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AUKSO KRAŠTAS NUVERTINO SAVO
PINIGUS 17 NUOŠIMČIŲ

Spekuliantai dolerių jau nepardavinėja 
bet gaudo kiekvienoje rinkoje

PRETORIA, Pietį] Afrika. — Pietų Afrika yra aukso šalis, 
ji kiekvieną metą pagamina daugiau aukso, negu bet kuri kita 
valstybė, o vis praeitą šeštadienį, rinkai užsidarius, savo randą, 
(taip vadinasi josios piniginis vienetas, kaip pas mus doleris), ji
nuvertino net 17%;

Pietų Afrikoje yra pačios di
džiausios aukso kasyklos, jos la
bai našios ir lengvai auksas iš
kasamas ir valomas, bet Pietų 
Afrikos pinigas nepajėgė iš
silaikyti tinkamoje aukštumoje. 
Šiais metais jau du kartu, jis bu- 

, vo nuvertintas, šių metų birže
lio mėnesį Pietų Afrikos Bankas 
nuvertino randą 4.7%, o dabar 
nuvertino jį net 17% Praeitą sa
vaitę randas kainavo $1.40, o da
bar jis tekainuoja tik $1.15.

Iškasa 1,000 tonų aukso į me
tus. .

Pietų Afrikos kasyklos kiek
vieną metą iškasa visą tūkstantį 
tonų gryno aukso. Jokia kita pa- 
saulio valstybėtielraukso nepa
jėgia pasigaminti. . : ; j-■
” Antroji ' didžiausia aukso ga
mintoja yra Sovietų Sąjunga. 
Rusijoje auksą kasa vergai, be 
teismų siunčiami Į aukso kasyk
las. Didelė Rusijos aukso kasė
jų iš tų kasyklų gyvi neišeina. 
Auksas Sovietų Sąjungoje yra 
“valstybinė paslaptis”. Jokių at
skaitų valdžia apie iškastą auksą 
neskelbia ir niekam nieko neaiš
kina.

Vis dėlto nustatyta, kad kiek
vieną metą sovietų vergai iška
sa 400 tonų aukso. Kai kyla rei
kalas, tai sovietų valdžia gali 
permesti į užsienio bankus po 
kelias tonas aukso.
Aukso kaina gerokai nukrito

Pietų Afrika buvo priversta 
nuvertinti savo randą, kai visa
me pasaulyje aukso kaina gero
kai nukrito, šių metų pradžioje 
ir praeitų metų pabaigoje auk
so uncija tarptautinėje rinkoje 
kainavo $200, tuo tarpu šiandien 
niekas jau nebenori mokėti 140.

Savaitės pabaigoje Londone ir 
Ciuriche unciją aukso jau gali
ma įsigyti už 138 dolerius. Pra
eitais metais daugelis aukso pri
sipirko, bet jie įsitikino, kad auk
sas nuošimčių neneša.

Auksui atpigus, gerokai paki
lo dolerio vertė. Užsienio speku
liantai jau nemeta į rinką mi
lijonų dolerių, bet juos laiko, 
šiandien už dolerį gali bet ką 
bet kur pirkti. Dolerio vertę pa
kėlė nepaprastai didelis šių me
tų Amerikos derlius. Reikalą pa
taisė nutarimas javus pardavi
nėti tam, kas daugiau mokės.

Rusai, atrodo, ateityje jau ne
galės užpirkti tokių didelių ja
vų kiėkių, kokius jie užpirko 
praeitais metais. Be to, rusai tu
rės mokėti auksu. JAV kiekvie
ną metą išmesdavo po kelis bili
jonus dolerių į Vietnamą, o da
bar šios išlaidos apstabdytos.

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Juodkalnijos rajone, Jugoslavi
jos ir Albanijos pasienyje buvo 
jaučiamas stiprus žemės drebėji
mas, kurio centras buvo kažkur 
Viduržemio jūroje.

K VISO PASAULIO

NEW DELHI. — Nepaprastai 
piktu tonu Indijos valdžia sukri
tikavo prezidento Fordo pastabą 
apie “liūdną padėtį” Indijoje. In
dijos užs. reikalų ministerija pa
stebėjo, kad ji lengvai galėtų 
tą patį pasakyti apie JAV vidaus 
reikalus, bet kurtuazija nelei
džianti taip kalbėti.

LIMA, Peru. — Devyni kali
niai žuvo ir vienas buvo sužeis
tas bandant pabėgti iš baudžia
mojo kalėjimo El Fronton salo
je. Baudžiamųjų institucijų ge
neral. direktoriaus pranešimu, 
kaliniai pabėgdami išsinęšė kul
kosvaidį, ir apsupti salos kalnuo
se turėjo su policija kelis susi
šaudymus.

MASKVA. — Kaip sovietai 
vykdo savo pasirašytus Helsin
kio susitarimus: Sovietų valdžia 
atsisakė išleisti važiuoti pas sa
vo vyrą Virginijos universiteto 
profesorių Woodford McClellan 
jo žmoną rusę Iriną McClellan. 
Jiedu apsivedė Maskvoje prieš 
13 mėnesių, kai prof. McClelan 
su kitais amerikiečiais buvo at
vykęs pagal mokslininkų apsi
keitimo programą.

Irina yra mokytoja ir sovietų 
valdžia jai neleisti išvažiuoti su
galvojo priežastį, kad turėjusi 
priėjimą prie slaptų informaci
jų. ‘ x

SASEBO, Japonija. — Apie 
3,000 vietinių užprotestavo val
džios sumanymą remontuoti pir
mąjį ir vienintelį Japonijos ato
mine jėga varomą laivą Mutsu 
šiame pietinės Japonijos uoste. 
Tas laivas jau nuo praeitų metų 
spalio mėnesio neberanda sau 
vietos, kadangi žvejai ir vietos 
administracija bijosi apsikrėsti 
branduoline radiacija.

WASHINGTON. — Apsaugos 
sekretorius James Schlesinger 
pasikalbėjime per radiją pareiš
kė, kad Izraelis negali gauti Per
shing sviedinių mažų mažiau
siai iki 1978 metų net tuo atve
ju, jei dabar būtų prižadėta. 
Krašto apsaugos departamentas 
ir Baltieji Rūmai nesutinka ma
žinti turimo sviedinių kiekio at
sargai, o pradėti iš naujo tokius 
sviedinius gaminti perdaug kaš
tuotų.

