo suplanuota iš anks
to, net Įsigyti traukinių bilietai. 
Kažkas buvo pašaukęs miliciją, 
tačiau jai nebuvę kas veikti, nes 
bankete nebuvo girtų, "nebuvo 
muštynių. Kitas panašus kon
gresas numatytas šaukti Estijos 
sostinėje Taline
šis Įvykis, autoriaus nuomone, 
meta Įdomią šviesą Į sovietų so
cialinį - gyvenimą. Sovietų jau
nimo “susvetimėjimas” pažen
gęs toliau, negu manyta. Jau
ni. maištininkai gali telefonais 
ar laiškais šaukti kongresą, ku
riam komunistų partija nepri
taria. Vietinė milicija netrukdo 
keistai apsirengusiems'jaunuo- 
liams, jei jie neardo tvarkos* ir
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PASTEBĖTAS KINU KARIUOMENĖS

NEW DELHI. — Indijos kariuomenė tęsia savo žygį Į Rytų 
Pakistano sostinę Dacca iš trijų pusių. Kariniai pranešimai iš 
fronto kalba apie “stiprų pasipriešinimą”, štabo viršininkas gen. 
Manekshaw vėl paskelbė atsišaukimą Į Pakistano kariuomenės 
vadą gen Firman Ali, nurodydamas, kad Daccos miestas jau pasie
kiamas Indijos artilerijos ir nebėra prasmės toliau priešintis, . 
tačiau Pakistanas sako kovosiąs iki paskutinio yyro. Bengalijos 
radijas apeliuoja Į Daccoje esančius bengalus laikytis ramiai 
ir nepradėti veiksmų prieš pakistaniečius per anksti. Kai kurios 
indų kariuomenės grupės esančios jau šešios mylios nuo miešto 
centro. i*-'

Toliau autorius. duoda ištrau
kų iš sovietų laikraščių, kurie 
pademonstruoja, kad hipių ju
dėjimas nėra vien užsienio ra
dijo? Įtako j e išaugęs, bet yra 
naminė sovietų problema. “Iz-. 
y esti ja” aiškino, kad jaunį žmo
nės nesiekia karjeros, dirba tiek 
mažai, kiek galima, turi indife-

• rentišką nusiteikimą gyvenimo
atžvilgiu. 1 '

Rygoje leidžiamas laikraštis 
“Sovietinis . jaunimas” aprašė 
Rygos hipius, jų drabužius, žie
dus, saulės akinius ir gaujų var
dus, kaip “Varlės” ar “Lauki-

• niai”. “Sovietskaja Rosi j a” aiš
kino, kad hipiškumas esąs pro
testas prieš kapitalistinio pa
saulio socialinę struktūrą ir tra
dicijas. Hipiškumas esąs neį
manomas sovietų visuomenėje, 
Tie, kurie pamėgdžioja vakarų 
pasaulio hipius esą jauni žmonės 
mažos kultūros. Vis dėlto So
vietų Sąjungoje hipių skaičius 
didėja. y

MASKVA___ Sovietų spauda
paskelbė, kad baigtas statyti 
naujas laivas “Kosmonautas Juri 
Gagarin”, kuriame bus ryšių su 
erdvės satelitais stotis. Jis da
bar stovi Odesos uoste. Laivas 
turi apie 100 įvairių antenų, jų 
tarpe keturias dideles. Vakarų 
korespondentai spėlioja, kad tas 
ląivas galės sekti Įvairių ra
ketų iššovimą ir bus skirtas šni
pinėjimo tikslams. Laivas yra 
45,000 tonų. 760 pėdų ilgumo.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
kariuomenė užėmė Kambodijoje 
Chup miestą, kuris ilgą laiką bu
vo komunistų rankose. Užimta ir 
valoma didelė gumos plantacija, 
kur buvo 9-tos šiaurės Vietna
mo divizijos štabas.

DENVERIS. — Milijonierius 
Charles Kettering, važiuodamas 
automobiliu gatve pamatė ant 
kelio sužeistą šunį. Jis sustojo, 
nes jam pasirodė, kad tai jo pa
ties pudelis. Kitas 'automobilis' 
smogė į išlipusį vyrą ir jį už
mušė. Ketteringo senelis daug 
metų buvo Gneral Motors vice
prezidentas.

LOS ANGELES. — Daug laik
raščių gavo laišką iš vyro, kuris 
lapkričio 24 d. buvo pagrobęs 
keleivinį lėktuvą, gavo iš ben
drovės 200,000 dol. pinigų ir iš
šoko su parašiutu lėktuvui 
skrendant tarp Reno ir Seattle. 
Jis rašo, kad jam likę tik tik 14 
mėnesių gyventi ir jis norįs su 
tais pinigais ramiai praleisti pa
skutines dienas..

LONDONAS. — Balerina Na
talija Makarova, pabėgusi iš Le
ningrado Kirovo baleto Į vaka
rus, repeeticijos metu susižeidė 
koją ir negalės šokti 2-3 savai
tes. . • . ■

ČIKAGA. — žinomas Black 
Hawks ledo ritulio žaidėjas 
Bobby Hull buvo gerokai prapli
kęs, tačiau jis vėl turi plaukusį .
ir ėmė garsinti televizijoje plan-1 tarptautines

Bengalu Mukti Bahini (laisvės kovotojai) persekioja nuo indu besitraukiančią" Pakistano kariuomenę

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Bona persiuntė

c t
NEW YORKAS. — Jungtinės Tautos priėmė Egiptui palankią 

rezoliuciją, prieš kurią Izraelis kovojo. Rezoliucija reikalauja, 
kad Izraelis pasižadėtų pasitraukti iš užimtų karo metu arabų 
žemių dar prieš pradėdamas derybas su arabais. Izraelio užsie
nio reikalų ministeris Ebanas Įspėjo asamblėją, kad Izraelis to
kios rezoliucijos negalės priimti. Jis siūlė tuoj pradėti derybas 
su arabais be. jokių sąlygų. Izraelis tada pasitrauksiąs Į sutartas, 
saugias ir pripažintas sienas, 
buvo prieš šešių dienų karą.

Už arabų pritartą rezoliuciją 
balsavo 79 valstybės, prieš ją — 
7 ir 36 susilaikė, jų tarpe ir 
Amerika. Rezoliucija laikoma 
propagandiniu arabu laimėjimu, 
tačiau ir patys arabai pripažįs- 
ta. kad tą laimėjimą gerokai ap
temdė Indijos-Pakistano konflik
tas ir jo nagrinėjimas Jungtinė
se Tautose.\ Dabar rezoliucija 
turės mažesnę Įtaką pasaulio 
opinijai ir mažiau izoliuos Izrae- 

politinėse pasaulio sferose.

Jos turėtų būtį’kitokios, negu

Italams nevyksta

IĮ

Sunku susitarti 
dėl dolerio vertės
AZORAI. — Prezidento Ni

xono ir prezidento Pompidou pa
sitarimai Azorų salose palietė 
ekonominius, pasaulio valiutos 
klausimus. Paaiškėjo, kad Pran
cūzija toliau lieka prie savo nuo
monės — Amerika turėtų nuver
tinti savo dolerį, pakelti auk
so kainą. Tuo klausimu susitar
ti nepavyko. ŠĮ penktadienį Wa
shingtone vėl susitiks 10-ties

■ pramonės valstybių atstovai na
vai i utos

__ROMA. — Italijos elektorių 
'kolegija sekmadienį dar neišrin
ko prezidento ir balsavimui bus 
tęsiami dar šią savaitę. Didžiau
sia kolegijoje grupė — krikščio
nys demokratai — gavo partijos 
įsakymą nebalsuoti pirmadienio 
balsavime. Galimas daiktas, kad 
partija išstatys kitą savp- kan
didatą, nes Fanfaniui nepavyko 
gauti reikalingo balsų skaičiaus.

Socialistų kandidatas de Mar
tino, nors remiamas komunistų, 
irga negauna reikalingos dau
gumos.

Per šešis balsavimus daugiau
sia balsų gavo socialistų atsto
vas de Martino, tačiau ir. jam 
trūko 97 balsų. Paaiškėjo, kad 
ne visi krikščionys demokratai 
balsavo už savo kandidatą Fan- 
fanį. Jis negavo nei 421 balso, 
kiek yra jo partijos atstovų. De
šinieji partijos nariai Įmeta tuš
čias korteles.

Pasibaigus Azorų salose 
prezidento Nixono ir preziden
to Pompidou pasitarimams, bu' 
vo paskelbtas komunikatas, ku
riame žadama nuvertinti Ame
rikos dolerį,' kartu padidinant 
kai kurių kitų valiutų vertę.

+ Rytų Pakistano valdžia pa
sitraukė iš pareigų. Dalis buvu
sių administracijos pareigūnų 
nutraukė ryšius su centrine Pa
kistano valdžia ir perėjo Į Dac
cos mieste esančią neutralią, 
tarptautinę zoną, kurioje susi
rinkę užsieniečiai. Indija skelbia, 
kad daug pakistaniečių pasiduo
da indams. f . į

BONA. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybė pradėjo parlamenta
rinį sutarčių su sovietais ir len
kais ratifikavimo procesą, Įteik
dama bundesratui — aukštie
siems parlamento rūmams — tas 
sutartis ratifikuoti. Pagal kon
stituciją ratifikavimas turėtų 
užtrukti ne ilgiau šešių savai
čių. Aukštųjų rūmų pirminin
kas, konservatorius, pareiškė, 
kad per šešias savaites nepavyks 
sutarčių apsvarstyti, nes Ka
lėdų atostogos pertrauks deba
tus. Jis reikalauja daugiau lai
ko. Bundesratas bandė užvil
kinti sutarčių svarstymą, neuž
registruodamas sutarčių gavimo 
savo raštinėje. Iš tų trukdy
mų galima spėlioti, kad aukštie
ji parlamento rūmai, kuriuose 
dominuoja krikščionių demokra-

Nežinia,- kiek Daccoje liko 
gyventojų. Daug kas išbėgo iš 
miesto prieš frontui priartėjant. 
Vakarų fronte, Indijos praneši
mais, veiksmai sustojo ir naujų 
kovų nėra. Gynybos ministeri
ja skelbia, kad Indijos kariuo
menė prarado 8,500 kareivių šia
me kare. Pakistano kareiviu žu- ' 
vo dar daugiau. Indija numu- 
šusi 83 Pakistano lėktuvus ir 
praradusi 41 savo lėktuvą. Indi
jos fregatai nuskendus, 18 ka
rininkų ir 173 jūreiviai laikomi 
dingusiais. ’

Jau trecias veto

Azotų saloje prezidentas ?t?/Par^3 a, gali sutarčių, nepa
Nixonas apžiūrėjo prancūzų-bri- 
tų bendrai statytą Concorde lėk
tuvą ir apgailestavo, kad Ame
rika nestato tokių lėktuvu.

+ Čikagoje buvęs prezidento 
ekonominis patarėjas Milton 
Friedman kritikavo vyriausybės 
ekonominę politiką į ir algų-kainų 
kontrolę.

+ Vienoje padažnėjo Salt de
rybų tarp Amerikos ir Sov. Są
jungos sesijos. Manoma, kad 
dar prieš šventes, norima pa
skelbti apie dalinį susitarimą 
apriboti strateginių ginklų lenk
tynes.

+ Kinija paskelbė, kad bus 
pasikeista ambasadoriais su Is
landija. Ji yra jau 73-čia vals* j

tvirtinti.

Vokietijos, vyriausybė skuba 
sutartis ratifikuoti, nes sovie
tai pagrasino tol nepradėti vyk
dyti Berlyno susitarimo, kol ne
bus ratifikuotos tos sutartys 
tarp Maskvos ir Bonos ir Var
šuvos ir Bonos.

Iš bundesrato - sutartys bus 
persiųstos Į žemuosius parla
mento rūmus — bundestagą. 
Čia irgi laukiama kietų debatų 
ir nedidelės .persvaros balsavi
me, nes vyriausybė turi tik šešių 
atstovų daugumą. Mažoji koa
licijos partnerė — laisvųjų de
mokratų partija — nėra visiš
kai vieninga tų sutarėm atžvil-

tybė, pripažinusi Pekino valdžią.1 £*u, kai kurie parlamento lais- 
Kroatijoj, Zagrebo univer-1 vieji demokratai žada balsuoti 

• j j • i • • • I ciiirnvTin AinnnYvin Irn/isitete, jugoslavų milicija suėmu
si apie 3,000 studentų, kurie rei
kalavo Kroatijai nepriklauso
mybės.

kams plauti “šampūną”. Paaiš
kėjo, kad jis išleido 900 dol. da
lies plaukų perkėlimui iš pakau
šio ir persodinimui jų virš kak
tos.

