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PRANCŪZIJA RENGIASI PARDUOTI 
ARABŲ ŠALIMS MODERNIUS GINKLUS

Prezidento R. Nixono taikos planas
BEIRUTAS. — Libano laikraštis “An Nahar” skelbia savo 

Washingtono korespondento žinią, kad prezidentas Nixonas atei
nančių metų pavasarį darys žygių užbaigti Viduriniųjų Rytų 
konfliktą. Prezidentas esąs pasirengęs vykti į Egiptą ir Į Izraelį 
ieškoti taikoj. Jis norįs tapti “taikintoju” ne tik Indokinijoje, bet 
ir Viduriniuose Rytuose. Tik didesni konfliktai prie Izraelio-Siri- 
jos sienos arba Egipto grįžimas į karo veiksmus galįs sutrukdyti 
prezidento Nixono planus.

Kitas Libano laikraštis, pran
cūzų kalba leidžiamas “L’Orient- 
Le Jour” praneša iš Paryžiaus, 
kad Prancūzija nutarusi atšauk
ti suvaržymus pardavinėti Vidu
riniųjų Rytų valstybėms gink
lus. Jei tas pasitvirtintų, pran
cūzai atnaujintų ginklų siuntas 
arabų valstybėms-ir Izraeliui. 
Du prancūzų prezidento Pompi
dou sudaryti komitetai svarsto 
ginklų pardavinėjimo galimus 
padarinius vidaus ir užsienio po
litikoje.

Neseniai Paryžiuje lankėsi Li
bijos premjeras Abdel Salem 
Jalloud, kuris gavęs pažadą iš 
prancūzų vyriausybės, kad ji 
parduos arabams ginklų, nes 
Amerika jų parduodanti Izrae
liui.

Suvaržymų atšaukimas būtų 
naudingas ir Izraeliui, kurio ka
ro aviacija.praeityje buvo gink
luota prancūzų lėktuvais. Izrae
lis stato pats Mirage lėktuvų 
modelius, kurių planus jis ga
vo iš šveicaro inžinieriaus, ku
ris neseniai buvo paleistas iš ka
lėjimo, kur atliko dalį bausmės 
už lėktuvų planų pardavimą.

Prancūzija po Amerikos - ir 
Sovietų Sąjungos yra didžiausia 
ginklų gamintoja. 1971 metais 
ginklų eksportas Prancūzijai su
darė ketvirtadalį viso ekporto. 
Ginklų pirkliai spaudžia vyriau
sybę nuimti suvaržymus, nes jų 
sandėliai pilni modernių ginklų. 
Neseniai Prancūzija ir Britanija 
atmetė Egipto prašymą parduo
ti jam naujų,- bendrai statytų, 
Jaguar lėktuvų ir Chieftain tan
kų. Britai sutinka parduoti Cen
turion tankus ir Rapier gynybos 
raketas.

Jei Prancūzija tikrai imtų 
pardavinėti ginklus arabų vals
tybėms, Amerika greičiausiai 
prašytų nesiskubinti ir leisti dar 
kartą pabandyti surasti kelius 
į taiką. Amerika neprieštarau
ja -dėl Prancūzu ginklų pardavi
mo Irakui, Libanui ar Saudi 
Arabijai, bet ji nepritaria’“fron
to linijos” arabų valstybių gin
klavimui. *

IŠ VISO PASAULIO

PASITRAUKĖ GYNYBOS SEKRETORIUS
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas, užtikrintai lai

mėjęs rinkimus, rengiasi padaryti vyriausybėje daug pakeitimų. 
Jis jau lapkričio 8 d. paprašė, kad risi jo vyriausybės nariai, agen
tūrų direktoriai, Baltųjų Rūmų štabo nariai paduotų atsistatydi
nimo pareiškimus. Tokių pareiškimų jis gavo virš 2,000. Dabar 
jam belieka pranešti valdininkams, kurių pareiškimą jis nutarė 
priimti. Tokį oranešimą jau gavo butų ir miestų statybos sekre
torius George Romney.

Mirė Liuda Purėnienė
VILNIUS. — Lapkričio 17 d. 

Kaune mirė Liuda Vienožinskai- 
tė-Purėnienė, žinoma visuome
nės veikėja, teisininkė. Lietu
vos seimo atstovė. Ji buvo 89 
metų.

Advokatė Purėnienė buvo gi
musi Dačiūnų k., Obelių valsč., 
Rokiškio apskrity. Baigė Min
taujos gimnaziją ir Petrapilio 
universiteto teisės fakultetą. Ak
tyviai dirbo socialdemokratų or
ganizacijose, buvo socialdemo
kratų frakcijos narė Petrapilio 
lietuvių seime ir Lietuvos sei
me. Daug rašė Kultūroje, Lie
tuvos žiniose, Socialdemokrate, 
Mintyje.

BUDAPEŠTAS. — Sovietų 
komunistų partijos vadas Brež
nevas atvyko draugiško vizito j 
Vengriją.

PARYŽIUS. — Sovietų gyny
bos ministeris maršalas Grečko 
atvyko Prancūzijon šešių dienų 
vizito. Tai pirmas jo oficialus; 
vizitas Vakarų valstybėje.

SAIGON AS. — Pietų Vietna
mu! trūksta technikų, aviacijos 
ekspertų. Jų ieškoma per Sai- 
gonb laikraščius. Kai kurios 
Amerikos bendrovės siūlo tos 
rūšies -specialistams darbus Pie
tų Vietname.

TEL AVIVAS. — Izraelio 
žvalgybos valdininkai, patyrę 
naujas žinias apie nacių veikė
ją Bormaną, abejingai į jas žiū
ri. Skeptiškas ir ir Vienos žydų 
dokumentacijos centro vedėjas 
Simon Wiesenthal, sugavęs daug |jes 
nacių karo nusikaltėlių.

BANGKOKAS. — Tailandijos -rininkams. šikoalicija Austra- 
yaldžią .paskelbę.. dekretą, ku
ris draudžia užsieniečiams turė
ti biznius teisės, architektūros, 
reklamavimo ir statybos pramo
nėje. Už dviejų metų 12 pra
monės šakų turės būti tik tailan
diečių rankose. Užsieniečiai, ku
rie šį potvarkį sulaužys ar tai- 
landiečiai, kurie jiems padės, bus 
baudžiami 25,000 dol. baudomis.

AUGUSTA. — Praėjusį šeš
tadieni Maine valstijoje baigėsi 
briedžių ir stirnų medžiojimo 
sezonas. Paskutinę dieną žuvo 
du medžiotojai, kuriuos jų drau
gai palaikė už briedžius. Per se
zoną žuvo 3.

SEDULAS. — Prez. Park P. 
Korėjoje uždraudė visiems “su
sitepusiems politikavimu” kan
didatuoti į numatomą elektorių 
kolegiją. Į ją bus išstatyti tik 
tokie kandidatai, kurie remia 
naujos konsti; rijos numatytas 
reformas.

LOS ANGELES. — Trijuose 
Amerikos miestuose: Los An
geles, Philadelphijoje ir New 
Yorke žymiai padidėjo jaunų 
gaujų nužudymai, šiemet jau 
nužudyti 102 gaujų nariai. Su 
sužeistaisiais, bandymų nužudy
ti svetimos gaujos narius bu
vę virš 300. Daugiausia paliesti 
juodieji ir Pietų Amerikos kil
mės jaunieji amerikiečiai.

NEW YORKAS. — Miesto 
valdyba ateinančiais metais nu
mato pastatyti didelę susirinki
mų salę. Miesto valdžia kviečia 
respublikonus ir demokratus 
1976 metų konvencijas organi
zuoti New Yorke. Salė būsianti 
didesnė, modernesnė už visas ki
tas panašias sales.

NEW YORKAS. — Sužinojusi 
apie savo nuogas fotografijas 
italų “Playmen” žurnale ponia 
Kennedy - Onassis pareiškusi 
“Newsweek” žurnalui: “Tai ne
liečia mano tikro gyvenimo su 
mano vaikais ir vyru. Ponas Ona- 
sis pridėjęs, kad proga padaryti 
tokias fotografijas Scorpio salo
je tikrai dažnai pasitaikanti. “Ir 
aš turiu nusiimti kelnes, prieš 
užsidėdamas plaukiojimo kelnai
tes”, pareiškė Onassis.

Dar neaišku, kas bus naujas demokratų partijos nacionalinio komiteto pirmininkas, pasitraukus 
sen. McGovern pastatytai poniai Jean Westwood. Svarbiausieji kandidatai, iš kairės, yra šie: Ro
bert McNair, buvęs Šiaurinės Carolines guberna'orius, Robert Strauss iš Texas, buvęs demokra

tu komiteto iždininkas ir Joseph Crangle, New Yorko demokratų pirmininkas.

ARTĖJA AUSTRALIJOS ’ RINKIMAI
F S

SYDNeJUS. — šių metų rudenį įvyko vis<eilė demokratinių 
valstybių rinkimų: Amerikoje, Kanadoje, V. Vokietijoje, Japo
nijoje, N. Zelandijoje. Gruodžio 2 dieną parlamentą rinks Aus
tralijos balsuotojai. Jau vyksta karšta rinkimu kampanija, kur 

.kandidatų kalbos dažnai trukdomos priešingos-'nuomonės klausy- 
'tojų. Australijos darbo unijų federacijos pirmininkas ir kitas 
unijos veikėjas padavė Į teismą New South .Wales premjerą Sir 
Robert Askin, kuris unijų vadus vienoje kalboje pavadinęs “para
zitais”. ■ įį;

Šiuo metu Australiją valdo 
dviejų partijų koalicija: konser- 
vatoriška liberalų partija ir “ša- 
__ partija, kuri atstovauja 
turtingiems ūkininkams ir dva-j

Įiją valdo i jau 23$ metai, tačiau 
šiais metais laimėti tikisi dar- 
biečiai, kurių viltis labai suža
dino darbiečių laimėjimas Nau
joje Zelandijoje.

Australijos premjeras William 
McMahon savo kalbose giriasi 
padidinęs šalpos privilegijas, su
mažinęs mokesčius. Jis nurodo, 
kad Australijos ekonomika yra 
stipri, bedarbių nedaug.

Jo konkurentas, darbietis 
Gough Witlam, žada savo rin
kimų kalbose dar daugiau ekono
minių laimėjimų. Jis žada pa
naikinti karinę prievolę, žada pa
sitraukti iš Singapūro ir Malai
zijos gynybos sutarties ir žada 
peržiūrėti susitarimus su AiAe- 
rika dėl kariniu bazių Australi
joje.

Nesant tikrai rimtų politinių 
skirtumli kampanijoje dažnai 
įsileidžiama jxasmeniskumus. 
Rinkimuose svarbiausia*- laimi
kis yra 125 vietų Atstovų Rū
mai, kur šiuo metu liberalų ir 
šalies partijos turi septynių at
stovų persvarą. Viešosios opini
jos institutai skelbia, kad dar- 
biečiai gali šiuos rinkimus 
mėti.

lai-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

O šeši Amerikos karo lėktu
vai, padėdami P. Vietnamo ka
riuomenei^ migyje prie Hoi An, 
15 mylių i pietus nuo Da Nan- 
go, netyčia puolė apgyventą sri
tį, kur. 19 civilių žuvo ir 29 buvo 
sužeisti. Karinė vadovybė veda 
tardymus.

♦ šiandien prezidentas Nixo- 
nas susitinka su Pietų Vietna
mo prezidento Thieu specialiu 
atstovu Nguyen Phu Due, kuris 
atvyko Į Washingtona išdėstyti 
Saigono vyriausybės pageidavi
mų Paryžiaus taikos deryboms. 
Saigone ambasadorius Bunker 
painformavo prezidentą Thieu 
apie Paryžiaus derybų eigą.

♦ šiaurinė Airijoj, netoli Ai
rijos pasienio, teroristai apšaudė 
britų kareivių pozicijas minos
vaidžiais.

Sunku paruošti 
tikslų žemėlapį

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų sekretorius Waldheimas 
nutarė šiais metais nebeišleisti 
JT pasaulinio žemėlapio, nes tiek 
daug valstybių ginčijasi dėl te
ritorijos. JT žemėlapius ruošia 
egiptietis Bahy Hefny, kuris 
tvirtina niekad nepataikaująs 
jokiai valstybei, bet dirbąs vi- 
soiAs pasaulio tautoms.

Paskutinis JT žemėlapis, iš
leistas 1971 m. balandžio mėn., 
parodo Korėjas, abu Vietnamus 
ir Vokietijas sujungtas į vieną 
valstybę.

Žemėlapių leidėjų sunkumus 
patvirtina, Čikagos John Leve- 
renz iš Rand McNally bendrovės. 
Daug sunkumų sudaro Rodezija, 
Pietų-Vakarų Afrika, kurią val-

♦ Italijos savivaldybių rinki
muose krikščionių demokratų 
atstovai kelias vietas pralaimė
jo, tačiau kitos koalicijos parti
jos išlaikė savo pozicijas.
♦ Kanados premjeras Trudeau 

paskelbė savo ministerių kabi
neto pertvarkymą. Dešimt mi
nisterių skiriami kitom pareD 
goms, aštuoni įtraukti visai nau
ji-

♦ Evangelistas Billy Graham 
Indijoje aplankė premjerę Indirą 
Gandhi ir jai perdavė prezidento 
Nixono viltis, kad Amerikos san
tykiai su Indija pagerės.

doP. Afrika, nors Jungtinės 
Tautos joms tos teisės nepripa
žįsta. Sunku nustatyti sienas 
tarp Indijos ir Pakistano, tarp 
Hondūro ir Nikaragvos.

JT paskutinis žemėlapis rodo 
sieną tarp Izraelio ir arabų, ei
nančią 1949 metų karo paliaubų 
linija, šiuo metu nauja siena 
yra neaiški. Sunkumų sudaro 
naujos valstybės, kaip Bengali
ja. Kitos valstybės pakeičia sa
vo pavadinimus, kaip Ceylonas, 
pasivadinęs SriLanka. Kambo- 
dija tapo Khmerų respublika, 
vardą keisti ketina ir Filipinai. 
Visa tai apsunkina žemėlapių 
leidėjų darbą.

