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NAU.JQ VALSTYBĖS PREZIDENTO
ROMA. — Antradienį Italijos elėktorių kolegija turėjo gerą 

progą sumušti savotišką rekordą. Paskutinįjį kartą, kai kolegija 
rinko Italijos prezidentą, reikėjo net 13-kos balsavimų, kad iš
rinktas būtų dabartinis prezidentas Saragat. Antradienį,- kaip tik 
kolegija ir balsavo 13-tą kartą ir nebuvo vilčių, kad prezidentas 
būtų greit išrinktas. Kolegijos narių partinis pasiskirstymas yra 
toks, kad jokia partija neturi pakankamai balsų išrinkti savo kan
didatą. Susiskaldymas yra toks, kad tik su komunistų: balsais, 
kurių kolegijoje yra 259, galima pasiekti reikalingą 505 balsų 
daugumą.

Krikščionys demokratai, kurių 
atstovų kolegijoje yra daugiau
sia, jau svarsto galimybę pa
keisti kandidatą Fanfanį tokiu 
kandidatu, kuriam pritartų ir 
komunistai. Tokių “kompromi
so” kandidatų siūlo kairysis 
krikščionių demokratų partijos 
sparnas.-Dešinieji mieliau no
rėtų gauti demokratinių socialis
tų partijų paramą, negu komu
nistų.

Italijos prezidentotitulas ma
žai duoda teisių ir galių, tačiau 
ši vieta prestižo atžvilgiu aukš
tai vertinama. Septynerių me
tų kadencija duoda prezidentui 
teisę paskirti naują premjerą, 
kas Italijoje gan dažnai pasitai
ko, nes po karo vidutiniškas vy
riausybės kadencijos laiktarpis 
yra — devyni mėnesiai.

Konstitucijos ekspertai jau 
Rūpinasi, ką reikės -darytip-jei 
ėtektorių- kolegija nesusitartų 

t dėl naujo prezidento, iki .gruodžio 
28 dienos, kada oficialiai pasi
baigia išeinančio prezidento Sa- 
ragato terminas. Jau ruošiami 
konstitucijos papildymo pro
jektai, kurie pratęstų preziden
to kadenciją, kol bus išrinktas 
naujasis.

Prieš 7 metus, kada staiga su
sirgo buvęs prezidentas Anto
nio Segni, elektorių kolegija po
sėdžiavo ir Kalėdų dieną. Ir šį 
kartą., kai kurie politikai atsi
vežė į Romą savo šeimas, kad 
Kalėdų dieną galėtų su jomis 
kartu pabūti.
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18-20

21-24

TOTAL

11,100,000

14,000,000

25,100,000

OF THE 18-20 YEAR-OLDS:

In college
In high school
Working fulltime

Housewives

4,000,000

900,000

4,100,000

Of the 140 Million Americans 
Eligible to Vote in 1972,

i Are Under 25.

• TREND: New voters
. are registering Democratic

Y by margins of
> 20 to 1 and 3 to I.
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Jie kaltinami dėl pralaimėto karo
HAMILTONAS. — 1 Teridento Nixono ir britų premjero 

Heath pasitarimai Bermudoje parodė, kad abu žiūri skirtingai į 
Indijos-Pakistano karo priežastis. Amerika ir toliau kaltina In
diją, kad ji pirmą karą pradėjo, norėdama sunaikinti Pakistano 
valstybę. Britų premjeras ir jo užsienio reikalų ministeris įrodi
nėjo, kad Pakistanas sukėlė krizę, uždarydamas Pakistano rin
kimus laimėjusią bengalų politinę partiją ir pradėdamas žiaurio
mis priemonėmis malšinti autonomijos siekiančius bengalus. Ame
rika ir Britanija kiek kitaip žiūri ir į pasaulio valiutos ir preky
bos santykius. Tie skirtumai pabrėžti ir abiejų valstybių vyrų 
pasakytose kalbose.

Senatorė Smith
Amerika ir Britanija sutarė, 

kad ateity teks humanitariniais 
tikslais padėti Indijai ir Pakis
tani bei naujai bengalų valsty-kritikuoja kolegas Į bei.

1,000,000

800,000
SAIGONAS. — Karinė vado

vybė Saigone patvirtino, kad 
JAV prarado Laose keturis lėk
tuvus. Vienas jų buvo sunaikin
tas kovoje su sovietų gamybos 
Migu-21. Komunistai Laose vėl 
atsiėmė iš vyriausybės karei
vių strateginiai svarbią Pleine 
dės Jarres aukštumą. Vyriausy
bės daliniai praradę 500 karei
vių.

ČIKAGA. — Trys ^Čikagos; nuojama vadinamų “insiderių”, I_„‘- 
negrų politikai, kurie iš demo- j oficialių vietų vyriausybėje, turi didelę įtaką valstybės departa- 
kratų partijos išstoję, bandė (mentui ir Amerikos spaudai. Paskutiniame Užsienio Santykių

In military service 4 Source: The WorJJ Almanac

Ateinančiais metais Amerikoje pirma kartą rinkimuose dalyvaus jaunuoliai nuo 18 mėty. šio
je lentėje parodoma, kiek tu jaunu balsuotoju yra ir ką jie veikia.

WASHINGTONAS. — Sena- Naujasis Pakistano preziden-

SIŪLO PRIPAŽINTI RYTU VOKIETIJĄ
WASHINGTONAS. — Dešiniojo sparno Apolitinės grupės 

Amerikoje seniai teigia, kad JAV užsienio reikalų politika yra pla- 
i “insiderių”, kurie nors neužimdami jokių

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

kandidatuoti rinkimuose kaip 
respublikonai, per vėlai nuvežė 
į Springfieldą savo kandidatū
ras paremiančias peticijas. Lėk
tuvas pavėlavo atskristi į valsti
jos įstaigą, ir kai pasiuntiniai 
nuėjo, įstaiga buvo jau uždaryta.

BELFASTAS." — Airių tero- 
risfai apšaudė britųkarėivių ’pa
trulį ir sužeidė vieną kareivį, šū
viai tačiau gatvėje nušovė 20 
metų merginą, kuri greit turėjo 
ištekėti. Ji yra jau 203-čias šiau
rinėj Airijoj žuvęs žmogus nuo 
neramumų pradžios prieš 2 me- 

j tus 4 mėnesius.

Kritikuoja politiką 
Kubos atžvilgiu

MASKVA. — Sovietu žinių 
agentūra kaltina Amerikos poli
tiką- Kubos. atžvilgiu. Amerika 
tyčia sukėlusi naujus įtempimus 
su Kuba, nes ji bijanti, kad Pie
tų Amerikos valstybės nepri
pažintų Fidel Castro režimo. P. 
Amerikoje prasidėjęs platus ju
dėjimas, siekiąs normalių diplo
matinių ryšių su Kubos valsty
be. Amerika tam esanti priešin
ga, nes bijanti, kad jos suban
krutavusi Kubos nepripažinimo 
ir boikotavimo politika gali vi
sai subyrėti, sako Tass’as.

- Sovietų spauda aiškiną kad 
Kubos pagrobti du Panamoje re
gistruoti laivai “Lyla Express’ 
ir Johnny Express” buvo kubie
čių politinių pabėgėlių nuosavy
bė. Tie laivai būdavę dažnas 
naudojami ČIA žvalgybos agen
tūros kriminaliniams veiksmams 
prieš Kubą. Kada Kubos karo 
laivai pagavo tuos laivus, jie tu
rėjo ginkluotus vyrus, pasiruo
šusius vykti į Kubą sabotažo 
veiksmams vykdyti.

Sovietu pareiškime Kubai ža
dama parama ir solidarumas.

WASHINGTONAS. — Preky
bos klausimu derybos tarp Ame
rikos ir Japonijos prasidės šį 
ketvirtadienį Washingtone. No
rima derybas užbaigti prieš pre
zidento Nixono ir japonų prem
jero Šato susitikimą sausio mėn.

NEW YORKAS. — Jungti
nėms Tautoms vis dar nepavy
ko susitarti dėl naujo sekreto
riaus. Paskutiniu kandidatu iš
kilo Argentinos diplomatas Car
los Ortiz de Rozas, tačiau ir prieš 
jį balsavo trys Saugumo Tarybos 
nariai, jų vienas — didžioji ga
lybė su veto teise.

BERLYNAS— Vakarų ir Ry
tų Vokietijos pirmadienį vakare 
pasirašė Berlyno sienos perėji
mo susitarimą, kuris įsigalios, 
kai keturi sąjungininkai jį pa
tvirtins. Sovietų Sąjunga grasi
na, kad ji nepasirašys susitari
mo, kol Bonos parlamentas ne
ratifikuos nepuolimo pakto tarp 
V. Vokietijos ir Sov. Sąjungos.

Tarybos leidžiamam žurnale “Foreign Affaires” ilgą straipsnį 
apie Amerikos santykius su Rytų Vokietija rašo buvęs valstybės 
departamento pareigūnas Robert Livingston. Jis anksčiau yra bu
vęs Amerikos ambasados Vakarų Vokietijoje tarnautojas.

+ Pakistano valdžia paskel
bė. kad bengalų politinis vadas 
šeikas Rahmanas bus paleistas 
iš kalėjimo ir laikomas namų 
arešte.

♦ Maskvoje viešai pasirodė 
Nobelio laureatas Solženicinas, 
atvykęs į savo draugo, irgi ra
šytojo, laidotuves.

Sovietai išleidžia 
daugiau žydų

TEL AVIVAS. — Izraelio or
ganizacija “žydų agentūra” pa
skelbė, kad šiais metais iš So
vietų Sąjungos į Izraelį jau at
važiavo 12,000 žydų. Tai yra 
tris kart daugiau, negu paskuti
niųjų keturių metų imigrantų 
skaičius kartu paėmus. Gruodžio 
mėnesį sovietų žydai atvykstą 
po 1,500 per savaitę.

žydų agentūra anksčiau tuos 
skaičius slėpdavo, nes buvo žino
ma, kad arabų valstybės labai 
protestuoja, kad Kremlius išlei
džia savo žydus į Izraelį. Nauji 
imigrantai sustipriną Izraelio 
valstybę. Pranešama, kad apie 
40% visų imigrantų yra profe-

Livingstono straipsnyje na
grinėjamas Bonos vyriausybės 
bandymas ,-pagerinti santykius 
su Rytais. Livingston pritaria 
kanclerio Brandto “ostpolitik” 
ir sako, kad Vakarai turėtų pri
imti Rytų Vokietiją į tarptau
tinę bendruomenę ir ją laikyti 
antrąja vokiečių valstybe.

Autorius nurodo, kad ketu
riems sąjungininkams susitarus 
dėl Berlyno ir abiems Vokieti- 
joms susitarus dėl techniškų 
santykiavimo smulkmenų, atė
jęs laikas ir Vakarams pripažin
ti, kad yra ir antra vokiečių val
stybė — Rytų Vokietija. Atsi
daro kelias į Nato valstybių de
rybas su Varšuvos valstybėmis 
dėl kariuomenių Europoje su
mažinimo, atėjęs laikas šauk
ti Europos Saugumo konferenci
ją. Kaip galima derėtis dėl ka
riuomenių sumažinimo, jei val
stybė, kuri turi geriausią ka
riuomenę visame Varšuvos pak
te, yra nepripažįstama, klausia 
autorius. Kaip galima šaukti 
saugumo konferenciją, jei vie
nas Varšuvos pakto narys — Ry
tų Vokietija, kuri jaučiasi la
biausiai nesaugi, joje negali da
lyvauti.