CAPE KENNEDY? — Raketa, 
kuri turės iškelti Į erdves ir pa
siųsti kelionėn į mėnulį Apollo 
16 erdvėlaivį, jau pastatyta Į 
savo vietą. Kelionė prasidės ko
vo 17 d.

krizės.

prieš sutartis. Manoma, kad 
balsavimas bus apie balandžio 
mėnesi. Opozicija dės •-»_ 
stangas, kad ratifikavimas i...- 
truktų kuo ilgiau.

Jungtinėse Tautose Sovietų 
Sąjunga panaudojo jau trečią 
veto ir sustabdė Saugumo Ta
rybos rezoliucijos priėmimą. 
Vienuolika valstybių balsavo už 
rezoliuciją, dvi: Britanija ir 
Prancūzija susilaikė. Tik Len
kija balsavo kartu su sovietais.

Sovietų..ambasadofius Malikas 
reikalavo, kad prieš balsavimą 
butų leista taryboje kaltieti’sve^~ 
čių galerijoje sėdinčiam Benga
lijos atstovui Abu Sayeed Chow
dhury. Tarybos pirmininkas, 
gal, būtų ir leidęs jam pasaky
ti kalbą, bet prieš ją užprotesta
vo Kinijos ambasadorius Huang, 
kuris irgi turi veto teisę. Tada 
Malikas atsiėmė savo reikalavi- 
ma.

Marijuana atneša 
smegenų atrofiją 
LONDONAS. — Grupė Bri

tanijos daktarų paskelbė britų 
medicinos draugijos leidžiamam 
žurnale “Lancet”, kad dešim
ties jaunų vyrų, kurie rūkė ma
rijuana, ėmė amfetaminų table
tes ir naudojo LSD, tyrinėjimai 
parodė, jog jų smegenys gavo 
pastovius sužalojimus, pastebėti 
smegenų ląstelių atrofavimosi 
ženklai.

Gydytojų grupė, aprašydama 
tuos tyrinėjimus, įspėja, kad 
bus reikalingi tolimesni tirimai, 
nes dar nenustatyta, kurie nar
kotikai ar kurios jų kombinaci
jos paveikė vartotojų smegenis 
ir juos sužalojo. Tiriamus teks 
tęsti toliau ir juos išplėsti. Gy
dytojai pabrėžė, kad jie įtariajam i, todėl jų efektas smege- 
marijuaną, nes ją vartojo visi nims yra menkesnis už m ariju a- 
ištirti pacientai.

. Smegenų (cerebral) atrofija 
duoda Įvairius simptomus: gal
vos skaudėjimą, atminties su
menkėjimą, pasikeitimus asme
nybėje ir temperamente, aptin
gimą ir mintijimo aiškumo su
mažėjimą. Kitų daktarų gru
pių tirimai nustatė tokius simp
tomus vien marijuanos vartoto
jų tarpe. Daktarai nurodo, kad 
amfitaminai ir LSD žmogaus 
kūne yra greičiau pakeičiami bi
ocheminiu būdu ir metabolizuo-

ną.

JAV iždo sekretorius Connally 
pareiškė spaudai, kad jis nie
kam nepažadėjęs nuvertinti do
lerio ir pasitarimai priėję akli- 
gatvį.

SAN JOSE. — Trys banditai LONDONAS. — Iš Daccos iš
bandė pagrobti keleivini lėktų- važiavę prancūzų diplomatai pa- 
vą, tačiau jie paleido Costa Ri- reiškė, kad pats Pakistanas bom- 
coje visus keleivius, tada policija bardavo Daccoje vaikų prieglau- 
puolė lėktuvą, vieną piratą nu- dą, norėdamas apkaltinti Indiją 
šovė, kitus du suėmė. barbariškais karo veiksmais.

Indijos valdžiai paskelbus, kad ji pripežjata nepriklausomą Bengalijos valstybę, jauni vyrai yra 
šaukiami Į naują bengalų kariuomenę.

Kalinė nežinojo 
apie astronautus

WASHINGTONAS. — Kini
jos paleista iš kalėjimo moteris, 
išbuvusi kinų kalėjimuose nuo 
1968 metų, dar nežinojo, kad 
amerikiečiai jau kelis kartus bu
vo nusileidę mėnulyje.

Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
prezidentas Nixonas buvo pa
siuntęs Kinijai asmeninį prašy
mą, kad Kinija paleistų ameri
kiečius kalinius. Jis jau iš anks
to žinojęs, kad jie bus paleisti. 
Spauda praneša, kad kai kurie 
amerikiečiai, laikomi Kinijos ka
lėjimuose, tikrai buvo susirišę 
su šnipų ir sabotažininkų ga
benimu iš Taivano į Kiniją. Ki
nijos žinių agentūra paskelbė, 
kad kaliniai prisipažino ir ap
gailestavo savo darbus prieš Ki
nijos liaudį. Kinų kalėjime esąs 

1 ir Vienas komunistas Sydney

Atplaukia JAV laivai
Sovietų “Tass” piktai puolė 

Ameriką, kuri siunčianti i Ben
galijos Įlanką savo karo laivy
ną. Jau vakar skelbta, kad iš 
Vietnamo vandenų prie Rytų 
Pakistano pakraščių atplaukia 
visu greičiu didysis Amerikos 
lėktuvnešis “Enterprise”, lydi
mas pakrančių puolimo laivo 
“Tripoli”, raketomis ginkluotos 
fregatos “King”, ir raketomis 
ginkluotų naikintuvų “Parsons". 
“Decatur” ir “Tartar Sam". 
“Tass’as” sako, kad tų laivų pa
siuntimas yra šantažas ir "ka
ro laivų diplomatija". Tokie 
šantažai esą prieš Jungtiniu. 
Tautų chartą. ■ * ‘ * -

Ką darys Kinija?
Indijos pastebėtas Kinijos ka- 

riuomėnės judėjimas Indijos pa
sienyje. Pekine lankosi Pakis
tano diplomatai. Indijos žval
gyba gavusi žinių, kad Kinijos 
pusėje dviejose vietose kariuo
menė juda Indijos link. Pana
šus kinų kariuomenės perkėli
mas buvo pastebėtas ir 1965 me
tų Indijos-Pakistano karo me
tu. Manoma, kad tai yra daugiau 
politinis spaudimas Indijai, o 
ne pasirengimas karo veiks
mams.

Kalkutoje jauni komunistai 
puolė Amerikos Pan-American 
biurą ir sunaikino baldus bei iš
daužė langus.

Rittenberg. Jis nuteistas už ul
tra — kairiojo komunizmo sklei
dimą. . -■ ,
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Dėsto skautininkas Algis Zaparackas (iš Detroito).
V. Bacevičiaus nuotr.

Jaunimo Centrą ir linksmai 
skirstėmės namo, nors ir buvo 
gaila neįvykusios iškylos į ru
dens gamtą.

Rasa Jovarauskaitė

AKIMIRKSNIS IŠ NETOLIMOS PRAEITIES
Los Angeles 'Palangos" tunto skautės 1962 m. su apsilankiusiu tuometiniu 

JAV viceprezidentu R. Nixonu.

Los Angeles jaunųjų gretosRYŽTINGAI ŽVELGIA Į ATEITĮ
Po dvidešimt metų — ant naujų darbų slenksčio

Lapkričio 14 d. Los Angeles mieste Įvyko Liet. Skautų Są
jungos Ramiojo Vandenyno Rajono sukaktuvinė sueiga Los An
geles skautų - skaučių veiklos dvidešimtmečiui paminėti. šia 
proga Palangos skaučių tuntas išryškino ir savąsias sukaktuves.

vana — kelionė po Disneyland; 
dovanos mecenatas — p. Gaspa
ras Kazlauskas.

Skaučių Įžodį davė Rita Bart
kutė, Regina Pavasarytė ir Ona 
Šepikaitė. Jaun. skaučių Įžodį 
davė — Rita Čekanauskaitė.

Skautininke
IRENA VILKIENĖ, 

dabartinė Los Angeles "Palangos" ■ 
skaučių tunto tuntininkė.

Šventę pradėjome pamaldomis. 
Oficialioji sueigos dalis Įvyko 
parapijos kieme, kur po visų me
tų darbo buvo

apdovanotos konkurso 
laimėtojos:

Skaučių Birutės dr-vės I vieta 
— psl. Rasa Matulaitytė: 1950 
taškų, II vi — Brigita Brazai- 
tytė: 1400, III v. — psl. Ilona 
Bužėnaitė: 1350 taškų.

Paukštyčių Kregždžių dr-vės 
I vieta — Regina Stančikaitė: 
714 taškų. II v. Nida Griniū
tė.; 662, II v----Rita Bureikaitė:
626, IV v. — Daina Petronytė: 
622 taškai.

Č;Tarpskiltinį konkursą laimė
je Birutės dr-vės Stirnų skiltis, 
vadovaujama psl. Rasos Matu-

Paukštyčių dr-vė v. si. Alma 
Vilkaitė, atlikusi visus Ginta
ro Mokyklos darbus, gavo pažy
mėjimą ir ženkliuką, kuriuos 
Įteikė jos globėja, ps. Vida Ra- 
’dvėhienė. 'Buvusi Palangos tun
to tuntininkė s. Nijolė Grinienė 
buvo apdovanota Ordinu už Nuo-’ 
pelnus, o nuolatinis stovyklavie
tės geradaris p. P. Mironas — 
Ordinu už Nuopelnus su Rėmėjo 
Kaspinu.

Sueigos metu oficialiai grižo 
Jūrų Skautija Į LSS, ir LA 
skautų gretos gausiais plo
jimais juos priėmė savo 

tarpan.

Iškilmių vaišės Įvyko židinie- 
čių gražiai išpuoštoje parapijos 
salėje, kur svečiai ir skautai vos 
tilpo. Vaišės — suneštinės, ir 
nuo tėvelių dosnumo stalai “lū
žo”. Programą atliko Birutės 
dr-vės skautės, pakartodamos 
Įstatus, o vėliau skautės ir skau
tai sušoko keletą tautinių šokių. 
Buvo rodomas filmas iš “senų” 
laikų ir palyginimui — iš dabar
ties. Buvo linksma, ypač ma
tant dabartinius vadovus pokš
tus krečiant skautukų eilėse, 
prieš daugeli metų... Veiklos 
gimtadienio tortą piaustė kon
kurso laimėtojai. Stovyklavietės 
komitetui p. p. V. Mikienė ir M. 
Stančikienė įteikė skanų “Pasa
kų namelį”, kuris primena sto
vyklos žemėje pastatytą pasta
tą.

LABAI GAILĖJOMĖS 
NEIVYKUSIOS IŠKYLOS

Radom išeitį: važiavom į muziejų

Nekantriai laukėme ilgai pla
nuotos dviračių iškylos į Salt 
Creek Trails. Tvarkėme ir va
lėme dviračius, neturinčios jų 
skolinosi iš draugių, ir visos ti
kėjosi gero oro.

Tačiau oras visai nepaisė mū
sų rūpestingų planų ir vilčių, 
nes spalio dvidešimtketvirtosios 
rytas gailiai verkė sodriom lie
taus ašarom. Nė vienai ir Ne
rijos tunto Minijos laivo sesių 
norėjosi pravirkti dėl šios iš
lytos iškylos. Bet — “skautė ne-, 
nusimena” — moko įstatai, to
dėl ir mes bandėme šypsotis, kai, 
dviračius palikusios namuose 
ar prie Jaunimo Centro, sesių 
Aldonos Malašauskienės, Kristi
nos Baumilaitės ir Vilijos Bilai- 
šytės vadovaujamos, automobi
liais vykome į Royal Wax Mu
seum. Pakelyje sustojome Lin
coln Park zoologijos sode, kur 
apžiūrėjome visus įdomius žvėris 
ir gyvulius, bet ilgai negaišome, 
nes mus viliojo vaško muziejaus 
įdomybės.

Atvykus į muziejų, korido
riuje pasitiko vaškinė klauno sta
tula, o salėje laukė didelis bū
rys, žymių žmonių statulų. Čia 
buvo prezidento John F. Kenne
dy, princesės Grace ir kt. sta
tulos.

Labai įdomu buvo pamatyti 
ir žinomųjų pasakų asmenybių 
skyrius, kuriame šypsojosi Pe
lenė, Raudonkepuraitė ir kt. Įdo
mios buvo ir cirko ir pabaisų sta
tulos. Viską apžiūrėjusios, pil
nos malonių įspūdžių grįžome į

Labai gražiai nuskambėjo
Kalifornijos skautų daina, 

kurią parašė muzikė Giedrė Gu
dauskienė, o žodžius p. Vita Ke- 
valaitienė.

Šventės pasisekimas — tai 
mūsų augančios gretos. Praeitį 
paminėjom su pagarba ir dė
kingumu, o Į ateitį žvelgiam su 
skautišku pasiryžimu. N. G.

VEIDAI 
IR

DARBAI
it Chicagos “Kernavės” tun

tas praneša, kad šiemet, kaip ir 
kasmet, didžioji kernaviečių šei
ma rinksis prie Kūčių stalo da
lintis Dievo pyragu ir artėjan
čių Kalėdų švenčių džiaugsmin
ga nuotaika.