KUALA LUMPUR, Malaysia. 
— Sultanas Yahia Ibni Al-Mar- 
hum Sultan Ibrashim prisaikdin
tas penkerių metų terminui kaip 
šeštasis Malaizijos Yang Di-per- 
tuan Agung (karalius). Nauja
sis karalius, 57 metųamžiaus už
ėmė vietą sultono Abdul Halim 
Muadzan Shah Ibni Al-Marhum 
Sultan Badlishah, kurio terminas 
pasibaigė praeitą šeštadienį. Ma- 
layzijos karaliai renkami penkių 
metų terminui.

Praeitais metais skautai dešreles šildėti prie anglry arba medžio 
ugnies, tuo tarpu šiais metais New Yorko skautai, gavę saulės šil
dytuvus, dešreles ir kitą maistą šildėsi saulės šiluma. Paveiksle 
matome jaunus skautus, bešiidančius dešreles tiktai saulės šviesoje.

PRIEŠ SOVIETŲ VALDŽI0S.®NZŪR4 
Dailininkai atšaukė savo parodą

MASKVA. — Didžįuušia iki šiol nepriklausomo (nonconfor
mist) meno paroda su 800 kūriniais buvo praeitą sekmadienį antrą 

■kartą atidaryta po to, kai valdžios cenzoriai iš savo sukonfiskuotų 
41 paveikslų sutiko leisti parodoje iškabinti 21 paveikslą. Parodoje 
dalyvauja 164 dailininkai.

Žinia, kad valdžia sukonfiska- 
vo dalį šeštadienį parodoje iška
bintų paveikslų sutraukė į paro
dą dideles minias lankytojų, kai 
paroda sekmadienį buvo iš nau
jo atidaryta, ši paroda skaitoma 
pirma tokia nuo 1920 metų, ku
riais komunistinė valdžia moder
nų mena buvo visiškai uždrau
dusi.

Parodą šeštadienį 'atidarius, 
patyrę, kad Cenzūros valdinin
kai iš 800 darbų 41 paveikslą už
draudė parodoje išstatyti, dau-
gumas 164 dailininkų protestuo- Precita gatvėje. kur gyveno jos
darni nukabino nuo sienų savo 
kūrinius.

Po ilgų derybų, valdininkai 21 
kūrinį leido, bet šešis sucenzu- 
ravo, o keturiolika dailininkai pa
tys atsiėmė, kai valdininkai per
spėjo, kad dailininkai gali būti 
nubausti už sulaužymą krimina
linio kodekso nuostatų prieš por
nografiją ir už antisovietiškųs 
komentarus.

TUCUMCARI, N. M. — Trims 
automobiliams susidūrus U. S. 
vieškelyje 66 praeitą sekmadie
nį iš devynių važiavusių žmonių, 
šeši buvo užmušti, jų tarpe du 
iš Illinojauš. Susitrenkimas bu
vo toks stftirkus, kad automobi
lius nuo vienas kito atplėšti teko 
panaudoti mechaniškus laužtu
vus.
' ROCKY MOUNT, N. C. — Pa
rašiutininkas Alen Wooten sek
madienį padaręs 79 iššokimą iš 
lėktuvo, pasakė ligoninėje, kad 
tas buvo jo paskutinis šokis. Pa- 
rašutams susipainiojus jis 4,500 
pėdų nenušoko, o kriste nukrito. 
Wooten išliko gyvas, kadangi nu
krito į tankų krūmą, kuriame bu
vo minkšta dumblina bala. Jis 
tik truputi apsibraižė krisdamas 
per medžius ir sužeidė nugar
kaulį.

Patricijos “tvirtovė”
SAN FRANCISCO. — Namas 

Morse gatvėje, kur Pat (Patrici
ja) Hearst buvo suimta, buvęs 
paverstas “maža tvirtove” su dvi 
gubomis durimis ir ginklų arse
nalu, pradedant rankinėmis šau
dyklėmis, baigiant karabinais, 
praneša UPI. Tą namą Morse 
gatvėje, kur pasislėpę buvo ap
sigyvenę Miss Hearst ir jos drau- 

Igė Wendy Yoshimura, ir namą 

kompanionai William ir Emily 
Harris, tuzinas FBI technikų ir 
policijos bombų specialistai iš- 
kratę ir išieškoję be kitko viena
me puode rado auginamą mari- 
juanos kanapę.

Valst. prokuroras -James L. 
Browning pranešė, kad du kara
binai buvo rasti paslėpti bute, 
kuriame Miss Hearst gyveno su 
japone Yoshimura.

BRISBANE, Australija. — 
Kianga anglių kasykloje, 465 
mylios atstu nuo Brisbane, vie
noje mainoje dujoms sprogus 
naudingose anglies viendegio 
(carbon monoxide) dujose žuvo 
13 joje dirbusių angliakasių. Ne
laimė įvyko praeitą šeštadienį, o 
pirmadienį maina buldozeriais 
užversta.

♦ Politikas Sargent Shriver 
pareiškė, kad jis norėtų būti atei
nančių metu demokratų partijos 
kandidatu JAV prezidento parei
goms.

■* Prie kareivinių, kuriose yra 
apsigyvenęs dabartinis Portuga
lijos premjeras Azevedo, spro-1B u u .. ... .,J , Buvę* un. Norri» Hampshire dtiau-
go bomba. Sprogimas išmušė k e- | giasi, kai gubernatoriaus buvo pa- 
lis langus, bet premjerui nepa- ‘kir+at1.‘*njtori*y<IUk®’bus galutinai itaiikinti 1974 mėty 
kenke. i rinkimų apskaičiavimas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

•°- Praeitą sekmadienį Maskvo
je buvo suruoštas žydų piknikė- 
lis, kuriame dalyvavo išvažiuoti 
negalintieji Maskvos žydai ir 
sekmadienį Maskvoje buvusieji 
Amerikos ir Kanados turistai. 
Piknikėlyje buvo iškelta žydų 
vėliavėlė. Sovietų policija norėjo 
vėliavą išlupti ir gerokai su. žy
dais apsistumdė. Piknike daly
vavęs Kanados adv. Irving Hal
perin pirmą kartą matė žydų su
sirėmimą su policija. i

♦ Sekretorius Kisingeris bai
gė pasikalbėjimus su užsienio mi
nistru Gromyka pietumis sovie
tų ambasadoje. Jam pavyko ap
tarti visą eilę atomo kontrolės 
klausimų, bet yra keli klausimai 
dar neaptarti. Kisingeris tikisi 
šiuos klausimus dar kartą pa
svarstyti, kai rudenį susitiks su 
sovietų valdžios atstovais Mas
kvoje.

o Brežnevas labai norėjo at
vykti į Ameriką ir čia pasira
šyti naują susitarimą su JAV, 
bet dabar aiškėja, kad šiais me
tais vargu jam telks važiuoti 
Amerikon. i.,., ....

o Japonijos imperatorius Hi
rohito rado reikalo viešai pa
reikšti, kad jis nieko nežinojęs 
apie Pearl Harbor ataką. Visa tai 
buvo paruošta Japonijos genera
linio štabo. Planas jam buvo pra
neštas, bet tiktai po to, kai visos 
smulkmenos jau aptartos. Impe
ratorius skrenda į JAV. Jam at
rodė, kad užsienio koresponden
tams verta pasakyti kelias pra
eities smulkmenas.