Livingston teigia, kad Rytų 
Vokietija tapo pilnateisiu akto
rium Europos politinėje sceno
je. Nerealu yra nepripažinti, 
kad Vokietijos padalinimas į dvi 
valstybes yra nuolatinis, sako 
autorius, nurodydamas, kad pra
eityje Amerikos prezidentai Ei- 
senhoweris ir Kennedis abu 
svarstę Rytų Vokietijos pripa
žinimo reikalą, tačiau abu pa
bijoję priešiškos reakcijos iš Va
karų Vokietijos pusės. Buvo 
bijoma užgauti Boną ir nustaty
ti ją prieš Nato organizaciją.

arabu puolimui '
JERUZALĖ. — Sovietų Są

jungoje paskelbta žinia, kad Iz
raelis padidino savo kariuomenę 
Sinajuje, Izraelio vyriausybės 
nekomentuojama. Taip pat Iz
raelio vyriausybė nepaneigė ir 
Sirijoje paskelbtos žinios, kad 
dideli izraelitų kariuomenės da
liniai sutraukti prie Sirijos sie
nos.

Izraelio kariuomenės štabas 
nurodo į arabų vadų pareiškimus, 
jog 1971 metai bus sprendžia
mieji metai. Jie eina prie galo 
ir jei Egiptas nori ką nors dar 
šiais metais “išspręsti”, jis lai
ko daug nebeturi. Todėl Izrae
lis turįs būti pasirengęs visiems 
netikėtumams.

+ Laose komunistų jėgos pa
žengė pirmyn ir yra apie 100 
myliu nuo Laoso sostinės. 

♦

Iš Pietų Vietnamo UPI 
pranešė, kad JAV karo laivai ap
šaudė šiaurės Vietnamo pakraš
čius.

f ’ v

Demokratu vadas Atstovų 
Rūmuose Cart Albert pasakė kal
bą, kurioje kaltino prezidentą 
Nixona nusmukdžius Amerikos 
ekonomiką. Pramonės įmonės ne
veikiančios pilnu pajėgumu ir 
sumažėjęs Amerikos augimo ir 
gamybos tempas.

Kuba vėl užpuolė vieną lai
vą Meksikos įlankoje. Radijo 
pranešimai kalba apie du žu
vusius ir vieną sužeistą jūrevį.

Danijoje du broliai, kurie 
nužudė savo motiną ligoninėje, 
gavo po tris mėnesius kalėjimo. 
Teisme buvo įrodyta, kad sun
kiai sirgdama invalidė motina 
ilgai prašė savo vaikų, kad jie 
nutrauktų jos skausmus ir kan
čias.

> Aktorius Maurice Cheva
lier, 83 metų, sunkiai serga Pa
ryžiaus ligoninėje. Daktarai pa
reiškė rūpestį, kad jis nesitaiso 
nuo inkstų ligos.

tore Margaret Chase Smith pik- Rhutto paskyrė savo padėjė- 
tai išbarė savo kolegas senato-p11 Rytų .Pąkistano politiką, ii 

rius dėl jų nesidomėjimo sena-, 
to darbais ir pasiūlė įstatymą, 
kuris išmestų senatorių iš parei
gų, jei jis per vieną sesiją pra
leistų virš 40 nuošimčių visų 
balsavimų. Ponios Smith išbar
ti senatoriai, galvojama, tokio 
įstatymo nepraleis.

Kongreso nariai dažnai turi 
kitus darbus ir užsiėmimus, pa
reiškė sen. Smith. Kongreso sta
tistika rodo, kad kongreso narių 
vidurkis pernai balsavo 79% vi
sų balsavimų, tačiau 21 Atsto
vų' Rūmų narys ir 6 senatoriai 
balsavo mažiau kaip 40% visų 
balsavimu. **»• ’

Sen. Smith ypač kritikavo kan
didatus į prezidentus, -kuriems 
pozicija senate esanti tik tramp- 
lynas politinėms ambicijoms 
puoselėti. Daug senatorių tesi
rūpina paskaitų skaitymu ir pi
nigų už tas paskaitas ėmimu. 
Kartais tų senatorių pajamos 
už paskaitas ir prakalbas yra di
desnės už jų senato algą, kal
bėjo sen. Smith. Senatas nesi- 
griebia disciplinos veiksmų prieš 
dvigubą darbą dirbančius sena
torius, nes senatas esąs primado
nų klubas, kuriam rūpi tik sa
vo interesai.

Kongreso statistika sako, kad 
sen. Fred Harris iš Oklahomos 
senate balsavo 44 visų atvejų, 
ęen. Birch Bayh iš Indianos — 
49%, sen. McGovern — 59%. 
Sen. Karl Mundt iš Pietinės Da- 
kotos jau virš metų nesirodo se
nate, nes jis gavo peniai pava
sarį širdies smūgį.

į.

sionalai, išsilavinę žmonės, ku
rių Izraeliui reikia. Didžioji da
lis, ypač žydų iš sovietų Gruzi
jos, yra darbininkai arba ama
tininkai.
Paskutinieji imigrantai pasako

ja, kad Kremliaus vadai pakei
tę savo politiką ir nebedaro no
rintiems išvykti žydams jokių 
kliūčių.

ijr

Kalkutos mieste, Indijoje, yra labai daug gyventoj v, kurie pripildo 
miesto gatves.

- v

ANKARA. — Du jauni sovie
tų studentai: Vitaly Pozdeyr, 25 
m. ir Nikolai Ginlov, 20 m., ku
rie pernai buvo lėktuvą priver
tę skristi į Turkiją, sugrįžo at
gal į Sovietų Sąjungą. Jie buvo 
perduoti sovietų pasienio sargy
biniams prie Kars miesto. Abu 
bėgliai patys pareiškę norą su
grįžti namo.

Du studentai privertė nedide
lio lėktuvo pilotą skristi į Tur
kiją, užmovę jam ant galvos po
pierinį maišą. Jau tada vaka
ruose buvo kalbama, kad su tuo 
jų “pabėgimu” kažkas ne taip. 
Vakarų spaudoje net buvo spė
liojama, kad tie du rusai buvo 
specialiai sovietų atsiųsti, kad 
galėtų patekti į tą pačią pabė
gėlių stovyklą, kur laikomi pa
bėgę lietuviai Bražinskai. Koks

metų Uril Amin,; kuris buvo vie
nas iš dviejų ne Avvami lygos 
narių, išrinktų Rytų Pakistane į 
parlamentą. Visi kiti buvo Sei
ko Rahmano rėmėjai. Preziden
tas Bhutto pakartojo Pakistano 
teises į Rytų Pakistaną ir pa
žadėjo tą valstybės dali atsiimti 
iš Indijos. Nauja vaidž.a pa
skelbė, kad generolas Yahya 
Khan, buvęs prezidentas, ir dar 
šeši aukšti karininkai yra palei
džiami į tasargą. Bhutto pava
dino juos “nutukusiais, ištižu
siais generolais”. Dar nežinia, 
ar tie generolai bus teisiami ar 
ne.

Minia, sudarytą jš Pakistano 
Liaudies partijos/sverkino nau
ją prezidentą, šaukdama “Te
gyvuoja pirmininkas Bhutto ii’ 
pirmininkas Mao!” Prezidentas 
paskyrė naują kariuomenės va
dą gen. Abdul Hassan, kuris 
praeityje kritikuodavo Yahya 

Khan vadovybę. Vyriausybė 
laukia iš gj’ventojų kieto dar
bo, iš prekybininkų ir pramo
nininkų bendradarbiavimo su 
valdžia, nes kitaip, Bhutto pa
grasino. įmonės bus nacionali
zuotos.

Karachi minios žmonių išdau
žė sovietų Aerofloto agentūrai 
langus. Musulmonai padegė tris 
tavernas.

Indija pareiškė, kad ji mielai 
derėsis su nauja Pakistano val
džia, nors Bhutto yra senas In
dijos priešas.

Per 24 metus Pakistano isto
rijos, jis jau turėjo 6 vyriausy
bes. iš kurių dvi buvo karinės 
diktatūros. Gyventojai tik vie
ną kartą gavo teisę balsuoti, ta
čiau, kada tuos rinkimus laimė
jo Rytinio Pakistano bengalai, 
buvo suimtas jų vadas ir kariuo
menė pradėjo bengalus skers
ti. Per 24 metus buvo paruoš
tos trys konstitucijos, dvi buvo 
priimtos, viena jų greit panai
kinta. Dabar civilinė valdžia tu
rės nelengva uždavinį atvesti šią 
valstybe i taikos ir pastovumo 
kelią.

SANTIAGO. - Čilės vyriau
sybė paneigė britų spaudoje pa- 
sirodžiusią žinia, kad komunis
tai Čilėje įsteigė naują subversi- 
jos ir revoliucijų vadovybės cen
trą. žinia esanti “fantastiška, 
neįtikėt ina ir visiškai klaidinga’.’

pabėgėlių neprileido prie Bra
žinsku, jie buvo laikomi atski
rai. Dabar sovietų pareigūnai 
pareiškė, kad du sugrįžę studen
tai bus teisiami už sienos perėji-

rusų tikslas buvo, galima tik ma i Turkiją lie sovietų vizos, 
spėlioti: ar Rrazinskus stovyk- Jie būsią lengvai baudžiami, nes 
loję nužudyti ar juos prikalbinti jie pal>ėgdami nevartoję smur- 
grįžti atgal? (o. be to. patys pareiškę norą su-

Turkijos įstaigos tačiau rusu I grįžti namo.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

Džiaugsmingos žinios

APIE SVEIKSTANČIĄ ONĄ SAULAITIENĘ

VUI-JI METAI NR. 46 (350)

ŠIEMETINIS DAIL. V. K. JONYNO PIEŠTAS ATVIRUKAS 
(ORIGINALE — SPALVOTAS)

Išleido Akademinio Skautu Sąjūdžio Dr. Vydūno Vardo Studenty 
Šalpos Fondas.

Jau namie po 58-niu ligonines dieny

Vyresnioji skautininke Ona Saulaitienė visam lietuviškosios 
skautybės sąjūdžiui yra žinoma ne tik kaip veržli vadovė nuo 
jaunųjų žingsnių, bet ir kaip eilės skautiškųjų leidinių autorė, 
vertėja Į lietuvių kalbą, nenutrūkstama skautiškosios spaudos 
bendradarbė, redaktorė. Rudeniop visai nelauktai ^patyrėme ją 
išvykus Į ligoninę — komplikuotai širdies operacijai.

Lemties nežinia kamavo ilgą 
laiką visus brolius. ir seseris 
skautiškoje šeimynoje, šimtai 
klausimų kildavo kiekviename 
susibūrime, kiekviename pokal
byje.

Nuolat klausinėjamas ir laiš
kais ir telefonu, v. s. Antanas 
Saulaitis, mūsų sąjungos pirmi
ninkas, sutiko plačiau papasako
ti apie jo šeimą slėgusi rūpesti, 
ir jį pati atitraukusi keletui mė
nesių nuo tiesioginių vadovy
bės darbu.

— Ilgesni laiką turėjome tam 
tikrų sunkumų namuose, — pra
deda v. s. Antanas Saulaitis. — 
Ir tai dalinai buvo priežastimi, 
kad teko neprastai sukeisti sa
vo darbų, rūpesčių ir net atsa
komybės klausimus.

Atrodo, kad jau būsime na
muose persiritę per didesnių 
sunkumų kliuvinius. Tikimės, 
kad gyvenimas pradės normalė- 
ti.

Noriu labai padėkoti visiems, 
kurie tuo laikotarpiu suprato 
mūsų padėtį, turėjo kantrybės, 
buvo atlaidūs ir darė viską, kas 
jų pareigoms daryti buvo būti- 
na.

— Pagrindinis mūsų šeimos 
rūpestis buvo v. s. 0. Saulaitie- 
nės sveikata. Po. atvirosios šir
dies operacijos 1960 m. ji jau
tėsi gerai. Nustojusi dirbti sa
vo profesinį mokytojos darbą, at- 
sidėdama šeimai, daug laiko pa
skyrė ir skautiškiesiems reika
lams, pvz., rinko medžiagą ra
šiniams, rašė straipsnius, 6 me
tus padėjo Skautų Aidą reda
guoti, piešė iliustracijas, ruošė 
medžiagą spaustuvei ir p. ir tech
niškai daug prisidėjo prie Pir- 
mijos raštinės darbų.