Džiugu matyti mūsų šeimą vis 
didėjant; tik Kūčių stalą den
giant, mūsų sesėms kelia rūpes
tį vietos stoka salėje. Noušir- 
džiai norime visus mieluosius 
mūsų sesių šeimų narius ir tun
to bičiulius priimti ir juos pa
togiai prie stalo susodinti, ta
čiau, kaip matome, Jaunimo Cen
tro salėje ja,u nebegalime sutal
pinti visu norinčių mūsų ruo
šiamuose Kūčiose dalyvauti.

Todėl apgailestaudami turime 
apriboti dalyvių skaičių. Kerna- 
vietėms bus išdalinti kvietimai, 
su kuriais jų šeimų nariai bus 
salėn įleidžiami.

Kūčios įvyks sekmadieni, 
gruodžio 19 d., 5 v. v., Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

Kernavės tunto vadija
Labai gausus jaunųjų va

dovų suvažiavimas Dainavoje. 
Lapkričio oras jau buvo nepa
vydėtinas Dainavoje, Mieli. Bet 
jaunimui nieko baisaus, jie vis 
nori daugiau žinių pasisemt, dau
giau džiaugsmo, nuotykių ir pa
žinčių.

Ten lapkr. 20-21 d. Įvyko L. 
S. S. Vidurio Rajone drauginin- 
kių-kų kursai. Jau iš vakaro pra
dėjo rinktis dalyviai, kur vaka
ronė buvo be programos. Sekan
čią dieną, užsiregistravo 90 da
lyvių. Stebėtina, kad sesių vos 
kelios viršijo brolius. O visad 
jų buvo dauguma. Tai parodo, 
kad ir Skautų Brolija vadovais 
pasiveja seses. Be to 90% se
sių ir brolių siekė 17-21 metų

i amžius. Tai ženklas, kad jau
nuoliai nori būti skautėm ir 

j skautais, kai pas amerikiečius 
skautus maždaug 16 metų am
žiaus jaunuoliai jau baigia skau- 
tauti. Ir didžiausia jų proble
ma jaunuoliai — vadovai. O 
mūsų vadovai išugdė taip lietu
višką skautybę, kad geriausio 
prieauglio mes sulaukėm.

Dvi dienas kursantai buvo už
imti. Daugumą paskaitų ir pa
šnekesius pravedė jie patys. Dvi 
dienas dėvėjo gražias skautiš
kas uniformas. Vid. raj. vado
vas s. P. Nadas įsitikino, kad 
jaunimas tikrai puikus. Komen
dantu buvo s. Č. Anužis iš De
troito. V. Bacevičius

-^ Henriką Bitėną, skautų bi
čiulį, gražiai apibūdino “Dirva” 
(Nr. 77), pažymėdama jo au
ką “Vilties” Draugijai. Rašo
ma: “H. Bitėnas jau eilę metų 
dirba su skautais ir nepralei
džia nė vieno lietuviško kultū
rinio ar propagandinio parengi
mo, prisidėdamas darbu ar au
ka. Būdamas Elizabetho skau
tams remti tėvų komiteto pir
mininku jis yra paaukojęs stam
bią sumą Atlanto stovyklavietės 
įrengimui ir dirbdamas vajuje 
surinkęs nemažai pinigų. Būda
mas ALT S-gos Elizabetho sky
riaus valdybos sekreteoriumi 
daug prisidėjo prie skyriaus įna
šo sukėlimo Vilties draugijai. H. 
Bitėnas su žmona augina ketu
ris sūnus, kurie visi priklauso 
skautams ir trys iš jų yraKorp! 
Neo-Lithuania nariai.

Dėl savo takto, patriotiškumo 
ir darbštumo H. Bitėnas yra vi
sų gerbiamas ir mylimas”.

Leonas Knopfmileris, ilga* 
metis energingas jūrų skautų 
veikėjas — buriuotojas, spaudos 
bendradarbis, šiuo metu atosto
gaująs Bahamas salose, rašo, 
kad ten vienas malonumas bu
riuoti su jachtomis.

ii im B A 1TI ATAMrAr HA.
Mano sveikinimai
Kalėdų šventėms

Pirmiausia noriu palinkėti vi
sam dienraščio “Naujienų” “šta
bui”, kad jūs visi būtumėte svei
ki ir stiprūs prisiųsti į mūsų to
limą Floridą dienraštį Naujie
nas.

Taip pat linkiu visiems Nau
jienų skaitytojams, kad nepa- 
mirštumėt atsinaujinti šį dien
raštį kitiems metams kaip sau, 
taip ir saviems draugams — 
naujai užprenumeruoti “Naujie
nas” kaip dovaną 1972 metams.

Taipgi sveikinu savuosius gi
mines, draugus-es ir tuos, ku
rie vis nemeilės ir pavydo ligo
mis serga, kad su šiomis Kalėdų 
šventėmis galėtų tos ligos atsi
kratyti.

Tai mano nuoširdūs sveikini
mai ! Onutė

■ * o * ft ft ft flPft A 
MiAmi. rLA.

Lietuvių klube įvykę pervmmaa

Gautu pranešimu, praeitame 
Miami Lietuvių klubo susirinki
me išrinkta visiškai nauja val
dyba iš šių asmenų:
J. Gužauskas — pirmininkas; 
Antanas Alekna — vicepirm.;
N. Zees, protokolų -— sekret. L
G. Domphe — finansų sdcr.j 
C. Jeznis — kasininkas.

Direktoriai:
Edviną Yankus,
M. Ališauskas, 72 balsais;
Ad. Noreika, 67 balsais;
W. Zees, 65 balsais;
H. Verbelienė, 53 balsais;
Al. Kaulakis, 48 balsais.

SKAITYK •tlAUMENAS” -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS Ž1MA-S

‘A‘.VAV,.,.‘.,>WAW.V>V.VAW.YiV>Wi,>VA’A^WAYAYA

APLANKYS KASDIENĄ .. .
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos?.’ 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada... ;
4UE ' Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 

^^Mftftk* prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė- 
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 

*-■ pažįstamiems, seneliams ir kitiems.
“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu

mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA, UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu §22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų §12.00).

VARDAS, PAVARDĖ ___ >........... ................. ...................................

NR. IR GATVĖ ........ ............. ....................... . ............................. .

MIESTAS . ........................................ VALST. ........... ......... .

ZIP CODE ...........................

Siuntėjo Pavardė, Vardas ....__________________________ ..._

Adresas: ............. ?. . ........ .______________ ___ _
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE ’. — TTTRI GERIAUSIA
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Akt of 
Americans

withdrawal

katytės. Laimėjusiai skilčiai do

SCENA PRIE LAUŽO PASIRODYMŲ 

Vaidina vadovės iš Chicagos. (Dainavoje, lapkričio 20—21 suvažiavime).
V. Bacevičiaus nvotr.

VADOVĄ LAIKYTI VADOVU,
jei jom jau paskirtos ar patikėtos pareigos

Jei, lavindami vadovus, duotume skiltininkams bei draugi
ninkams daugiau progų tarpusavy bendrauti, pasitarti, disku
tuoti savo problemas (amerikoniškai vadinamas “hang ups”), 
mes padarytumėm skautavimą šių dienų jaunimui daug prasmin
gesnį.

Mano konkretūs pasiūlymai yra šie: Vadovų stovyklose ar 
skiltininkų kursuose įvesti, vėl amerikoniškai tariant, “problem 
solving sessions”, kur kursų vadovai duoda kursantams aktualių 
vadovavimo problemų ir drauge su kursantais šias problemas ir 
jų išsprendimo metodus svarsto. Tada jaunas vadovas sužino, 
kaip spręsti vienete kylančias problemas.

★
t adovą visada reikia laikyti VADOVU, ar jis būtų jaunas 

ir neprityręs ar senas ir prityręs. Niekas taip nesužlugdo jauno 
vadovo pastangų ir gerų norų, kaip tas vyresnysis vadovas, ku
ris nekreipia dėmesio į jaunąjį, laikydamas jį protiškai žemesniu 
už save, šių dieneų jaunimas nori kam nors priklausyti, sulaukti 
kitų dėmesio ar būti pagirtas. Labai svarbu, kad kas nors jo 
darbus, nors ir menkus, įvertintų.

improvement for all older Bonds.

Take stock in America.
Now Bonds pay abcous at maturity.

Taip pat šių dienu jaunimas daug daugiau nori žinoti, ką 
jo veiksmai atsieks. Jei jiems nėra išaiškintas logiškas veiksmų 
rezultatas, jiems ir pats veiksmas yra beprasmis. Taigi, prieš 
liepiant jaunuoliui ką nors daryti, reikia paaiškinti, kodėl jis tai 
turi atlikti ir kokių rezultatų galima tikėtis. Jaunuolis, žinoda
mas kodėl jis ką daro, matydamas tikslą, mieliau uždavinį atliks.

ps. Gintaras Plačas

11*11 LM T **r T-r*. T
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
Pašventintas kertinis akmuo

Po beveik ištisų metų uždel
simo (statybai buvo jau pasi
ruošta pr. metų rudenį) Š. m. lap
kričio 13 Romuvoje įvyko Va
sario 16 gimnazijos mokinių 
bendrabučio kertinio akmens 
pašventinimo iškilmės. Oras pa
sitaikė ūkanotas, bet tą valan
dą lietus ištvėrė nelijęs.

Susirikiavę į gretas, pirmie
ji į statybos vietą atžygiavo mo
kiniai, nešini Lietuvos, V. Vo
kietijos, ateitininkų ir skautų 
vėliavas. Vėliavnešiai ir dauge
lis kitų moksleivių buvo apsirė
dę tautiniais drabužiais. Įkandin 
rinkosi svečiai ir šeimininkai 
(Kuratorijos valdyba ir kai ku
rie nariai).

Lygiai 11:30 vai. iškilmes 
pradėjo Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos pirmininkas V. Nat
kevičius. Kreipdamasis į susi
rinkusius vokiškai, pirmiausia 
jis pasveikno aukštuosus sve- 
čus: vyskupą dr. A. L.'Deksnį, 
Baden-Wurttembergo vyriausy
bės atstovą, ministerijos tarė
ją dr. Wottgę, Lietuvių evan
gelikų Bažnyčios V. Vokietijo
je atstovą kun.. J. Urdzę, Vokie
tijos LB Valdybos pirmininką J. 

. K. Valiūną, internato statybos 
vajaus vedėją tėv. A. Bernato- 
nį ir architektą Hutterį.

Kalbėtojas nurodė, kad šven
tė kukli, nes esame tik pradžio
je savo užmojo dviem ar trim 
tarpsniais pastatyti internatą. 
Pirmajam tarpsniui priklauso 
dabar pradedamas statyti 55 lo
vų namas. Jis bus baigtas iki 
ateinančių mokslo metų pra-

džios, t. y. 1972 rugsėjo mėn. 
ir kainuos 537,600 DM Fede
ralinė vokiečių vyriausybė duos 
200,000 DM, tiek pat Baden- 
Wurttembergo kraštas ir 137,- 
00ODM sudės patys lietuviai. 
Tuo būdu finansavimas šios sta
tybos yra užtikrintas. Federa- 
linei ir krašto vyriausybėms už 
dosnią paramą dėkingi ne tik 
Vokietijos lietuviai ir gimnazi
jos mokiniai, bet ir viso pasaulio 
lietuviai.

Senoji pilis, kuri dabar yra 
priglobusi internatą, \jau savo 
dienas atitarnavo. Mūsų vai
kai reikalingi geresnių patalpų, 
juo labiau, kad mokinių skaičius, 
atrodo, auga: šiemet jų yra 10 
daugiau, negu pernai. Išreiškė 
/iltį, kad sumanymas per 2-3 
metus pastatyti naują internatą 
pasiseks. Prašė Dievo pagalbos 
įgyvendinti šį užmojį mokslo sie
kiančio jaunimo labui.

Toliau kalbėdamas lietuviškai, 
direktorius dėkojo tėv. Alf. Ber- 
natoniui, kad jis vyko į JAV- 
bes aukų rinkti ir iš ten parvežė 
per 18,000 dol. Jo suorganizuo
ti vajaus komitetai renka aukas 
toliau. Pridūrė padėką ir Ku
ratorijos reikalų vedėjui V. Bar
tusevičiui, kuris su architektu 
rūpinasi statyba. Išreiškė padė
ką ir LS lietuvių kuopų vadams 
majorams J. Venciui ir J. K. Va
liūnui už duobės pamatams iš
kasimą (darbus, vertus kelius 
tūkstančius DM, atliko Schwet- 
zingeno LS lietuvių kuopos vy-

Padėka priklausanti ir vi-

Now at GLASER’S
Big-screen 
portable, priced; 
to fit your budget

The PRODIGY 
Model AQ-191 
19* cliwonal pictar®

Big-screen viewing 
pleasure for the whole < 
family. Pius portability. \. 
And at a surprisingly low 
price. Traditional RCA 
quality in performance 
and dependability.