♦ Praeitą savaitę Beirute bu
vo visiškai išgriauta EI Bor j apy
linkė, kurioje vyko patys kruvi- 
niausieji susirėmimai tarp krisš- 
čionių ir mahometonų.

♦ Fordas pareiškė, kad tuo 
tarpu Izraelis negaus Amerikos 
atomo ginklų. Bet Izraelis gavo 
kelis didelius Amerikos helikop
terius.

Senatorius Mike Mansfield 
pataria Kisingeriui nekišti nagų 
į Azorų salas. Pasakojama, kad 
tuo reikalu esą buvę keli pasita
rimai su salose gyvenančiais por
tugalais.
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Į LIBANO SOSTINĘ VAŽIUOJA 60 
SIRIJOS GAISRAMS GESINTI MAŠINŲ

Tarpininkauja Sirijos užsienio 
ministras Abdul Halim Chadam

BEIRUTAS,'Libanas. — praeitą penktadienį abi kariaujančios 
libaniečių pusės susitarė baigti tarpusaves kovas ir ieškoti būdų 
taikai išspręsti visame krašte ir sostinėje kylančias problemas, 
šeštadienio rytą ir sekmadienį Beirute buvo ramu. Ugniagesiai 
galėjo padėti sanitarams atkasti sužeistuosius ir žuvusius namų 
griuvėsiuose. Bet sekmadienio pavakare priemiestyje Name ir 
vėl prasidėjo revolverių, o netrukus ir rankinių granatų sproginė
jimai. Iš Name kovos persimetė į Haret Name bendruomenes. 
Nieko abiejų pusių viršininkų prašymai negalėjo padėti. Sidonia- 
Beiruto vieškelis, kurio pakraščiuose šie 
tapo tikru kovos lauku.

du priemiesčiai stovi,

Afrikos maištininkai 
prancūzės nepaleido
PARYŽIUS. — Afrikos maiš

tininkai - nepriėmė Prancūzijos 
sutikimo sumokėti $2.2 milijo
nus išpirkimo už jų pagrobtą 
prancūzę archeologę Francoiše 
Claustre, kurios egzekuciją 
maištininkų vadas Hissen Habre 
yra nuskyręs šį antradienį, rug
sėjo 23 dieną. ♦

Prancūzijos-prezidento • special 
lūs pasiuntinys Stephane Hessel 
pagrobikams pasiūlė $888,900 
grynais pinigais ir $1,33 milijo
no vertės nekariškų reikmenų, 
bet maištininkai reikalauja pu
sės $2.2 milijonų pinigais, o ki
tos pusės ginklais.

Toubou genties maištininkai 
prieš 17 mėnesių su Mrs. Claus
tre kartu buvo pagrobę ir du vy
ru — prancūzą Marc Combes ir 
vokietį gydytoją, Chistophe 
Staeven. Po keliu mėnesiu Vo
kietijai išpirkimą sumokėjus, 
Staeveną paleido, o Combes iš 
maištininkų pavogtu sunkveži
miu pabėgo į Libiją.

Prancūzijos prezidento pasiū
lymas maištininkams buvo nu
mestas iš lėktuvo praeitą penk
tadienį kartu su radio aparatu, 
kad Mrs. Clautre pagrobikai ga
lėtų atsakyti.

Teroristų ginklų 
arsenalas didėja

WASHINGTONAS. — Naujų 
rūšių ginklai teroristų arsenaluo
se daugėja ir susirūpinimas di
dėja, kad ekstremistų grupės ga
li juos panaudoti masinei des
trukcijai, pareiškė Valstybės se
kretoriaus asistentas Robert 
Feary pasikalbėjime su U. S. 
News & World Report atstovu. 
Pavyzdžiui dar 1973 metais Pa
lestinos teroristų rankose Romos 
aerodrome buvo rastos Sovietų 
gamybos panešamos A-7 šilumos 
ieškančios raketos.

Esama susirūpinimo, kad te
roristai gali kai kuriais atvejais 
panaudoti masinės destrukcijos 
ginklus, pasakė Feory. “Tos rū
šies grasinimų jau esame gavę, 
nors tie grasinimai buvo niekas 
daugiau kaip prasimanyti grasi
nimai”.

Internacionalinis terorizmas 
nepasiekė Jungtinių Valstybių, 
kurios tvirtai laikosi politikos ne
sileisti į derybas su išpirkimo 
reikalaujančiais teroristais, pri
dūrė jis.

taikos dienom Beiruto 
sanitarams ir ugnia-

Dviem 
policijai, 
gesiams pavyko atkasti ir išvež
ti 49 lavonus. Apskaičiuojama, 
kad praeitą savaitę užmuštų 
skaičius turėjo būti dar dides
nis, nes namo negrįžo didokas 
partizanų skaičius. Sužeistųjų 
skaičius viršija 400. Lengviau 
sužeistieji gauna pirmąją pagal
bą ir paleidžiami iš ligoninių na
mo, bet sunkiau sužeistieji rei
kalingi geresnės priežiūros.