— Prieš maždaug pusantrų 
metų sveikata pradėjo labiau 
šlubuoti. Praeita žiema buvo 
jau itin sunki. Pavasaris kėlė 
naujų rūpesčių. Vasarą, pasi
keitus jos gydytojams, buvo pa
guldyta Waterburio ligoninėn. 
Per 10 dienų paaiškėjo, jog ge
ra priežiūra ir vaistais, galima 
padėti tik labai ribotą laiką: da
rytina kita atviroji širdies ope
racija — i širdį reikia Įdėti me
chaninį prietaisą vietoje reu
mato ligos širdyje sunaikintų 
vožtuvėlių.

— Rugp. mėn. paguldyta New 
Havene ligoninėn. IX.9 padary
ta atv. širdies operacija. Ope
racija pasisekusi, bet buvo ras
ta, kad be jos būtų galėjusi iš- ' 
silaikyti tik trumpą laiką, ko
kius 3-4 mėnesius. Už kokios sa
vaitės pagijimo eiga labai sukri- 
ko, kelias dienas ėjo blogyn ir 
blogyn. IX .20 skubiai padaryta 
krūtinės ląstos operacija: po 
širdies operacijos vielos, kurio
mis buvo surišti perpjauti krū
tinės kaulai, išplyšo iš kaulų. 
Tai todėl turėjo būti vėl atidary
ta kr. ląsta, išvalytos žaizdos, 
ir kaulai jau kitu būdu vėl su
raišioti suaugti. Tai labai su
vargino.

— Ligoninėje išbuvusi 58 d., 
iš kurių 17 d. intensyvios prie-j 
žiūros* skyriuje, iš ligoninės-bu
vo parvežta namo. Čia pamažu j 
taisomi, stiprėja ir vj« eina gervn

Pakėlimai 
ir apdovanojimai

Atėjo 17 naujų skautininkų
LSS Tarybos Pirmijos nutari

mu, 1971 gruodžio 15 d.
PAKELTI Į SKAUTININKŲ 

LAIPSNIUS
į vyresnio skautininko

s. Aleksandras Jakštas Aus
tralijoje, s. Vytautas Pr. Jokū
baitis Clevelande, s. Lilė Milu- 
kienė New Yorkė, s. Jonas Paro
ms Chicagoje, s. Antanas V. Sau
laitis SJ Brazilijoje ir s. Stefa 
Subatienė Bostone.
į skautininko

ps. Aldona Bačkąitienė Wa
shingtone, DC, ps. kun. Pranas 
Dauknys Australijoje, ps. Algis 
(Jodas Worcester, Mass., ps. Ire
na Jankauskienė New Yorke, ps. 
Ramunė Kviklytė Chicagoje, ps. 
Albina Paliulienė Waterbury, 
Conn., ps. Romualdas Povilaitis 
Chicagoje, ps. Albina Ramanaus
kienė Chicagoje, ps. Giedrė Stan
kūnienė New Yorke, ps. Juozas 
Stašaitis Bostone, ps. Gediminas

Tuo tarpu turi laikytis lovos, ri
botai judėti; taigi, nerašo laiškų, 
nekalba telefonu ir laikosi, gali
ma sakyti, vienišai. Daktarai 
mano, kad reikės kokių 5-6 mė
nesių kol galės normaliau užsi
imti.

— Čia glaustai perduodu tą 
istoriją mieliems bičiuliams, ku
riems nuoširdžiai rūpėjo pasun
kėjęs mūsų šeimos gyvenimo lai
kotarpis.

Drauge su s. Saulaitiene dė
koj aųte-visiems, kurie jos ligos 
metu ją prisiminė, meldėsi, 
lantkė, laiškais ar ir kitaip jai 
parodėdė nuoširdžių jausmų. O 
sesių ir brolių tarpe buvo labai 
daug tokių, kai galima spręsti 
iš laiškų, kortelių ir t. t. Labai 
labai ačiū!

0 dabar vėl bandysime kibti į 
mieluosius skautiškuosius užsi
ėmimus. Dar kartą labai ačiū! 
baigia įtemptą pasakojimą v. s. 
A. Saulaitis. Koresp.

PAUKŠTYČIŲ ĮŽODIS NEW YORKE LAPKRIČIO 14 D.
Priklaupusi — paukštytė R. Kidolytė.

L. Vvtuvio nuotr.

JAUNIEJI
LABAI NORI
DAŽNIAU
SUSITIKTI

Įspūdžiai iš Dainavos,

kur suvažiavo šimtinė
Vadovams tobulinti yra ruo

šiami suvažiavimai, kuriuose 
pasidalinama idėjomis, diskutuo
jamos veiklos gairės, skundžia
masi vadovu neveiklumu ar 
griežtumu, išskaičiuojami geri 
ir blogi darbai ir t. t. šie pasi
šnekėjimai, aišku, veda į gerą, 
bet didžiausia nauda glūdi mū-

Surdėnas Philadelphijoje ir ps. 
Jone Varnienė Los Angeles.
į paskautininkio

v. si. Vytautas Balzaras Chi
cagoje, v. si. Nijolė Balzarienė 
Chicagoje, v. si. Bronius A. Ba
naitis Bostone, v. si. Danutė Ba- 
siulienė Los Angeles, v. si. Ni
jolė Baškytė Bostone, v..si. Mė
ta Burbienė Chicagoje, v; si. Te
resė Juškaitė Worcester, Mass., 
v. si. Aldona Kelmelytė Chica
goje, v. si. Bronius Miedvaras 
Montreal y j e, v. si. Dalia Oren
taitė Clevelande, v. si. Romas 
Otto Montrealyje, v. si. Romas 
Rupinskas Chicagoje, v. si. Vir
ginija Sabaliūnaitė Chicagoje, 
v. si. Irena šerelienė Chicagoje, 
v. si. Janina Traškienė Angli
joje, v. si. Algis Valančiūnas 
Bostone ir v. si. Virginija Bobi- 
naitė-žukauskienė Chicagoje.
APDOVANOTI LSS ORDINAIS
Lelijos ordinu

s. Algirdas Karpavičius Aus
tralijoje, s. Nijolė Kersnauskaitė 
Clevelande, v. s. Katerina Mari- 
jošienė Hartforde, s. Raminta 
Molienė Worcester, Mass., j. s. 
Vytautas Vaitkus Australijoje 
ir s. Marija Vasiliauskienė To
ronte.
Už Nuopelnus ordinu

ps. Birutė Kidolienė New Y’or- 
ke.

Širdingi sveikinimai pakeltie
siems ir apdovanotiesiems.

sų jaunimo bendravime. Suva
žiavus iš įvairių vietovių, tuojau 
surandami nauji draugai,

pastebimi bendri rūpesčiai 
ar šimtų mylių atstumų su" 

kurti skirtumai,
kurie šiais laikais nėra dides

ni kaip tarp žemaičių ir suval
kiečių anais laikais.

Naudingas buvo ir paskutinis 
jaunų vadovų-ių suvažiavimas 
Dainavoje lapkričio 20-21, su
ruoštas Rajono Vado v. s. P. Ne- 
do iniciatyva. Suvažiavimo ko
mendantas buvo s. Č. Anužis, 
kuris valdė visą ūkinį darbą ir 
vedė suvažiavimo darbotvarkę, 
talkinamas kelių Detroito skau
tų. Suvažiavimą sveikino laiš
kais Seserijos Vyr. Skautininke 
s. L. Milukienė ir Vidurio Rajo
no vadeiva ps. I. Karelienė. V. 
s. A. Karaliūnas — Vidurio Ra
jono vadeiva — dalyvavo suva
žiavime.

Iš Chicagos Dainavą pasiekė
me autobusu 2 vai. naktį, šei
mininkas s. Č. Anužis su Detroi
to vadovais jau mūsų laukė, šal
tis neleido ilgai sveikintis prie 
autobuso, ir visi skubėjo į vidų. 
Daugelis seniai matytų pažįsta
mų, daug įspūdžių,' naujienų, ir 
nepastebimai prabėgo dar pora 
valandų. Po trumpo miego, vi
sus prikelia trankūs maršo gar
sai skaniems pusryčiams šaltoje 
valgykloje.

Pirmoji diena
Suvažiavimo atidaryme jau

ni tuntų atstovai raportuoja s. 
Č. Anužiui, kuris visa susumuo
ja v. s. P. Nedui. Po to Lietuvos 
himnas; skamba puikiai! Atsto
vų gausumu iš dalyvaujančių 
tuntų dominuoja Lituanica, pas
kui Aušros Vartai, Kernavė, Ne
rija, Clevelandas, Detroitas. Iš 
viso — beveik Šimtas.

Ps. A. Martienė iš Kernavės 
pradeda suvažiavimo dalį tema 
“Pasirodymai”. Vadovų greto
mis sukuria Gedimino pilį, pas
kui aiškina lietuvių liaudies pa
pročių panaudojimą draugovių 
pasirodymams. Gyvai ir įdomiai 
veda pačių vadovų pasirodymą 
“Mėnuo Saulužę Vedė...”

S. N. Kersnauskaitė iš Cleve
land© skaito paskaitą “Pareigin
gumas”, kuris paremtas morali
niu asmens susipratimu, gyve- 

I nimo šauksmu priedermei atlik- 
I ti, gamtos ir sielos sujungimu. 
■ Šioms mintims tartum pritaria 
vėjo švilpesys lango plyšiuose.

į Žmogus nėra vien tik žemės vai
kas, bet turi ir Dievo dovanotą

' sielą. Esame ne vien skautai, 
i bet jau ir vadovai, atsakingi už 
kitų auklėjimą, atlieką pareigą 

, religijai ir tautai. Lietuvai čia 
! šiandien: išlaikyti lietuvių kal- 
! bą ir dvasią.

Po pietų “Lietuvybės klausi- 
: mais” kalba s. Zapareckas iš 
I Detroito. Vaizdinėmis priemo- 
i nėmis perbėga įvairių lietuviškų 
j institucijų veiklą visame pasau- 
I lyje. Po to suvažiavimo dalyviai 
suplanuoja atsakymus pateik

DAINAVOS SUVAŽIAVIME PRIE LAUŽO
Vaidina Cleveland© skautai vyčiai.

V. Bacevičiaus nuotr.

Nuotaikingų Kalėdų Švenčių, džiaugsmingų 
ir laimingų Naujųjų Metų

j MALELD CAMERA COMPANY
11 To Better Serve - With Quality Products

3336 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608 
Tel. 927-6066 ’ ’

======================

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

■ ' -

GENERAL ASSEMBLY 
State of Illinois

FRANK D. SAVICKAS,
STATE SENATOR, 27th DISTRICT

MICHAEL J. MADIGAN,
STATE REPRESENTATIVE, 27th DISTRICT

SVEIKINA JUS IR JŪSŲ ŠEIMAS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 'IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

SEASON’S GREETINGS

L5th Ward Regular Democratic Organization
JOIN IN EXTENDING CHRISTMAS GREETINGS 

AND BEST WISHES FOR A HAPPY AND 
PROSPEROUS NEW YEAR TO ALL THEIR -

FRIENDS AND NEIGHBORS .

DANIEL J. COMAN, COMMITTEEMAN

tiems klausimams lietuviškais 
reikalais.

Vakarop lauko žaidimus ve
dė v. si. R. Selenis iš Detroito. Vi
si patenkinti, galėdami ištrūkti 
į lauką, nors iy lietingame ore.

Vakare vyko laužas salėje, ge
rai pavykęs visų tuntų atsto
vams pravedant. Toliau jauni
mas šoko ir žaidė iki vėlumos.

Antroji diena
Sekmadienį šv. Mišias atna

šavo ir pamokslą pasakė Tėv. A. 
Kezys, SJ.

Po to pašnekesį “Sueigų Pa
įvairinimas” dalimis vedė sesė 
S. Traškaitė iš Kernavės ir skau
tai vyčiai J. Ivanauskas, R. Spar

tis ir R. Strikas iš Lituanicos. 
Dalyviai grupėmis atsakė klausi
mus temomis: sign ai i zaci j a, tau
tosaka, pirma pagalba, religija, 
gamta ir pašneksio kritika.