Daugiau moterų 
JAV karo aviacijoj 
WASHINGTONAS. — Ameri

kos karo aviacijoje moterų skai
čius per ateinančius 5 metus pa
kils iš 14,200 iki 44,700. Moterų 
aviacijos jėgų — WAF — virši
ninkė, brig. gen. Jeane M. Holm 
pareiškė spaudai, kad ir atei
tyje, nors daug pareigų katego
rijų bus moterims atidarytų, mo
terys nebus lėktuvų pilotais, 
bombonešių Įgulos nariais, navi- 
gatoriais ar radijo operatoriais. 
Net ir Izraelio kariuomenėje jos 
tokių pareigų neina.

Praeity Sovietų Sąjunga ban-

Niekas nežino, 
kur dingo Cooper 
SAN DIEGO. — Pernai Padė

kos dienos išvakarėse nedidelio 
ūgio, nebejaunas vyras, pasiva-1 
dmęs D. B. Cooper, iššoko iš kę- ’ ^ė įtraukti moteris Į kovos da- 
leivinio lėktuvo su Northwest iinįUS; tačiau vėliau ta praktika 
Orient bendrovės sumokėtais nutraukė 
jam 200,000 dol. Jis nusileido 
kažkur tarp Oregono ir Wash
ington© valstijų, miškais apau-1

Vakar ABC radijas pranešė, 
kad nauju gynybos sekretoriumi 
prezidentas nutaręs paskirti svei
katos, švietimo ir šalpos sekre
torių Elliot Richardson, o jo vie
ton skiriamas biudžeto Įstaigos 
direktorius Caspar Weinberger.

Prezidentas Nixonas pirma
dienį pranešė spaudos atstovam, 
kad visi nauji kabineto nariai 
bus glaudžiame ryšyje su Bal
taisiais Rūmais ir su preziden
tu. Bus panaikinta daug vietų, 
atskiri kabineto nariai turės di
desnę atsakęmybę ir daugiau 
darbo. Praėjusių rinkimų pre
zidentui duotos mandatas ne
reiškia, kad bus galima susting
ti vietoje, bet bus bandoma vy
riausybę padaryti lankstesne, 
veikiančia pagal žmonių pagei
davimus.

Prezidentas išblaškė Washing- 
j tono gandus, kad i aukštas vie-

Aviacijos Štabo viršininkas itas bus Pabirtas buvęs iždo se- 
gen. John Bvan Įsakė, kad nuo'kretorius John ^^lly ir New 

gūsiuose kalnuose Nuo to laiko saus*° 1 d- moterys gali prašy-1 orko gubernatorius Nelson 
gūsiuose Kainuose. x\uo to laiko,® H J (Rockefeller. Jie nėra numatyti

jokioms valdžios pareigoms, pa-dar penki orą piratai bandė pa-į^’ kovos uždavinių paskyrimų, . . . . * - . • . ■ fooiCll O>’ F i n c’lz'tri'i Yvi o i b LISmėgdžioti jo'pabėgimą, tačiau ^aci^u ar.tie Pakyrimai rejškė prezidentas 
duodami, jis nesako. Kiekvienas] "J1 -S Preziaencas-

■ . .-s į-v • pareiškimas bus syą^stomąs .in-
Fęderalįnė Aviacijo^idminls- -dividualiai: Moterys'galė^dirb- 

tracija tiki, kad Cooper žuvo ir fį radaro ginklų, raketų remori- 
jo kaulus kada nors užeis koks, to darbuose. Daugiau moterų 
medžiotojas ar grybautojas.1 bus skiriama Į oro tarnybą, ry- 
Apie Cooperį eina visokios kai- šių, elektronikos, aerodromų 
bos. Fresno radijo stotis dažnai kontrolės tarnybas, 
groja dainą-legendą: “Story of 
D. B. Cooper”. Toje dainoje jis 
parodomas, kaip mirštantis 
nuo nepagydomos ligos vargšų j 
žmonių draugas, išdalinęs visus 
pinigus neturtingiems ir savo 
sergančiai motinai. Kalifornijo
je galima pirkti marškinių su 
užrašu; “D. B. Cooper, Where 
Are You?”.

nė vienam nepavyko.

Meksikos banditai
nemažina veiklos

? : Vakar prezidentas ilgai posė
džiavę šu sen. -Robert Dole, res
publikoną partijos nacionalinio 
komiteto pirmininku, su respu
blikonu vadu Atstovu Rūmuose 
Gerald Ford, su iždo sekretoriu
mi George Schultz ir su Baltųjų 
Rūmų štabo nariu Charles Col
son, kuris laikomas politinių ope
racijų ekspertu.

Ar JT sumažins

Du Seatle, Wash., vyrai sėdi 
kalėjime už apgavystę. Jie pa
pasakojo Los Angeles žurnalo 
“LA” savininkui ir redaktoriui 
“Cooperio istoriją”, už kurią iš 
leidėjo gavo 30,000 dol. ši 4,000 
žodžių istorija buvo iliustruota 
Cooperio fotografijomis. FBI iš
aiškino, kad žmogus, kuris pri
statė laikraščiui kaip Cooperis 
ir jo pagalbininkas yra abu Bre
merton, Wash., gyventojai, pa
vardėmis Murphy ir Lewis. Ki
ti laikraščiai irgi gavo laiškų iš. 
“Cooperio” ar iš jo “brolio”. Tik
rasis oro pirato D. B. Cooper li
kimas lieka paslaptis.

MEKSIKA. — Meksikos vy
riausybė susirūpinusi, kad kal
nuotoje Guerrero provincijoje 

i partizanu veikla nemažėja, bet 
didėja. Niekas tikrai nežino, kas 
tie partizanai yra, kokioms gru- 
oėms jie priklauso. Vyriausybė 
bando irodinėti, kad ginkluoti 
vyrų būriai Guerrero kalnuose 
yra paprasti kriminaliniai ban
ditai, kurie plėšikauja, augina 
marijuana ir iš to pragyvena. 
Kairiosios pogrindžio revoliuci
nės grupės tvirtina, kad parti
zanai yra Meksikos jaunimas, 
siekiąs naujos ' revoliucijos ir 
naujos tvarkos Meksikoje.

Ši rudeni Meksikos kariuome
nės daliniai turėjo su banditais 
kelis susikirtumus. Žuvo 44 ka
reiviai, tačiau buvo paimta 19 
banditų Į nelaisvę. Iš belaisvių 
apklausinėjimu patirta, kad ban
ditų Guerrero kalnuose yra apie 

1100. Jie tačiau sukelia Meksi
kos vyriausybei, kuri save laiko 

I labai pažangia, daug nemalonu- 
|mų. Apie partizanų veiklą Mek- 
. sikoje ypač daug rašo Europos 
laikraščiai, pakenkdami geram 
Meksikos vardui.

DUBLINAS. — Airijoj suim
tas slaptos airių armijos vadas 
Sean MacStiofain. kuris jau 10 
dienų badauja, buvo iš ligoninės 
perkeltas į kariuomenės stovyk
lą. Prieš jo suėmimą airiai pro
testuoja visame pasaulyje.

WASHINGTONAS. San 
___  Francisko aerodrome rasta di- 

Pirmadieni George Romney paskelbė ddė hašj^o siunta verta pusant- 

ro milijono dol. HaSiš# surado 
specialiai tam darbui treniruo
tas šuo.

spaudai, kad jis pasitraukia iš butu ir 
miestu statybos sekretoriaus pareigu. 
Jo atsistatydinimą prezidentas Nixo- 

nas jau priėmęs.

Amerikos duokles
NEW YORKAS. — Šia savaitę 

Jungtinės Tautos turėtų balsuo
ti dėl Amerikos pageidavimo su
mažinti jos mokamus Jungti
nėms Tautoms Įnašus. Amerikai 
šis klausimas yra principinis, nes 
vienoks ar kitoks JT sprendimas 
nesudarys didelio skirtumo tur
tingai valstybei, kaip Amerika. 
Tarp dabar mokamų Įnašų ir tarp 
sumažintų mokėjimų susidary
tų, gal, 13 milijonų dol. skir
tumas.

JT pradžioje buvo sutarta, kad 
valstybės moka savo duokles or
ganizacijai pagal savo “pajėgu
mą mokėti”. Pradžioje Amerikai 
buvo skirta mokėti 19.89', viso 
JT biudžeto, vėliau mokėjimai 
buvo sumažinti iki 39.89 G . Dar 
1948 m. Amerikos mokėjimai su
mažėjo iki 33.3G, o po 1957 
metų Amerika mokėjo 31.52', 
viso IT biudžeto.

Amerika reikalauja, kad jos 
mokėjimai būtų sumažinti iki 
25', biudžeto, nes ateinančiais 
metais į JT įstos abi Vokietijos, 
kurios prisidės prie JT išlaiky
mo. Sumažinus Amerikos Įna
šus, kitoms valstybėms jie ne
padidės.

Amerikos delegacijos nariai 
žino, kad Jungtinės Tautos ame
rikiečiu visuomenėje neturi ge
ro vardo. Amerikos pažiūros ir 
siūlymai dažnai .IT yra atmeta
mi. Jei bus atmestas ir šis pa
geidavimas sumažinti duokles, 
kongrese ir visuomenėje gali at
sirasti labai neigiamas nusista
tymas JT atžvilgiu. JT organi
zacijai tas galėtų tik pakenkti.
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Paskut*niai

Ankstyvo rudens šalna pakando žiedą, 
kuriuo dar ilgai galėjome džiaugtis

Nulinko galva ant krūtinės, kuri niekada nebepakils, ir Tavo 
akių skaidrus mėlynumas nebeprimins mums tyro tėviškės dan
gaus, kurį Tu taip mylėjai.

Tavo kilni siela, balto balandžio pavidalu, pakilo į aukštumas 
ir sužibo skaisčia žvaiždute danguje, kuri savo spinduliais ap
švies mūsų skautybės tolimus kelius.

Tu niekuomet nesiskundei ir savo rūpesčių nekrovei kitiems 
ant pečių, bet rūpinais kitais ir savo šypsena lengvinai kitų var
gus. Tu visuomet buvai linksma ir, jei kur buvo kokių sunkumų, 
bandei juos sušvelninti ir pašalinti

Skautybė buvo Tavo idealas

GIMTOJI TROBELE LIETUVOJE
IŠ 1972 M. KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ SERIJOS 

Išleido Vydūno Jaunimo Fondas.
Vlado Vijeikio piešinys

vimo Prezidiumui registracijos 
ar kandidatų siūlymų žinias; Su
važiavimo Prezidiumas nėra Įpa
reigojamas pateiktas žinias tik
rinti papildomu susirašinėjimu.

Tuntininkai-ės, vietininkai-ės 
ir kiti-oš vadovai-ės vietovėse 
prašomi skubiai painformuoti, ki-

j įsiregistruoti į Clevelande vyks
tantį Liet. Skautų Sąjungos 1972 

i m. visuotinį korespondencinį su- 
j važiavimą. Piranija praneša, 
kad, atsižvelgiant j tai, pagal 
LSS Suvažiavimo Nuostatų 4 str. 
papildomai nustatoma LSS 1972 . .
m. Suvažiavimo datų reikalu tus vadovus ir vadoves bei skau- 

tininkus-es, kurie tune teisę da
lyvauti, bet ja dar nepasinaudo
jo dalyvauti LSS 1972 m. Suva
žiavime, kad ko skubiausiai už
siregistruotų !

Registravimosi sąlygos nepa
keičiamos. ;

Registruojantisnebūtina nau
dotis išsiuntinėtomis registr. 
formomis (nors patartina jas 
naudoti), bet reikalaujamas ži
nias Prezidiumui būtina pateik
ti jš karto.

taip:
a) atitinkami vadovai-ės ir 

skautininkai-ės LSS 1972 m. Su
važiavimo dalyviai-ėmis gali re
gistruotis ligi tol, kol LSS 1972 
m. Suvažiavimo Prezidiumas 
siuntinės balsavimo medžiagą to 
Suvažiamimo dalyviams bal
suoti; vėliau pareiškę norą re
gistruotis, gali būti neberegis- 
truojami;

b) LSS 1972 m. Suvažiavimo 
dalyviai-ės kandidatus Suvažia
vimo rinkimams pasiūlyti gali 
ligi tol, kol Suvažiavimo Prezi
diumas skelbs galutinį kandida
tų sąrašą;

c) LSS 1972 m. Suvažiavimo 
Prezidiumas galutinį rinkimams 
kandidatų sąrašą paskelbia apie 
š. m. gruodžio 1 d. ir po to vykdo 
balsavimus;

d) asmens, registruodamies 
pagal šį papildomą pranešimą 
dalyvauti LSS 1972 m. Suvažia
vime, lieka visiškai atsakingi už 
jų pačių pateiktas LSS Suvažia-

asmenų. Bet labai svarbu, kad 
niekas neliktų atskirtas, kas pa
gal priimtą tvarką gali dalyvau
ti, bet dar neužsiregistravo. To
kie ir tokios labai nuoširdžiai 
raginami dalyvauti ir tuoj re
gistruotis !

Šį' pranešimą skaitę — skai
čiusios labai prašomi tučtuojau 
savo vietovėse, pirmiausia savo 
tuntuose, vietininkijose bei vie
netuose patikrinti, kas neužsire
gistravo.

lams siekti, laiškuose pareikš
tas mintis, pastabas ir bet kokį 
dėmesį Fondo darbui, širdingai 
dėkojame.

Linkime tyro džiaugsmo Ka
lėdų šventėse, laimės ir pasise
kimo Naujuose Metuose.

Su tikra padėka ir pagarba 
Vytautas Mikūnas, 

Fondo Valdybos Pirmininkas
čekius malonėkite rašyti: Vy

dūnas Youth Fund, Inc 
šiuo adresu: Vydūnas Youth 
Fund, Inc., % Mrs. D.' Eidukas, 
4629 So. Mozart Ave., Chicago, 
Ill. 60629”.

invento-

vienetų, 
vadovus-

todėl likusios skautės Tavo 
brangiam atminimui turėsime 
visomis jėgomis stengtis atlikti 
ne tik mūsų pačių pareigas, bet 
ir Tavo neužbaigtus darbus.