šiandien paaiškėjo, kad Siri
ją. pasisiūlė tarpininkauti tarp 
Libano krikščionių ir musulmo
nų. Didžiausiu mekleriu yra Si
rijos užsienio reikalų ministras 
Abdul Halim Chadam. Jis jau 
kalbėjo su kai kuriais vyriausy
bės atstovais ir vaikščiojo nuo 
vieno partizanų viršininko pas 
antrąjį. Jis bandė susisiekti ir 
su Name priemiesčių kovojančių 
pusių vadais, bet jam nepavyko. 
Aiškėja, kad Libano premjeras 
Karami, nepajėgęs pats susitar
ti su kariaujančiom pusėm ma
hometonams pasiūlius ir pačiam 
Sirijos užsienio ministeriui pa
sisiūlius, sutiko leisti jam tar
pininkauti.
, Didžiausio įtarimo sukėlė Si
rijos valdžios nutarimas pasiųsti 
iš Damasko, Sirijos sostinės, į 
Beirutą, Libano sostinę, 60 gais
rams gesinti mašinų. Krikščio
nys įtarią, kad tose mašinose 
siunčiama karo medžiaga maho
metonams. Tų mašinų paruoši
mas ir išsiuntimas sukėlė didelio 
susirūpinimo Izraelyje. Karami 
ir Chadam aiškina, kad šaltas 
vanduo dažnai yra daug geres
nis aistroms malšinti, negu kul
kosvaidžiai, bet krikščionys, ne
turėję progos patikrinti tų “gais
rams gesinti mašinų’, nerimau
ja, nes nebežino, ką jose sirijie- 
čiai veža. Jeigu tai būtų ginklai 
mahometonams, tai tada kraujo 
praliejimas Libane būtų dar di
desnis.

Sirija labai nepatenkinta Egip- 
to-Izrae!io pasirašyta sutartimi, 
tuo tarpu Libano vyriausybė su
tinka sutarties sąlygas respek
tuoti.

CIUDAD OBREGON, Meksika. 
Keleivių pilnam autobusui iš 
aukšto kelio nuriedėjus į Alto 
kanalą 18 žmonių, jų tarpe 7 vai
kai, prigėrė, penki neberandami, 
o devyni išliko gyvi.

Vėsiau.
Saulė teka 6:54, leidžiasi 6:58.
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FE.-sSEJON BEIMĄS - TREČIO AMŽIUS PRADĖJIMAS

Pensininko dienas renkimės keisti pilnutiniu gyvenimu.
E. Virginia Beverly

Nieko nedarant tik tilte skylė 
pasidaro. Kiekvieno gėrio sau 
ir artimui trokštant, reikia pa
siaukojančiai dirbti visą savo 
gyvenimą. Taip, visą — net ir 
pensijos sulaukus nereikia už- 
pe’kih lįsti ir vien dėl uodo įkan
dimo skystis. Visi galime pa
gerinti savo gyvenimą kiekvie
nu laiku. Taigi ir pensijon iš
ėjus. Dabar medicina pensijos 
laiką vadiną trečiuoju žmogaus 
amžiumi — jis seka po jaunys
tės ir po darbingojo laikotarpio 
žmogaus gyvenime. Tad visi iki 
vienam jau dabar renkimės lai
mingam trečiajam savo amžiui 
-- pensininko dienoms.

Kiekvienas suaugęs turi ge
rokai iš anksto rengtis toms 
dienoms, kada su amžiaus naš
ta ateina daugelis mūsų gyve
nimą sunkinančių dalykų. Pečius 
tada ima slėgti vienumą, nes vai
kei esti apleidę namus. Taip sa
kant, tuščiam lizde tėvas ir mo
tina ima nuobodžiauti. O to ne
turėtų būti. Už tai reikia- tinka
mai rengtis pensininko dienoms. 
Pensijon išėjimas vienam gali 
reikšti naujas patirtis ir gyveni

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE / 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

.r 1

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
77George Št.

U SaWe, PQ., Montrėal 690, 
Canada

lik už S5.00 metams!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

įrašome isKirpti ir prisiųsti 

ii rirt nurodyti
(Pavardė ir vardas)

prenumeritot (Tikslus, adresas)
mokesčiu. i ' ’

\ ................-________ ________________

* _«« * * » * r. .
A

; t .___________ Z___
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Dr. Jucms Daugi ras. ŽEMĖS ŪKIO KVIETIMAS. Studija.'Išleis
ta Chičagoje ,1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimai Lietuvoje.

Autorius, savo, žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad.ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos’ 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

* NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

J KNYGA - GERIAUSIA bOVAN’A
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 

- rių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

j tose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

_ Juoias Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 

i kuriančio, ir patvariai įsikūrusio asmens istorija.' Knyga gausiai iliu- 
’ siruota. 300 psl. Raina 7 dol.

člkAGl6TĖ$ ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. . Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

O. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 

I užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ eYnINĮŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.

3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2 00.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED S T., CHICAGO, ILL. 60608

atsilankant darbo valandomis ąrb* užsakant paltu Ir pridaidant 
žaki Ir piniginį perlaida.

mo papilnėjimą, kai tilo tarpu 
kitam pensijon išėjimas prilygs
ta prasmingo gyvenimo galui. 
Taip nė vienam lietuviui neturi 
atsitikti. Nusiminimui nė vie
nas neturime pasiduoti. Visi im
kimės bet kokio naudingo ir sau 
patinkamo užsiėmimo. Pensinin
ką dažnai užpuola nemaloni li
ga — nusiminimas ir darbo ne- 
kentimas bei nenoras gyventi, 
su draugais susitikti. Tokie tu
ri tartis su savo gydytoju. Jis 
patars reikiamų hormonų ir vais
tų griebtis ir suteiks aplinkybes, 
kuriose žmogus jausis- laimin
gas. Toks lietuviškos Sodybos 
mūsiškiams Įkūrimas kiekvieno
je lietuvių gyvenvietėje yra di
delis gėris pensininkams. Čia 
jie ne vieną dieną, kaip pikni
ke, bet visą savo gyvenimą žmo- 
nėjasi vienas su kitu sau patin
kamu asmeniu. Tik vienybėje 
visų mūsų išsigelbėjimas nuo 
tikros senatviškos pabaisos — 
nusiminimo -ligos. Geriausias 
vaisias prieš nusiminimą yra 
geras užsiėmimas pagal savo 
nusiteikimą, 'štai viena virš aš
tuoniasdešimt metų senelė labai

▲

Robert F. Kennedy Jr., Afrikoje vadinamas Bwana Kennedy, bando mesti ietį. Greta stovi 
specialistai, kurie seka, ar jaunuolis jau pramoko tiksliai ietį mesti. Be patyrimo niekas 

tie* toli nenume*.