00653-

LOW LOW PRICE

Kiekvienas karas padaro benamiais tūkstančius žmonių.___ . Šioje nuotraukoje matomi Kambodijos 
pabėgėliai, pasitraukę iš namu komunistu jėgoms artėjant.

bent 50 lovų.
Ir kitų kraštų lietuvių domė

jimasis gimnazija auga. Dabar 
turime iš JAV-bių 11 mokinių, 
iš Kanados 1 ir iš Kolumbijos 1. 
Tik dar daugelis Vokietijos lie
tuvių delsia patikėti jai savo 
vaikus. Tikimasi, kad ūžtels

siems aukotojams, ypač stambie. • stato netrukus prisijungs ir Il
siems — tūkstantininkams: Ro-Įkusioji bendrabučio dalis — dar 
muvos gyventojui Antanui Mi
kalauskui už 4,400 DM, prel. J.
A. Karaliui iš JAV-bių už 1,000 
dol., Lietuvių fondui JAV-bėse 
taip pat už 1,000 dol. DM tūks
tantininkų turime ir Europoje: 
tėv. A. Bernatonis aukojo 1,280 
DM, Schwetzingeno LS lietuvių
kuopa — 950 DM ir pamatų iš- nauja repatriantų banga iš Lie- 
kasimas. Po 1,000 DM aukojo tuvos ir jų vaikai pripildys ben- 
vysk. A. L. Deksnys, kun. dr.
P. Celiešius, V. Sutkienė, VIJ3 biavimas visų — mokinių, mo- 
Bocholto apylinkė, VLB Darm- kytojų, tėvų, aukotojų ir pla- 
stadto apylinkė 1,045 DM, švei- ..........................
carijos lietuvių bendruomenė 
2,588 DM, Akademinis skautų 
sąjūdis Adelaidėj (Australija) 
1,241.50 DM.

Kalbėtojas prašė visus susi
rinkusius nepavargti, nenusivil
ti ir tikėti gimnazijos ateitimi, 
kuri yra šviesi. Bendrabučio sie
nos .sparčiai auga. Prie šio pa-

drabutį ir gimnaziją. Bendradar.

čios lietuvių visuomenės — už
tikrins gimnazijai skaisčią atei
tį.

Direktorius V. Natkevičius pa
ėmė tuščią varinį skridinį ir į jį 
sudėjo: 1. šios dienos (197LXI. 
13) vietinį vokiečių dienraštį 
“Mannheimer Morgen”, 2. Pas
kutinį (10-139) VLB Informaci
jų numerį, 3. Paskutinį Pasau
lio Lietuvio numerį, 4. Vasario 
16 gimnazijos statutą, 5. Dabar 
galiojančių vokiškų monetų 5-2-1 
ir 0,50 DM ir 6. Vasario 16 gim
nazijos bendrabučio kertinio ak
mens šventinimo aktą. Perskai
tytas ir pats aktas, kurio turi
nys yra šis: ..

“Tūkstantis devyni šimtai 
septyniasdešimt pirmųjų metų 
lapkričio 13 lietuvių sodyboje 
Romuvoje, esančioje prie Hūt- 
tenfeldo, Mannheimo apskrity
je, Federalinėje Vokietijoje, da
lyvaujant daugeliui lietuvių iš 
Federalinės Vokietijos ir vokie
čių vyriausybės atstovams, yra 
šventinamas Lietusių Vasario 

16 gimnazijos bendrabučio ker
tinis akmuo.

pastogę suradęs jaunimas dirb
tų Lietuvos laisvei!

Tėv. A. Bernatonis — Tepade
da Dievas Vasario 16 gimnazijos 
jaunimui įgyvendinti tai, kas 
Vasario 16 Akte įrašyta. Tegy
vuoja laisva, nepriklausoma Lie- 
tuva-

Mokinių choras giedojo “Tau 
amžiais ir meilę ir šlovę”...

Kertinį akmenį pašventino V. 
Europos lietuvių vyskupas dr. 
A. L. Deksnys. Jis meldė Die
vą, Kuris yra “Tikrasis kertinis 
akmuo, ne rankomis iš uolos iš
kirstas, bet nepamainomas gy
venimo ir kūrybos pagrindas”, 
kad savo palaima sustiprintų šį- 
Jo vardu pamatan dedamą akme
nį ir visiems, kurie iš tikros šir
dies pagelbės čia statyti ben-

drabutį, suteiktų sveikatą ir 
dvasinę globą”.

Mokiniai ir svečiai kalbėjo: 
‘Jei namų nestato Viešpats, vel
tui statytojai vargsta”...

Vyskupas: “„.Tegul čia bus 
negęstantis tikėjimo, Dievo lai
mės ir broliškos meilės židinys, 
kuriame gyvenantieji ugdys sa
vyje kilniąsias žmogaus dory
bes bei pasiaukojimą savo tė
vynei...”

Kun. J. Urdzė meldėsi ir lai
mino šiais žodžiais:

“Kito pamato niekas negali 
padėti, kaip tik tą, kuris jau yra 
padėtas, kuris yra Jėzus Kris
tus. Jei kas ant to pamato de
da auksą, sidabrą, brangius ak
menis, medį, šieną, šiaudus — 
kiekvieno darbas pasirodys: teis
mo diena ji atskleis (1.
3-11). •

Viešpatie Jėzau, mes 
me Tau, kad mes Tavo 
gyvename ir per Tavo
šį namą statome Tavo -vardo 
garbei ir daugelio žmonių pa
laimai. Prašome palaiminti šį 
darbą — ištirk mus visus ir tuos, 
kurie čia pasidarbuos, kad ir 
per šį namą pasaulis patirtų tai, 
kas nepragaištinga, kas išliks 
amžiaus liudyti Tave...”

Romuvos parku nuaidėjo visų 
giedama “Marija, Marija”...

Baden-Wurttembergo krašto 
vyriausybės atstovas ministeri
jos tarėjas dr. Wottge perdavė 
savo vyriausybės pabėgėlių rei
kalų viceministerio dr. Schwar- 
zo ir pačios vyriausybės linkėji
mus, “kad pasisektų pradėtas

Korint.

dėkoj a- 
vardan 
malonę

didelis darbas". Prisiminė 1968 
Vasario 16, kai šis gimnazijos 
mokytojų kambary- sėdėjo ir 
svarstė, kaip geriausia būtų lai
duoti internato ateitį. Buvo pri
eita išvada, kad reikalingas 
naujas namas. Dr. Wottge tę
sė: “Tada dar niekas nežinojo 
iš kur reikės gauti pinigų, nors 
tiek Federal, vyriausybės atsto
vas, tiek aš pasižadėjome steng
tis, kad lėšos būtų skirtos. Bet 
tai nebūtų buvę įmanoma pada
ryti, jei lietuviškoji visuomenė 
laisvajame pasaulyje nebūtų pa
rodžiusi tokio pat didelio pasi
aukojimo, kokį ji parodė statant 
gimnazijos rūmus, ir nebūtų at
skubėjusi su savo aukomis. Tai 
mes abiejų vyriausybių vardu su 
dideliu pasitenkinimu, pagarba 
ir dėkingumu turėjome pripa
žinti. šiandien aš dėkoju už tai 
Jums, kaip lietuvių atstovams, 
iš visos širdies.

Vokietijos lietuvių bendruo
menė 1954 žengė lemiamą žings
nį naujos tėviškės suradimo lin
kme, kai ji Vasario 16 gimnazi
ją iš Diepholzo perkėlė į Baden- 
Wurttemberga, į Hūttenfeldą. 
1963 sekė kertinio akmens pa
šventinimas (naujiems gimna
zijoms rūmams), o 1964 pasta
tas buvo jau po stogu, šiemet 
gimnazija galėjo su pasididžia
vimu žvelgti į savo dvidešimt- 
metinę praeitį. Per tą. laiką čia 
mokėsi daug moksleivių. Išėję 
į pasaulį jie liudija, kad lietuviai 
sugebėjo čia įsteigti ir išlaikyti 
savo gimnaziją, kuri dabar yra

(Nukelta į 5 osl.)
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Lietuva yra šiuo metu oku
puota Sovietų Sąjungos, jos mo
kyklose nėra mokymo ir auklėji
mo laisvės, šia laisve naudoja
si tik vienintelė lietuviška gim
nazija Vakarų pasauly. Įkurta 
1951 Diepholze Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės pastango
mis, 1954 perkelta į šią vietą, 
įgytą laisvojo pasaulio lietuvių 
aukomis, ji yra išlaikoma Va
karų lietuvių ir Federalinės Vo
kietijos bei Baden-Wurttember- 
g vyriausybių. Lėšos šiam ben
drabučiui, kuris atsieis apie vie
ną milijoną tris šimtus tūkstan
čių markių, duodamos lygiomis 
dalimis Federalinės Vokietijos 
vyriausybės Bonoje, Baden- 
Wurttembergo vyriausybės 
Stuttgarte ir laisvojo pasaulio 
lietuvių. Statybą vykdo Vasa
rio 16 gimnazijos kuratorija, ku
ri už gimnaziją yra atsakinga 
nuo 1968 metų liepos 1.

Tebūnie šis bendrabutis mėgs
tama ir malonia vieta lietuvių 
jaunimui, siekiančiam tėvynės 
laisvės ir mokslo. Telaimina Die
vas auklėtojus ir auklėtinius.

Pasirašė: Vasario 16 gimnazi
jos kuratorijos nariai, Vokie
čių vyriausybės atstovai, kertinį 
akmenį šventinę dvasininkai, 
Mokytojų tarybos nariai ir Ar
chitektas”.

Indas su turiniu įmūrijamas į 
bendrabučio pamatus. '

Kuratorijos pirmininkas V. 
Natkevičius, ministerijos tarė
jas dr. Wottge ir tėv. A. Bema- 
x>nis sudavė po kartą plaktuku 
kertinį akmenį ir tarė 
V. Natkevičius — Lai išaugi

na šis bendrabutis lietuvių tau
tai daug sąmoningų lietuvių!

Dr. Wottge — Telaimina Die
vas šį namą, kad jame svetingą
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Velka viešumon sovietų pašto sauvalę 
traukia teisman sovietų paštų

Lietuviams nereikia pasakoti apie sovietų valdžios 
kontroliuojamo pašto klastingumą. Lietuviai žino, kad 
sovietų pašto įstaigose sėdi sovietų policijos agentai, nau
dojantieji paštą įvairiems šnipinėjimo ir nekaltų žmonių 
kaltinimo tikslams. Amerikoje paštas yra nepriklauso
mas nuo vyriausybės, tuo tarpu Sovietų Sąjungoje pašto 
įstaigose šnipų knibždėte knibžda. Okupuotos Lietuvos 
pašte taip pat yra daug sovietų policijos šnipų, sekančių 
kiekvieno lietuvio susirašinėjimą su užsieniečiais. Vien 
tiktai Vilniaus pašte pokariniais metais laiškų ir laikraš
čių cenzūros darbe dirbo 300 gerai apmokamų šnipų.

Lietuvon siunčiami laiškai buvo skaitomi, nuraši- 
nėjami ir fotografuojami. Laiškuose keltos mintys už
fiksuojamos ir dedamos į kiekvieno žmogaus asmeninę 
bylą. Laiškų kopijavimas, kartais intensyviau, o kartais 
ne taip intensyviai, tebeina ir šiandien. Panašiai elgėsi 
ir su laiškais, siunčiamais iš Lietuvos. Vėliau sovietų val
džia naudojo laiškuose rašomas mintis prieš laiškų rašy
tojus arba jų gimines. Vieniems už laiškų rašymą buvo 
sudarytos bylos. Laiškų gavėjai būdavo apkaltinami 
“ryšių palaikymu su užsieniais”, jiems sudaromos bylos 
ir jie išsiunčiami iš gimtinio krašto. Visoje Lietuvoje 
buvo labai gerai žinomas pasakymas, kad iš Amerikos 
giminės atėjęs laiškas tapo bilietu' į Sibirą.

Lietuviams yra žinomi atsitikimai, kuriuose sovietų 
policija naudojo paštą įvairioms intrygoms ir pasipini
gavimui Rusai vertė ir tebeverčia Lietuvoje gyvenan
čius mūsų tautiečius rašyti laiškus savo giminėms. So
vietų policijos agentas laišką padiktuoja, o Lietuvoje li
kęs giminietis laišką rašo. Vienais laiškais prašo pinigų, 
kitais prašo vertingų siuntinių, o trečiais bando Įtraukti

Rigermanas yra gyvenęs Rusijoje ir žino policijos siau
tėjimą sovietų pašto įstaigose. Dabar Columbia Univer
sitete jis studijuoja politinius mokslus. Jis gerokai iš
studijavo Tarptautinę Pašto Sąjungą, veikiančius susi
tarimus ir pašto įsipareigojimus.