Nors ir didžiausiame nuliūdi- 
vyras 
sūnus 

Bu_ į Andrius ir dūktj Valytė, bet jie 
nepalūš, o tęs toliau Tavo pra
dėtą darbą. Juk neveltui ąžuo
las vaizduoja lietuvių stiprybę 
ir atsparumą visoms audroms.

Tu su šypsena mus palikai ir 
su šypsena mus pasitiksi...

Lietuviškos rūtelės šakelė ir 
Gedimino pilies papėdės akme
nėlis teprimena Tau tėviškę ir 
teduoda Tau amžiną ramybę il
sintis svetimoj žemelėj.

ps. Lionė Vilimienė, 
Palangos tuntas,

Los Angeles

Dar Lietuvoje pradėjai skau- 
tauti ir buvai labai aktyvi skau
tė korporantė Kauno universi
tete. Nežiūrint II-jo Pasaulinio 
Karo, skautybės dvasios nepra
radai. Visą laiką buvai ideali,7116 ^ko Tavo myninas 
skautė ir niekuomet nenukrypai 1skautininkas "Valentinas 
nuo tiesaus skautijos kelio 
vai kilni asmenybė ir savo jau
tria siela dirbai skautijos gero
vei iki pat paskutinio atodūsio. 
Priklausei Lietuvių Skautų Są
jungai, Akademiniam Skautų 
Sąjūdžiui. Dirbai atsidėjusi Ra
miojo Vandenyno Rajono Pa
langos tunte, buvai vyr. skaučių 
Kunigaikštienės Gražinos būre
lio vadovė. Tuščia ir nyku 
tame būrelyje be Tavęs...

Miela Sese. Tu nepalikai 
su vienu 
sų tarpe 
idealai.

Skautininkas
VYTAUTAS MIKŪNAS,

Vydūno Jaunimo Fondo Valdybos 
Pirmininkas

liko

mu 
mūTavo dvasia liko 

Tavo meilė, siekiami

rūtelės šakelė ir pra-Nulinko 
virko tėviškės beržęlis šalia, ke
lio, kad jau Tu niekad jų neap
lankysi, savo švelnia ranka jų ne
paglostysi... Tu labai mylėjai 
savo brangią tėvynę, dėl kurios 
darei viską, ką tik galėjai, ir 
dali kančios nešei su visa Lietu-

Išeidama. Tu mums perda
vei savo kančios ir nebaigtų 

darbu dali,

Ii 1972

VEIDAI

DARBAI
Vytauto Mikūno laiškas. 

Akademinio Skautų Sąj ūdžio 
Vydūno Jaunimo Fondas ir šie
met išleido lietuviškų kalėdinių 
atvirukų seriją, pieštą dail. An
tano Petrikonio ir Vlado Vijei
kio. ‘.‘Mūsų Skautijos” redakci
ja gavo pluoštelį tų atvirukų su

trys Kryžiai

kalėdinių atvirukų. I$ltido Vydūno Jaunimo 
Fondas.

Vlado Vijeikio piešinys

tokiu Fondo Valdybos Piraninin 
ko Vytauto Mikūno laišku:
“Gerbiemieji Fondo Rėmėjai,

Visų mūsų^rūpestis yra, kad 
mūsų jaunimas, siekdamas aukš
tesnio mokslo, pasiliktų lietuviš
koje visuomenėje ir tęstų svar
bų lietuvybės išlaikymo darbą. 
Tam tikslui dirbame jau lygiai 
dvidešimt metų, telkiame lėšas 
pardavinėdami kalėdines atvi
rutes. Susilaukiame ir aukoto
jų, kurių sąrašą spausdiname šio 
laiško tęsinyje. Jiems priklau
so mūsų ypatinga padėka.

Malonėkite siunčiamas atvi
rutes priimti, atsiunčiant mums 
minimalią kainą 31.50. Už Jūsų
ilgametę paramą Fondo tdks-!ti ir ji įvyks. Tuo tarpu visoje

1973 m. Jubiliejinės Sto
vyklos reikalu gauta Įvairių pa
sisakymų. Chicagoje ryški nuo
monė — ruošti Rako stovykalvie- 
tėje. V. s. P. Mąlis, v. š. č. Ki
liulis ir kiti mano, kad jiems pa
siseksią gauti Camp Child sto
vyklavietę, kurioje buvo 1963 
m. Jub. Stovykla. Vienas kitas 
dar mini kokią nors kitą vietą 
rytuose, bet tai vis tėra nuomo
nės. šiuo atveju mūsų stovyk
linė problema sudėtinga, ir to
dėl nelengva bet kur Įsisprausti. 
Siūloma visiems,, kurie turi ko
kių vilčių pasirinkti kitą, ne 
Rako, stovyklavietę, pateikti 
mūsų aukščiausiai vadovybei vi
siškai konkrečius siūlymus sto
vyklavietės tinkamumo, gavimo 
galimumų ir aprūpinimo, inven
toriaus, patalpų,1 maitinimo ir 
p. sąlygas. Gal tai Įmanoma li
gi š. m. gruodžio L

sąjungoje turėtų būti galimai 
sistemingiau ruošiamasi:

a) kaupiamos lėšos, organi
zuojamos stovyklinis 
rius, priemonės;

b) gera pramatyti 
padalinių bei vietovių
es, kurie jau užsiimtų JS pasi
ruošimo reikalais;

c) ypatingai svarbūs progra
miniai reikalai — užsiėmimai, 
laužai, žaidimai, parodos; iškU-

Siusti,rn®s> Įrengimai’,ir t. t. ir t. t. — 
į Jub. Stovyklos programas bū
tina įnešti daugiau lietuvišku
mo nuo apačios ligi pat viršaus, 
bet taip pat daugiau naujų da
lykų, daugiau įvairumo, daugiau 
originalumo ir visaip daugiau 
tikrosios skautiškos dvasios, lie
tuviškos nuotaikos, jaunatviško 
džiaugsmo.

Tie visi dalykai sukuriami ir 
per centrus ir per vietoves bei 
vienetus, kurių iniciatyva ypa
tingai vertinga.

Savo kadenciją baigianti Pir- 
mija nesiryžta sudaryti 1973 m. 
Jubil. Stovyklos vadovybės, ne
norėdama suvaržyti būsimosios 
Piranijos nutarimų. Tačiau ji 
labai ragina visus ir visas Jub. 
Stovyklai jau dabar rūpestingai 
ruoštis! ’ . -

-fa Pirmieji vadovybės planai 
Jubiliejinei stovyklai. 1973 m. 
Jubiliejinė Stovykla turėtų įvyk-

ASMENINIU REIKALU NESPRESKIME

Seserijos organizacinė veikla bei jos ateitis glūdi vietovės 
vienetų veikloje. Vietovėje yra tuntas-tai, vietininkija, mažoje 
vietovėje yra tik draugovė. Tačiau vienetų vadovių pareigos visų 
vienoda; svarbios, nes tvarko vieneto planus bei darbus, palaiko 
ryšius su tėvais ir reprezentuoja Sesirijai tos vietovės lietuviškoje 
visuomenėje.

Esame jaunimo auklėjimo organizacija, todėl mūsų veikla 
turi remtis aukštu savigarbos principu. Tik savo geru pavyzdžiu 
galime jaunimą patraukti, tik savo tarpusavio sugyvenimu ir se
seriška dvasia galime jaunimą sudominti sekti skautijos idealais.

Kreipiuosi j kiekvieną seserijos skautininkę ir vyr. skautę 
nusistatyti, kaip garbės reikalą, skleisti sugyvenimą ir tikrą skau
tišką seseriškumą vietoje. Iškilus nesantaikai, stenkimės tuojau 
pat vietovėje ją išsiaiškinti ir neapykantos jausmą išblaškyti. 
Raginu vietovėje vieneto vadijos posėdyje tai išdiskutuoti ir gal 
net nusistatyti tam tikrus standartus vadovių-skautininkių, vyr. 
skaučių tarpusavio sugyvenimui. Nebijokime nusikaltusias pa
mokyti, nubausti, ar net reikalui esant, pašalinti. Mes nesame 
draugija ar moterų klubas, todėl asmeninių problemų nespręski
me. Rūpinkimės tik mūsų veiklos lygio pakėlimu, sesių tarpusa
vio sugyvenimu — skautiška nuotaika.

Tuntininkės, vietininkės pareigos yra atsakingos, sunkios ir 
nedėkingos, nes, būdama vieneto priekyje, ji atlieka darbus, ku
rie. kad ir geriausiai atlikti, susilaukia įvairios kritikos, nemalo
numų. Mielos tuntininkės, vietininkės, draugininkės __ mažoje
vietovėje. Jūsų atsakomybė yra didelė ir darbas gausus, bet tas 
tik klysta, kas dirba, todėl ir kritiką priimkite tą, kuri yra kon
struktyvi ir naudinga.

Jūsų darbą įvertina jaunos sesės dabar. Jūsų darbo vaisiai 
pasimato ir po kelių metų, kai Jūsų buvusi skautė atsiveda jau 
savo paukštytę į lietuvaičių skaučių eiles...

Budėkime!
v. s. Lilė Milukienė, 

Liet. Skaučių Seserijos
VyriaflAfar Skautininkė

ČLEVELANDO PAUKŠTYTĖS RANKŲ DARBŲ SUEIGOJE 
Viduryje — vadovė ps. R. Gelažienė.

Vlado Bacevičiaus nuotr.

respondencinio suvažiavimo pre
zidiumas. LSS Suvažiavimo Pre
zidiumo Pirmininkas v. s. Pra
nas Karalius pateikė tokius Pre
zidiumo narius: v. s. Gerardas 
Juškėnas, j. s. Dzinaras Kižys, 
s. Nijolė Kersnauskaitė ir ak. sk. 
Rauda Gelažienė.

Mandatų Komisija; j. s. Pr. 
Petraitis, s. M. Nasvytienė ir s. 
R. Tatarūnienė.

Nutarimų Komisija: v. s. Bar- 
niškaitė, s. V. šenbergas ir s. M. 
švarcienė.

Balsams skaičiuoti Komisija: 
s. L. Brizgienė, s. V. Bacevičius 
ir jr. sk. Aukštuolis.-"

* Visi prezidiumo nariai iš Clė- 
velando.

Įsiregistruoti. Paaiškėjo, kad

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 35.00
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

, NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060S

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiąsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Fail Feeding Is Essential For Green, Healthy Lawns,
Hemember last spring when 

jtMi finished feeding your lawn 
and said, "Well, that’s done for 
another year?’* 

I The difference between a 
green, healthy lawn and a dis
appointing, common yard may 
well depend on one extra step: 
fall feeding.

If you want to keep or devel
op a rich, thick carpet of green 
around your house, some at- 
tentkm to your lawn in the fall 
is necessary.

Lawn experts point out that 
underfeeding is the major 
cause of grass deterioration.

Lawn experts point out that 
underfeeding is the major 
cause of grass deterioration.

Most people feed their lawn 
ii the spring. That's fine. But 
what they do not realize is that 
continued feeding is also es
sential. Fall feeding is impor
tant to the continuing develop
ment of a strong root system, 
fresh new blades and oflt-shoot 
plants. f

The application of a nitrogen- 
rich fertilizer, such as Scotts 
Turf Builder, will provide the 
vital ingredients your lawn 
needs in the falL

Extensive researdh and ex
perience by* Scotts, the lawn 
people, has proven that nitro- 

as important to fall feed
ing as it is in the spring* For 
this reason, homeowners are 

avoid so-called *win- 
kur* jerdhbrrs- Generally these

RHTZOVE- A r

The value of fall 
pens underground, 
ops only a limited number of tillers (side shoots) and rhizomes 
(underground stems), and root growth is minimal. The fertilized 
grass plant (right) thickens the lawn, stays green longer in the 
fall and greens up earlier in 
lawn specialists.

fertilizers have a low content 
of nitrogen and are cheaper to 
rhantifacture; neither of thėsč 
characteristics is of greatest 
benefit to your lawn.

Other tips for your fall lawn 
consideration are seeding and 
weed control.

With the soil warm and the 
nights getting cooler, fall is 
the perfect time to seed a new 
lawn or thicken an established 
lawn. Select seed from a num
ber of blends to fit your spe
cific needs.
' Weed control is especially ef

fective in the fan. You can put 
an end to the ** established* 
weeds that have grown since

TTLLER } } 1 ” SBį
'/...................................

lawn feeding is besi illustrated by wbai hap* 
Without feeding (left) the grass plant devel-

y our. last weed control applica
tion or survived summer nw- 
ingš. A product like Scotts 
Turf Builder Plus 2 will allow 
you to weed and feed in one 
easy operation. However, if 
you are planning to seed this 
fall, Scotts experts recommend 
delaying weed control until 
next spring.

For additional tips and more 
specific details about any of 
your fall lawn activities see a 
local Scotts retailer or contact 
O. M. Scott & Sons, Marys
ville, Ohio 43040. A booklet of 
fall lawn tips is available, or 
call toH free, 800/543-1415 (in 
Ohio, dial 800/762-4014).
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MUZIKUI BALIUI DVARIONUI MIRUS
Vienas žymiausių Nepriklau

somos Lietuvos laikų kompo
zitorius, dirigentas ir pianis
tas, Lietuvos Valstybinės Kon
servatorijos profesorius Balys 
Dvarionas po ilgos ir sunkios 
ligos mirė okupuotoje Lietu
voje šių metų rugpjūčio 2Z die
ną ir, pildant jo pageidavimą, 
buvo Palangoje palaidotas.