linksmai ir laimingai leįdžią lai
ką gyvendama pas svėiimus, o. 
savo namą tuščią laikydama. Ji 
nuolat laid nors užsiėmus: tai 
drauge žmonėjaši, tai lietuviško 
ir nelietuviško radio klausosi, tai J.
siūva, tai mezga; tai poterius kal
ba. Užši^hasiai nėra kada nuo
bodžiauti, nėra kada nusiminti. 
Bet yra ir velnių priėdušių pen
sininkų: jie> pavydi ibinėtiems: 
darbo nemetantiemš pėnš!nin-; 
kams, kam jie laimiū^ jaučiasi. 
Todėl darbo ; nešigriėbiantieji 
pensininkai persekioja ' dirban
čiuosius: — “Kam tu dirbi,-kad. 
tū' nuolat kokį nors užsiėmimą 
susirandi — aikš sū mumis pasė
dėt, paplepėta žinomaį gerai 
laiku pasėdėt ir paplepėt, bet 
nuolat taip elgiantis gyvenimas 
pasidaro pragaru. Jau dabar 
niekas netiki, kad Dievas Adomą 
ir Ievą galėjo nubausti darbu 
išvarydamas iš rojaus. Priešin
gai, dabartinis išmintingas žmo
gus darbą laiko gyvenimo palai
ma. Be darbo vaikas užauga bai
siu žmogumi — jo visi vengia
ma, net bijome. Be reikiamo už
siėmimo užaugusius dabartinius 
jaunuolius matome visose pikta
darystėse. Toliau bus dar gra
žiau, nes dabartinės šeimos dau
gumoje yra ne šeimos, bet žmog
žudžių peryklos.

Galima susilaukti laimingų 
dienų senatvėje

Prancūzai apite pensininkus 
prasmingai išsireiškia sakydami, 
kad pensininko amžius yra at
sinaujinimo ir persitvarkymo 
laikas. Prancūzai nevartoja nei
giamus nusiteikimps apimantį 
žodj “Pensininkas” (retaire- 
ment). Tai primena pasitrauki
mą bei prašalinimą iš, darbo, tar
nybos, įstaigos — patenkant Į 
privatumą bei uždarumą.

Pensininko dienos ir senėji
mas gali būti tarsi dovana už 
gerai atliktus darbus jaunystė
je ir amžiaus pajėgume. Apie 
pensininko dienų gerumus ra
šoma knygose, štai jų užvardy- 
mąi; "Geras ilgas amžius”, “Se
natvė be baimės”, “Gerai, aš jau | 
senstu”, “Kaip sukurti likusį gy
venti laiką geriausiu savo gyve
nime” Ir kitokie.

Bertha Margaret Keen rašo, 
“Laimingi yra tie žmonės, ku
rie save surado ir &avu gyveni
mu išreiškia pilną, patenkinantį j 
savitumą; kurie dirba 
darbus, kurių atlikti jie 
džiai trokšta — būdami 
asmenimis, kuriais jie 

’būti. Bet laisvė ir neskubotu- 
maš pensininko amžiuje nelauk
tai susilaukia pašalinių trukdy
mų. Tie trukdymai gali būti pa
ties asmens prisišaukti ar iš ap
linkos gauti — jie kartais su
ardo pagyvenusio žmogaus gyve
nimo giedrumą. Yra tokie po
sakiai, kad pensininkas yra dvi
gubas vyras su tik puse pajamų. 
Tai perstatymas senatvės dienų 
realybėj. Pastaroji aptamsina 
pensininko dienas, jų palaimą. 
Yra linksmų pasakojimų apie 
pensininkus, bet tam asmeniui, 
kuris atsakančiai nepasirengė 
gyvenimo pasikeitimui, yra skau
du jučkūs klėsti ir jų klausytis.

tokius 
nuošir- 
tokiais 
geidžia

du 
ie-

Toks nepasirengėlis atsiranda pakliūsi. Ten tik save aprūpi- 
pas gydytoju įvairiai;Besiskųjs-i """+;~’: — +-
damas ir labai nusiminęs; į

Gyvenimo sunkenybės ir ligos
Gydytojų atlikti tyrimai aiš- n^ųTbit’todėl? savą"^^ kjekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos, pfcibitį liečian-

X _ * ‘.’c - . . _ j_____ • i i _ _• *yi tp šimtui IriTvcrii it* t'n'vrrp-

ariantieji priimami, mat, su to
kiais nėra jokio vargo. O pini
gai ir tokių nedvokia. Ir mes 
vargstame ne todėl, kad pinigų

kiai nurodo, kad-yra. tiesioginis , 
ryšys tiarp gyvenimo sunkenybių tines. Gana tokio savęs žudymo! ..................... _ ., . >

- _| kaina £2.00. Knygele jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite— suiručių (krizių) .ir liguistu
mo (chroniškų,'proto; ir net už
degimo^. Kiekviena gyvenimo 
pakaitą reikalauja prisitąikymo. 
Taip jau esti; Įkad kuo didesnio 
prisitaikymo. iš žmogaus parfei- 
kalauja gyvenimas, tuo tikriau 
tas žmogus vėliau Įgaus kokį li
guistumą. Pensijon ■ išėjimas, 
ypač jei eiti pensi  j on verčiama 
ir jei pensijo'h einama sū kartė
liu — nenoromis — yra didelių 
prisitaikymo reikalaujknti gy
venimo permaina. Tada reikia 
žmogui savo teigiamas jėgas, kad 
nepak'enkus žmogaus sveikatai. 
Yra žmonių, chroniškai sergan
čių ir labai gražiai pensininko 
dienas leidžiančių;' nes tokie 
žmonės savo dvasia yra gerai 
nusiteikę ir naudingais darbais 
užsiėmę. Priešingai, jokio dar
bo nesigriebianti’ejl;' esti nelai
mingiausi žmonės pensininko 
amžiuje. Tokie metasi girtuok
lystėm skęsta plepaluose ir širs
ta savo širdyje ant visų tų, ku
rie artimui tarnaudami jaučiasi 
žemėje kaip danguje.

Todėl kreipkime dėmesį į pen
sininko dalią. R eiki a-pačįam pen
sininkui šviestis/ — apie rei
kiamą apsigyvenimą, apie tinka
mą laisvo laiko sunaudojimą, 
apie atsakanti savo pinigų nau
dojimą — tvarkymą, rengtis 
žmoniškai sutikti.savo gyveni-’ 
mo sunkumus, nuostolius ir ki
tokius nedatekliu's. Pensininkui 
reikia susirasti gerą draugystę 
ir saugotis visokių išnaudotojų, 
kurių visur pilna yra ir dar nau
jų atsiranda. Tik tu, pensinin
ke, neapsižiūrėk — ir jau tave 
bus apšukavęs koks nenaudėlis.