Paskutinėje suvažiavimo dar
bo dalyje “žvilgsnis į Ateitį ir 
Laisva Tribūna” vyko gyvos dis
kusijos aktualiais klausimais. 
Pastabų čia būtų galima jaučio 
odą prirašyti; buvo labai gerų 
minčių, buvo ir bereikalingo bur
nos aušinimo. Prie kai kurių ne
reikšmingų temų ar asmeniškų 
nuomonių perilgai sustota.

Šitoki suvažiavimai yra pa
grindas mūsų jaunų vadovų-ių 
pasaulėžiūrai plėsti ir, reikia ti
kėtis, jų bus daug daugiau su
ruošta, nuolat tobulėjant progra
momis ir sklandžiu vedimu.

S. Miknaitis

“NAUJIENAS” „■sKAlTO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
HE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS

l — NAUJIENOS, CHICAGO ft, ILL. — WEDNES„ DECEMBER 22. 1971
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Scranton - Skrantai
Lietiniai verčiau atsiskyrė, bet nepasidavė

Scranton, prie Susquehannos 
upės kairiojo įtako Lackawannos 
upės, yra didžiausias visos čia 
aprašomosios Pensilvanijos an
glies pramonės srities miestas, 
kur jau šio amžiaus pradžioje 
1900 metais būta 102,020 1960 
m. dar buvo 111,443, o su plačio
mis gražiomis rezortinėmis apy
linkėmis net priskaitoma iki pu
sės milijono gyventojų.

Skrantonas yra didžiausias 
gerosios antracito anglies cen
tras, vidutiniškai per metus iš
kasant apie 88 milijonus tonų 
anglies. Bet anglies klodams iš
sibaigiant, šios rūšies pramonė 
mažėja ir gyventojų skaičius ma
lėja, žmonėms kitur išsikeliant.
.< Skrantonas yra gyvas įvairios 
lengvosios pramonės miestas ir 
žymus švietimo institucijų ži
dinys su keliomis kolegijomis ir 
keliais universitetų skyriais. Pa
sak LE, miesto pradžia skaito
ma nuo 1840 metų, kai šioje apy
linkėje pradėjo veikti Lackawan
na geležies ir anglies kompanija, 
įsteigta G. W. Scrantono (1811- 
1861 m.), kurio vardu ir pats 
miestelis buvo pavadintas.

Kaip visur, bėdos prasidėjo 
nuo bažnyčios

Lietuviai Skrantone pradėjo 
apsigyventi nuo 1878 metų, čia, 
kaip ir visose kitose tų laikų

lietuvių ateivių kolonijose, vi
sas visuomeninis gyvenimas 
buvo pradėtas nuo katalikiškos
draugijos steigimo, parapijos ] 
kūrimo, bažnyčios statymo ir, 
kaip taisyklė, vaidų ir bylų su 
lenkais, kunigais ir pagaliau vys
kupais... I

Dr. A. Kučas Liet. Enciklope
dijoj mini, kad pirmoji šv. Ka
zimiero vardo draugija buvusi 
įsteigta dar 1888 metais, po tri
jų metų atsiradusi antroji — 
šv. Juozapo draugija, kurių tar
pe tuojau kilęs sumanymas steig
ti lietuviškų parapiją ir organi
zuoti pinigų rinkimą. 1884 me
tais čia jau buvę 568 lietuviai, 
kurie sudėję pinigus, už kuriuos 
buvo pirkta žemė ir kai tik vys
kupas O’Hąrą atsiuntęs liet, ku
nigą A. Piežą, pradėta statyti 
bažnyčia.

Kodėl bažnyčią pradėjus sta
tyti kunigui Piežai, ilgai netru
kus jo vieton paskirtas kitas 
klebonas kun. A. Kaupas, LE ne
paaiškina, o skrantoniškiai dar 
ir dabar tebepasakoja, kaip kun. 
Pieža išaikvojo tos ' naujosios 
parapijos turtą ir parapijos ko
mitetas, paties vyskupo patari
mu, savo kleboną areštavo, bet 
užstatęs kauciją jis buvo pa
leistas ir išvyko į Chicagą. Kun. 
Piežos vieton vyskupas O’Hara 
paskyrė kun. Kaupą.

Pavergtu tautu kalėdinėje programoje Detroito Cobo salėje gruodžio 12 d. 
Windsoro mergaičių kvartetas “Aušra" gieda kalėdines giesmes, lį k.: Dana 
Kozulytė, Rūta Cerškutė, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijolė Giedriūnaitė. 

Akordeonistas Andrius Čerškus.
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Taip pat istorikas dr. Kučas paaiškina (žiūr. Liet. Enciklope- 
nė žodžiu neprisimena, kas at- dija t. XXII pusi. 133) kas atsi-

and LOAN ASSOCIATION

6245 South Western

Chicagos Savings yra puikiausiai išpuošta Kalėdi
niais pagražinimais. Atėję pamatysite gražiai išpuoštą 
eglutę ir kitas įvairenybes.PHILOMENA D. PAKEL, 

Prezidentė

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU
LAIMINGU NAUJŲ METŲ

Skambant Kalėdų varpams ir besiklausant nuotai
kingų šių švenčių giesmių, Chicagos Taupymo Bendro
vės valdyba, direktoriai ir visi šios įstaigos tarnautojai 
linki Jums linksmiausių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų. Tikimės, kad Jūs leisite mums ir ateityje Jums 
patarnauti.

Kviečiame visus būti mūsų svečiais, pradedant 
gruodžio 22 d. iki sausio 10 dienos, 1972 m. Visus atsi
lankiusius vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir 
kitais skanumynais. Vaikai atėję su tėvais gaus saldai
nių. Nėra reikalo būti bendrovės nariu, kad pasisvečiuo
tumėte. Visi be skirtumo esate kviečiami.

II I

CHICAGO, ILLINOIS 60636 Tel. GRovehilI 6-7575
■------------

Kieno naudai kraipomi taktai?

“1897 atkeltas klebonu kun. 
Antanas Kaupas 1901 pastatė 
mūrinę bažnyčią, dėl kurios tuo
jau iškilo nesusipratimų pačių 
lietuvių tarpe (mano pabr. jpr.). 
1908 vasarą prasidėjo teisme 
formali byla, kam turi priklaus 
syti šv. Juozapo bažnyčia ir jos 
nuosavybė. Byla tęsėsi apie sep
tynerius metus, bažnyčia sto
vėjo tuščia, o lietuviai turėjo 
pamaldoms rinktis į katedros 
svetainę, kol Aukščiausias Penn- 
sylvanijos teismas išsprendė 
(mano pabr. jpr.) Katalikų Baž
nyčios naudai, parapijos nuosa
vybę ^pavesdamas vyskupui ir 
klebonui, kaip teisėtiems pati
kėtiniams. Sprendimu nepaten
kintieji įsteigė tautinę savo pa
rapiją”...

Visoje šioje istorijoje teisin
gas yra tik paskutinysis saki
nys, kad “Sprendimu nepaten
kintieji įsteigė tautinę savo pa
rapiją”. Netiesa, kad taip iš-
sprendė Aukščiausias Pensylva- 
nijos teismas. Įsiteisėjo vieti
nio, apskrities teismo sprendi
mas, kurs atvejų atvejais lietu
vių uosavybę priteisė airių vys
kupui, o lietuviai septynerius 
metus trukusioje byloje buvo 
tiek vyskupo privarginti, kad 
nebeišgalėjo apeliuoti į Aukš
čiausiąjį Teismą. Lietuviai bu
vo sumušti, bet nenugalėti. Di
delė jų dalis atsiskyrė ir šiandien 
džiaugiasi turėdami tikrą savą 
lietuvišką tautišką bažnyčią.

(b. d.)

Lietuvin kalba ir kultūra, *- I
.Akrono universitete

Sekantį semestrą, sausio 3- 
įčią, prasidės lietuvių kalbos 
kursas Akrono universitete 
(Ohio) “Special Programs” 
departamente, šį kursą suor
ganizavo Michael J. Balkus, 
kuris studijuoja ispanų ir 
prancūzų kalbas ir literatūrą 
Akrono u-te ir taip Pat nori iš
mokti lietuvių kalbą.

Šį kursą dėstys šio universi
teto prancūzų kalbos ir litera
tūros profesorė Jolita Kava
liūnaitė, kuri supažindins stu
dentus ne tik su lietuvių kal
ba, bet ir kultūra. J. Kavaliū
naitė yra dėsčiusi prancūzų 
kalbą Case Western Reserve 
universitete, Clevelande, .lie
tuvių kalbą ir tautinius šokius 
Clevelande ir Prancūzijoje, 
yra dalyvavusi festivaliuose su 
Paryžiaus tautinių šokių gru
pe Britanijoje. Su Clev.elando

Lituanistinės mokyklos tauti
nių šokių grupe “šoktiniu” 
yra dalyvavusi Chicagoje, su 
Čiurlionio ansamblio šokėjais 
Pietų Amerikoje.

šiam kursui jau užsirašė aš
tuoniolika studentų, tarp jų 
devyni pradiniai. Tikimasi, 
kad pavasario semestrą susi
darys dviejų lygių kursai: 
pradininkų ir pažangiųjų.

Norint pasirašyti prašo
mi kreiptis i Mykolą Balkų, 
1732 23rd St., Cuyahoga Falls, 
Ohio, 14223, Tel. 923 — 3032. 
Pamokos jvyks pirmadieniais 
7:45 — 9:(X) p. p. ir tęsis vie
nuolika savaičių. Mokestis 
$20. J. B.

BUY U. S, SAVINGS BONDS

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

linki

MICHAEL BAJORŪNAS IR ŠEIMA
TAVERNA IR DEGTINĖS KRAUTUVĖ

2500 W. 69th St. Tel.: GR 6-9092

Vietos ir užsienio gėrimai pigiausiomis kainomis.

sitiko su šv. Kazimiero draugi- tiko su lietuvių pasistatytąja šv. 
ja? Bet jis trumpai ir drūtai1 Juozapo bažnyčia:

Raginkite savo apylinkę

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.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
LYEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Tiupymo Indillil 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
■J1‘........... u -■ .........
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metams______
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$6.00

$12.00
$3.00

P. STRAVINSKAS

Dienraščio kainos: 
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metams ______________ _
pusei metų____________
trims mėnesiams 
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Laisva Bengalija
Per kraują ir baisias kančias šiomis dienomis iš žiau

rios kolonijalinės priespaudos išsivadavo sena aukštos 
dvasinės kultūros Bengalijos tauta, kurios dalia per pra
eitus 24 metus buvo labai panaši Lietuvių tautos daliai 
jau per 30 metų (nuo pirmosios 1940 metų okupacijos).

Bengalija, derlingiausioj! ir tankiausiai apgyvento
ji Indijos dalis — 325 žmonės viename ketvirtainiame 
kilometre — Gango ir Bramaputros žemupyje buvo Pa- 
kistanui tas pat, kas Lietuva ir Ukraina šiandien yra So
vietų Sąjungai. Britams pasitraukus, po įvykusio žiau
raus religinio naminio karo, Bengalija 1951 metais buvo 
pagal religijas padalinta į dvi dalis: į Rytų Bengaliją su 
sostinės miestu Dacca, su 127,000 ketvirtainių kilomet
rų ploto ir 42 milijonais gyventojų buvo “sujungta” su 
per tūkstantį mylių vakaruose, kitapus Indijos esančiu 
Pakistanu, motyvuojant tuo, kad Bengaliją ir Pakista
ną riša bendra moslemų (mahometonų) tikyba, nors ir 
rasės ir kalbos atžvilgiais šios dvi šalys visiškai skir
tingos. Kas keisčiausia, kad Bengalijai nebepaliktas net 
jos vardas, pavadinant ją Rytiniu Pakistanu.