“Tremtiniams — pabėgė
liams “za vozvraščenije na ro- 
dinu” okupantų leidžiamas 
“Gimtasis kraštas” persispaus
dino Dvariono studento komp. 
Konrado Kavecko pasakytą 
atsisveikinimo žodį, kuriame 
bešališkai pavaizduoti- velio-

tobulinasi Berlyne pas įžymų 
pedagogą - virtuozą Egoną 
Petri, 

t

Atsimenu 1926 m. pirmąjį] 
Balio Dvariono riešą koncertą 
Kaune, Baltosios Gulbės (Ro
tušės) salėje. Scenoje pasiro
dė jaunas (tuomet jis buvo tik 
22 metų), gražiai nuaugęs, gar
banotais plaukais menininkas. 
Salėje užgeso šviesa, o prie 
fortepijono esanti lemputė 
švietė į jo rankas. Sklido nuo
stabi Bethoveno, Mocarto, De- 
biusy ir Čiurlionio muzika. Po 
šio koncerto vis girdėdavome 
Bali Dvarioną koncertuojanti, 
ir dažniausiai jis atskleisdavo

Kalbos apie taiką ir karo paliaubas šiam Piętų Vietnamo kareiviui yra tolima svajone. Jis to
liau žygiuoja šlapiose Long Binh apylinkėse, baidydamas sustabdyti Šiaurės Vietnamo invaziją.

viam- deramai parėmus, knyga 
išeitų ne tik anglų, bet ir lietu
vių kalbomis.

Paskutinėmis iš Tasmanijos 
gautomis žiniomis, lietuviai la
bai šykščiai ii- negausiai parėmė 
knygos leidimą, kurios redakci
nę komisiją sudaro australiečiai. 
Dėl to lietuvių balsas knygos pa
rengimo reikalu visai mažas. 
Norintieji vertingam 'ir lietu
viams brangiam leidiniui pa
remti aukas siunčia: Truchanas 
Publication Appeals, Box 1, Post 
Office Sandy Bay, Tasmania 
7005, Australia.

Savuosius turime palaikyti 
ne tik gyvus, bet ir mirusius

“NAUJIENAS” oKAlTO VISI,

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai svariai ir tvarkingai už' 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody- 
la: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint1 visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

nio nuopelnai savo tautos kul
tūrai.

■ (DVARIONO MOKINIO 
ATSISVEIKINIMO ŽODIS

Didelis skausmas palietė 
mus: mirė Balys Dvarionas, 
vienas Įžymiausūj lietuvių kom
pozitorių, dirigentų ir pianistų. 
Balys Dvarionas savo plačia 
muzikine veikla' giliai Įaugo i 
mūsų gyvenimą paskutiniame 
penkiasdešimtmetyje. Netekę' 
jo, jaučiame, kad iš mūsų tar
po pasitraukė didelis kūrėjas 
ir muzikos veikėjas.

Balys Dvarionas gimė 1904: 
m. birželio 19 d. Liepojoje. Jo 
tėvas buvo muzikos instrumen
tų meistras ir savo gausią šei
mą auklėjo muzikos meno ap
linkoje. e

Jaunas Balys mokėsi skam
binti fortepijonu ir vargonuoti. 
1924 m. jis baigė Leipcigo kon
servatoriją kaip pianistas. Po 
šių studijų dar dvejus metus

lietuviškosios fortepijoninės 
muzikos puslapius. Jis skam
bino daug Čiurlionio preliudų 
tik ką parašytas J. Gruodžio 
sonatas ir kitus kūrinius. Ba
lys Dvarionas koncertavo labai 
plačiai ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje: Prancūzijoje, Vo
kietijoje, Šveicarijoje, Šve
dijoje. ..

Nuo 1934 m. Balys Dvario- 
jnas pradeda reikštis kaip diri- 
Igentas. Pradžioje jis vadovau
ja Konservatorijos studentų or
kestrui, o nuo sekančiii metų 
dirba Kauno Radiofono simfo- 
ninio orkestro dirigentu. Jis 
išvysto plačią koncertinę veik
lą: su orkestru koncertuoja 
Kaune ir kituose Lietuvos mies
tuose: Alytuje, Birštone, Dot
nuvoje, Juodkrantėje, Klaipė
doje, Marijampolėje, Nidoje, 
Panevėžyje, Rokiškyje, Šiau
liuose, Telšiuose, Ukmergėje, 
Utenoje, Zarasuose ir kitur.

Diriguoti B. Dvarionas labai
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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. H

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

dinę dovaną metams (pusei metų $12^00).

mėgo. JĮ orkestro artistai taip 
pat labai mylėjo, nes jis repe
ticijose mokėjo apgaubti gied
ria darbo nuotaika. Jo diriga
vime, Ikaip ir skambinime, 
buvo jaučiamas gilus muzikos 
supratimas ir didelis, gaivalin
gas polėkis. Reikia pažymėti, 
kad B. Dvarionui . priklauso 
pirmasis M. K. Čiurlionio sim
foninės poemos “Jūra” atliki
mas. Jam dėkingi mūsų kom
pozitoriai už vadovavimą pir
mą kart išpildant jų kūrinius.

B.^Dvariono,- kompozitoriaus 
vardas pradėjo garsėti nuo 1933 
m. Tais metais Kaune buvo 
pastatytas jo baletas “Piršly
bos”. Viename koncertų daini
ninkė A. Staškevičiūtė padai
navo B. Dvariono harmonizuo
tą lietuvių liaudies dainą “O 
kai aš”, padariusią dideli Įs
pūdi savo harmonijos Įvairu
mu.

Mes ypač gerbiame Bali Dva
rioną už jo muzikos groži. Jis 
didelis meistras savo nedide
liuose kūriniuose. Niekada ne
galėsime užmiršti jo solo dai
nos “žvaigždutė”, kuris skam
bėjo ir Palangoje, ji palydint 
i amžinojo poilsio vietą. “Ele
ginė pjesė” smuikui su forte
pijonu taip pat laikoma vienu 
žaviausių jo kūrinių. Atminti
na B. Dvariono daina “Kur red Lake Pedder schould be saved 
Nemunas ’dėka’V ’ kurios moty-1 as a memorial”.

ALGIRDAS GUSTAITISLIETUVIO TRUCHANO PAVARDĖ AUSTRALIJOS ŽEMĖLAPIUOSE
istorines keliones baidarė-

Žemėlapis spalvotas, reljefinis.
To oficialaus žemėlapio viršu

tinės dalies dešinėje pusėje, prie 
Denison upės, brūkšneliais at
žymėtas didokas plotas, su įrašu;
Truchanas Huon Pine Reserve

VARDAS, PAVARDĖ ..

NR. IR GATVĖ

MIESTAS VALST

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:

II1IIIIIIIIIIKIIIIIIIKKIIIIIIIIIIIIIIIIIDĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as* 
meniškai pažino* skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istoriją. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA ^NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
N ALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI. 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS

ŽINIAS IR GERINUSIUS 5 
RAŠTUS.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI MIHWS"

Australijai priklausančios Tas
manijos salos vaizdiniuose — 
turistiniuose žemėlapiuose, iš
leistuose 1972 vasarą, yra lietu
vių tautai svarbus įrašas, skel
biantis Olego Truchano įvykdy
tas
mis Serpentine, Gordon ir kito
mis upėmis, kurias iki tol joks 
žmogus nebuvo įsteigęs per- 

, plaukti.
Lietuvis Olegas Truchanas 

tragiškai žuvo tyrinėjimų kelio
nėje Tasmanijoje 1972 metų 
sausio mėnesį. Netrukus Tasma
nijos spauda pradėjo spausdinti 
jaudinančiai palankius laiškus, 
straipsnius garbingo jų gamtos 
tyrinėtojo, keliautojo garbei.

Patys tamsmaniečiai (austra
liečiai) spaudoje siūlė O. Tru
chano garbei pavadinti jų gam
tos paminklus. Sakysime, laik
raštyje “The Mercury” 1972 m. 
sausio 12 d. laidoje Arthur Bro- 
theridge, iš Devonport, siūlo, kad 
“that Mr. Truchanas be remem
bered by naming a mountain 
peak in the South-West after 
him.

Several other letters suggest-

vas kasdien kartojamas kaip 
Vilniaus radijo signalas..

Iš Balio Dvariono didžiųjų 
veikalų pirmiausia minėtina jo 
simfonija e-moll, kurios ant
raštėje yra autoriaus Įrašyta: 
“Lenkiuos gimtajai žemei”. 
Skaidriu lietuviškumu atausta 
jo uvertiūra “Prie gintaro kran
to”. Atskirai reikia paminėti 
jo smuiko koncertą, kuris su
silaukė labai plataus dėmesio. 
Jis taip pat parašė du fortepi
jono koncertus ir koncertą 
valtornai.

B. Dvariono opera “Dalia” 
pagal B. Sruogos dramą “Apy
aušrio dalia” yra gražus indė
lis Į lietuviškųjų operų kūrybą.

_Kada ketvirtadieniais su
sirinkdavome Į naujų kūrinių 
aptarimus, visada-su didžiau
siu dėmesiu klausydavomės 
Balio Dvariono ivertinimo žo
džių. Pamenu, apie vieno au
toriaus parašytas pjeses jis kal
bėjo, kad jos parašytos taisyk
lingai, bet be svaiginančio aro
mato. Balio Dvariono kūrvba 
visada pilna gaivinančio ir kar
tu svaiginančio aromato. Ir 
kaip gaila mums, kad nebegir- 
dėsime jo nuoširdžių žodžių, 
nebematysime jo gražaus ir 
Įtaigaus mosto, kuriam nuošir
džiai paklusdavo ne tiktai sim-

Išvertus: “...kad Truchanas 
būtų atmenamas, pavadinant jo 
vardu kalno viršūnę Pietinėje- 
Vakarinėje krašto dalyje.

Keletas kitu laišku siūlė ežerą 
Redder saugoti kaip tokį atmi
nimą”.

Taigi, Tasmanijos gyventojai 
siūlė paminklais pagerbti . Olegą 
Truchaną, kuris visiems žino
mas kaip lietuvis ir jo kilmės 
vieta pakartotinai spausdinta 
anglų k. spaudoje. Netrukus jo 
garbei buvo pavadintas didelis 
pušyno miškas.

Truchano garbei pavadintas 
retų pušų miškynas

Ką tik gavau oro paštu iš Tas
manijos prisiųstą žemėlapį. Iš
leido Tasmania Lands Departat- 
ment, I laida, Sheet 8012 (Edi
tion 1). Tasmania, S/1763/72. 
Mastelis 1:100,000. Transvere 
Projection. Horizontal Datum: 
Australian Geodetic Datum 1966.

Žemėlapį malonėjo atsiųsti 
Olego Truchano motina, T. Tru- 
chanienė, 73 metų. Išsitiesęs 
ant stalo žiūriu į tą žemėlapį ir 
didžiuojuosi mano nepažinto lie
tuvio Olego Truchano atsieki- 
mais ir įvertinimais tolimoje 
Tasmanijoje, apie kurią, dar bū
damas gimnazistu Kaune, tiek 
težinojau, kad turėjau pora paš
to ženklų su Tasmanijos ants
paudais. Tasai kraštas atrodė 
begalinė tolybė, nepasiekiama 
paslaptis, o dabar, štai, realybė- 
j e lietuvis pastatė paminklą, ku
ris amžiams liks žemėlapiuose, 
geografijos knygose, keliauto
jų raštuose.

Tikiu, vėliau gausiu daugiau1 
duomenų apie Truchano Huon 
pušyno rezervatą, ir galėsiu pa
sidalinti žiniomis su mielais 
skaitytojais. 

t

Knyga 0. Truchano garbei
Anksčiau jau esu Olego Tru-’ 

chano atminimui rašęs lietuvių 
spaudoje. Be kitko, raginau lie
tuvius savo aukomis paremti O. 
Truchano garbei leidžiamą apie 
jį knygą, su nemaža jo darytų 
įdomių Tasmanijos gamtovaiz
džių nuotraukų, ir t. t. Lietu-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, Kcris pradžioje pro tirpstanti 

lazdynui išskleisti mažuti, deimčutu spindint} žiedą, apkaišo 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose . . 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir m'nč'ų 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tor- 

nato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

. Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

osl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. ■ S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. S5 JO.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau ko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., S2.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. S1.0G
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.S0.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem? 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

sniegą liepia 
medžių šakas 
ir garsų ste- 

svajoja.
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JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi' pirmųjįĮ lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. S2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
------

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga jTAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidi}.
Knygą galima gaxti Naujienose arba pasiunčiemt čekį ar Money or- ‘ 

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

■ 1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608 j
.. ............................................................................... - </

foninio orkestro artistai, bet ir 
tūkstantinės dainininkų minios 
dainų švenčių metu, nebegir- 
dėsime jo fortepijono, o šiam 
instrumentui jis patikėjo savo 
nuoširdžiausias muzikines min 
tis.

Visa Lietuva jį lydėjo į Pa
langos kapines, ši iškilmingo
ji eisena prasidėjo iš Vilniaus 
Konservatorijos salės. Iš tos 
salės, kuridje jam daugiausia 
teko būti jaunųjų pianistų bū
ry ar koncertų, ar egzaminų 
metu, o dažnai ir jam pačiam 
koncertuojant.

ši eisena vedė iki jo namo 
Birutės alėjoje Palangoje, kur 
jis, ilsėdamasis Baltijos jūros 
prieglobstyje, rašė savo naujus 
kūrinius.

Paliko mums Balys Dvario
nas didelį palikimą — tai jo 
muzika. Ji plačiai skamba ir 
skambės, garsindama jo nu
mylėtą Lietuvą.

Konradas Kavcckas

augti • taupykite!

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIVERS
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 duo mė- 
’psio pirmos.

. ... . ................. .... . . ... ...
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DR. BAČKIO PASKAITA VL

Pesimizmas - silpnas ginklas
_ ‘ Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atstovas 
-D r. S. Bačkis skaitė kruopščiai * paruoštą paskaitą apie 
'paskutinių metų tarptautinius įvykius ir pavergtos lietu- 
-vių tautos viltis atgauti laisvę ir nepriklausomai tvar
dyti savo reikalus. Dr. Bačkis vengė daryti bet kokias iš- 
Zvadas, bet jis faktus taip sudėstė, kad kiekvienam, 
įklausiusiam jo paskaitos, išvados savaime prašėsi.

Naujienos gavo visą Dr. Bačkio kalbą ir vakarykščia- 
-me numeryje jau pradėjo ją spausdinti. Kiekvienas 
^Amerikos lietuvis turės progos paskaityti Valstybės De
partamento sekretoriaus padarytus pareiškimus, pama
tys kongreso atstovams vyriausybės narių siųstų laiškų 
ištraukas ir patirs atsakomingų vyriausybės narių nuo
mones. Dr. Bačkis surinko, išvertė ir paskaitė Vokieti
jos parlamento visų partijų aptartą pareiškimą, tvirti
nant kanclerio Willy Brandto ir sovietų valdžios pasira
šytą susitarimą.