. Pasirodo, kad Sovietų Sąjunga, įstodama į Tarptau
tinę Pašto Sąjungą, priėmė veikiančius šios tarptautinės 
organizacijos nuostatus. Vienas nuostatas • įpareigoja 
sovietų paštą pristatyti laišką adresatui. Sovietų Sąjun
gos paštas pasižadėjo pristatyti laiškus adresatams, o 
jeigu kurio nepristatys, tai pasižadėjo mokėti už laiško 
dingimą. Rigermanas pasiuntė kelis laiškus savo draugui 
Valerijui Chalidzei. Jiedu kartu studijavo Maskvos Uni
versitete. Vienus laiškus Chalidzė gavo, o kitų negavo. 

'Tada Rigermanas pradėjo siųsti apdraustus laiškus. Ne 
visi apdrausti laiškai pasiekė Chalidzę. Ketvirtadieniais 
Rigermanas dar telefonu pašaukdavo Chalidzę ir pa
klausdavo, ar jau yra gavęs tos savaitės pasiųstus laiš- 

i kus. Spalio mėnesio viduryje iš 33 pasiųstų laiškų Cha- 
i lidzė buvo gavęs tiktai 2. Amerikos paštas dabar teirau
jasi, kur tie laiškai dingo. Sovietų valdžia juos priėmė, 
bet adresatui neįteikė. Už kiekvieną pražudytą laišką 
JAV valdžia privalo sumokėti adresatui 25 auksinius 
frankus arba $8.17. Be to, privalo dar pridėti visas išlai
das laiškui siųsti ir tikrinti, ar laiškas pasiekė adresatą. 
L. Rigermanas turi smulkiai surašęs kiekvieną žingsnį, 
kurį jis žengė laiškui siųsti ir jo ieškoti, jis apskaičiavo, 
pasitaręs su teisininkais, kad JAV pašto įstaiga turės 
jam sumokėti $40.00 už kiekvieną Maskvon siųstą ir din
gusį laišką. Vėliau JAV vyriausybė jam sumokėtą sumą

į policijos tinklą gimines, kad jie pradėtų bendradar- išsireikalaus iš Sovietų Sąjungos.
biauti su sovietų agentais. Visą šią bylą aprašė Frank Starr, Chicago Tribune

Lietuviai labai daug nukentėjo, dėl okupuoton Lietu- Washington Bureau vadovas, šių metų gruodžio 13 d. til-
von rašytų laiškų. Vieni pateko į sovietų policijos pink- pusiau reportaže. Jis išsikalbėjo su Rigermanu, matė 
les, kitiems išprašė siuntinius, o'treti nukentėjo pačioje pasiųstų laiškų parašus ir žino, kad pasikalbėjimai tele- 
okupuotoje Lietuvoje. Bet iki šio meto lietuviai nieko tuo fonu buvo vedami iš Jungtinių Tautų žmogaus Teisių 
reikalu nedarė. Jie net nepasiteiravo, ar siunčiamus siun- • įstaigos. Starr mano, kad studentas Leonidas Rigerma- 
tinius gavo giminės, o jeigu negavo, tai kas tuos siunti- mas gali priversti sovietų pašto įstaigą respektuoti laiš- 
nius pasisavino. Tuo tarpu amerikietis Leonidas Riger-.ko gavėjo teises ir neleisti sovietų policijai sauvaliauti 
manas ryžosi kelti viešumon ir traukti teisman sovietų pašte. Jeigu Rigermanas laimėtų, tai gal nedingtų toks
valdžią dėl sauvalės Sovietų Sąjungos pašto įstaigoje, didelis ir lietuvių siunčiamų laiškų skaičius.
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AUDĖNO KALBA VLIKO NARIAiMS
Juozo Audėno, Vliko vicepirmininko, pranešimas 
Seimui 1971 m. gruodžio 4 d., Detroite, Mich.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Valdybos pavestas, 
supažindinsiu Tamstas su kai- 
kuriais svarbesniais Vliko dar
bais, atliktais nuo praėjusio Vli
ko Seimo.

Tie metai buvo ypatingai gau
sūs netikėtų įvykių, parodžiu
sių pasauliui okupuotos Lietuvos 
žmonių ryžtingą pasipriešinimą 
sovietinei priespaudai. Deja, tie 
pasiryžėliai labai skaudžiai nu
kentėjo ir dar kenčia. Vlikas, 
patyręs apie kiekvieną reikšmin
gą įvykį, tuoj skubėjo į tai atsi
liepti. Vieni tų drąsuolių, norė
dami pabėgti nuo priespaudos į 
laisvąjį pasaulį, prakirto geleži
nę užtvarą, skiriančią Lietuvą 
nuo Vakarų pasaulio. Tai buvo 
Pranas ir Algirdas Bražinskai 
(1970.X.15) ir Simas Kudirka 
(1970.XI.23). Mėgino kirsti ir 

Gražina bei Vytautas Simokai- 
čiai (1970.XI.9), deja, jiems ne
pasisekė. Kiti jų — kun. Anta
nas Šeškevičius, kun. Juozas 
Zdebskis — parodė daug drąsos, 
eidami ganytojų pareigas, ne
paisydami okupanto varžymų. 
Paminėtina ir prof. Jono Kaz
lausko netikėta mirtis (1970 m. 
spalis-lapkritis), neabejotinai su
sijusi su jo nužudymu vienokia 
ar kitokia forma.

Čia paminėjau tik asmenis ko
vojusius dėl laisvės, visai nena- 
grinėdamas nei tos kovos esmės, 
nei pasekmių. Tai atliks p. A. 
Kasulaitis savo pranešime. Ma
no uždavinys — paryškinti kai 
kuriuos Vliko darbus tiek nu
kentėjusius gelbstint, tiek jų žy
gius įpinant į Lietuvos laisvės 
kovas.

Brazinski] byla tęsias jau ant

ri metai. Abudu pabėgėliai Tur
kijoje stropiai saugomi, ne vien 
dėl to, kad jie kur nors pabėg
tų, bet kad būtų apsaugoti ir 
nuo pagrobimo pavojaus. Tur
kijos vyriausybė yra susirūpi
nusi jų saugumu. Nors Bražins
kai ir laikomi uždaryti, bet jie 
naudojasi šiokiomis tokiomis 
lengvatomis.

Bražinskų laisvės reikalu pir
masis į Turkiją, vyko Vliko siųs
tas Romas Kezys. Po to juos ap
lankė advokatė Armanienė. O 
Vliko pirmininkas dr. Valiūnas 
Bražinskus aplankė jau net tris 
kartus. Bražinskų bylos reika
lu į New Yorką buvo išsikvies
tas ir jų advokatas Celal Yar- 
dimci, kuriam Vliko Valdyba pa
rūpino net per 160 puslapių do
kumentinės medžiagos. Tą me
džiagą advokatas Yardimci jau 
pateikė Turkijos teismui. Ad
vokatas yra gerai pasiruošęs gin
ti Bražinskus Turkijos teisme. 
Vlikas dėkingas viso pasaulio 
lietuviams, kurie, Vliko prašo
mi, pasiuntė Turkijos vyriau
sybei daugybę telegramų ir laiš
kų, turinčių didelės svarbos Bra
žinskų bylos eigai. Nežiūrint mū
sų visų dėtų pastangų, Bražins
kų, byla dar nebaigta. Vliko Val
dybai teks dar daug kartų svars
tyti Bražinskų bylos reikalą ir 
rūpintis, kad ta byla baigtųsi 
sėkmingai. Ryšium su ta byla 
jau išleista per penkiolika tūks
tančių dolerių, nors Vliko pirmi
ninkas ir advokatė Armanienė 
važinėjo į Turkiją grynai savo 
lėšomis. Dėkui jiems.

Per ištisus metus kiekviena
me Vliko Valdybos posėdyje bu
vo svarstomi vienoki ar kitokį 
Bražinskų, Kudirkos ir kitų by
lų reikalai. Reikėjo kaupti lė
šas, paruošti bylai reikalingą 
medžiagą, reikėjo bendrai dirbti 
su kitomis lietuvių institucijo
mis, dalyvauti platesniuose vi
suomeniniuose pasitarimuose, 
kreiptis (ir vis tebesikreipiama) 
Į tarptautines organizacijas, įvai
rių kraštų vyriausybes.

Simo Kudirkos likimas vi
siems mums gerai žinomas: jis 
yra nuteistas dešimčiai metų 
sunkiesiems darbams. Rūpina
masi jo išvadavimu.-; Tačiau mū
sų viltys išlaisvinti Kudirką, de
ja, nėra šviesios, nes mes gerai 
pažįstame kietą sovietinį nu
sistatymą nuteistųjų atžvilgiu.

Simo Kudirkos nepasisekęs žy
gis laisvėn sukrėtė mus visus. 
Garsas apie jo drąsų žygį pasie
kė lietuvių tautą ir platųjį pa
saulį. Vlikas, gavęs pirmąją ži
nią apie Kudirką, tą pačią dieną 
telegrama kreipėsi Į JAV Pre
zidentą Nixona, tuojau painfor
mavo Amerikos Lietuvių Tary
bą ir JAV Lietuvių Bendruome
nę. Buvo sudarytas ad hoc Ko
mitetas, kuris dėl Kudirkos iš
davimo ir sovietų brutalumo 

New Yorke suruošė pirmąsias 
protesto demonstracijas. Pro
testo demonstracijos gaivališkai 
išplito po visą Ameriką.

Simo Kudirkos išdavimo meti
nės sukakties proga Vliko pir
mininkas dr. Valiūnas, su Bos
tono specialiu Kudirkos reikalais 
rūpintis suorganizuotu komite
tu laivu buvo išplaukęs į Kudir
kos dramos vietą ir jam pagerb
ti nuleido į j ūrą ąžuolo lapų vai
niką. Vliko pirmininkas savo 
lėšomis padengė visas išlaidas, 
susidariusias su ta išvyko lai
vu. šioje išvykoje dalyvavo ir 
Vliko finansų tvarkytojas Jur
gis Valaitis.

Vlikui per Eltą kelis kartus 
paprašius, pasaulio lietuviai pri
siuntė iškarpų laikraščių, kur 
buvo rašoma apie aukščiau mi
nėtus asmenis arba įvykius. 
Daugiausia spaudos atsiliepimų 
gauta anglų ir italų kalbomis. 
Turime nemaža spaudos atsilie
pimų ispanų, prancūzų, vokie
čių, portugalų, rusų, lenkų, tur
kų, latvių, ukrainiečių ir kito
mis kalbomis. Iš viso susikau
pė per du tūkstančius vienetų. 
Iškarpose yra daugybė ne tik 
informacinės, bet ir iš ’esmės 
dalykus vertinančios medžiagos. 
Surinkta daugybė iškarpų ir iš 
lietuvių kalbos. Jos renkamos ir 
toliau. Tai didelis šaltinis me
džiagos ateities studijoms. Jau 
pradeda į Vliką ateiti žmonės ta 
medžiaga pasinaudoti savo ruo
šiamoms paskaitoms ar net lite
ratūriniams vakarams.

Vasario 16-sios minėjimams 
Vlikas paruošęs nutarimo pro
jektą, kur buvo siūloma Ameri
kos lietuviams kreiptis j savo 
senatorius ir Kongreso narius, 
prašant juos paveikti Preziden
tą Nixona, kad Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga jis 
viešai tartų žodį, jog šio krašto 
vyriausybė nepripažįsta sovietų 
agresijos akto ir Baltijos vals
tybių neteisėto įjungimo į So
vietų Sąjungą. Nors daug kam 
tas nutarimo projektas buvo pa
siųstas, bet, deja, tokio pareiš
kimo iš Preezidento nesulaukta.

Vliko Valdyba, vesdama susi
rašinėjimą Bražinskų, Kudir
kos, Simokaičių, kun. Šeškevi
čiaus, kun. Zdebskio ir prof.

f ------ ---------------------------——...................- ------- ---

GEROS DOVANOS
tios knygos parduodamos dabar "'Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis;
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik __________________________  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. ' : <
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik--------------------------------------------------------------------- $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki «rba 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Kazlausko reikalais sukaupė apie 
700 dokumentų ir raštų, para
šytų įvairiomis kalbomis. Dau
giausia dokumentų yra apie Ku
dirką ir Bražinskus.

IL
Daug Vliko pastangų įdėta be

ruošiant tris didžiulius leidinius. 
Nors tų leidinių paruošimas pra
dėtas nebe šįmet, bet paskuti
niuoju metu Vliko Valdybai rei
kėjo susipažinti su baigiamais 
paruošti darbais, juos vertinti, 
tartis su veikalų autoriais bei 
redaktoriais ir rūpintis tų dar
bų išleidimu.