Vakarinė Bengalijos pusė su 76 tūkstančiais ketvir
tainių kilometrų ploto ir arti 25 milijonais gyventojų ir 
7 milijonų gyventojų Kalkutos miestu, pagal bendrą hin- 
du tikybą autonomiškai pasiliko su Indija. Iš senosios 
istorijos, Bengaliją 1202 metais užėmė arabai ir rytinę 
jos dalį privertė tapti mahometonais; nuo 1339 iki 1537 
metų buvo valdoma nepriklausomų mahometonų šachų, 
nuo 1576 m. valdoma mogulo Akbaro, nuo 1757 metų — 
anglų ir 1947 metais padalinta tarp-Indijos ir Pakistano.

Bengalai nuo IX amžiaus jau žinomi savo religine 
filosofine literatūra, ir dvasine kultūra, davusia žmoni
jai tokius genijus, kaip didįjį poetą, filosofą rašytoją 
Rabindranath Tagore. Bengalijos likimas - beregint at
sidūrė išnaudojamos, apiplėšiamos.ir prievartaujamos 
kolonijos padėtyje ją prijungus prie Pakistano, kurs 
Bengaliją pavadinęs Rytiniu Pakistanu pradėjo ją val
dyti nuogos okupacijos būdu, per atsiųstą kariuomenę, 
policiją ir valdininkus, kurie net bengalų kalbos nemokė
jo. Bengalija buvo valdoma Pakistano diktatoriaus, pre
zidento, karinių prokonsulų, generolų ir išnaudojama 
poros tuzinų Pakistano turtuolių šeimų — bankininkų ir 
pramonininkų.

Bengalų tautoje metai iš metų stiprėjo opozicija oku
pacijai, plito autonominis sąjūdis, kuriam išrauti Pa
kistano valdovai pradėjo tikrą bengalų tautos genocidą, 
tam darbui atlikti įsteigdami dvi žudikiškas organizaci
jas —.pusiau militarišką Biharis ir pagalbinės policijos 
Razakarus, kuriems mokėjo po 90 rupijų (12 dolerių) per 
mėnesį, bet davė laisvę plėšti ir prievartauti žmones.

Colorado kraštas iki 1861 me
tų priklausė Kansas teritorijai, 
kuri iki tų metų pati dar netu
rėjo valstybės teisių.

Tais 1861 metais, Kansui gau
nant valstybės teises ir įsijun
giant į JAV federaciją, Colora
do iš jo teritorijos buvo išskir
tas ir paliktas teritorija be vals
tybės teisių.

Coloradiečiai pasijuto tuo jų 
krašto išskyrimu į teritoriją be 
valstybės teisių Įžeisti, lyg ir 
diskriminuoti. Todėl jie 1863 
metais pareikalavo JAV fede
racinę valdžią, kongresą, su
teikti ir Colorado kraštui valsty
bės teises, priimant ir jį vals
tybe į JAV federaciją. Jų rei
kalavimas buvo tam tikro ko
miteto “numarintas”.

Tada jie nenuleido rankų ir

veikė, dirbo ir kovojo dėl savo 
krašto valstybės teisių toliau. 
Jie rinkosi į savo konvencijas, 
šaukė mitingus, kėlė balsą, kad 
Colorado kraštui būtų suteiktas 
valstybės teisės be jokio delsi
mo, atsikalbinėjimų ir be jų dis
kriminacijos.

Colorado politiniai vadai bet
gi nesitenkino tik kovos'dvasios 
prieš Washington© viešpačius 
ar biurokratus kėlimu. Jie ir 
dirbo sistemingai, rimtai, pa- 
ruošdami Colorado valstybės 
konstitucijos projektus ir kitas 
teisės normas, dargi gražia, tai
syklinga teisine kalba, sutinka
mai ne tik su sveikomis teisės 
idėjomis ir morale, su žmonių in
teresais, bet ir legisliacinės tech
nikos reikalavimais. Tuo jie pa
rodė turį valstybinės ir teisi-

Colorado valstijoje, netoli Aspen miestelio yra milži
niškos sniego masės ežeras ir Hagerman© viršukalnė. 
Tai pati geriausioji vieta žuvautojams ir gamtos vaiz- 
dy ieškantiems fotografams. Žmonės šiuose kalnuo

se yra tiktai nykštukai.

savo 95 metų senumo konsti
tucija ir nesiūlo ją iš pagrin
dų panaikinti, pakeisti, visa iš
ardyti, kaip kaikurie mūsų Vli
ko “reformatoriai” siūlo mums 
padaryti su Vliko puikiai, pagal 
teisinę mintį ir idėją, sutinka
mai netgi ir su legisliacine tech-. 
nika paruoštąja Vliko 1944.11. 
16 d. deklaracija, o taip pat ir 
su Vliku. Ir nuostabu, kad tokių 
“reformatorių” atsiranda dargi 
Vliko sferose, Vliko vadovau
jančių tarpe. Tepagalvoja jie, 
ką jie daro ar ką kitiems siūlo 
padaryti. ^Mokykimės iš colo
radiečių.

JONAS PUZINAS

Lietuvos vadavimo pastangų 
derinimas ir plėtimas

PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI DETROITE

7
Ne šio VLIKo Seimo uždavinys svars

tyti čia iškeltą problemą, nes pirmiausia 
reikalingas susitarimas su PLB. Todėl ii* 
savo pranešime, nieko nesiūlydamas, te
pateikiau duomenis, iš kurių matyti, ko
kioje padėtyje tas klausimas yra šiuo me
tu. Kaip matome. PLB nenori įeiti į VLI- 
Ką kaip paprasta organizacinė dalis vie
nos politinės grupės ar kovos sąjūdžio tei
sėmis, o VLIKe taip pat nesama vienodo 
nusistatymo: vieni pritaria PLB Įsijungi
mui į VLIKą platesne apimtimi, kiti yra 
nuomonės, kad PLB atėjus Į VLIKą iš es
mės pasikeistų jo ankstyvesnė prigimtis. 
Tačiau netenka abejoti, kad ateityje VLI 
Kui vykdant politinius uždavinius, teks 
žymiai daugiau remtis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene, nes ji yra reikšminga Lie
tuvos laisvės kovos atrama. Gerai susior
ganizavusi Bendruomenė išliks ilgą laiką, 
ji veiks ir Lietuvai atgavus laisvę.

Priskaičiuota, kad tie žudikai nuo praeito kovo mėnesio 
išžudė 250,000 bengalų vyrų, moterų ir vaikų.

(Galutinai bengalus prieš Pakistano bašibuzukus su
kėlė seimo rinkimų panaikinimas. Kai po trylikos metų 
buvo leisti laisvi rinkimai ir bengalų autonomistų Bangia 
Desh partija su savo mylimu vadu šeiku Mujibur Rahma- 
nu iš 169 Bengalijai leistų vietų laimėjo 167 vietas, vietoje 
leidęs Rahmanui sudaryti valdžią, Pakistano diktatorius 
Yahya Khan rinkimų rezultatus panaikino, Mujibar Rah
man suareštavo ir išgabeno į kalėjimą Pakistane, o Ben
galijoje pradėjo totalinį terorą, kurio rezultate, kaip jau 
žinoma, arti 10 milijonų bengalų, gelbėdami savo gyvy
bes, pabėgo į Indijos pusę. Bengalija sukilo, siekdama nu
sikratyti žudikų, ir partizanų — mukti bahini sąjūdis 
kaip gaisras išsiplėtė po visą šalį.

Okupantai dabar jau vykdė totalinio žmonių išnai
kinimo ir žemės nudeginimo politiką. Nėra vietos trum
pame straipsnyje pateikti pavyzdžių, kur Pakistano ka
riuomenės būriai apsupdami ištisus kaimus išskerdė po 
400,500 ir daugiau žmonių, neskirdami amžiaus nei lyties. 
Pav., Pakistano kariuomenės pulkas Kurmitalos kareivi
nėse sumobilizavo visus apylinkės duobkasius, kuriems 
pavedė iš sunkvežimių į buldozeriais iškastas tranšėjas su
versti suvežtus žmonių lavonus. Už kiekvieną duobėn su
verstą lavoną mokėjo po 25 paisas (3 centus). Vienas 
duobkasys Ahmed per vieną dieną tuo būdu uždirbęs virš 
$10, bet savaitę ištvėręs pabėgo... Tokių žmonių lavo
nais pripildytų tranšėjų Bengalijoje esą daugybė. Tų pa- kyti iš’ coloradiečių mūsų kovo- 
čių kareivinių karinė vadovybė pasiėmė iš Dacca univer
siteto dormitorijų 100 mergaičių studenčių ir jas atsiga
beno savo kareiviams patenkinti. Kai kelios studentės 
savo sari (šalikėliais) pasikorė, likusioms buvo atimti ne 
tik sari, bet ir drabužiai...

Kas geriau gali suprasti ir atjausti žudomą tautą, 
kaip lietuviai savo tėvynėje pergyvenę Rainius, Pravė- 
niškius, Červenę ir kt. ir netekę apie 50,000 sūnų ir brolių 
partizanų, metų metus bandžiusių apginti Lietuvą nuo 
antrosios raudonųjų okupantų invazijos ir nuo pradėto 
totalinio genocido. Dėlto lietuviai džiaugiasi, kad viena kftų’YšfJsrintr ar išsilaisvini 
tauta, buvusi panašioje nedalioje kaip lietuviai, laimėjo sianti “be mūsų pastangų”. Ki- 
laisvę. Be abejo, dar turės Bengalija sunkumų, kol lega- ti, žiūrėk, galvoja apie kažkokį 
lizuosis kaip visiškai laisva ir nepriklausoma valstybė, bet “satelitinės valstybės statusą” 
vienu dalyku galime būti tikri — vergijai ji nebepasiduos! ir ^an’ °.to Tei"

Bengalija, šiandien gali tarti zuvusiems uz Lietuvos yra _ koya valsty.
laisvę paminkle iškaltus šventus žodžius: “Amžius vergą- jr paskirų asmenų. Kas ne- 
vę laisvę laimėjom per kančias ir pasišventimą”! J. Pr. gina savo valstybės, tas never-

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Iš šios apžvalgos matome, kad VLIKas, 

dar Lietuvoje sukurtas vieningai Lietuvos 
laisvinimo akcijai vesti, tęsdamas savo 
darbą Vakaruose, ėjo drauge su gyveni
mu, keičiantis tarptautinės politikos pa
dėčiai ir santykių raidai lietuvių vįsuu^ie- 
nėje, atitinkamai derino savo darb^tri’0’ 
litinės veiklos metodus bei būdus. K^d Lie
tuvos vadavimo pastangos būtų sėkmingos, 
būtina vieninga politinė vadovybė, kuri 
planuotų ir derintų darbą ne tik šiai die
nai, bet ir tolimesniai ateičiai. Ir paverg
tųjų lietuvių akys nukrypusios į laisvėje 
gyvenančius savo brolius, nes jie patys 
okupuotame krašte neturi sąlygų sudaryti 
centrinį organą Lietuvos laisvės kovai ves
ti. Gali ir, prireikus, turi keistis VLIKo 
sandara, sudėtis, politinės akcijos meto
dai, bet Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto uždavinys palieka tas pats — ne
priklausomos, demokratinės Lietuvos at
statymas.

Kad centrinė politinė vadovybė galėtų 
efektyviau išvystyti savo veiklą, reikalin
ga visokeriopa lietuviškosios visuomenės 
parama ir visų mūsų turinių jėgų santal
ka. Į Lietuvos laisvinimo darbą turi būti 
sutelktos visos pajėgiausios ir pozityviau

nės kultūros, gebą tvarkyti val
stybę, kad tik Colorado gautų 
valstybės statusą.

Kova dėl to valstybės statuso, 
dėl jos teisių vyko toliau, net 
kelis kartus vis ją pralaimint, 
nepasiekiant tikslo. Jei kongre
sas Colorado konstituciją akcep
tuodavo, tai, žiūrėk, prezidentas 
ją ir Colorado priėmimą į JAV 
federaciją vetuodavo. Pagaliau, 
1876.VIII.1 d. Colorado kraštas 
buvo priimtas Į JAV federaci
ją 38-ja jos valstybe, dargi la
bai iškilmingai, su visa garbe, 
paskelbiant Colorado valstybę 
“Centennial State”, t. y. šimta
metės sukakties atžymėjimo val
stybe, nes tais metais JAV šven
tė 1776 metų Nepriklausomybės 
Deklaracijos paskelbimo šimta
metę sukaktį.