Tame pareiškime pripažįstamos dabartinės Vakarų 
Vokietijos sienos. Taip pat pasižadėta nevartoti jėgos 
toms sienoms keisti. Tai nereiškia , kad dabartinės sienos 
bus amžinos. Tai tik pasako, kad karą pralaimėjusi Vo
kietija nežada vartoti karo jėgos toms sienoms keisti. Vo
kietija karo jėgos neturi, karo medžiagos jai neleidžiama 
gaminti. Visi žinome, kad sienoms keisti reikalingos jė
gos ji neturi. Bet Vokietija gali naudoti visas kitas prie
mones sienoms keisti. Vokietija naudos taikos konferen
ciją savo sienoms keisti. Vokietija galės daryti ekonomi
nį spaudimą į Rytų Vokietiją ir pačią Sovietų Sąjungą. 
Vokiečiams labai gerai žinoma silpna sovietų ūkio siste
ma, privedusi kraštą prie duonos ir daržovių stokos.

Vienas kitas mano, kad Helsinkyje prasidėjusi Euro
pos saugumo parengiamoji konferencija turės daryti So
vietų Sąjungai dar didesnes nuolaidas. Leidžiami gandai, 
kad prezidentas Niksonas, nuvažiavęs į Maskvą sutikęs 
tas nuolaidas daryti. Nei prezidentas, nei atsakomingi 
Valstybės Departamento pareigūnai, tokių žinių nesklei
džia. Jie tvirtina, kad jokių nuolaidų Maskvai nepadarė 
ir nesirengia daryti. Tokias žinias skleidžia gerai organi
zuota sovietų propagandos mašinerija. Iš Lietuvos su- 
grįžusieji turistai jau Vilniuje yra girdėję panašių gan
dų. Rusams bando sukompromituoti JAV prezidentą ir 
pačias J. A Valstybes.

Tuo tarpu iš Helsinkio ateinančios žinios sako, kad

(Tęsinys)
Liesdami JAV ir Sov. Sąjun

gos santykius prisimename ir 
1967 m. JAV Sov. Sąjungos 
ratifikuotą Konsularinę sutar
tį. Pagal ją, Leningrade pra
dės veikti JAV Gen. Konsula
tas. Ryšium su tuo 1972. VIII. 
22 — 24 d. /i. Vilniuje lankėsi 
Leningradan skiriamas JAV 
Gen. Konsulas Culver Geysteen.

Lietuvių spauda laisvajame 
pasaulyje tą dalyką jautriai 
sutiko ir tą lankymąsį nepalan
kiai aiškino. Pagal lietuvių or
ganizacijų — veiksnių gautus 
raštus iš Baltųjų rūmų ir Vals
tybės Departamento eina, kad

L — JAV Prezidento lanky
mosi metu Sov. Sąjungoje ne
buvo padaryta jokių žygių, ku
rie būtų pakeitę JAV ligšiolinę 
laikyseną Baltijos valstybių at
žvilgiu (V. Dep-to 1972. VI. 26 
d. raštas Baltų T arybos pirmi
ninkui, p. V. Sidzikauskui);

II. — pasirašytoji JAV Prezi
dento ir Brežnevo deklaracija
— The basic Declaration of 
^principles of Relations between 
the United States and the Union 
of Soviet Socialist Republics
— nieku nepakeitė JAV laiky
senos, pagal -kurią nepripa
žįstama Lietuvos prievartinė 
inkorporacija į Sov. Sąjungą 
(V. Dept-to 1972. IX. 28 d. raš
tas JAV LB C- V. pirmininkui, 
p. V. Volertui);

III. — p. Culver Gleysteen vi
zitas Vilniuje jokiu būdu JAV 
nepripažinimo prievartinės Lie
tuvos inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą nekeičia (p. Henry A. 
Kissinger 1972. X. 28 d. raštas 
Sen. Hugh Scott bei V. Dep-to 
1972. X. 20 raštas JAV L. B. C. 
V. vicepirmininkui p. A. W. 
Nivasitis, Jr.). Tąja proga tuo
se raštuose yra pasakyta, kad 
p. Gleysteen vizitas įvyko lai
kantis Amerikiečių noro Palai

parengiamojoje saugumo konferencijoje iškelti toki klau
simai, kurių tos konferencijos iniciatoriai — sovietų val
džios atstovai — nelaukė ir net nesitikėjo. Tuos klausi
mus iškėlė ne vakariečiai, bet sovietų zonoje esantieji 
Rumunijos atstovai. Rumunai pareiškė, kad Europos tai
kai didžiausią pavojų sudaro Europoje laikomos sovietų 
karo jėgos. Rumunai pareiškė, kad sovietų karo jėgos 
okupavo Čekoslovakiją ir grasino Rumunijai, suruošda- 
mos didelius manievrus. Jeigu Maskva būtų žinojusi, kad 
Helsinkyj bus keliami toki nemalonūs rusams klausimai, 
vargu jie būtų leidę suomiams šią parengiamąją konfe
renciją šaukti.

Korespondentai pranešė, kad Vakarų valstybės, jų 
tarpe ir JAV atstovai, saugumo konferencijoje žada kelti 
rusams dar nemalonesnius klausimus, tuo tarpu toje pa
čioje Vlikb konferencijoje buvo sėjamos nepasitikėjimo ir 
pesimizmo sėklos. Lietuvių tautos vargus gerai pažįstąs 
atstovas, išklausęs Dr. Bačkio pranešimo, pradėjo pa
sakoti, kad Lietuvos reikalai yra žymiai blogesnėje padė
tyje, negu kad jie buvo iki šio meto. Jis nepasitiki oficia
liais valstybės pareigūnų tvirtinimais; jam atrodo, kad 
nueita ir einama nuolaidų keliu.

Laimė kad ne visi Vliko atstovai buvo toki pesi
mistai. Visi žinome, kad rusai tebelaiko savo karo jėgas 
okupuotuose kraštuose. Bet kiekvienam aišku, kad da
bartinė sovietų valdžia gyvena.... pavojingas krizės valan
das. Rusų pavergti gyventojai'" kelia protesto balsą, jie 
reikalauja duonos ir drabužių. Sovietų valdžia prašyte 
prašo pagyvinti prekybą, leisti jiems įsigyti reikalingų 
mašinų. Rusams smūgius kerta šiaurės Vietname, patys 
egiptiečiai jiems įsakė išsikraustyti. Rusai turės grįžti iš 
Viduržemių jūros, nes neturi kuo maitinti tokių didelių 
karo jėgų. Rusai yra silpnesni negu J. A. Valstybės. Jie 
nepajėgs laisvojo pasaulio pavergti, nes galvas kelia pa
čios Rusijos vergai. ■

Pesimizmas yra labai silpnas kovos ginklas. Jis nie
kam netinka, kai paremtas netiksliomis žiniomis. Jis 
tiktai priešui naudingas, kai savo tarpe sėja nepagrįstą 
nepasitikėjimą. Jis atstumia lietuvių tautos draugus, kai 
be pagrindo jiems metamas nepagrįstas įtarinėjimas ir 
netikima nuoširdžiu jų žodžiu.

kyti santykius su lietuviais, ne
pripažįstant Lietuvos nrievar- 
tinės inkorporacijos į, Sov. Są
jungą.

Pagaliau, paminėtinas ir 
Valstybės Sekretoriaus 1972. 
XI. 6 d. raštas Latvijos atstovui, 
atsiųstas'1 Latvijos Nepriklau
somybės paskelbimo minėji
mo proga lapkričio 18 d. Jame 
pasakyta, kad JAV palaiko — 
“Latvių Tautą jos pastangose 
atsiekti nepriklausomą nacio
nalinę egzistenciją savo tėvy
nėje”.

BONNOS — MASKVOS IR 
BONNOS — VARŠUVOS 

SUTARČIŲ RATIFIKAVIMAS
Vak. Vokietijai pasirašius 

su Sov. Sąjunga 1970. 8. 12 d. ir 
su Lenkija 1970. 12. 7 d. sutar
tis, daugelis laikė ir tebelaiko, 
kad tomis sutartimis pripažįs
tama esamos dabar sienos tarp 
Vokietijos ir Lenkijos bei esa
mas status quo, kokį Sovietų 
Sąjunga gina ir nori išlaikyti 
savo naudai.

Buvo stebimasi Willy Brandt 
vedama politika Rytų kraštų 
atžvilgiu. Buvo manoma, kad 
Bundestagas tų sutarčių nepa
tvirtins ir kad Brandt negalės 
rinkimų laimėti ateityje.

Rezultatus žinome. Sutartys 
buvo patvirtintos. Willy Brandt 
1972. XL 19 d. rinkimus laimė
jo, o Bundestage dabar turės 
48 balsų persvarą — daugumą.

Greit jis rengiasi pasirašyti 
Vakarų — Rytų Vokietijos san
tykius tvarkančią sutartį, su
redaguotą 1972. XI. 8 d. To pa
sėkoje Rytų Vokietija, analo
giniai kitoms satelitinėms vals
tybėms, pilnai įeis į tarptauti
nę valstybių bendruomenę ir 
užmegs diplomatinius santy
kius su valstybėmis, kurios lig 
šiol nebuvo Rytų Vokietijos 
pripažinusius.

Pati Vak. Vokietija santy
kius su komunistiniais kraštais 
greitu tempu plečia tiek pre
kybos srityje, tiek politinėje 
plotmėje. Laukiamas susitari
mas su Čekoslovakija.

Vokiečių tauta, atrodo, Wil
ly Brandt užsienio politikai pri
taria ir Kancleris rinkimų pa
sėkoje galės ją vesti, kaip lai
kys tikslinga. Tokią Vak. Vo
kietijos užsienio politiką ge
riau tegalima suvokti susipa
žinus su vadinamąja Jungtine 
Bundestago priimta Rezoliuci
ja 1972. V. 17 d. t. y. prieš aukš
čiau minėtų sutarčių patvirti
nimą. Toji rezoliucija buvo 
priimta 491 balsu, tesusilaikius 
tik penkiems Bundestago na
riams. Jąją parengė visos trys 
vokiečių partijos Bundestage 
esančios ir jąja jos visos trys 
vieningai savo pažiūras užfik
savo Vokietijos ir užsienio po-

Vokietija" laikysis 
kurias ji tomis su- 

prisiėmė. Sutartyse 
sienos kokios dabar

neto, klausimo sutvarkymas 
tebėra neišspręstas, Vokieti
jos Bundestagas laiko tų teisių 
ir atsakomybių tęstinumą es
miniu dalyku;

6. Kiek tai liečia šių sutar
čių reikšmę, Vokietijos Bun
destagas nukreipia tą klausi
mą į Memorandumą, kurį Fe
deralinė Vyriausybė pateikė 
parlamentui, kartu su Mask
vos ir Varšuvos sutarčių ratifi
kavimo įstatymais;

7. Federalinė Vokietijos Res
publika yra tvirtai įsijungusi į 
A dantinę Sąjungą, kuri suda
ro jos saugumo ir laisvės pa
grindus;

8. Federalinė Vokietijos Res
publika, kartu su savo partne
riais Europos Bendruomenėje 
nesvyruojamai vykdys Euro
pos apjungimo politiką, siek
dama Bendruomenę vesti į po
litinę Uniją. Ryšium su tuo — 
Vokietijos Federalinė Respub
lika vadovaujasi įsitikinimu, 
kad Sov. Sąjunga ir kiti socia
listiniai kraštai pradės koope
ruoti su Europos Ekonomine 
Bendruomene;

9. Federalinė Vokietijos Res
publika patvirtina savo ryžtą 
palaikyti ir plėtoti santykius 
Berlyno (Vakarų) ir Federali
nės Vokietijos Respublikos ati
tinkamai Keturių Didžiųjų 
Valstybių Susitarimui ir papil
domiems tą linkme Vokiečių 
susitarimams. Ji taip pat steng
sis' ateityje patikrinti miesto 
gyvybingumą ir gyventojų ge
rovę;

10. Federalinė Vokietijos Res
publika gina santykių sunor- 
mavimo reikalą .tarp Federali
nės Vokietijos Respublikos ir 

iGDR. Ji vadovaujasi suprati- 
'mu, kad atolydžio ir geros

litikos bei bendrai Vokieti)oi 
padėties klausimais.„

Sutrauktai jo» turinys taip 
atrodo: (The Bulletin, Press 
and Information Office of the 
Government of the Federal Re
public of (Germany. No. 18/ 
Vol. 20, Bonn, May 23, 1972):

1. sutartimis su Maskva ir 
Varšuva ieškoma patikrinti 
Europoje taiką ir Vak. Vokie
tijos saugumą. Tais pagrin
dais Vak. Vokietija sieks nu
statyti modų** vivendi su Rytų 
kaimynais;

2. Vak. 
obligacių, 
tartimis 
minimos
yra. Bet koks vienašališkas jų 
pakeitimas yra išskirtas. Tos 
sutartys nenumato Vokietijos 
klausimo sutvarstymo taikos 
sutartimi ir nesukuria jokio le
galaus pagrindo dabar egzis
tuojančioms sienoms;

3. Neatimama laisvo apsis
prendimo teisė nėra sutartimis 
paliesta. Federalinės Vokieti
jos Respublikos politika, sie
kianti taikingo tautinio vienu
mo atstatymo Europos rėmuo
se — neprieštarauja šioms su
tartims, kurios nepažeidžia 
Vokietijos klausimo išspren
dimo. Reikalaudama laisvo 
apsisprendimo teisės įgyven
dinimo — Federalinė Vokieti
jos respublika nekelia jokių 
teritorinių pretenzijų ir taip 
pat nepretenduoja į jokį sienų 
pakeitimą;