Gerai pensininkui turėti apie 
save savo gimtos kalbos žmones. 
Svetimomis kalbomis senesnių
jų mažai kas gerai kalba ir ma
žai apie save turi gerų svetim
taučių. Todėl visi pajėgesnieji 
lietuviai stenkimės sudaryti ge
riausias sąlygas- mūsiškiams 
pensininkams savųjų tarpe. Taip 
elgiasi žydai: nė vienas jų pen
sininkas neslankipja tarp sveti
mųjų — jie kiekvienam savam - 
pagyvenusiajam turi įrengę ge
riausias buveines. Pajėgesnieji 
žydai dirba iš anksto: stato prie
glaudas. poilsio namus, sody
bas saviems nepajėgiantiems. O 
mes nors panašaus ar darome? 
Kur tau! Mes surinkdami mili
jonines sumas per gausybę me
tų savuosius skriaudžiame — 
mes sąvu prakaitu gyvenimą ge
riname airiams ir visiems ki
tiems — tik ne saviems. Žiūrėkit, 
kas pasidarė iš lietuvių suauko
tų didžiausių turtų parapijoms, 
vienuolijoms. Jais .naudojasi vi
sokio plauko svetimtaučiai, kai" 
mūsiškiams yra būtina pagalba. 
Juk visų lietuvių prakaitu sulip
dyta vienintelė lietuviška prie
glauda ir ta nėra lietuvių žinio
je — ir ten tikros, pagalbos rei
kalingas _ su paralyžuotas, ne-

Nepamirštini ir blogumai 
senatvėje

lietuvis turi pats savo likimą 
imti i savo rankas. Visi Sutarti
nai daug sau talkinsime, jei.ne- 
pilstysime savo prakaito į sve
timas kišenes. Laikas visiems, 
ypač kunigams — gydytojams — 
dirbant sutartinai’ pasistatyti to
kią prieglaudą, kurioje tilptų ne
laimingas pensininkas. Vienų 
Putnamo Senelių angeliškumo 
toli gražu nepakanka. Mes turi
me nepalyginamai daug vargo
— tik užmerkiame akis, kad jo 
nematytume. O vargą iškelian- 
čiuosius mes gražiausiai apkolio- 
jame,— girdi, bedieviai atsirado
— jiems negana pakrapymo, pa- 
šląkštymo, patepimo

šviesdami ir asmenybes to
bulindami visiems pagyvenu
siems, nenustumkime šalin gali
mus negerumus senatvėje. Kiek
vieno žmogaus gyvenimas yra 
pilnas sunkenybių. Jos senstant 
nepranyksta — kartais gausėja. 
Protinės sveikatos pagrindas yra 
pripažinimas, kad skausmas, 
baimė, liūdesys ir net beviltišku
mas paveikia visą žmogaus gy
venimą neigiamai. Už tai rei
kia visiems sudėtinai veikiant 
mažinti kiekvieno žmogaus nei
giamus pergyvenimus;, sutei
kiant jiems žmoniškiausią aplin
ką jų senatvėje. Už tai kelkime 
viešumon pensininko nereikalin
gas kančias ir eikime jiems kuo- 
geriausion pagalbon.

Iškėlėme čia negerumus se
natvėje, kad galimai geriau ap

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęe Lietūvoš Vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių taubį f'r tiėhitių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. \

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė

pilstome į lenkiškas-airiškas sta- čias knYgas- Ji» perskaitė šimtus knygų ir pająšė 52 psl; knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ-. Minkšti VfršfeHai,

šiuo adresu;
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Stų Chicago, Ill. 60608. ,

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. . Pikantiškų fr intymių nuotykiii 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva'kalbi, gražiai Išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. ' ’

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE- GREAT./istoriniai DT.k Vy. 
tauto^bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ii> jos’ kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00. ;

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos- Įvairiomis progomis.. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienai arba atsiuntus Čekį ar 
piniginę perlaidą. ' ’

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill; 60608

1739 So. Halsted Street Chicago, HL
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sisaugotume nuo ju-nekartoda
mi senų klaidų. Tik teisingai 
elgdamiesi mes pajėgsime Numa
žinti negerumus senyvo žmo
gaus amžiuje.

Išvada. Patys ruoškimės 
laimingai senatvei savo sveika
tą visapusiškai tvarkydami ir 
kitiems taip tvarkytis talkinda
mi. Neleiskime savb lėšų abe
jotinos vertės svetimtaučiams, 
kada mes patys- savus senelius 
esame priversti palikti jų pačių 
likimui, patekus svetimtaučio 
pastogėj, kur nėra širdies.

Pasiskaityti. Geriatrics, Ja
nuary 1975.

SKAITYK tr kitam PATARK 
SKAITYK DEMbkRATINĮ



.»• JAĘ1CNAS

(Jo žygio 40 metę sukakties proga) 
(Tęsinys)

Pagaliau rugsėjo 20 d. vakare 
Dr. Kimball pareiškė, kad oras 
virš Atlanto yra vidutiniškas, ir 
gal per sekančias 24 valandas 
nebus blogas. Vaitkus nuspren
dė skristi.

Pranešęs Dr. Grigaičiui apie 
savo sprendimą, Vaitkus nuėjo 
miegoti. Buvo užmigęs tik gal 2 
ar 3 Valandas, nes vis galvojo 
apie būsimą skridimą.

veide nesimatė jokių susijaudi
nimo ženklų. 6 vai. 45 min. Li-į 
tuanica II, prariedėjusi tik 400 Į 
oėdų pakilimo taku, pradėjo kil- I 
ti žygiui į Lietuvą...

Pagaliau Lietuvos žinių agen-Į 
tūra Elta pranešė gyventojams ; 
seniai lauktą džiugią žinią: 
“Reuteris praneša, kad .Vaitkus I 
pakilo sunkiai pakrautu lėktuvu ■ 
6 vai. 45 min. New Yorko laiku, ' 

,po 300 pėdų Įsibėgėjimo. Pakili- j
Rugsėjo 21 d. Lietuvos mo metu oras buvo visiškai ra-j 

Aero Klubo pirm. prof. Z. Že- mus”, 
maitis gavo sekančio turinio te
legramą: “Feliksas Vaitkus 
skrenda šiandieh, rugsėjo 21. 
Pakils New Yorke 5 vai. rytą. 
Oras vidutinis. Praneškite Airi
jai. Grigaitis”. Telegramoje žo
dis .“Airijai”, reiškė “Airijos 
Athlone radijo stočiai”, kad ši 
pagal .susitarimą kas 15 min. 
pranešinėtų orą ir duotų plokš
telių muziką, tuomi duodama 
kryptį Lituanicos II radijo — 
kompasui.

ATLASS sekr. A. Vaivada pra
nešė telegrama Liet. Aero Klu
bui: “Vaitkus išlekia 5 vai. šį
ryt. Vaivada”.