1876 metais priimtoji Colo
rado valstybės konstitucija ga
lioja iki šiol. Nors ji ir turi dau
gelį pakeitimų ar papildymų, 
bet neesminių.

Ko gi mes galėtume pasimo-

j e dėl savo valstybės teisių at
statymo ?

1) Pirmiausia, turėtume pasi
mokyti iš jų kovos dvasios ir 
ryžto, siekiant išlaisvinti ir ats
tatyti savo valstybę. O kai ku
rie mūsų, pavargę kovoje dėl 
savo tautos laisvės ir valstybės 
teisių, žiūrėk, jau siūlo pradėti 
ginklus, lyg ir kapituliuoti, lauk
ti, kol “‘susidėjus palankioms 
aplinkybėms, Lietuva būsianti

tas jos. Kas vidury kelio, vidu
ry kovos kapituliuoja, kad ir iš 
dalies, tas kovą jau pralaimėjo.

2) Toliau, turėtume pasimo
kyti iš coloradiečių teisės me
todų kovoje dėl valstybės teisių. 
Gi coloradiečiai kovojo dėl sa
vo valstybės teisių, laikydamie
si teisinės logikos, teisės meto
dų. Jie kovojo ne kažkokiais ne
teisimais makalavimais, o tei
sės ginklais, teisės būdais bei 
priemonėmis. O ką mes darome 
kovoje dėl Lietuvos laisvės? 
Daugis mūsų teisės kovos meto
dą laiko netinkamą, siūlo imtis 
kažkokio neteisimo kovos būdo. 
Pvz., kada mes išvedame teisine 
logika Vliko teisės atstovauti 
Lietuvos valstybinei tautai, ka
da, pagal teisinę logiką, suda
rome Vliką iš Lietuvos politinių 
grupių, kaip tautos politinės 
minties reiškėjų ir vykdytojų, 
tai kiti, ana, daro juokus iš to, 
siūlo mums Vliką panaikinta, 
bent jį sudaryti kažkokiu kitu, 
“nepartiniu” (kartu, žinoma, ir 
neteisimu) būdu, kad, girdi, mū
sų “jaunimas” “partinio” Vliko 
nenorįs... Atseit, mes turime 
pataikauti tam “jaunimui” (gal 
dargi kokiam kažkieno įsivaiz
duotam) , kuris ‘norįs turėti tokį 
“laisvinimo organą”, kuris tei
siškai nieko neišgalėjo padaryt, 
nieko teisiško pasiekti teisinėje 
kovoje dėl Lietuvos laisvės. Ales 
apsimetame nebesupranta to, ką 
suprato kada Colorado “mainie- 
riai”, didele dalimi gal netgi be 
raščiai... Tie bent suprato, kad 
reikia pasitikėti valstybinę ir 
teisinę kultūrą turintiems savo 
politiniams vadams.

3) Pagaliau, iš coloradiečių 
galėtume pasimokyti ir tinkamo 
įvertinimo to, ką esame pasie
kę gero teisinėje kūryboje. Co- 
loradiečiai ana, ir dabar pasitiki

FLORIDA
Lietuviškos pamaldos

St. Petersburg mieste
Gruodžio mėn. 10 dieną Holy 

Name Church kunigai, Francis 
Dauss ir Malinauskas, atnašavo 
šv. Mišias ir išdalino Šy. Komu
niją. Kun. Dauss pasakė gražų 
pamokslą artėjančių Šv. Kąlėdų 
proga. Lietuvių klubo choras, 
vadovaujamas Povilo Lingio"ir 
jam pritariant vargonais, pamal
dų metu giedojo lietuviškas gies
mes.

Tikiu, kad tai pirmosios to
kios iškilmingos ir tiesiog jau
dinančios lietuviškos pamaldos 
St. Petersburg-Gulfport mieste, 
kuriose dalyvavo daug lietuvių 
kaip čia pastoviai gyvenančių, 
taip ir atvykusių poilsiui.
Karalienės ir karaliaus apvai
nikavimas ir nuvainikavimas
Gruodžio mėn. 12 dieną Lie

tuvių klube, St. Petersburg, kaip 
senai veikianti tradicija iš naš- 
liukių ir našlių tarpo buvo ren
kama klubo karalienė ir kara
lius iš klubui nusipelniusių na
rių, kurie savo darbu ir savo au
komis daug yra prisidėję prie 
klubo įsigijimo bei išlaikymo.

Klubo karaliene išrinkta Van
da Einorienė, o karalium Anta
nas King. Du metus iš eilės klu
bo karaliene buvo Domicėlė Stau- 
pas, o karalium Kostas Dimas.

Klubo pirmininkas A. Karnius 
pasveikino naujai išrinktus ka
ralienę ir karalių, - linkėdamas 
jiems sėkmingo darbo klubui, o 
buvusiems karalienei ir kara
liui padėkojo už jų nuoširdų ben
dradarbiavimą ir atliktus darbus 
klubui. Visi dalyviai naujai iš
rinktus pasveikino plojimais, o 
buvusius taip pat išlydėjo ploji
mais.

Naujai išrinkti karalienė ir 
karalius visus dalyvius pavaiši
no karčiąją ir tortais.

Ta rinkimų proga klubo na
rių ir atvykusių svečių buvo pil
na salė ir visi po gardžių pietų 
linksmai kalbėdamiesi, šokdami 
ir kelias valandas bendraudami . 
laiką praleido. Svečių tarpe bu
vo Anna Masiulienė iš New Yor- 
ko. Ji mielai sutiko padainuo
ti keletą lietuviškų dainų. Klau
sytojai dainininkei nepagailėjo 
katučių. Juozas Jokūbaitis

sios lietuvių išeivijos galios. Ypačiai bū
tina visų veiksniu darni santalka. Todėl 
VLIKas palaiko glaudų ryšį su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene, Amerikos Lietuvių Tary
ba, Lietuvos Laisvės Komitetu ir kitomis 
organizacijomis bei institucijomis, besirū
pinančiomis Lietuvos laisvės byla.

Veikimo sąlygoms sunkėjant, reikalin
ga ne tik sutelktinė, bet ir suderinta veikla. 
Reikia tartis ir susitarti dėl veiksnių repre
zentacijos formų, veiklos glaudos, darbo 
sričių pasidalijimo. VLIKas vertina kiek
vieną pozityvią iniciatyvą, bet ji turi būti 
suderinta su veiksnių vedama bendra po
litikos linija, jų darbo metodais ir būdais. 
Neturime darbo jėgų pertekliaus, kad kas 
sau veikdami be prasmės eikvotume jas. 
Darbų turime tiek daug, kad jų visiems 
užteks. Pastebėję, jog darbas vienoje ar 
kitoje srityje nėra pakankamai ir pavei
kiai atliekamas, tarkimės, kad atsiradu
sios spragos būtų laiku užpildytos. Nedar
na ardo mūsų vienybę ir santarvę. Neieš
kokime priešų savo tarpe. Įsidėmėkime 
jaunosios kartos atstovės Ingridos Stasai- 
tės — Bublienės įspėjimą, pareikštą š. m. 
rugsėjo 18 — 79 d. Tabor Farmoje Įvyku
siame visuomenės veikėjų, spaudos ir ra
dijo darbuotoji} suvažiavime: “Nekovo

kime vardan Lietuvos vienas su kitu!” 
Tautinės atsakomybės jausmas turi mus ly
dėti visose lietuviškojo darbo srityse.

Ryšium su nuolat besikeičiančia tarp
tautinės politikos padėtimi, mes turime 
būti budrūs, apdairūs ir laiku reaguoti/ 
kai yra paliečiami gyvybiniai Lietuvos ar 
lietuviu tautos reikalai. Lietuvos laisvini-, 
mo programa turi būti gerai išstudijuota. 
Nei VLIKo Seimas, nei VLIKo Taryba ne
gali nuodgniai išsvarstyti iškilusias proble
mas. Darbai turėtų būti išnagrinėjami ko
misijose ir jose paruošti planai bei projek-' 
tai perduodami VLIKo Tarybai. Kad Lie
tuvos laisvinimo akcija būtų, labiau sude
rinta. būtini dažnesni veiksnių vadovų 
pasitarimai, o iškilus ypatingai svarbiems 
klausimams — šaukiamos veiksnių konfe
rencijos, Įtraukiant mūsų spaudos žmones, 
nes spauda yra reikšminga viešosios nuo
monės formuotoja.

Jau per daug kalbėta ir vis dar tebekal
bama apie VLIKo reformas. Reformos rei
kalingos kiekvienai gyvai organizacijai, bet 
dažnai persitvarkymai pakerta žmonių pa
sitikėjimą jai. Galima neblogai patobulin
ti darbą ir be didelių persitvarkymų, svar
bu, kad organizacijon būtų įtraukta naujų 
jėgų, bet nepabijokime p*»<**v'7*H. prirei

kus, ir esminių VLIKo sandaros pakeiti
mų. Dalykime visa, kad VLIKas būtų stip
rus ir vieningas, o būdami susiklausę, dar 
laidau sustiprinsime mūsų pastangas Lie
tuvos laisvei atgauti.

1971. XII. 5.
Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
D i e n r a š t i
“NAUJIENA S”

Jos visad rašo
TEISYBE

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KITIMU
I VIENIŲ

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai .parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į "Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu: \ - •

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS > 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-32k9
Rezid. telef.; WAIbroolc 5-5076

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

Rez. tel. 2394683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.:*PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

AVIACIJOS ATSIRADIMAS

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO 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 vai 
antrad-, penktadieni nuo 1—5, tree 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Žodis aviacija yra kilęs iš 
lotynų kalbos žodžio “avis”, 
kas lietuvių kalboje reiškia 
paukštis.

Žmogus, gyvendamas žemė
je, pastebėjo, kad .didelė da
lis gyvių juda pirmyn grei
čiau už jį patį. Atsirado pavo
jus, kad žmogus gali pralai
mėti varžybas dėl greičio gy
viams, esantiems jo aplinkoje. 
Tuo tarpu žmonių tarpusavio 
bendravimo patogumams rei
kalingas galimai greitesnis 
susisiekimas. Kilo mintis, pa
togiam ir greitam susisiekimui 
panaudoti greitus gyvius, kaip 
arklį, dramblį, kupranugarį 
ir kitus.

Panaudojęs greitam ir pato
giam susisiekimui gyvulius, 
žmogus tuo nepasitenkino. Jo 
dėmesį atkreipė paukščiai, ku
rie savo greičiu buvo pranašes
ni už visus kitus gyvius. Ta
čiau žmogaus protas ieškojo 
būdų, kai p savo patogumui 
būtų galima panaudoti paukš
čius, kaip tai padarė su gyvu
liais. .

Laikui bėgant, žmogus pra
dėjo suprasti, kad pagaliau tu
ri būti surasta priemonė, ku
rios savybės atitiktų paukščio 
savybėms. Priėjęs tokios išva
dos, žmogus pradėjo kurti 
prietaisus, kurių pagalba kaip 
paukštis galėtų pakilti Į orą

Pirmieji žingsniai pakilti 
buvo labai nesėkmingi. Ne 
vienas . drąsuolis, norėdamas 
pasekti paukštį, palaužė savo

GRAD1NSKAS
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek: 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: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261S W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’*
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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. tolu WA 5-3099

SUMAŽINTOS * 
KAINOS 

DABAR
PRIEŠ KALĖDAS

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

I----  -............
"PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŽERĖNAS

2047 W. 67tti PL WAIbrook 5-8063

' MOVING
Apdraustas perkraustymae 

iš įvairi y atstumy. 
ANTANAS VILIMAS

z 823 West 34 Place 
Tel.: FRonHer 6-1882

■ ■■■

'SOPHIE BARČUS’
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I Visos programos iš W0PA, 
j 1490 kil. A. M.

i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 

! ryto.
i

Tel.: HEmlock 4-2413
I 7’.j? So. MAPLEWOOD AVE. '

1, CHICAGO. ILL. *K)t>29

i-------~ . ... — --- 7

sparnus. Ta drąsuolių nesėk
mė pagaliau privertė prie įsiti
kinimo, 'kad gimęs vaikščioti, 
negali skraidyti. Net genialu
sis Archimedas, gyvenęs 287 
— 212 prieš Kristų , pastūmė į 
šalį darbą tų, kurie dar nebu
vo nustoję vilties pakilti į erd
ves.