4. Vokietijos Bundestagas pa 
reiškia, kad besitęsiąs ir neap
ribojamas galiojimas 1954 me
tų Bonuos Konvencijų bei su
sijusių su jomis susitarimų ir 
deklaracijų, kaip lygiai ir te-, 
besantis galiojimas Susitari-Į 
mo,, sudaryto 1955 m. rugsėjo|kaimynystės principai bus pil

onai pritaikinti santykiams tarp 
^gyventojų ir institucijų abie
jose Vokietijos dalyse.
Į (Bus daugiau)

13 d. tarp Vak. Vokietijos ir So-| I; 
vietų Sąjungos — šiomis sutar-B. 
timis nėra paveikiami;

5. Keturių Didžiųjų valsty
bių teisės ir atsakomybės visos 
Vokietijos ir Berlyno atžvilgiu 
nėra šiomis sutartimis palies
tos. Atsižvelgiant į faktą, kad 
galutinis Vokietijos, kaip vie-
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JUOZAS KARIBUTAS
į KELIONE API

(Tęsinys)
- Nenoromis einu į maldyklą 
-ir žvalgausi Į tuščias jos sienas. 
Salta, nejuaku. tuščia. Tik 
prabėgomis per ją — galvoju? 
Iš paskos vis seka tas pats poli- 
pininkas. Jis tikriausiai tikisi 
5š manęs daug gauti. Vis aiš
kina ir aiškina. Man atrodo, 
kad bereikalingai. Kai jau 
■rengiuosi išeiti, jis man prime
na, kad susiprasčiau ir aš jam 
•kyšteliu pusę svaro, kas reiš
kia pusantro dolerio. Paten
kintas moja ir kviečia vėl už- 
-eiti. žinoma.
- Tuo pačiu keliu einu vėl že
myn. Visas kelias pilnas karei
vių. Jie lipa į sunkvežimius, iš- 
jvažiuoja ir atvažiuoja. Išeinu 
5 labai nešvarią, gyvuliais va
liuojamą gatvę, kurios kvapas 
primena mėšlavežj. Čia laks
to vaikai ir prie mažų gatvelių 
sėdi ir rūko pypkes seni arabai. 
Man neduoda ramybės taksis 
ir šalia važiuodamas vis triū- 
bina. Rodau aš jam, kad no
riu dar užsukti į vieną maldyk
lą. kuri tik už vieno bloko. Jis 
neatsilieka ir laukia iki aš 
grįžtu iš maldyklos.

INK PASAULI
Paimu tą taip įkyriai besisiū

lantį šoferį, kuris veža į vieš
butį. Labai karšta ir varginan
ti diena. Pilnos gatvės važiuo
jančių. Trukdo ir lėtina važia
vimo tempą visokį gyvulių 
traukiami vežimai. Ju visur 
pilna.

Po pietų išsiruosiu lankyti 
nematvtu maldnainiu ir svar
biausia noriu pamatyti Egipto 
muziejų, kurį jau mačiau, bū
damas netoli Hilton viešbučio, 
centrinėj aikštėje.
Raudono mūro muziejaus pa
statas didingas. Perku bilietą 
ir palieku foto aparatą. Žengiu 
į pirmus kambarius ir žvelgiu 
į Egipto iškasenų senienas, ku
rių čia tiek daug, kad jos ap
žiūrėti. išskaityti jų įrašus, rei
kėtų mažiausiai keletos savai
čių laiko.

Lipu į antrą aukštą, kur 
randu įvairiausių piramidžių, 
antkapių, karstų, mumijų ir 
Faraono laikų įvairių iškase
nų. Einu ir činu. Nuovargis 
verčia atsisėsti. Sėdžiu ir ste
biu poros aukštų turtingą eks
ponatais muziejų. Sarkofagai 
ir milžiniškos aptrupėjusios

stovylos mena tūkstančius me
tų. Žmonės gyveno, kūrė. Jų 
praeities istorijos lapai nėra 
tušti.

Iš čia pasuku į Rodą salą, 
kurioje, pagal padavimą , Fa
raono duktė radusi naujagimį 
Mozę. Kai per siauras gatveles 
įvažiuoju į taip vadinamą “sa
la”. nustembu, kad tokios sa- 
los čia nėra. Randu tik apleis
tą žemyno iškyšulį į Nilo upę. 
Iškyšulys apaugęs eukaliptais. 
Nuo jų krentantys lapai užter- 
šę visą tą plotą ir, matyti, mė
nesių mėnesiais nevalyta. Pri
einu prie mažo mūrelio, kuris 
juosia iškyšulį, ir žiūriu į Nilo 
sraunią upę. kur vanduo toks 
tyras, neaukšti krantai, prie 
kurių iš abiejų pusių gatvės, 
šaligatviai ir pavargusiems 
pasisėdėti mediniai suolai.

Taip čia nieko ypatingo ne
radęs ir nematęs, palikau, ap
gailėdamas bereikalingai su
gaištą laiką. Ypatingai pikti
nausi radęs taip apleistą gražų 
ramų kampelį. Tiek čia viso
kių pagalių, plytų, popierių, 
kad reikia ieškoti vietos kojai 
pastatyti. Iškyšulį radau visai 
tuščią, bet nežiūrint to. aš 
manau, kad turistai retkarčiais 
užklysta. Argi negalėtų jie bent

kiek apsivalyti?
Po kelių dienų pradėjau rū

pintis išvykimui’ rezervacija. 
Gavęs informaciją, kad netoli 
Egipto lėktuvų agentūra, einu. 
Pasitinka labai simpatinga 
mergaitė. Kai ji pavarto mano 
bilietus, su rūgščia mina juos 
grąžindama pashko, kad jų 
lėktuvas manęs imti negali. 
I klausimą kodėl, ji trumpai 
pareiškia, kad biliete yra skri
dimas į Izraelį. Mandagiai pa
dėkojęs nors labai piktas, ei
nu ir ieškausi neutralios vals
tybės linijos, kuri vežtų į Cipro 
salą — Nikosią.

Susirandu prancūzų liniją. 
Padarau rezervaciją rytojaus 
išvykimo dienai. Einu paten
kintas, kad pagaliau neliksiu 
čia ilgesniam laikui. Kiek se
na jų istorija, tiek visa sena ir 
apleista. Nejauku ir nemalo
nu. Visur prieš laukines duris 
užmūrytos sienos, tai karo ap
saugai.

PERCYPRO SALĄ I 
IZRAELĮ

Politiniai kivirčai, paskuti
nis karas Izraelio su arabais 
padarė neperšokamą griovį 
taqi arabų ir Izraelio. Taigi, 
ir susisiekimas beliko tik per

neutralią salą — Cipro — Ni- 
kosia. Lėktuvas nemažas. Ke
leivių nedaug. Mano plane: 
tranzitu į Iraelį. Sustosiu čia, 
kai atgal suksiu.

Prie manęs sėdi labai nekal
bus čekas. Jo aš nei nebandau 
velti į jokias politines temas.

Per langą stebiu artėjančius 
kalnus. Tarp kalnų plaukiojo 
properšomis pilki debesys, lyg 
norėdami kalnų žalumą paįvai
rinti. Mūsų lėktuvas plaukia 
per kalnų viršūnes, kartais pa
sinerdamas ir vėl išlįsdamas iš 
debesų. Keleiviai šneka, kad 
tai Olimpo kalnai.

Tranzitu — tik perėjome vie
ną kambarį ir vėl į lėktuvą. 
Kiek daug važiuojančių į Izra
elį. Filipiniečių ekskursija ir 
šiaip pavienių asmenų [prisi
pildė lėktuvas, šalia manęs sė
di storas, turbanuotas, ilgais 
rūbais arabas. Prie jo aš vos 
telpu krašte sėdynės įsisprau
dęs. Kiek mačiau, arabus la
bai kratė, tik tada į lėktuvą 
įleido. Nedaug arabų keleivių 
tarpe, tik trys.

Kai pasiekėm Tel Avivo aero 
dromą, buvo jau po vidurdie
nio. Kamšatis ir prie kontro
lių didelės eilės. Turistų iš vi
so pasaulio kraštų, atvykusių

lankyti šventų vietų. Nemažai 
ir žydų tautybės žmonių, ku
rie nori pamatyti, kaip kuriasi 
jų valstybė. Kalbų mišinys ir 
toks triukšmas, kad negalima 
apsiklausyti.

Ant atskiro lapuko papra
šius uždėjo vizą, nes kitaip ne
įsileis į Libanoną. Keičiu va
liutą ir skubu į autobusą, ku
ris iš čia veža į Tel Avivą. Tu
ristai bematant išsisklaido. Jie 
turi savo užsakytus autobusus. 
Kai važiuojame per laukus, 
matau kaip vešliai aug£ kvie
čiai, miežiai avižos. Sprendžiu, 
kad čia žemė gera. Niekur ne
simato asiliukų, kuriuos taip 
yra pamėgę arabai. Pakelėse 
auga vešlūs eukaliptai, palmės.

Autobusas sustoja penketą 
mylių nuo viešbučių. Imu tak
sį ir prašau, kad baigtų vežti į 
miestą. Pirmas žvilgsnis ir ma
tai, kad tvarkosi gana pavyz
dingai. Švara ir krautuvės vis
kuo pilnos. Pats Tel Avivo 
miestas nedidelis. Daug mato
si naujos ir modernios staty
bos. žmonės apsirengę, saky
čiau, labai gerai.

Kai privažiavome viešbutį, 
kuris ant pačio jūros kranto ir 
nepaprastai vaizdingas, pra- 
džiugati. Radęs čia tokią Šva-

rą ir tvarką, galvojau, kas 
išves arabus 1 iš tos nešvaros, 
vargo ir skurdo? Kas pripra
tins juos apsieiti be dvokian
čių asilų ir apvalys miestus 
nuo mėšlo? Arba kas išmokys 
ir pripratins juos valgyti su 
šakute ir peiliu? Dabar gi jie, 
nežiūrint, kad tie valgymo 
įrankiai guli prie lėkščių pa
dėti, ima ir valgo su rankomis. 
Koktu žiūrėti, kai mačiau ki
šant makaronus su pirštais į 
burną arba mėsą, skirstydami 
varvina riebumą per išlyžius.

Plačiai atvėriau langus ir 
jaučiu jūros kvapą. Tarnas at
neša užsakytą vakarienę. Jį 
pamatęs, kuone aiktelėjau: 
apšepęs, peisuotas, ant galvos 
mažutė /‘šlikė” ir labai abejoti
nos švaros. Pažvelgus į jį, man 
praėjo apetitas.

(Bus daugiau)

,w-.z —mum ūkio-----

NAUJIENAS
L   C Tom ttOLTB—   * . 

L*turiai perka r 
ir profai Bimo faktai po

NAUJIEM

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNES., NOVEMBER M, 1878



DR. Ah na BALIONAS 
‘ AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS ‘ 

2854 W. 63 r d STREET 
Ofi»o t«l«f.; PROSPECT 8-3229 
Rezid. talef.; WAibraok 5-5076

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

Rmx t»l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Bulldins). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

< Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012
T*l*f.; PRospect 8-1717

DR. S. BIE2I5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Roz. 3241 WEST 66th PLACE 
Pho»: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
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 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN » EiSINAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Mt 3-OOCI.

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS2 

VIDAUSXIGV 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 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST ,63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 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. 
Tek: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
IKI GRUODŽIO 4 DIENOS 

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

V. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71«t STREET
Ofiso telef.: HEmtock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Mį ORTHOPEDAS-PROTĖZISTAS 

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

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St.,'Chicago, III. 60629 

Telef.; PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

B. RIMGAUDAS

Kodėl žydų dalis
Galbūt nedaugeliui mūsų yra 

žinomas keistokas dalykas: Len
kijos žydai, o taip pat ir lenkai, 
visus iš Rusijos plotų, Ukrai
nos, Gudijos ir Pabaltijo valsty
bių žydus paprastai vadina “lit-» 
vak — lietuvis. Ką gi mes, lie
tuviai, turime bendro pvz. kad 
ir su Ukrainos ar Rusijos žy
dais ?

Darbovietėje, kurioje šiuo me
tu dirbu, yra pora apsišvietu
sių Lenkijos žydų. Jie patvir
tino minėtą teigimą, bet nežino
jo, kodėl iš ten atvykstantieji 
žydai turi “litvak” vardą. At- 
sakymą-suradau prieš kiek laiko 
perskaitęs nedidelę knygelę*

D. Lietuvos Kunigaikštijos 
atgarsiai

Prieš kiek laiko Lietuvoje pa
sirodė nedidelė, bet minėtu klau
simu labai įdomi knyga; “Lietu
vių kalbos Įtaka Lietuvos žydų

........ ■ ■ =

CRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
' kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

G-fiLBS VISOMS PROGOMS
BĖVĖRLY HILLS GĖLiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai- PR 8-0833 if PR 8-0834

Terkraustymai^^^^^^^
-MOV IN Gr
* Leidimai — Pilni apdrauda <

. ŽEMA KAINA
lt ŠE RĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plače 
TeL: F Rentier 6-1882

1 —

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M-

I i

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629U- —--- -J

TORMT HKDS HUXT 
OUK FOREST HUENDS

Oof ▼Wfife Em so defeat 
the caretac use of ire.

So feflov Smokey ’r A>C c 
Alirtyf boU *11 e*kL

Be we to drerrn >11 ctmp&resu 
<ir the esbei,

Cmh til 
■exUks desul oot,

FloMe! Gnly yxt 
pet-reef f«eė< iref

vadinasi litvakais?
tarmei". Knygos autorius! — 
Ch. Lemchenas, Lietuvos žydas.

Pačioje knygos pradžioje yra 
daugeliui lietuvių negirdėtas, 
bet Įsidėmėtinas teigimas: “Žy
dų lingvistikoje įprasta žydų kal
bą skirstyti Į tris pagrindines 
tarmes: 1. Lietuvos (litvišer ji
diš arba tiesiog “litviš”), 2. Len
kijos ir 3. pietryčių..." Lietuvos 
tarmė nereiškia dabartinės Lie
tuvos žydų tarmės. Reizen Lie
tuvos tarmės ribas šitaip nuro
do: “Lietuvos tarme žydai kal
ba Į šiaurę nuo linijos Suvalkai- 
Kijevas, etnografinėje Lietuvo
je, Baltarusijoje, Didžiojoje Ru
sijoje ir Pabaltijyje" (16 psl.).