Anksti atsikėlęs, Vaitkus su 
žmona ir uošviu nuvyko į aero
dromą. Jo išlydėti susirinko 

.draugai lakūnai ir pažįstami, iš 
viso virš 100 žmonių.

Lėktuve buvo pakrauta: 700 
galionų benzino, alyva, vainikas 
Dariaus ir Girėno pagerbimui, 
ir 1,000 laiškų. Be šio krūvio, 
Vaitkus dar įsidėjo guminę val
telę, revolverį, termusinį bute
lį Icavos, sumuštinių ir šokolado. 
Pilnai pakrauta Lituanica II svė
rė 3,440 kg.

5:05 Reuterio žinių agentūra 
telegrafu išsiuntinėjo žinią:

’ “Vaitkus ketina pakilti bet ku
riuo momentu šį rytą iš Floyd 
Bennatt aerodromo Long Island, 
ir išskristi į Lietuvą. Jo lėktu- 

s vas buvo išgabentas iš angaro 
- prieš aušrą. Vaitkus skrenda - - - - - - - — - - - - 

vienas
6 vai. 43 min. New Yorko lai

ku suūžė Lituanicos U variklis. 
Jauno 28 metų amžiaus lakūno stropiai vykdė.

Savo knygoje “Atlantic Fe
ver”, Edw. Jablonski apie F. 
Vaitkaus skridimą rašo: “Jei 
Vaitkus ir tyčia būtų laukęs blo
gesnio oro, nebūtų sulaukęs. Jis 
tuoj įskrido į lietų, miglą, prie
šingos krypties vėją, ir beveik 
visą laiką turėjo skristi pagal 
instrumentus. Kai bandė pakil
ti virš gąsdinančios miglų vie
numos, jo lėktuvas ten pradėjo 
apledėti...”

Lietuva laukia
1935 m. birželio 3 d., dalyvau

jant 26 organizacijų ir spaudos 
atstovams, Kaune buvo išrinktas 
dešimties atstovų vykdomasis 
komitetas F. Vaitkui sutikti. Į jį 
Įėjo: Kauno miesto burmistras 
A. Merkys — pirmininku; Lie
tuvos Aero Klubo pirmininkas 
prof. Z. žemaitis — I vicepir
mininku; Karo aviacijos atsto
vas kpt. Mitalas — II vicepir
mininku; Liet, šaulių S-gos ir 
Kūrėj ų-Savanorių S-gos atsto
vas J. Kalnėnas — sekretorium; 
Tautininkų S-gos atstovas A. 
Dilba — iždininku. Netrukus 
buvo nustatyta iki detalių smul
ki Vaitkaus sutikimo ir pager
bimo programa.

Kad palengvinus Vaitkui skri
dimą, Lietuvos Aero Klubas, 
Paštų Valdybai tarpininkau
jant, buvo iš anksto susitaręs 
su Airijos radijo stotimi Ath
lone, kad ši, Vaitkui skrendant, 

x ’kas''i5' min. duotų meteorologi
nius pranešimus ir plokštelių 
muziką. Stotis šį susitarimą

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuguttiHyti • Valčlūnltni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.06.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. Anatollfus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis ■ $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. S2,50.
12. Patras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Uai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14. EugenHus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumionė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50
16. Alfonsas Tyruolts. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl $1.00.
18. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 32.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arUa pasiunčiant čekį ar Money or-

Feliksas Vaitkus prie galutinai paruoštos Lituanicos II.

F. Vaitkus iš New Yorko pa
kilo 12 vai. 45 min. po pietų, 
Kauno laiku. Jei viskas būtų 
sėkmingai vykę, Kauną turėjo 
pasiekti sekančią dieną, apie 2-4 
vai. po pietų. Numatytu laiku į 
brangaus svečio sutikimui tvar
kingai paruoštą Kauno aerodro
mą susirinko apie 30 tūkstančių 
žmonių minia.

Miniai belaukiant, tuo pat lai
ku iš reprezentacinės kelionės po 
Pabaltijo valstybės grįžo taip 
vad. oro ‘traukinys’, susidedąs 
iš Lietuvos Aero Klubo neseniai 
įsigyto autožyro (malūnsparnio) 
ir vieno lėktuvo, paskui save 
tempiančio sklandytuvą. Jiems 
tūpiant Kauno aerodrome, minia 
sukėlė dideles ovacijas, bet isų 
žvilgsniai vis • nekantriai krypo 
į vakarus, bene pamatys taip lau
kiamą brolių Amerikos lietuvių 
ryšio su tėvyne simbolį — Litua- 
nicą II.

Vaitkaus skridimas

Maža to, kad lėkiau miglose, apie 
3 vai. naktį pradėjo snigti šlap
driba ir apšalo lėktuvas; tuojau 
teko leistis iš 4 kilometrų aukš
čio ligi 2 ir 1.5, kur buvo šilčiau 
ir ledas nutirpo, bet už tai pa
tekau Į lietų, kuris tęsėsi kiau
ras 3 valandas.

Kaip jam sekėsi skridimas pa
kilus iš Floyd Bennett aerodro
mo, vėliau pats F. Vaitkus ši
taip pasakojo:

, “Išskridau penktą su puse ry
to ir leidausi numatyta kryptim. 
Žemę mačiau lėkdamas Ameri
kos pakraščiais ligi N. Škotijos, 
Halifakso, o nuo tos vietos jos 
jau nemačiau. Po 100 mylių nuo 
Amerikos jau nemačiau nei že
mės, nei dangaus.

Skridau pro Newfoundlands, 
bet jo nemačiau, nes jis buvo 
apklotas miglomis.

IŠ daugelio duomenų spėju, 
kad vėjas skristi buvo nepalan
kus. Skridau 10-15,000 pėdi, 
(3,0004,500 metrų) aukštyje.

Tai buvo visiškai aklas skri
dimas, kuris, tęsėsi 17 valandų. 
Tas 17 valandų turėjau vado
vautis tiktai instrumentais ir ra
dijo stotimis, kurias girdėdamas 
aš galėjau nustatyti skridimo 
kryptį. Skrisdamas girdėjau 
New Yorko radijo stoti, New
foundland©, o po to pradėjau gir
dėti ir Athlone stotį. Pirma mu
zika, kurią išgirdau, buvo “Me
dinių kareivėlių paradas”. Po
rą kartų išgirdau Paryžiaus ra
dijo stotį ir iš jos, drauge su 
Athlone stotimi aš žinojau, kad 
skrendu gerai.