Tik šešioliktam šimtmety 
mokslininkas Leonardas da 
Vinči pradėjo vėl nagrinėti ga
limybę pakilti į orą. Pakilimo 
problemą jis taip bandė iš
spręsti: pagaminus prietaisą 
su nejudomais sparnais, tektų 
dar išspręsti traukos pirmyn 
problemą. Jo manymu prie
taisas, kad ir būdamas sun
kesnis už orą, t ačiau, pasie
kęs reikalingą greiti, pakiltų 
nuo žemės.

Deja, nežiūrint visų pastan
gų pakilimo nuo žemės pro
blema liko neišspręsta iki dvi
dešimtojo amžiaus pradžios.

Kas daryti, kad sunkesnis 
už orą prietaisas galėti] pakil
ti nuo žemės, Leonardo da 
Vinči išsprendė teisingai, ta
čiau negalėjo išspręsti, kaip 
priversti savo prietaisą judėti 
pirmyn iki jis pasieks reikalin
gą pakilimui greiti. Atsakymo 
į šį klausimą laukta ištisus ket- 
veris šimtmečius.

Paukščių laisvas judėjimas 
ore niekuomet nedavė žmogui 
ramybės ir todėl po da Vinči 
nesėkmės pakelti oran prietai
są sunkesnį už orą, žmogui 
kilo mintis pagaminti prietai
są lengvesnį už orą ir juo pa
kilti virš žemės.

Aštuonioliktam šimtmety, 
pietų Prancūzijoje apsigyveno 
popieriaus fabrikantai broliai 
Juozas ir Etienas Mongolfier, 
kurie labai domėjosi mechani
ka ir fizika. Jie pradėjo ban
dymus su pūslėmis, teisingiau 
oro pūslėmis (balionais), ieš
kodami galimybės tokia pūsle 
pakilti nuo žemės. Pirmiausia 
jie pasigamino iš popieriaus ir 
drobės pūslę, pripildytą van
denilio, tačiau tokia medžia
ga nepajėgė vandenilio sulai
kyti. Tuomet tokią pūslę ban
dė pripildyti garais. Tačiau 
garai pūslėje greitai ataušda- 
vo ir bandymas nedavė teigia
mu (rezultatu. .Vienok ši ne
sėkmė neatbaidė brolius nuo 
tolimesnių bandymų ir atkak
liai laikėsi ryžto išrasti prie
taisą, kuriuo galėtų pakilti.

Galvodamas apie tokio prie
taiso pagaminimą, vieną kar
tą Juozas Mongolfier pastebė
jo, kad dūmai iš kaminų kyla 
Į viršų. Neatidėliojant jis pa
siuvo iš seno audeklo pūslę, 
uždegė popieriaus gniužulą ir 
dūmų pripildyta pūslė pakilo 
iki lubų. Mongolfierai manė, 
kad pūslė pakilo dumti kelia-, 
ma, bet ne sušildyto oro. šios 
klaidos Mongolfier’ai tuomet 
nepastebėjo. Tuomet jie , de
gindami šlapius skudurus ir 
vilnas, stengėsi pūslę pripil-

APLANKYS KASDIENA • • •

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligot 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos*’ 
dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 
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.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.-, HEmlock 4-2123 
Rezid. tekhL Gibson 8-6195

Priima ligcmus pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

_ p, Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9—i. 
U5O West 63rd SL, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

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

dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDA8, PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ

MIESTAS ................... -.............. VALST..............................

ZIP CODE __________ __ ,

Siuntėjo Pavardė, Vardas ................... ........ . .......... .................

Adresas: ---- -—.....  —.........-...............—

Aliaskoje, Anchorage mieste, daug įmonių susirenka žiūrėti meti
niu lenktyniv, kuriose rungtyniauja šuny traukiamos rogės. Paveiks
le matome du Šunis prie starto linijos. Vienas Šuo, pasiryžęs laimėti, 
nekantriai šokinėja. Fotografijoje net atrodo, kad jis stovi ant savo 

draugo nugaros.

dyti dūmais. Pūslė 600 kub/ 
metr. talpos, sverianti 250 klgr. 
pripildyta dūmais pakilo iki 2. 
000 mtr. nuo žemės paviršiaus, 
o dūmams atvėsus — nusilei
do už 2 klm. nuo bandymo vie
tos. šis bandymas, atliktas 
1783 m. birželio mėn. 5 d. Da
rydami šį bandymą Mongol
fier’ai vienok pastebėjo, kad 
keliamąją jėgą sudaro ne dū
mai, bet įkaitintas oras, kuris 
daug lengvesnis už šaltą. Tę
siant tolimesnius bandymus, 
apačioje po pūsle buvo paka
bintas įsu pakurom krepšys, 
kad pastoviai palaikytų pūslė
je šiltą orą. šia patirtim nau
dojantis 1804 m. mokslinin
kas Gay —Lussak pūslė paki
lo iki 7.000 mtr. Vėliau pavyko 
pakilti dar aukščiau.

Visiems tiems bandymams 
aviacijos istorijoje skirta žymi 
vieta, nes neapsėjo ir be žmo
nių aukų, nors didelės prak
tiškos reikšmės gyvenime ir 
neturėjo. Priežastis ta, kad 
pūslė nesidavė valdoma ir pri
klausė nuo vėjo.

Lėktuvo išradėjais tenka lai 
kyti brolius Wilbur ir Orwille 
Wright, kurie pagal savo se
nelius, kilme buvo europie
čiai, bet Amerikoje jie tapo 
visiškai amerikoniškos kultū
ros ir dvasios amerikiečiais. 
Daytone jie turėjo dviračių 
dirbtuvę, kurioje dirbdami 
Įgijo nemažai techninio paty
rimo.

1896 [m. rugpiūčio mėn. 8 
d. Lakūnui Otto Lilienthal žu
vus — jo sklandytuvo lūžo vir
šutinė plokštuma, broliams 
Wright tai padarė labai gilų 
Įspūdi ir jie pasinaudodami, 
tuo metu, prieinama literatū
ra, rimtai pradėjo studijuoti 
skridimo problemą. Pirmiausia 
jie pradėjo statybą savos kons
trukcijos sklandytuvus ir juos 
bandyti ore. Pagaliau 1903 m. 
pavyko jiems pastatyti sklan
dytuvą, kuriame įtaisė reika
lingus valdymo prietaisus. 
Šios konstrukcijos sklandytu
vas bandymo metu ore pasi
darė nepaprastai pastovus. Ki
lo idėja, šiam sklandytuvui 
surasti ir Įtaisyti energijos šal
tini, kuris sklandytuvą trauk

tų pirmyn ir duotų galimybės 
ne tik sklandyti bet ir skristi. 
Sklandytuvas prįklauso prie
taisui sunkesniam už orą, tai 
šiuo būdu jau išspręsta Leo
nardo da Vinči pakilimo pro
blema. Kad įsitikinus savo 
sklandytuvo pastovumu, bro
liai Wright atliko virš 1.000 
bandomųjų sklandymų ir tik 
galutinai įsitikinus jo pastovu
mu, nutarė pritaikinti trau
kiamosios jėgos šaltini. Nau
dojami vidaus degimo varik
liai automobiliuose, davė pa
grindą pagaminti aviacinį va
rikli. Propeleris jau buvo iš
rastas, nes bandyta jį pritai
kyti oro pūslėms. Savo jėgomis 
Wright automobilio variklį pa
grindinai perdirbo ir pritaikė 
savo sklandytuvui. Tai pada
rius, sklandytuvas virto lėk
tuvu. 1903 m. gruodžio mėn. 
17 d. motorizuotam sklandy
tuvui pirmą kartą pavyko 
kiek trumpai ir žemai pakilti 
ir tik ketvirtą kartą pavyko 
pakilti nuo žemės ir išsilaikyti 
ore net 59 sekundes ir nuskris
ti 260 mtr. Tai buvo pirmasis 
lėktuvo skridimas aviacijoje. 
Pradedant šiuo iwkiu, visas 
gyvenimas ore pakrypo Į lėk
tuvų statybą ir jų tobulinimą. 
Tūkstančiai žmonių, turinčių 
betkokį patyrimą aviacijos sri 
tyje, Įsijungė Į darbą, šiandie
ninis lėktuvas akivaizdžiai pa 
rodo, koks žmogaus buvo di
dėlis ryžtas ir koks didelis dar
bas atliktas kovoje dėl oro erd
vių. Kiekvienas šiandien, pa
naudodamas lėktuvą, tegul 
peržvelgia savo mintyse tą 
žmogaus kovą dėl erdvių ir pa
sistengia suprasti, kad žemės 
paviršius nuklotas lėktuvų 
laužu ir žuvusiųjų kovoje dėl 
erdviu žmonių kaulais, c. c

Lapkričio 23-čią lietuviai pa 
garbiai nulenkė galvas, prisi
mindami ir tuos, kurie krito 
kovoje dėl Lietuvos erdvių lais 
vės.

Pastaba: šiani rašiniui pa
naudojau aviacijos pulk. Įeit 
Mačiuikos platų mokslinį vei
kalą “Oreivybė”, išleistą Lie
tuvos Aero Klubo.

J. Krygeris

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems savo kostumeriams ir 

draugams

J 0 E’S T A V E R N
JUOZAS SUTKUS

658 W. 35 Street 
Tel. LA 3-1538
   -/

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ VISIEMS LINKI

Lithuanian National Democratic 
Club Valdyba ir Nariai

» _____

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

G ĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai antkžr 

; pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT RAM E NT/1)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
GFLfcS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA I

2443 WEST 63rd STREET į
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 |PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
* J* Telel.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

BUTKUS- VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1 Lm-1 139

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, III. 974-4110

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

iLEONARD BUKAUSKAS IR SŪNŪS j
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
Snuth Holland, Illinoi» I
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Kalėdinės nuotaikos Prekybos Rūmuose i
Kasmet Lietuvių Prekybos .sausio 

Rūmai gruodžio mėn susirin- vienas 
kime pamini ir primena, kad gauti 
jau vėl priartėjo prie kitu nie- išdėstė 
tų pradžios, todėl reikia pa
gyventi švenčių nuotaikomis 
savo narių tarpe. Taip kalbėjo 
Lietuvių Prekybos Rūmų pre
zidentas Kazimieras Oksas 
gruodžio 8 d. Dariaus Girėno 
salėje, 1116 So. Western Ave., 
kur kas mėnesi ivvksta nariu <• < * 
susirinkimai.

Tą dieną Į susirinkimą atsi
lankė- pilna šimtinė narių. Maž 
daug tiek dalyvauja ir kituose 
susirinkimuose. Tai parodo 
kad nariai vra tvarkingi, 
tingi ir aktyvūs. Būtent 
jie domisi direktorių vykdo
mais darbais ir planais.

Ponia Zapolienė buvo pak-'ti. 
viesta pravesti giesmių vakarą 
Ji visiems pritariant sugiedo 
jo: “Sveikas Jėzau gimusis” 
“Tyliąją naktį” ir viena dai-.liai padėti, 
nelė, lyg balso pravalymui. (atidaryta s;

Dir. Jz. Bacevičius kalbėjo So Pulaski, vietos banke, 
apie leidimą pakelti butu nuo
mas, apie naują

1 d. Tuo veikalu kiek- 
poliso laikytojas turi 
pranešimą. Jis plačiau 
šį reikalą, nurodyda

mas jo naudingumą ir Įstaty
mo pakeitimus.