Taigi Lietuvos tarmė žydų var
tojama maždaug buvusios Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
ribose. Kunigaikštijos atgarsių 
ir lietuvių kalbos Įtakoje, ma
tyt, ir pasiliko žydams tas keis
tas priedas — “litvak”, nors žy
das būtų atvykęs pvz. iš Mask
vos ar Estijos.

Įdomus reiškinys
Kyla klausimas, kodėl lietu

vių kalba turėjo tokios reikšmin
gos Įtakos žydų tarmei ne vien 
tik etnografinėje Lietuvoje, bet 
dar toli už Lietuvos ribų šiaurė
je ir rytuose? Į tai atsako pats 
knygos autorius; “Vienos kalbos 
skoliniai iš kitos turi santykius. 
Jei skolinių skaičius yra didelis, 
tada jų studijavimas yra istori
jos- atžvilgiu dar vertingesnis, 
nes jie rodo, kuriose kultūros 
srityse viena tauta turėjo mo
kytis iš kitos. (Perėmimas kal
bos lobių rodo apie perėmimą 
kultūros lobių” (Schrijnen, 106). 
Viena tauta gali, be kultūros da
lykų pavadinimų, skolintis iš ki
tos tautos ir sąvokų, papročių, 
prietarų ir t. t., bet visa tai at
sispindi kalboje. Dėlto tyrinėji
mas lietuviškųjų skolinių Lietu
vos žydų tarmėje yra didžiai pa
mokomas ir Įdomus (17 psl.).

Įtakos pradžia

Niekas tikrai negali atsakyti 
kada pirmieji ;žydąi atvyko Į Lie
tuvą. Tikros žinios yra tiktai 
nuo Gedimino laikų, kai tarp 
kviestų amatininkų ir pirklių 
radosi taip pat žydų. Jų skai
čius dar tebebuvo nežymus. Il
gainiui Didžiojoje Lietuvos Ku
nigaikštijoje žydų skaičius di
dėjo. “Vytautas davė žydams 
tik tris privilegijas, būtent Tra
kų, Bresto ir Gardino bendruo
menėms” (19 psl.). Vytauto lai
kais Lietuvos Kunigaikštijoje 
buvo apie 6,000 žydų.

Atvykę Į Lietuvą žydai dau
giausia gyveno miestuose, bet 
neišvengiamai turėjo susipažin
ti su nauja gamta, aplinka, kul
tūra, papročiais ir t. t. “Yra vi
sa eilė sričių, kur žydas jautė
si lietuvio mokinys” (51 psl.). 
“Visokiems veiksmams ir daik
tams pavadinti žydai ėmėsi žo
džių iš lietuvių kalbos" (46 psl.). 
Be to, knygos autorius cituoja 
LiVšino teoriją, kurioje sakoma, 
kad “Lietuvių kalba ir jų gy
venimo būdas stipriai Veikdavo 
žydų kalbą, papročius, prietarus, 
jų patarles, dainas, o net ir val
gius” (26.psL),

Tikrų duomenų, kada Į žydų 
kalbą pradėjo skverbtis lietuviš
kieji žodžiais, autorius nėturi. 
Jo nuomone, šis procesas prasi
dėjęs XVlII amžiuje ir truko 
ligi antrojo pasaulinio karo — 
hitlerinės okupacijos.

Išimt) iš lietuviškos tarmės žy- 
dijos autorius daro Kuržemės žy
dams, kurie išaugo čia tuo laiku 
viešpatauvusioj vokiškųjų baro
nų kultūroj ir labai iš aukšto 
žiūrėjo Į kitus žydus, otvyku- 
siUs iš Ukrainos ar net Rumuni
jos. 'tokius žydus Kuržemės žy
dai vadino “zameter” — žemai
tis. Anie, jiems atsikirsdami, 
Kuržemės Žydus vadino “kurlan- 
der indlkes" — Kuržemės kala
kutai.

Lietuviški žodžiai žydų tarmėje
Minėtos knygos gale duota 

daugiau riegu pusė tūkstančio 
lietuviškų žodžių, kurie yra pa
tekę Į lietuviškąją žydų tarmę.

Suprantama, tie žodžiai yra sa
vaip “perdirbti",, bet visdėlto 
juos galima suprasti, o juo la* 
biau matyti jų lietuvišką kilmę. 
Cituojame keliolika žodžių, kaip 
jie tariami žydų tarmėje, o 
skliausteliuose pateikiame lie
tuvišką žodi:

alksne (alksnis), apdriskalas 
(apdriskėlis), ašekes (ašakos), 
babale (vabalas), b&jdenen (bai
dyti), basles (baslys), galvočes 
(galvočius), kakarine (didelė 
burna), kurenen (kūrenti), na- 
degale (nuodėgulis), neknekes 
(niekniekis), rekenen (riekti) 
rupenen (rūpėti), šutenen (šu
tinti), užkaręs (užkurys), vage 
(vaga), vene (vienas), vepelis 
(vepelis-kvailys).

Suprantama, dar nėra su
rinkti visi žydų tarmėn Įsiskver
bę lietuviškieji žodžiai. Be abe
jonės, jų yra daugiau, negu kny
goje nurodyti keli šimtai. Taip 
pat autorius prisipažįsta, kad vi
sai nėra tyrinėta lietuviškų pa
pročių, priežodžių, patarlių ir 
dainų Įtaka lietuviškai žydų tar
mei. Ištyrinėjus ir suklasifika
vus tuos dalykus, susidarytų ver
tingas Įnašas lietuvių kalbos is

JOHN DAMKUS
Gyv. 3059 So. Fairfield Ave.

Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 25 dieną, 10:30 vai. vak., sulaukęs 
65 metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Sophie (Vainauskytė), duktė Joaniie Mo- 
tier, žentas dr. Thomas, brolis Anthony, brolienė Sophie, sesuo Vale
ria Roches, jos vyras Paul, uošvienė Uršulė Vainauskis; švogerka Stella 
Chebat ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Ketvirtadieni, lapkričio 30 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į St. Thomas More parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. ą. John Damkaus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutiiiį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, brolis, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. TeL 476-2345.
%.

Laidotuvių Direktoriai

5845 SO. WESTERN AVE.

REpubHe 7-8606

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TEISININKAS

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave4 Cicero, Ill. Phone: OLyntpic 2-1OOX

JOHN T. ZURIS
Mūsų mylimas vyras ir brolis mirė 1972 m. spalio mėn. 7 dieną it 

buvo palaidotas spalio mėn. 10 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chi- 
cagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie stiUikė jam paskutini patar
navimą it palydėjo Į amžino poilsio vietą.

Nuošitdžiai dėkojame kleb. preL D. Mozeriui. kuris atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. P. Paufažui ir kitiems 
kuriigams už maldas koplyčioje bei palydėjimą i katHfles.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo kielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėtiii bei pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame Amerikos Legiono Dariaus-Girėno Posto 271. Cardinal 
Mundelein Knights of Columbus 3024 kuopos, Lietuvos Vyčių Sen
draugių kuopos, Cfiicagos ir Illinois State Bar Assdc., Chicago Police 
Benevolent Association, Advokatų draugijos, S.L.A. Tarybos, 40 and 
8 Club, ALTo valdybos, Liet. Prekybos Rūmu ir kitu organizacijų na
riams už atshahkymą koplyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse.

Dėkojame visiems tarusiems atsisveikinimo žodį koplyčioje.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 

neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame gfabhešiams ir Laidotuvhį Direktoriams D, Gaidai ir 

G. Daimid už malonų patarnavimą.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8<J. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LtTUANICA A VE. Tel.: Y Aras 7-113^-1139

P. J. RIDIKAS

GERALDAS F. DAIMID
STANLEY MAŽEIKIS
Gyv. 4102 So. Montgomery St.

Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 27 dieną, 7:00 vai. vak., sulaukęs 
senatvės.. Gimęs Lietuvoje, Ribokų kaime, Panemunėlio vls^ Rokiškio 
apskrityje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Marcelė, pagal tėvus Kavaliauskas, sūnus . 

John, marti Dolores, duktė Aldona Klemka, žentas Walter, podukra 
Mildred Lepsis, žentas Stanley, anūkai — John Jn, Keane, Angelą Jer- 
rick, jos vyras Michael, Linda, Lucille DobiTauskas, jos vyras John, 
Robert Lepsis, jo žmona Ailene, 2 pfoanūkai — Peter if Joseph Lep
šis, sesuo Anna Petrila ir jos šeima 'bei kiti giminės, draugai ir pa- 
žįstąmi. Lietuvoje liko 3 seserys.

Trečiadienį, lapkričio 29 dieną 1:00 vai. popiet kūnas bus pašar
votas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Avenue.

Penktadienį, gruodžio 1 dieną 9:30 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a._ Stanley Mažeikis giminės draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį, patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, duktė, podukra, giminės^

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572;

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
Tel.: YArds 7-1711 - 1742

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

NARIAI:

ChicagOB 
Lieta t to 

Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijoe

TURIME 
AOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

-————•

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 
IR NAKTJ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LJTUANICA AVENUE. Phone; YAru? 7-3401

Visiems, visiems nuoširdus dėkuL
Žmona Helen, broliai ir sesuo su Šeimomis.

iiamL1 ■» Jin

3354 So. HALSTED STREET Phone YArdu 7-1911
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torijai. Knyga tikrai dėmesio 
verta— reikšmingas Įnašas Į 
bendrą lietuvių kalbos lobyną. 
Lauktina šioje srityje daugiau 
panašių studijų, nes po antrojo 
pasaulinio karo (hitlerinės oku
pacijos) lietuviška tarme kal
bančių žydų išliko labai ribotas 
skaičius, o ir tie patys sensta, iš
keliauja anapus, kartu nusineš
dami ir Įsigytą lietuviškąjį lo
byną.

(Tėv. žiburiai, Nr. 31)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Tvirtai laikykimės nesvyruojančio mūsų tikėjimo Išpažinimo, nes 
tas, kuris pažadėjo, ištikimas yra. Ebr. 10:23.

BlZNIEKDu. ^UiUh uaž^LNASI 
•NAUJIENOSE” - ’UH! UEK1A0ST4 

PASISEKSIĄ BIZNYJE

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

e
— Upytės Draugiško klubo šokių 

vakaras įvyks šeštadienį, gruodžio 2 
d. 7 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St šokiams gros geras G. 
Joniko orkestras. Bus gardžių val
gių, gėrimų ir gražių dovanų. Valdy
ba ir komisija kviečia gausiai atsilan
kyti.

Dievo pažadėjimas yra pagrindas, ant kurio statome viską, ką tikimės 
turėti charakteryje arba ateinančioje garbėje. Pasistenkime laimėti tą tei
singą pažadėjimą be jokio nusileidimo; užlaikykime tiesą netiktai žodžiuose, 
bet ir. dvasioje, tikroje jos meilėje, nes tiesa yra tikra, skaisti ir labai pui
kia Niekados neužmirškime kokią svarbą turi kantrus iškentėjimas, kad 
galėtume išauklėti savyje Krikščionišką dorą ir darbais įrodyti ją, kad ga
lėtume iškentėti mėginimus, persekiojimus ir visokias sunkenybes, kokias 
Viešpats pripažįsta tinkamomis leisti ant mūsų, mus mėgindamas ir tobu
lindamas mūsų charakterį, kas pagal jo žodį, yra būtinai reikalinga ir, ku
rio neturėdami, negalėtume nei pasiekti, nei užlaikyti tobulos meilės.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji- Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi ‘Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

8V. RASTO TYRINĖTOJAI
BUBI■■■■■■■■■■■!■■11!«■■■■»»■■■■■«■■

PETKUS
— Upytės Draugiško klubo prieš- 

metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
1 d. 7:30 vai. vak. Hollywood salėje. 
Nariai prašomi gausiai atsilankyti, 
nes bus renkama 1973 metams klubo 
valdyba. Po susirinkimo — vaišės.

A K.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
ii/ 2533 W. 71st Street 
JX Tele!.: GRovehill 6-2345-6S -'I **
3^ 1410 So. 50th Ave., Cicero
I Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410



5613 W. CERMAK RD

656-1880

KALĖDOMS NAMAI

visi

KNYGOS PLATINTOJAI ŠIAURĖS AMERIKOJE

Arti

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

etųgos

HELP WANT5D —
Reikia Darbininku

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Moder- 
Nauja

Mar-

Mo- 
ir 4 
iėji- 

rami

MALE-FEMALE
ir Darbininkių

Diedmiesčiai darosi 
nebesuvaldomi

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

TEL
Anicetas Garbačiauskas, sav,

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Tokios problemos, kaip lūšny
nai, trafiko kamšatis, skurdas, 
kriminalas, tarša ir vis didėjan- 
tieji išlaikomųjų (welfare) są
rašai kai kuriuose didmiesčiuo
se jau yra pasiekę krizės būk
lės ir miestų tvarkytojai pra
deda bijotis net paties žodžio 
"megalopolis”. “Daugelis sako, 
kad būsų didieji miestai jau da
bar darosi politiškai nebesuval
domi, socialiai nebepakenčiami 
ir ekonomiškai nepatenkinami”, 
neseniai pasakė Atstovų Rūmų 
agrikultūros komiteto sekreto
rius Phil Campbell.

Kad tuose megalopoliuose gy
venantieji nėra laimingi, rodo 
Louis Harris prieš porą metų 
pravestas atsiklausimas, kur 48 
nuošimčiai mieliau norėtų, jei 
galėtų, gyvento krašte (kaimuo
se) arba mažuose miesteliuose.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

HERE’S WHAT YOU*VE BEEN 
LOOKING FOR!

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJI E N O S E”

REIKALINGAS Real Estate pardavė
jas pilnam laikui. Metinis uždarbis 

20,000 dol. Interesuoti skambinti 
BUD’S REAL ESTATE 

254-5554

SKAITYK PATS IR ^ARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

PARDUODAMA' TAVERNA 
SU NAMU.

1-me aukšte taverna ir 4 kambarių bu
tas. 2-me aukšte 5% kambarių ir 3 
kambarių butai. Arti dviejų laidoji

mo ištaigu.
4358 So. CALIFORNIA AVE. 