Pirmas ir šiuo metu aktua
liausias leidinys, kuriuo esame 
labai susirūpinę ir daugiausia 
darbo įdėję, yra Sovietų Rusi
jos ir Nacių Vokietijos sąmoks
lo (juo dabar labai didžiuojasi 
Sovietai) dokumentų rinkinys, 
paruoštas prof. Bronio Kaslo. 
Šis dokumentų rinkinys bus la
bai svarbus liudininkas, nušvie- 
čiąs sąmokslininkų nusikalti
mus prieš tarptautinį teisingu
mą. Čia bus aiškiai parodyta, 
kaip abu mūsų didieji kaimynai, 
siekdami imperialistinių tikslų 
įvykdė agresiją prieš Lietuvą ir 
kitas Europos valstybes. Leidi
nyje nušviečiami istoriniai Lie
tuvos valstybingumo' principai, 
kurių lietuvių tauta tvirtai lai
kėsi ir dabar tebesilaiko, atkak
liai kovodama su okupantu. Yra 
dokumentų, rodančių, kad tų 
pačių principų laikosi ir drauge 
su pavergtąja tauta kovoja Vy
riausias Lietuvos ■ Išlaisvinimo 
komitetas ir Lietuvos Diploma
tinė Tarnyba. Knyga per 500 
psl. dydžio bus išleista 1972 m.

(Bus daugia)

NAUJIENAS

JONAS PUZINAS

Lietuvos vadavimo pastangų 
derinimas ir plėtimas

PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI DETROITE

2
Konferencijoje dalyvavo VLIKo, 

Vykdomosios Tarybos ir Krašto rezistenci
jos atstovai Jonas Deksnys ir Skrajūnas 
(Juozas Lukša), atvykę iš Lietuvos. Kon
ferencijoje sutarta: 1. Lietuvos valstybės 
laisvinimo kovai krašte vadovauja ten su
sibūręs krašto rezistenciją apjungiąs or
ganas. o užsienyje — VLIKas ir Vykdo
moji Taryba, kurie esamomis sąlygomis 
vykdo Lietuvos valstybės valdžios funk
cijas. 2. VLIKui sudarius egzilinę vyriau
sybę. krašto rezistenciją apjungiąs orga
nas ją pripažįsta. 1950 m. spalio d. Skra
jūnui grižus Lietuvon, susitarimas su 
VLIKu krašto rezistencijos buvo patvirtin
tas ir gruodžio 27 d. išsiųstas Vakaruose 
paliktiems ryšininkams. Tai buvo didžiu
lis VLIKo laimėjimas, sustiprinęs jo, kaip 
veikiančio lietuvių tautos vardu, padėtį.

Deja, padidėjus įtampai tarp VLIKo ir 
Lietuvos Diplomatijos šefo dėl veikimo 
srities ir įgaliojimų apimties ir kai kuriose 
VLIKą sudarančiose 'grupėse atsiradus 
nuomonių skirtumui dėl veiklos ir laisvės 
kovos metodų, VLIKas neteko bent kelių 
organizacijų paramos. 1946 m. iš VLIKo 
išjungta Lietuvių Nacionalistų' Partija, 

1952 m. viena Lietuvos Darbo Federacijos 
grupė, tais pačiais metais iš VLIKo pasi
traukė Lietuvių Frontas, o 1955 m., prieš 
persikeliant VLIKui į JAV, iš VLIKo iš
sijungė Lietuvių Tautinis Sąjūdis ir Lietu
vos Laisvės 'Kovotojų Sąjunga. Netrukus 
šalia VLIKo atsirado naujas veiksnys — 
Lietuvos Nepriklausomybės Talka, kurią 
sudarė šios tautinės organizacijos: Lie
tuvių Rezistencinė Santarvė, Lietuvių 
Tautinis Sąjūdis, Lietuvos Atgimimo Są
jūdis ir Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjun
ga. Vyriausias šio sambūrio tikslas — siek
ti Lietuvos nepriklausomybės, bet jai at
gavus laisvę, suteikti išimtinę teisę pačiai 
tautai išlaisvinimo metu susidariusiai va- 
dovybei keisti Lietuvos konstitucinius ar 
kitus veikusius nuostatus, demokratiniu 
būdu išsirinkti valdžią ir nusistatyti sant
varką.

VLIKas, persikėlęs i JAV, jau buvo 
apsilpęs, santykiai su Lietuvos Diplomati
ne Tarnyba paliko neišlyginti. Bandyta 
persitvarkyti. 1956 m. birželio 22 — 24 d. 
VLIKo sesijoje New Yorke priimtas kiek 
pakeistas statutas, kad plačiau prasivertų 
durys iš VLlKo pasitraukusioms grupėms 
grįžti ir santykių įtampai su Lietuvos Dip
lomatine Tarnyba atslugdyti. Nors statuto 
bendruosiuose nuostatuose ir pareiškiama, 
kad “Esminį VLIKo veiklos pagrindą su
daro jo 1941 m. vasario 16 d. Vilniuje pa
skelbta deklaracija ir 1945 m. liepos 3 d. 
Wurzburgc įvykusio grupių susitarimo 
protokolas”, bet Vykdomosios Tarybos 
funkcijos jau kitaip nusakytos: “VLIKo 

vykdomasis organas yra Vykdomoji Ta
ryba. Jos veikla yra visuotinė vykdomųjų 
funkcijų ir vietos prasme”, bet jau nebe
kalbama apie sutarčių 'su kitomis valsty
bėmis tvirtinimą.

Kad būtų atstatyta vienybė Lietuvos 
laisvinimo darbe, 1957 m. kovo 30 d. New 
Yorke Įvyko pasitarimas atstovų 9 gru
pių, sudarančių VLIKą. Čia buvo nutarta 
kviesti visas lietuvių politines grupes, tiek 
iš jo pasitraukusias ( Lietuvių Frontas, Lie
tuvių Tautinis Sąjūdis, Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga), tiek jame nedalyva
vusias (Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Lie
tuvių Rezistencinė Santarvė), kad įsijung
tų i bendrą Lietuvos laisvinimo darbą. 
Sudaryta komisija iš pirmininko Kazio 
Škirpos, Juozo Kaminsko ir Prano Vai
nausko. Kadangi nesutvarkyti santykiai 
su Lietuvos Diplomatijos šefu sudarė kliū
ti kai kurioms grupėms grįžti VLIKan, su
tikta pripažinti Diplomatijos šefo institu
ciją. Tačiau 9 mėnesius užtrukusiose de
rybose nepasiekta susitarimo dėl bendros 
politinės vadovybės, jos organizacijos 
pagrindų.

Ta apgailėtina ir vieningam darbui ne
naudinga padėtimi susirūpino Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vadovybė. Jos 
iniciatyva 1963 m. birželio 22 d. New Yor
ke buvo sušauktas pasitarimas VLIKo 
glaudos reikalu. VLIKą sudarančios ir dėl 
įvairių priežasčių iš jo pasitraukusios po
litinės grupės pareiškė principinį sutikimą 
telktis į vieningą politini organą, bet kartu 
kėlė ir visą eilę sąlygų, būtinų tam apsi

jungiami. Pasitarimo rezultatas — suda
rymas konsolidacinės komisijos, gavu
sios “Birželio 22 d. komisijos” vardą. Ko
misiją sudarė: pirmininkas dr. J. Puzinas 
(PLB Valdybos atstovas), vicepirminin
kas Martynas Brakas, sekretorius Vytautas 
Vaitiekūnas, nariai — Juozas Audėnas, 
Stasys Lūšys ir dr. Bronius Nemickas. 
Kliuviniams pašalinti ir susitarimui siek
ti komisija dirbo ištisus metus. Ir 1964 m. 
gegužės 22 d. pasirašytas “Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto apsijungimo 
protokolas”, kur sutarta dėl VLIKo sudė
ties ir sandaros. Padaryta nemaža esmi
nių pakeitimų: atsisakyta 1945 m. liepos 
3 d. Wurzburgo protokolo, pasirašyto vi
sų grupių. To meto sąlygose Wurzburgo 
susitarimas buvo reikšmingas, bet vėliau, 
keičiantis aplinkybėms, jis nustojo jam 
duotos ir kurį laika turėtos reikšmės. Ne
susidarė palankių sąlygų egzilinei vyriau
sybei susidaryti, vėliau jau daugumas 
VLIKo narių tapo kitų kraštų piliečiais. 
Panaikinta ir Vykdomoji. Taryba.

1961 m. lapkričio 28 — 29 d. New Yorke 
posėdžiavęs VLIKo Seimas priėmė VLIKo 
statutą, kuris tebegalioja ir dabar. VLIKo 
Seime perimtas ir “Birželio 22 d. komisi
jos” paruoštas atsišaukimas “Visiems 
lietuviams”, kuriame dėl tolimesnės VLl
Ko veiklos vieningai pareikšta: “Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
paskelbęs 1941 m. vasario 16-tos deklara
ciją. yra lietuvių tautos laisvas ir autentiš
kas balsas bei jos valios reiškėjas. Jis tel
kia visas Lietuvai nepriklausomybės sie

kiančias lietuvių gyvąsias jėgas. Savo nu
sistatymą ir veikimą jis, — tiek vertinda
mas besikeičiančią tarptautinę raidą, tiek 
Vakarų politiką Sovietijos atžvilgiu, tiek 
pačios Sovietų Sąjungos politiką, — rikiuo 
ja Į nepriklausomos, deniokratinės Lietu
vos išlaisvinimą, Į lietuvių tautos prie
spaudos, pažeminimo, išnaudojimu ir 
skurdo pašalinimą”* •

Dėl Įsiparigojimų deklaruota: “Palai
kydamas ir stiprindamas Lietuvos Res
publikos de jure tęstinumą, bendradar
biaudamas su nepriklausomos Lietuvos 
diplomatine tarnyba, su laisvųjų lietuvių 
organizacijomis bei Įstaigomis, su sovietų 
pavergtomis tautomis ir atskirų valstybių 
bei tarptautinėmis institucijomis, Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas... 
reikšdamas meilės ir pagarbos atminimą 
tiems, kurie savo ryžtą Lietuvos laisvės 
kovoje patvirtino savo gyvybės aukomis, 
tikėdamas, kad Lietuva išsilaisvins iš so
vietinės okupacijos ir tvarkysis pagal savo 
gyventojų laisvai pareikštą valią, skelbia 
šį vieningos kovos Įsipareigojimą sau ir 
kviečia visus lietuvius atnaujinti Įžodį Lie
tuvos laisvei ir savo darbu, mokslu bei lė
šomis jungtis Į bendras aukas ir bendras 
pastangas savo ir savo tėvų Tėvynei Lietu
vai vaduoti”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BALIONAS I
AKIŲ, AUSŲ, MOiigj

IR GERKLSS LIGOS
PRITAIKO AKINTUS

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryte, 
cuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

• GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (C rawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446* |
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 I

įspūdinga kariuomenės šventė Toronte

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadienius. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

Windsor© mergaičių kvartetas "Aušra". Kvarteto narės yra: Ds Kozulyte^ 
R. Čerškutė, A, Tautkevičiūtė ir N. Giedriūnaitė.

Nuotr. S. Dapkaus

DR. C K. BOBELIS
IR 

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni duo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Šiais metais Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 53 metinės To
ronto lietuviai atšventė labai įs
pūdingai. Sekmadienis, lapkri
čio mėn. 28-toji, prasidėjo šv. Jo
no Krikštytojo parapijos baž
nyčioje pamaldomis, kurias at
laikė kun. klebonas P. Ažubalis, 
Patriotinį pamokslą pasakė kun. 
Statkevičius. Pamaldose daly
vavo VI. Pūtvio kuopos šauliai 
su vėliavomis bei .visuomenė.

Iškilmingas aktas prasidėjo 4 
vai. p. p. Prisikėlimo parapijos 
salėje, kurion sugūžėjo arti 500 
žmonių. Nuaidėjus Kanados

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

GRADITiSKAS

DR. A. JENKINS
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE, 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

SUMAŽINTOS 
KAINOS 

DABAR 
PRIEŠ KALĖDAS 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUV11 

»--------------------- /

PERKRAUSTYMAl '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — Tel. 737^149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2830 
Naujas rez. telef.: 448-5545

{SOPHIE BARČUS
| RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

į Visos programos iš W0PA, j
Į 1490 kiL A. M. į
I Lietuvių kalba; kasdien nuo pirma | 

dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto. r

j 
Tel.: HEmleck 4-2413

T. -9 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, nx. B0629.<1 If<S ------------------- y

himnui ir dalyvaujant šauliams, 
sav.-kūrėjams, skautams su vė
liavomis, organizacijų atstovams 
bei visuomenei, minėjimą trum
pu žodžiu atidarė St. Jokūbaitis.

Gen. konsulas Kanadai dr. 
Žmuidzinas sveikino rengėjus, 
visuomenę ir trumpai nušvietė 
šventės reikšmę,

Pagrindiniu kalbėtoju buvo iš 
Chicagos atvykęs Lietuvos šau
lių s-gos c. v-bos atstovas K. 
Milkovaitis. Jo kalba sukėlė ne 
tik didelį susidomėjimą, bet bu
vo inspiruojanti, pilna naujų — 
radikalių minčių, neištęsta ir 
klausytojų priimta gausiais plo
jimais.