Rūmų sekr Rruno Gramon- 
tas pranešė, kad visi mokės-i 
čių mokėtojai, kurie turi 65 
metus amžiaus ir daugiau jau Į 
gali gauti ntkilnojamojo mo-i 
kesčio palengvinimus nuo 1972; 
m. Tuo reikalu reikia užpil
dyti atskirus 

Į Dir. Petras 
apie nelaimę, 

y* quette Parke.
rvz-1 • x- i, noio Norkaus kad•, . . .du jų senuos nariai 
..... Tai buvo lapkričio 27 d. .Alba-’ 

ny gatvėje. Prašė juos sušelp-l

pareiškimus’*.
Vilkelis kalbėjo) 
kuri Įvyko Mar-i 
Nukentėjo jau-'

vaikai.

REAL
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
T~R ZEMĄIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI3

DEL YKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

Besiruošdamas ateinančiu metu Vasario 16-tos minėjimui, Čikagos Lietuviy Tarybos pirminin
kas Julius Pakalka sukvietė savo bute spaudos atstovus. Iš kairės, apačioje: muzikas Aleksandras 
Kučiūnas, kuris rūpinasi minėjimo menine projrama, kun. A. Stasys, ČLT vicepirmininkas, 
red. M. Gudelis, red. kun. J. Prunskis ir ponia Pakaikienė. Stovi iš kairės: J. Pakalka, J. Vaidelys, 

A. Pužauskas, J. Janušaitis ir V. Butėnas.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233Prekybos Rūmu narys. Tra--------------------------------------- ----
gėdiju ištikusių šeima reikia j (Joinėjosi moterys. Demons-Į 
ne tik užjausti, bet ir materia- • Įrav() du specialistai: vienas’

lain reikalui aiškino, o kitas (Kavaliaus-j 11 klubo viešo kalbėjimo var- 
atidaryta sąskaita adresu nu\sos gabalus (pavvz-ižybas l?ord cify'prekyboscent-

honbn * ... k ». Ty . , :Klausytojai gavo.re. <
buvo du ipa- !>ernįee Kasįirski ir jos 
Buvo išdahn-lluk(.. Karoiina, taip pat Lu. 

laimingais nu-l.ilIc V(.so(a h. jos dukt6 Lueil. 
buvo sumesti |k. p|.;ive(1. ]iehiviškų kal-(li

niu ornamentų gamybos panio 
ir Pramonės mu-

Joseph ir Michaele Pala jis FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

(džius) rodė
Vėliau buvo rodoma, kaipjjr (]ovanu 

•papildomą pagaminami Įvairūs steikai ir 
apdraudą automobiliams iki kiti mėsos gabalai. Tuo ypač

! SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, fll. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

fa i 
kuoti kalakutai, 
tos kortelės su 
meriais, kurie
ir traukiami. Abu kalakutu lai
mėjo ta pati šeima: St. Liubas. 
.Jiems tikrai bus sočios kalėdų

Mokslo

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

' SIUNTINIAI I LiVtUVnĮ

C 0 S M 0 S PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tat. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 6O6C8. — Tel. 254-3320

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

V. V A L A N T I N A S

Visa programa užtruko va
landą. Vėliau įvyko vaišės ir 
pokalbiai, vieni kitiems linkė
jo nuotaikingų Kalėdų šven
čiu ir laimingų 1972 metų!

Kitame narių susirinkime, 
kuris Įvyks sausio mėnesio 
pradžioje, bus renkami penki 
nauji direktoriai. A. Gintneris

Janulis, buvęs 
aldermanus Chi-

Donald 
kandidatu į 
ca g< )s p i e t va k a ri ų -apy Ii nk ė j e, 
pravedė kalėdinę programą ir 
koncertą Ashburn baptistų

- l^rt. David Kaunas iš 
Town of Lake apylinkės baigė 
tankų žvalgj'bos kursus Fort 
Knox. Ky. bazėje.

mokas jaunimui Balzeko 
tuvių Kultūros muziejuje, 
interesuoti registruojasi 
847 — 2141.

Lie
su
tei.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

— Ponia G. Milkerienė iš-} 
rinkta Shields mokyklos Brighl 
ton Parko apylinkėje Tėvų irj 
mokytojų s-gos pirmininke.

4 1 1 -..     ' 1 ■
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujau«i kraustymo 
įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

TRUMPAI 1

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

Malonių Kalėdų švenčių ir gerų Naujų Metų 
visiems savo klientams, draugams ir 

pažįstamiems linki

— Gene Kardas dalyvauja 
jaunių futbolo komandoje 
Orioles. Ta komanda yra 
Archer parko apylinkės nuga
lėtoja. Greg Kardas yra trene
rio pavaduotojas.'

- - Linas Raslavičius iš Mar
quette Parko apylinkės. Illi
nois universiteto Circle cam
pus inžinerijos studentas, pa
kviestas i nacionaline Phi Eta 
Sigma garbės studentų korpo
raciją.

C.orp Michael Aulinskis, 
iš Brighton parko apylinkės, 
sėkmingai baigė jūrininkystės 
mokyklą. San Diego, 
Jis paskirtas tolimesnei 
bai Į t’SS Kitty Hawk. 
Kellv aukšt. mokvkla . c
melus
versitele. 
kienė laukia jo parvažiuojant 
Kalėdoms.

Calif, 
tarny- 

Baigęs 
jis du

studijavo Illinois uni- 
Motina Irena Aulins

.1/. Rosanne, šv. Kazimie
ro vienuolyno seselė ir Marijos 
aukšt. mokvklos meno mokyto 
ja. sausio 15 d. 9 — 11 vai. 
pradės šeštadienines meno pa-

— Akt. Laimos Rastenytės 
giminaitė Lina, 8 metų am
žiaus, nupiešė plokštelės “Sek 
pasaką” viršelį. Toje plokšte
lėje yra L. Rastenytės Įkalbėtos 
pasakos ir kūriniai vaikams, 
Štutgarto simfoninio orkestro 
muzikos fone. Gaunama pas 
leidėją kompoz. Darių Lapins
ką. /

C

— Petras Kielpa. gyy. Chi
cagos pietvakarių apylinkėje, 
kartu su nuoširdžiais sveikini
mais Kalėdų švenčių ir Naujų
jų Metų proga, gavo dovaną — 
metine Naujienų’ prenumera
tą iš savo dukters Idos 
bacher.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
DIDELIS TURTAS — S17,000 nuo 

mos į metus iš atskiru butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

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

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

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

4 BUTŲ gražus mūras ny 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Butz-

ZINA MACKEVIČIENE, 
krautuvės savininkė

4001 So. Campbell Ave., Brighton Parkas

XZXXXXZXXZXrXZXTZirXTXTXZXXZSmSZXZZZXZTZTXXXXXXXXXX  

m Harry Seigan šeima ir visi krautuvės tarnau- g 
h tojai linki visiems draugams ir klijentams h 
S Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų s

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ

sveikiname “Naujienų” Redakciją, 
Administraciją ir visus tarnautojus, narius, 

geradarius ir visus geros valios lietuvius 
Su nuoširdžiausiais linkėjimais

AMER. LIETUVIŲ VAIKO UGDYMO D-JA 
INC. ALVUD

KALĖDOMIS VISUS
LAIMINGŲ NAUJŲ

SU ŠVENTOMIS
SVEIKINA IR

METŲ VISIEMS LINKI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ BRIDGEPORT!

Valdyba ir Nariai
4 — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL. — WEDNES., DECEMBER 22, 1971

SEIGAN C0.
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ 

Visi pardavėjai kalba lietuviškai

4630 So. Ashland Ave. Chicago, III 
Telef. YArds 7-1272MI XXZ.innrXXXZXXZXXXZXXXZXXXXXXZXXXXXXXZXZZXXXXXXXXXXXXXX

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems savo klientams ir draugamsHEATING CONTRACTOR

DOMAS ŽUKAUSKAS, Sav. 
HEATING & SHEET METAL

— Paulina Vaifaitienė 
puošė savo meniškais 
mentais kalėdinę eglutę Ame
rikos Lietuvių Tarybos būsti
nėje , 2606 W. 63rd'st, Chica
go. Ill. 60629. Ten dabar darbo 
valandomis lankosi daug lie
tuvių pasirašyti peticiją pro
testuojant prieš Lietuvos oku
paciją. žmogaus teisių panei
gimą ir S. Kudirkos nuteisima.

— Gubernatorius Ogilvie ii’ 
Illinois Agrikultūros Departa
mento viršininko kvietimu, 
Lietuvos Generalinis Konsu
las J. Daužvardienė dalyvavo 
pirmoje Illinois Valst. maisto 
produktų parodoje, priėmime 
ir vakarienėje. Vakarienės 
metu, jai teko sėdėti prie vie- 

Northern Illinois 
(De Kalb, 
Išsikalbėta 

lietuvius, ir,
apie valgius. To 

universiteto maisto 
tiekimo direktorius žadėjo pa
ruošti specialią lietuvišką 
karienę profesoriams ir 
deniams.

no stalo su 
Universiteto 
viršininkais. 
Lietuvą 'ir 
dienos tema, 
pasėkoje,

pa-
orna-

III.,) 
apie 

tos

4444 So. Western Ave., Chicago, IL 60609 
TeL: VI 7-3447

Vietoj Kalėdiniu sveikinimu, aukoju Naujienoms $15. 
žiemos švenčiu — Kalėdų proga sveikinu visus gimines, 
prietelius ir geros valios lietuvius. Linkiu visiems linksmai 

praleisti Kalėdų šventes ir laimingai sutikti 
Naujuosius Metus.

JUOZAS MOCIŠKIS

3449 So. Lituanica, Chicago, III. 60008

va
šiu-

Praeita trečiadienį, 
tavos Gen. Kons. J. Daužvar- 
dienė dalyvavo tradiciniame 
Chicagos Mero ir ponios Daley 
priėmime Chicagos konsula- 
rinio korpuso narių pagerbi
mui. Balckstone viešbutyje. 
Didžiulė Lietuvos trispalvė iš
kilmingai buvo išstatyta tarpe 
kilų Chicagoje oficialiai atsto
vaujamų tautų vėliavų. Minia 
tūrinėje formoje, tos vėliavos 
puošė turtingą vaišių stalą, 
virš kurio sukosi spalvingas 
pasaulio globusas. Meras ir 
ponia bei Konsidarinio Kor
puso dekanas R. Gaxiola retu 
šiltumu sutiko ir pasveikino 
naujausią konsularinio korpu
so narę Daužvardįenę.

Lie-

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

Į HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320SIĄ W. 95th St.

GA 4-8654

nan fam

A
INSWRAMtrL - J

State Farm Fire and Casualty Company

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

Benediktas Stelmokas, 
Alfonsas Pinkus, Bronė Alu- 
sienė ir Martha Gečienė, gyv. 
Marquette Parko apylinkėje 
gavo Amerikos pilietybę.

— Paul Gudonis, Rice aukšt. 
mokyklos mokinys, dalyvavo 
tos mokyklos vaidinime “The 
Odd Couple”.

— Pvt. Barry Butkus iš Ro- 
selando apylinkės baigė admi
nistracijos kursus Fort Ord. 
Calif., armijos bazėje.

— Karen Jakaitis, gyv. Chi
cagos pietvakarių apylinkėje, 
už pažangumą moksle ir pavyz 
dingą elgesį Įrašyta į Jonės ko
mercinės mokyklos garbės stu
dentų sąrašus ir Įteiktas tradi
cinis ženklas.

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

2 PO 4 MŪRINIo, ssiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ton Parke.

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

PUIKUS BUNGALOW, į 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. > 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar-
quete Parke. J

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

Įrengtas 
nžim-

butai

APYNAUJIS 2-ju butų gražus mūr, 
po 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500. .

6 KAMB. MŪR., moderni virtuve 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. S52.000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 ■ ■

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Ramentas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsių 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

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

NAUJIENAS
TEVYl OQLTB—■

Lfehnw txc pėda r ptrdorAi 
r protu miiso tirtai per

NAUJIENA