Tel. VI 7-8289

NIGHT WATCHMAN
For enclosed lumber yard.

Middle aged or elderly man preferred
Apply —

MALKOV LUMBER CO.
Roosevelt and Campbelle Ave.

733-7900

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAJS

' DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

M. A. š I M K U S -
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE - 
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. > TEL. VI 7-9327

Mišrios bendruomenės 
kenksmingos sveikatai
Daily News mokslinio sky

riaus redaktorius Arthur Sny
der rašo, kad sveikatos autori
tetų nustatyta, jog proto ligų 
negrų tarpe pasitaiko rečiau, 
kur jie gyvena grynai juodųjų 
bendruomenėse. Proto ligp'pa- 
širfejškitriai padaugėja,.. kai Ijiė 
pradeda keltisiį baltųjų apylin-

— Sandra Balskutė iš Mar
quette Parko apylinkės yra 
Northern, III., universiteto gar
bės studentu sąrašuose.

-*■ Kr. Donelaičio Lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas ruošia 
vakarą - balių gruodžio 2 d. 7:30 
vai. vak. Inn Motion salėje, 5820 
So. Kedzie Avė. Kviečiame lie
tuvišką visuomenę dalyvauti ir 
šiuo prisidėti prie mokyklos iš
laikymo. Staliukus prašome už
sisakyti iš anksto telefonais 
424-8809 ir 434-7843. (Pr).

— Dr. Kazys Bobelis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas, praeitą sekmadienį, lapkri
čio 25 dieną dalyvavo Lenkų 
- Vengrų Federacijos specialia
me organizacijų pirmininkų su
sirinkime, kuriame buvo nagri- 7 o
nėjama artėjanti Europos saugu
mo konferencija, ir joje keliami 
Rytų ir Centro Europos laisvės 
klausimai. Įdomią paskaitą 
skaitė iš Washingtono atvykęs 
prof. A .Cordosz. Lietuviai bus 
supažindinti su ^svarbesnėmis 
paskaitos metu iškeltomis tai
kos galimybėmis.

SAMPLE MAKER
Thoroughly experienced on high 

priced women’s clothes. 
Full time.

Must speak and understand 
English.

787-8796

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

nos nebrangios.
3513-24 W. 63rd Street, Chicago, III.

776-5888

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 Wert 69th St, Chicago, HL 60629. * TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

— Praeitą šeštadieni vidur
nakčio žinių laidoje 9 televizijos 
kanalas pranešė, kad Mokslo ir 
pramonės muziejuje yra įreng
tos 28 tautybių kalėdinės eglu
tės. Parodė tik slovakų ir lie
tuvių kalėdines eglutes. Lietu
višką eglutę puošė jaunos tauti
nius rūbus dėvinčios mergaitės.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kainn 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mon«r 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL, 80608

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

— Generalinė Konsule Juzė 
Daužvardienė tars sveikinimo 
žodi per I. ir Dr. Kriaučeliūnų 
pagerbimo vakarą.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
■ INCOME TAX SERVICE

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metą. Įvai
raus dydžio'butai. 68-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

SIMAITIS REALTY
2951 W. 63,ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui

— Dr. F. Gedutis, baigęs St. 
Rita aukšt. mokyklą ir Loyolos 
universiteto Medicinos mokyk
loje dantų chirurgijos mokslus, 
yra dantų gydytoju Yahia lai
vyno bazėje. Maroko valstybėje. 
Jo tėvai gyvena Chicagos piet
vakarių apylinkėje ir nesenai 
jį aplankė.

, PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

BRICK 2 APARTMENTS
Side drive. 40" lot, 2 car brick garage. 
$32,900. Also brick 4 apts.t/ corner 
30’ lot, 2 car brick gar., 4 hot water 
gas boilers. Owner retiring. Both 
buildings couple blocks to Daugius 

EL and busses.
Tel. 656-1880. REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

Norintieji daugiau ir plačiau 
patirti apie taršos įtaką svei
katai, prašomi skambinti Chi
cago Lung Association telefo
nu 243 — 2000.

Dešimties milijonų gyvento
jų miestai šiandien nebe nau
jiena. Tokie pirmoje eilėje yra 
New Yorkas ir Tokio. Bet vaiz
duotė stačiai atsisako įsivaiz
duoti miestus po 50 ir 60 mili
jonų gyventojų, ir kaip žinomas 
tų problemų tyrinėtojas Richard 
Orr rašo, tai nebėra jokia fan
tazija, o yra nebe tolimos atei
ties klausimas. Tad pabandyki
me Įsivaizduoti megalopolį (mil
žinišką miestą), nusitiesusį nuo 
Milwaukee, per Chicagą, iki 
Pittsburgo...

2) Rytų pakraščio megalopolis 
nuo Massachusetts iki Virgini
jos ; 3) Pacifiko pakraščio me
galopolis nuo San Francisco iki 
San Diego, ir 4) visa arba didžio
ji dalis Floridos. Tuose milžin- 
miestuose gyvens 80 ar dar dau
giau nuošimčių visų Amerikos 
gyventojų. Jau dabar 70 nuo
šimčių Jungtinių Valstybių gy
ventojų yra susispietę i didmies
čius, kai nuo 1940 metų prasi
dėjo masinis žmonių persikraus
tymas iš kaimų ir mažų mieste
lių j didmiesčius su milijonu gy
ventojų ar daugiau.

Near Cermak Road. /
Corner 4-lat brick. All 5-room apart
ments. Excellent investment plus im 
maculate owner’s apartment. AU 
separate gas boilers. Tenants pay all 
Full Basement. 2-car brick garage.

In 50’s, 
We have others.

BEST REALTY

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 6CX09. TeL: VI 7-3447

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 
a TeL: REpublic 7^1941

LIETUVIS SPECIALISTAS 
SUDERINA PIANINUS 

TEL. 434-5646

T 5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28.200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas. 2 ma
šinų mūro garažas. Tik $33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių. pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33.900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. S26,000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. S32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 masinu garažas. S31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tų senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marouette Parko. $35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

Tas pats esą su baltaisiais, 
gyvenančiais grynai baltųjų 
apylinkėse arba tokiose, kur 
juodžiu yra dauguma. Rasė 
kaip tokia čia uelemianti, bei 
lemianti socialinė dezorgani
zacija. kur vvksta rasinė trin
us. įai vra kui reiškiasi rasinė 
nesauiaika.

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — WED NES , NOVEMBER 29, 1972

J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALF0 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 prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

langą išmušę ir duris 
krapštėsi mašinoje, 

palicijai paskambino, 
užgirdę f šuniuką lo

jant, pabėgo. Jie norėjo laidus 
sutvarkyti, kad galėtų be rakto 
mašiną pavogti. ~

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto ^vandens šili
ma gazu, 1%. auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS, 
nios vonios. Alumin, langai, 
šilima gazu. Geros pajamos, 
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BŪTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. S36,500.

H BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
nlytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu apie S23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

Apie metus 2\000, tai yra po 
nebepilnu 28 metų, ekspertų 
tvirtinimu, JAV-bėse gyventoju 
bus dar vienu 100 milijonu dau
giau. Kur jie bus? Ikišiolinė 
žmonių apsigyvenimo tendenci
ja rodo, kad jie koncentruosis 
didmiesčiuose, kurių susidarys 
keturi, būtent: 1) Milmaukee- 
Ghicago-Pittsburgo megalojx)lis;

Labai pavojingos 
automobilių dujos

Chicagos Plaučių Draugija 
rašo: Anglies viendegis, kurs 
išeina iš automobilių su de
gėsių dujomis, yra be kvapo, 
be spalvos, be jokio skonio, bet 
yra labai nuodingas. Jis ypa
tingai dėl to pavojingas, kad 
patekęs į organizmą, išspau
džia įš kraujo apytakos deguo
nį. Didesni šių dujų kiekiai 
gali žmogų nunuodyti, o maži 
kiekiai sukelia svaigulį, galvos 
skausmą, nuovargį ir trukdo 
raumenų darnai. Anglies vien- 
degio tarša ore yra ypatingai 
kenksminga asmenims, sergan
tiems emfizema, chronišku 
bronchitu ir kitokiomis kvėpa
vimo taku ligomis.

— Stepas Jurkus, gyv. Brigh
ton Parke, šeštadienį. 2 vai. 
nakties šuniukui pradėjus loti, 
žvilgterėjo per langą ir pamatė, 
kad du jauni vaikinai jo auto
mobilio 
atidarę. 
Kol jis 
vaikinai

žinomasis istorikas rašytojas 
Arnoldas Toynbee pareiškė mi
nėtam Richardui Orr: “Miestai 
susilieja i megalopolius, kurių 
ryškiausias pavyzdys šiandien 
yra konurbacija (sumiestėjimas) 
srities nuo Bostono per New’ 
Yorką, Philadęlphiją ir Balti
more iki Washingtono. Patys

nėsė^r psichiatrinėse parodę, 
kad juodu pacientu priėmi
mas j ligonines yra didžiausias 
tose srityse, kur juodžių retai 
gvvena. Kitais žodžiais, apy
linkėse. kur didžiąją gyvento
jų dalį sudaro baltieji, ten juo
dųjų pacietų nuošimtis į proto 
ligonines esąs didesnis negu 
kur gyvena vien juodžiai.

New Yorke ponia Jacqueline Onasis 
šiltai apsirengusi, rankas paslėpusi 
kišenėse, tačiau italy žurnalo "Ply- 
men" paskelbtose fotografijose ji 

esanti visiškai nuoga.

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymai Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

Al. R ET F A KITS TEI. ŽSARRAfl

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Pirmyn Choras kviečia Chi
cagos ir apylinkių lietuvius da
lyvauti choro baliuje, kuris 
ivyks š. m. gruodžio mėn. 2 d., 
7:30 vai. vak. B. Pakšto salėje, 
2801 W. 38 St., Chicagoje, “Či
gonų Barono” pastatymo išlai
doms sumažinti. Meninę pro
gramą -atliks Pirmyn choro so
listai. šalta, šilta vakarienė, ba
ras. dovanų paskirstymas ir šo
kiai.

Stalus prašome užsakyti iš 
anksto telefonais 737-9376 arba 
778-4293. Auka S6.00.

LOS ANGELES — Valentinas Var- 
nas. Leidyklos Įgaliotinis. 
Lietuvių Dienos — A. Skirias, 
Vacius Prižgintas.

WATERBURY — Spauda. V. Vait
kus.

CHICAGO — Draugas, dienraštis. 
Gifts International, J. Vaznelis, 
Marginiai, I. Sinkevičiūtė, 
K. Rožanskas, 
J. Stankūnas.

Ė. CHICAGO — O. Juodvaikienė.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45,000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. S22,000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36,000.

12 BUTŲ MŪRAS Marquette Parke. 
$17,500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84,000.

6 KAMBARIŲ ^gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marquette Parke. Arti Western 
buso. S14,400.

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD. 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar- 
quette- Parke. $26,000.

2 BUTU MŪRAS.. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas £azo šildymas, 
parko. Našlė atiduos už 29,000.

1% AUKŠTO 2 butir mūras, 
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai, gazu šildymas, garažas, 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000_____

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
822,000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

BOSTON — Keleivis, savaitraštis.
DETROIT — Spaudos kioskas. V, 

čižauskas.
ROCHESTER — A. Sabalis
EUCLID, OHIO — Baltic Delica

tessen, F. Eidimtas.
CLEVELAND — Patria, B. Gai- 

džiūnas.
MONTREAL — Spaudos kioskas, 

P. Ručinskas.
TORONTO — V. Aušrotas.

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilip draudimai

— Pelkių žiburėlio literatūri
nėj valandėlėj, girdimoj Margu
čio radijo bangomis tarp 8—9 
vai. vak., šį. ketvirtadienį, lap
kričio 30 d. Montrealio Lietuvių 
Teatro Dramos aktoriai: Bronė 
Malaiškienė, Birutė Pūkelevičiū- 
tė, Ikonas Barauskas, Vytautas 
Sabalys, Vincas Skaisgiris ir Ka
zys Veselka atliks ištrauką iš 
Balio Sruogos pjesės “Aitvaras 
Teisėjas”, skirtos moterims ir 
vyrams, augalotiems ir pipi
ram.

“Įvykiai ir Žmonės” reikalu
Akademinės Skautijos Leidykla su malonumu praneša, kad 

knygos prenumeratorių užsakymai buvo išsiųsti prieš lapkričio 15 
na. Taip pat jau aprūpinta ir eilė platintojų.

Leidykla dėkoja visiems prenumeratoriams už parodytą pasitikė
jimą ir paskatinimą, šiaurės Amerikoje gyvenantieji prenumerato
riai. iki gruodžio pradžios negavę knygos paštu, prašomi susisiekti su 
Leidykla.

ĮVYKIUS IR ŽMONES norintieji Įsigyti dabar kreipiasi į Leidyklą 
arba pas platintojus. Kaina S15.00 egz. Leidyklai čekiai rašomi 
“FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA’’ vardu.

AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA
% A. V. Dundzila
4339 W. 83 Street

Chicago, Illinois 60652

Aktorius Henrikas Kačins
kas ir rašytojas Antanas Gustai
tis atskrenda Čikagon dalyvauti 
Balio Sruogos kūrybos Vakare, 
kurį ruošia Scenos Darbuotojų] 
S-ga 1972 m. gruodžio mėn. 17 
dieną Jaunimo Centre, 4 vai. 
popiet.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”, telef. Pr. 8-4585. (Pr).

megalopoliai pradeda susilieti, 
pavyzdžiui Šiaurės rylų pakraš
čio megalopolis ir Didžiųjų Eže
rų megalopolis jau tiesia savo 
čiuptuvus į vienas kitą ir tų čiup- j 
tuvų smaigaliai pradeda susi
pinti”. J

I Ilgą laiką vyravusi nuonio- 
pč. , kad .pyoto ligos vyrauja 
skurdžių gyvenamose sritvse, 
bėf t^i "riefeesa, sako Illinojaus 
pediatrikęjs...iastj luto-^-daktaras 
Loųj^Royvitz.^Faktai surinkti
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Call: Frank Zapolis 
3208Vj W. 95th St 

GA 4-8654
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