Po trumpos pertraukos sekė 
meninė dalis.

Meninę programą atliko akor
deonistas A. Kaminskas, iš 
■Windsoro atvykęs mergaičių 
kvartetas “Aušra”, Toronto 
“Gintaro” šokėjai su akordeonis
tu A. Dimskiu, S. Kairio muzi
kinis vienetas. Visi pasirodė 
puikiai. Ypatingo dėmesio susi
laukė viešnios windsoriškės, be
ne pirmą kartą dainavusios To
ronte. Kvartetą sudaro: D. Ko- 
zulytė, R. čerškutė, A. Tautke- 
vičiūtė, N. Giedriūnaitė.. Akor
deonistas A. Čerškus. Nepapras
tą Įspūdi visiems paliko windso- 
riškė L. Tautkevičiūtė, kuri, su
klupusi prie simbolinio kryžiaus 
ir Lietuvos žemės kupsto, labai 
jausmingai ir aktoriškai dekla
mavo poeto Aisčio “Maldą”. 
Windsoro vieneto vadovė yra V. 
Tautkevičienė.

Invokaciją, aidint kanklių 
garsams, skaitė kun. P. Ažuba
lis. Pranešėja buvo R. Sakalai- 
tė. šventės rengėjas — VI. Pūt
vio šaulių kuopa, kuriai vado
vauja Stasys Jokūbaitis.

Padėkos žodį tarė apyl. pir
mininkas J. Karpis, šventė baig
ta Tautos himnu.

Besiskirstydami jautėme, kad 
tai buvo ne eilinė šventė, o pa
triotinio atsinaujinimo bei mūsų 
siekių išpažinimo demonstraci
ja. Daugiau tokių! PSK

lankė tauiieėios, ielkdtui.Ai į 

ša*.. Visi aplankytieji aukojo | 
šimtais, dešimtimis ir po vien# s J A 1 • ’A__ • Ą • •• £ |uoierĮ. zkUKOjo p&siuurinucji ir1 
neturtingi. Viena šeima, susi
dedanti iš 14 narių (12 mokyk
lą tebelankančių ar iki mokykli
nio amžiaus vaiky ir 2 tėvai), 
paaukojo 14 dolerių. Tai nuo
širdi auka iš tikro reikalo supra
timo, o ne iš pertekliaus.

Šis namas dar tik darbo pra
džia. Negali būti sudaryta to
kia padėtis, kad vieni vaikai 
džiaugtųsi naujomis patalpomis, 
o kiti senoj pily gyventų. Rei
kės dar daugiau statyti. Prie 
to darbo turime prisidėti visi 
pagal išgales.

Tėv. Bernatonis dėkojo Fede- 
ralinei ir Baden-Wūrtembergo 
vyriausybėms už paramą, lietu
viams Amerikoje, Vokietijoje ir 
visame pasauly už dosnias au
kas bendrabučio statybai. Bet 
dar ne visi aukojo ir ne pagal 
savo išgales. Gėda bus mums, 
kai mes 1973 atvyksime į viso 
bendrabučio pašventinimo iškil
mes ir nebūsime pagal išgales 
prisidėję prie jo statybos. Tad 
šios iškilmės tebūna paskata vi
siems remti bendrabučio staty
mą, o Dievas mūsų darbus lai
mins.

V. Natkevičius lietuviškai ir 
vokiškai padėkojo visiems kal
bėtojams ir kitiems iškilmių da
lyviams, ypač nepabėgusiems 
tolimos kelionės tokią nemie
la diena.

Rudens apnuogintu Romuvos 
parku nuskambėjo Lietuvos him
no garsai. Aukštieji svečiai ir 
statybos firmų vadovai pakvies
ti papietauti kartu su mokslei
viais.

Pietanfs baigiantis vysk. A. 
L. Deksnys pranešė, kad dide
lis lakūnas ir geradarys kun. V. 
Puidokas iš Westfieldo (JAV) 
Įteikė jam 1,000 dolerių čekį ir 
paprašė perduoti tai lietuvių in
stitucijai, kuri labiausiai yra už-

kt iš Romos p^rvečtą šv. Kazi- 
miero kolegijoj prorektoriaus 
preL P. Jatulio Čekį tam pačiam 
tikslui.

Gimnazijos direktorius padė-

VLB Informacijos

“NAUJIENAS” SKAITO VISę 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

Susirinkimų fa- parengimų
PRANEŠIMAI

★
— 9-to War do Lietuviu Demokratu 

klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 19 d. 1 vaL po pietų 
(tuoj po mišių) parapijos svetainėje^ 
108 ir So. State St. Bus renkama nau
ja valdyba ir svarstomi kiti reikalai.

Juozas Skeivys, klubo pirm.

— Chicagos Lietuvi ų Suvalkiečiu 
Draugijos priešmetinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 16 dieną 
8:00 vaL vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd SU Prašome visus narius ir 
norinčius įsirašyti į draugiją gausiai 
susirinkti. ‘Bus renkama valdyba 1972 
metams, o taip pat yra daug svarbių 
reikalų aptarti.^ Po susirinkimo vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rast.

—• Humboldt Parko Lietuviu klubo 
priešmetinis narių susirinkimas i vyks 
trečiadienį, gruodžio 15 dieną 12:30 
vaL po pietų Almera Simons parkelio 
(1640 N. Drake Ave.) pirmame aukšte, 
103 kambaryje. Nariai ir narės pra
šomi laiku atvykti. Turėsime išsirink
ti klubo valdybą 1972 metams. Po su
sirinkimo bus vaišės.

W. V. Menkus, sekr.

— Marquette Parko Lietuviu Namy 
savininkę organizacijos narių susirin
kimas Įvyks š. m. gruodžio mėn. 17 
dieną 7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Bus renka
ma 1972 m. valdyba. Narių dalyvavi
mas būtinas.

Stasys Patlaba. sekr. pavad.

VASARIO 16 
GDINAZIJA

sitamavusi paramos, šiandien 
įsitikinęs, kad verčiausia ir rei
kalingiausia paramos yra ši 
gimnazija, todėl čekį įteikiąs 
bendrabučio statybai.

Kuratorijos valdybos vicepir
mininkas kun. Br. Liubinas įtei-

— S LA 226 kuopos priešmetinis su
sirinkimas Įvyks ketvirtadieni, gruo
džio 16 d., 8:00 vai. vak., William 
Schall salėje, 3600 W. North Ave., 
2-ram aukšte. Bus Pildomosios tary
bos nominacijos ir renkama kuopos 
valdyba 1972 metams.

A. čepukas, pirm.

— Žemaičiu Kultūros Klubo prieš
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
ni, gruodžio 15 d., 7:30 vai. vakare 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
bus valdybos rinkimai 1972 metams ir
yra daug kitu ^reikalų aptarti.

Rožė Didžgalvienė, rast.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipo< 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie 
ni*w 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

nagai susitarimą.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj** 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUT RAM E NT/?)
5525 So. Harlem Ave. — 586* 1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR g-0833 ir PR 8-0834

I ..--- --------- -.................. ..........PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SuNuS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero Į
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
Ii—------ 1

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele^ Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telet GI 8-6195

p. Šileikis, o. p.
Irt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
V3r Aparatai • Protezai. Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kojom*
1 (Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i. 
1S50 Wait 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telefa PRospect 6-5084

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

>*err tree, trey ihrnK 
aod tH ooc wildlife 4epeod 

yea w bdp present 
lore* fireu So piene foHo-w

Smoke/i ABCc AJwrtyi 
bold nuttjcbei dU cnlcL Be rert 

to drear* all cacop&rea. 
«ir the aahea, and dre** 

them aftain. Cnxfh aft 
ttoofcej dead oaf.

Pieaaa! Only yen c*t

(Atkelta iš 3-čio psi.) 
vienintelė laisvajam pasauly. 
Tikriausiai ta mokykla yra išau
ginusi ir dar išaugins žymių vy
rų ir moterų, kurie įžiebs ir puo
selės lietuvių tautoje laisvės idė
ją ir dirbs, kad visame pasauly 
gyventų tik laisvi žmonės, o tarp 
jų ir laisvi lietuviai”.

Internato statybos vajaus ve
dėjas tėv. A. Bernatonis primi
nė, jog pr. metų vasarą čia su
sirinkusiųjų buvo nuspręsta, kad 
“namai pragarai, be namų ne
gerai” ir pasiryžta pastatyti in
ternatą. Ryžtas paženklintas ve
lėnos atvertimu. Kartu buvo ki
lusios abejonės, ar tik neteks 
velėną vėl užversti. šiandien 
matome, kad simbolinis mostas 
tapo tikrove.

Kalbėtojas pažymėjo, kad 
maždaug tuo pat laiku jis buvo 
išrinktas vajaus vedėju. Reikė
jo kuo greičiausiai surinkti sa
vo lėšų dalį ir tuo parodyti vo
kiečių vyriausybei, kad mes su
tartą užmojį jau vykdome. Pa
skelbti atsišaukimai į laisvojo 
pasaulio lietuvius. Jis asmeniš
kai buvo nuvykęs į Ameriką ir 
Kanadą, kur apie 5 mėnesius

*tA. • A.
MARY MILOS

Gyv. Lincolnwood, III. Anksčiau gyv. Evergreen Park, Ilk

Mirė 1971 m. gruodžio mėn. 13 dieną, sulaukusi 84 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: duktė Mary Starr, 2 sūnūs — Frank Milos ir Ray
mond Milos, 2 anūkai — Frank ir Gerald Milos, 5 proanūkai ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo John Paul Milos našlė.
Kūnas pašarvotas Beukema koplyčioje, 10456 So. Western Avenue.
Ketvirtadienį, gruodžio 16 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Holy Redeemer parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a.. Mary Milos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius Beukema. Tel. BE 8-2144.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
■niiiiBwmnmniiiuiiiiitiimiiiitHtiitMuniiitnnnuiittiiiH!i>tHnHui:i»muH»t»jnnunuinnii»tt»i8

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HEKMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE \
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Ii

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340)

ROZALIJA MATULAITIS
Bakutytė

Gyv. 1229 So. 50 Ct., Cicero, III.
Mirė 1971 m. gruodžio mėn. 14 dieną, 1:30 vaL ryto. Gimusi Lie

tuvoje, Raseinių aps. ir parapijoj, Plauginių kaime.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Konstantinas, sūnus Pranciškus ir kiti gi

minės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Sv. Kazimiero Seserų vienuolyno rėmėjams, Tėvų Ma

rijonų Rėmėjams ir Lietuvių Moterų sąjungai.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 Avenue, 

Cicero, Illinois.
Ketvirtadienį, gruodžio 16 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į §v. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Rozalijos Matulaitis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis • Butkus. Tel. OL 2-1003.

BUTKUS - VASMTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-11 :>«-l 1.39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-1410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-I9H

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

$ _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNES, DECEMBER 15, 1971



Liūdna, bet nebegalėsiu skaityti...

JONAS TREČIOKAS
Per paskutinius 20 metu i 

Naujienas kelis kartus i metus 
užeina labai ramus, manda
gus ir švelnaus būdo , vyres
nio amžiaus lietuvis. Man<laz- 
i»iai pasisveikinęs, jis kartais 
prenumeratą atneša, o daž
niausiai savo drautfo ar gero 
lažįstamo šeimai reiškia užuo- 
autą. Kartais jis atneša savo 
irganizacijos ar iš Lietuvos 
’autą platesniems Amerikos 
ietuviams Įdomią žinią.

Oaves Administracijos pri- 
ninimą, kad jau baigiasi pre- 
inmerata ir laikas pasirūpinti 
[teinančiais metais, parinkęs 
ražią rudens dieną iš Bridge- 
iorto jis atėjo pėsčias i Nau- 
ienas ir tarė:

— Gaila, kad ateinantiems 
retains Naujienų aš jau nebe- 
žsisakysiu...

Kodėl? Ar Naujienos 
Jums jau nepatinka? — pa
klausė administracijos tarnau
tojas.

Ne. Naujienos man pa
tinka. Tai yra pats geriausias 
lietuviškas laikraštis, kurį lie
tuviai turi...

O vis dėlto ateinančiais 
melais nesirengiate skaityti? 
Gal su pinigais sunkiau. ..

-- Ne, ne dėl pinigo... Aiš
ku, kad dabar visiems sun
kiau su pinigais, bet laikraš
čio prenumeratai dar sudary
čiau. Yra kita svarbi priežas
tis.

Kokia gi ta priežastis?
Mano akys silpnėja...

— Reikia kreiptis Į gydytoją.
— Buvau pas pačią geriau

sią akių gydytoją. Nemanau, 
kad geresnė galėtų būti...

— Ir ką ji pasakė?
— Pasakė, kad nieko gydy

tojai. negali padaryti...
— Gal akiniai netinka... 

Reikia stiklus pakeisti.
— Ne, mano akiniai geri, 

padaryti iš pačio geriausio 
stiklo, bet nėra lokio stiklo, 
kuris galėtų man laužti spin
dulius. ..

— Gal reikalinga operacija?
— Jokia operacija mano

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00/ minkštais* $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bart 
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 Sc. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 60608.
-------  --------------- ----------------- r-Z

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagietės Įspūdžiai oku 

jotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.) *

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
jrašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
>0 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-i 
uto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
L1 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
.tas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
.niginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
DId«II» pasirinkimu tvalriv prekių. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.'

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certiflkatai.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-920S 

-- ------ '

Hgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, HlinoU 60608
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Muencheno miesto centre, Kaufingerstrassėį, pilna imoniy, kurie prieš Kalėdas ieško krautuvėse 
dovanų savo artimiesiems. Gatvė puikiai apšviesta naujai pastatytu lempu.

akims nepadės. Gydytoja man 
aiškiai pasakė, kad matomu
mas mažės ir mažės... Jau da
bar man sunku skaityti, aša
roj u. ..

Tai ką darysite?
— Nežinau ką darysiu, bet 

! turėsiu priprasti. . .
— Mums atrodo, kad akys 

yra pats didžiausias žmogaus 
tu rtas.

— Taip, aš tą žinau... Bet 
mes pilnai pajuntame, kai 
pradedame jų netekti... Kol 
jas turime, tai nežinome, ko
ki turtą turime... Skaudu, 
bet reikia ir prie skausmo pri-{ 
prasti.

— Be akių, tai be šviesos. 
Kaip be šviesos galima gyventi?

— Nežinau, bet turėsiu pri
prasti . Gyvenime dažnai tu
rime nuo daugelio dalykų at
sisakyti. Buvome priversti 
bėgti iš savo namų, išvažiuoti 
iš gimtinio krašto, palikti 
gimtuosius laukus ir apylin
kes... Teko daug ko atsisakyti, 
reikės priprasti ir be šviesos...

Ramiai apie artėjančią ne
laimę pasakojo Jonas Trečio
kas. šiomis dienomis paminė
jęs savo 84 metų gimtadieni. 
Jis Amerikon atvažiavo kartu 
su didžiąja tremtinių banga.

Jonas Trečiokas yra gimęs 
Lietuvoje, Dvargalių kaime, 
netoli Drobūnų. Į Pasvalį 
Trečiokų šeimai buvo tiktai 
trys kilometrai. Dvargaliuose 
gj’veno tiktai <8 šeimos. Vos 8 
metų sulaukęs Jonas išėjo pas 
turtingesnius ūkininkus gany
ti. Jo tėvas buvo kilęs nuo Ža
garės, o molina nuo šenbergo. 
Jiedu išaugino keturis vaikus, 
tris berniukus ir mergaitę.

Dabar Jonas Trečiokas gv- 
vena iChicagoje, Bridgeporte. 
Gražiai sugyvena su kaimynais. 
Savo gyveniniu, gerais dar
bais, mandagumu ir švelnumu 
jis stengiasi mažinti dažnai pa
čiu žmonių sukeliamus vargus 
ir bereikalingus skausmus. Jis 
ir artėjančią tamsą labai ra
miai yra pasiruošęs sutikti.

Linkime Jonui Trečiokui 
sveikatos ir ilgų metų. Nori
me, kad šviesa jam galimai il
giau šviestų, ir kad jis galėtu 
artimųjų tarpe skleisti žmo
nėms labai reikalingą šilumą.

KRIMINALAS!
Vaikai gatvėse žudo žmones

Praeitą pirmadienio vakarą 
penki vaikėzai pasalomis pri
artėjo prie gatve einančios Mrs. 
Dorothy Singleton, 22 melų, 
gyv. 1301 W. 72nd Street, ir 
vienas trylikametis atrėmė jai 
i nugarą revolverį, o kai ji at
sigręžė pamatyti, kas čia da
rosi, vaikėzas ją peršovė. Už
puolimas įvyko prie 1326 W. 
72nd St. Mrs. Singleton mirė 
vos tik nugabenta i ligoninę. 
Žudikai suimti: jie yra 13, 14 
ir trys po 17 metų.

Penki vaikėzai tarp 13 ir 14 
metų amžiaus, CTA traukinė
lyje, važiuojant per Roosevelt 
Street stotį apiplėšė du mažus 
vaikus, atimdami iš jų 41 cen
tą. Konduktorius tai pastebė
jęs pašaukė per radiją policiją, 
kuri gaują užklupo dar nespė
jusią pabėgti.

Lake apskrities šiaurinėje 
Indianoje, policija suėmė gau
ją plėšikų, kuri per praeitus 5 
metus vertėsi apiplėšimais Por 
ter. La Porte, Newton ir Jas
per apskrityse. Policijos spė
jimu. šešių suimtųjų piktada
rių gauja per tą laiką yra api-Į 
plėšosi žmonių ir Įstaigų ma
žiausiai už milijoną dolerių.

Grįžimas prie muilo
Dr. Barrv Commoner Washing 
tone kreipėsi į valdžią, prašy
dama uždrausti vartojimą 
įvairių prausimo ir skalbimo 
milteliu ir skvsčiu, rekomen- 
duodamas muilą, kaip vienin
telę saugią priemonę, kuri nėra 
kenksminga aplinkai.

širdies ligų epidemija
Penkiolikos tyrinėtojų gru

pė. pradėjusi - tyrinėjimus 
nuo 1970 metų liepos mėnesio 
savo pateiktame vyriausybei 
raporte skelbia, kad mirimai 
nuo širdies atakų, smūgio ir ki 
tokių kraujo apytakos negala
vimų Jungtinėse Valstybėse 
pasiekė epidemijos proporci
jų. Esą būtų galima padėti žy
miai pagerinti, jei žmonės kon 
troliuotų ir normaliai palai
kytų savo kraujo spaudimą, 
mestu arba žvmiai sumažintu *- * c
rūkymą ir žiūrėtų, kokius ir 
kiek riebalų suvartoja.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

FOR SALE 
TAVERN AND CAFE 

$35,000.
AMBERG, WISCONSIN 
2 families now leasing. 

Write: WILLIAM LADWIG, 
5950 N. 69th STREET, 

MILWAUKEE, WI 53218.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

— Brazilijos Lietuviai Sao 
Paulo mieste sudarė komitetą, 
kuris rūpinasi pasiruošimu ir 
kelionėmis į Jaunimo kongre
są, taip pat i Amerikos ir Ka
nados lietuviu ruošiama Tau
tinių šokių šventę Chicagoje.

— Antanas Giedraitis — 
Giedrius, Worchester, Mass., 
rašytojas ir pedagogas, ruo
šia monografiją apie Jurbar
ko miestą ir apylinkes. Iš buvu
sių jurbarkiečių jis renka rei
kalingą medžiagą, atsiminimus, 
dokumentus, nuotraukas.

— Arūnas Ališauskas, Mont
real. Canada, baigdamas stu
dijas Baltimorės universitete, 
diplominiam darbui pasirinko 
temą “Lietuvių emigracija tarp 
1880 metų ir I-jo pasaulinio 
karo“.

— Amerikos Lietuviu Stu
dentų Sąjunga ragina lietuvius 
studentus steigti savo tautinius 
klubus universitetuose. Uni
versitetu vadovybės vra tam 
palankios.

— šv. Jurgio lituanistinė mo
kykla, Bridgeporte, rengia gruo
džio mėn. 19 d. 3 vai. popiet, pa
rapijos salėje, Kalėdų Eglutę. 
Programoje Alės Rūtos vaizde
lis “Kalėdų Rvtas“. Vaikučiai 
bus Kalėdų Senelio apdovanoti. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Daugelis Amerikiečių tei
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REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ir HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAI3

DEL VJ6Ų INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

| VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. - — PRospect 8-2233

PARDU0DA5LA 2 AUKŠTŲ MŪRINIS 
NAMAS ant plataus sklypo. 

4216 So. CAMPBELL. 
Tęl. 927-7043

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

• Telef. 434-4660 »

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
j TeL: REpublic 7-194]

i ■ - ■

A. C-. AUTO RsBUILDERS 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, HI. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuc 
mos į metus iš atskiru butų su bal 
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai 
arti Archer buso. Automatinė alyva 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveil 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng 
tas šiltas beismantas. Naujas garažas 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ AUKŠTO MŪRAS. Ga 
zu šildymas. Geros pajamos. Grąžui 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinėti 
virtuvė. Moderni vonia.. Naujas gazi 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modernus bungalow 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė 
Pilnai Įrengtas beismontas. ; Židinys 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 aute 
garažas. Marquette Parke. $28,000

4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 aute
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700. . A ' g

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-720C

State Farm F ne and Casualty Company

| HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

_GA__«654_

STATI FAt«

4^^
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K. E R I N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. ' TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

— Stasys Trinka, Naujienų 
bendradarbis, po operacijos 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, sveiks
ta ir tvirtėja namuose, duk
ters ir žento globojamas.

— Juozas Vilčinskas atsto
vavo Lietuvos socialdemokra
tams Anglijos Darbo partijos 
konferencijoje.

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir pašto 
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh 
ton Parke. -¥■

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PURUS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
auete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų, gražus mūr„ 
no 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500. .

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, .karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr„ alum, 
langai, šiluma gazu. Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND, CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERI^'JUIAS, 
t’FTSINGTAIISTJS 7TNTAS

Savo naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvykty klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Mumija prisipažino
Vėliausias iš už “Geležinės 

uždangos“ Vakarus pasiekęs 
“raudonas juokas“ yra sekan
tis:

Vakarų mokslininkai , an
glams vadovaujant, ilgai ir vi
sapusiškai tyrė naujai atkastą 
Egipto mumiją, bet jokiu bū
du negalėjo nustatyti, kokio 
egiptiečio ta mumija yra. Nu
tarė kreiptis į sovietų moksli
ninkus. kurie už visus daugiau 
ir geriau žino. Jiems mumija 
buvo nusiųsta. Nepraėjus trims 
savaitėms, gautas atsakymas: 
Mumija yra žymaus faraono 
Tutankhamono. Anglų moksli
ninkams atsiklausus, kaip so
vietų kolegos taip greitai ir 
taip tiksliai nustatė, gautas at
sakymas: surengėme parodo
mąjį teismą ir mumija pati pri
sipažino“.

raujasi Naujienose, kaip pa
sveikinti savo bičiulius lietu
vius jų gimtąja kalba besiarti 
nančių švenčių proga.

— Sofija Pumputienė, Ber 
wyn, III., buvo susirgusi ir gy
dėsi ligoninėje. Sveiksta na
muose vyro Felikso globoja
ma. Jų duktė Eugenija studi
juoja pedagogiką St. Xavier 
kolegijoje

♦ Dar nevėlu užsisakyti tele
fonu ar laišku kalėdinę dovaną 
VAZNELIŲ PARDUOTUVĖJE, 
2501 W. 71st St., tel. 471-1424. 
Kaip galima greičiau ją supa
kuosime ir išsiųsime nurodytu 
adresu. Paskubėkim. (Pr).

— Neišsigalinčiam seneliui 
pagalba — prasmingiausias Ka 
ledų šventimas, 337 Alvudo 
radijo paskaita šį ketvirtadie
nį, gruodžio 16 d. 11 vai. Sophie 
Barčus Radijo šeimos valan
doj.

Reikalinga kompanijonė 
sveikstančiai po operacijos mo
teriai, dabar esančiai Miami 
Beach, Floridoje, kur bus 2—3 
mėnesius ar kiek ilgiau. Duo
damas kambarys ir išlaikymas, 
taip pat bus parūpinta transpor- 
taciįa. Skambinti tel. RE 7-4694.

(Pr).

♦ Leokodijos Braždienės 
maisto produktų krautuvė, 
2617 W. 71 st St., tel. PR 8-2030 
kasdien gamina šviežią maistą 
ir skanumynus. Veikia kavinė 
ir seklyčia - restoranas. Į 
Kūčių ir Kalėdų stalui paruoštai 
penkių rūšių silkių, dar daugiau 
žuvų patiekalų ir lobsterių bei 
šrimpsų; penkių rūšių vinigre- 
tai, aguonų pienas, sližikai, bar
ščiai, grybų ausiukės; raguolis, 
medauninkai ir kt. Be jau žino
mų mūsų įvairių tortų, dar tu
rime 4 rūšių naujų tortų, įvai
rių mėsos ruliadų ir visa’, kasi 
tik reikalinga Kūčių bei Kalėdų 
stalui. Užsisakykite iš anksto, 
kad spėtume jums paruošti. 
Kūčioms įvairūs moldai ir žu
vis su migdolais. (Sk.)

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens’ boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

0JIENAS-
—hr Ton —

UetuTTM tiipfj peria ir panfccd*.
ir proczi snino bldai per

NAUJIENAS