Tiesa, vieną syk pamačiau 
žvaigždes, bet jų nebuvo tiek, 
kad pagal jas galėčiau orientuo
tis ir nustatyti kryptį; be to, ir 
astronominių instrumentų netu
rėjau.

Nedalėkus apie 100 mylių ligi 
Airijos, iš kokių 3,500 metrų 
aukščio per storas debesų kiau
rymes pamačiau jūrą. Tai buvo 
po 17 valandų aklo skridimo.

Kadangi mano skridimas pa
reikalavo per daug benzino, o be 
to pastebėjau, kad siurblys, ku
ris paduoda benziną į variklį, 
praleidžia nutekėjimą, tai buvo 
aišku, kad atskristi į Kauną su 
turimu benzino kiekiu negalė
siu. Teko pasirinkti vietą kur 
nusileisti: kur nors Airijoj, Du
bline, ar Vokietijoj ?

Per radiją gavau žinią, kad 
virš Dublino žemas rūkas, už 
Anglijos rūkas, ir tiktai virš Bal
tijos giedra. Nusprendžiau nu
sileisti Airijoj. Pabandžiau lėkti 
ligi Dublino, bet pasirodė, kad 
tikrai ten didelis rūkas, kuris 
guli žemai, todėl teko grįžti prie 
Ballinrobės, kur mačiau pievų, 
ir kur buvo geras oras. Bet čia 
laukuose ganėsi gyvuliai. Pasi
rinkęs mažiau ganomą lauką kur 
buvo tik trys arkliai, aš juos 
pirtna nubaidžiau į šalį ir lei
dausi. Bet esant nuo žemės 4-5 
pėdų aukštyje, vėjas netikėtai 
pakreipė lėktuvą ant šono ir vie
nas sparnas palietė žemę: lėk
tuvas momentaliai apsisuko į 
priešingą pusę, ir jau nesuval
domas nukrito.

Pirmi žmonės, kurie pas ma
ne atėjo, tai buvo piemenys, ku
rie netikėjo, kad atlėkiau net iš 
New Yorko. Lėktuvui buvo nu
plėšta važiuoklė, sulenktas pro- 
pepeleris ir sulaužytas dešiniojo 
sparto galas. Tuo momentu la
bai nusiminiau. Tik airių sve
tingumas mane paguodė.

Išlipau iš mašinos. Išėmiau 
visus reikalingus instrumentus 
ir nuėjau su ūkininku papusry
čiauti. Aš buvau pavargęs ir no
rėjau miego. Kiek numigęs, pra
dėjau tvarkyti Lituanicos II rei
kalą. Daugelis manęs prašė, kad

t duočiau ką nors atminimui. AS 
i jiems daviau nereikalingų me- 
i džio dalelių nuo sparno. Man ai- 
j riu kar’ninkai padėjo supakuo- 
I ti lėktuvą, nes mačiau, kad čia 
į vietoje bus sunku jį greit patai
syti. Mano įspūdžiai iš Airijos 

lyra kuo geriausi”. (Ištrauka iš 
“Lietuvos Sparnai”, 1935 m. Nr.
10 ir “Laiko Žodis”, 1935 m. Nr. 
18-19).

Nervų įtempimas, skrendant 
tokiomis oro sąlygomis aklai 

Į (pagal instrumentus), pareika
lavo iš F. Vaitkaus nežmoniškų 
jėgų. Be to neužmirškime, kad 

Į jis buvo beveik dvi paras ne- 
;miegojęs: prieš išskrisdamas, tą 
I naktį New Yorke temiegojo 2-3 
vai. Na, tais laikais gal ir tų tab
lečių apsigynimui nuo miego, ku
rias šiais laikais naudoja kai ku
rie studentai ruošdamiesi egza
minams, nebuvo. Be to, Lituani
ca II, kovodama su priešingos 
krypties vėjais, apledėjimu ir lie
tum, pagaliau prakiurus benzi
no siurbliui, sunaudojo žymiai 
daugiau kuro, nei buvo numaty
ta. Todėl ir Vaitkaus sprendimas 
tūpti kur nors Airijoje buvo tiks
lus ir geras. Pasipildęs kuro, jis 
dar tikėjosi užbaigti kelionę Į 
Kauną oru.

Jo pasirinktas nutūpimui ūki
ninko laukas nebuvo pakanka
mai didelis. Kadangi Lituanica
11 užsparnių (flapsų) neturėjo, 
Vaitkus lėktuvą tupdė labai ma
žu greičiu ir “slysdamas”. (Sis 
tūpimo, būdas yra plačiai prak
tikuojamas ir patariamas naudo
ti senesnio tipo lėktuvais tūpiant 
nepakankamo ilgumo takuose). 
Būdamas labai išvargęs, Vait
kus gal nepakankamai jautriai

DĖDĖS 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 gražių istorijų. 
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 at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO 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

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Taupykite dabar. >

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įftelfta'1923 metai*. TeL 421-3071
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reagavo vairai5), ir galėjo prie 
pat žemės įeiti į vadinamą 
“stall”. ' «

Tą mano įtarimą patvirtino 
1967 m. “Flying Annual” met
raštis, kur psl. 105 yra aprašytos 
Lockheed Vega lėktuvo savybės. 
Ten pasakyta: “Stalls produce a 
slight right wing drop and give 
plenty of warning, but if one 
persists in holding the stick back, 
the plane will whip sharply to 
the left and go into a spin”. Ir 
pagal paties Vaitkaus pasakoji
mą, dešinys sparnas kliudė že
mę, tik jis spėja kaltu buvus vė
jo gūsį. Laimė, kad tai atsitiko 
prie pat žemės, Lituanica II bu
vo aplaužyta, o pats lakūnas iš
liko nei kiek nesusižeidęs. Mi
nėtame metraštyje taip pat pa
žymėta, kad pilotui esant palygi
namai labai arti variklio, triukš
mą yra toks didelis, kad reikia 
naudoti ausines. Mokslas yra 
įrodęs, kad toks triukšmas žmo
gų labai nuvargina.

Nuo New Yorko iki Ballinrobe, 
5100 kilometrų nuotolį’(du treč
dalius numatyto 7200 km. atstu
mo) Vaitkus nuskrido per 21 su 
pusę valandos. Matomai radijo 
— kompasas veikė gerai, nes nu
tūpė tik 90 km. nuo minėtos 
Athlone radijo stoties (I).

(Bus daugiau)
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Felikso Vaitkaus Žygis -
Feliksas Vaitkus, kuklus Amerikos lietuvis, prieš 

40 metų paprastu propeleriniu lėktuvu perskrido Atlan
tą. Jis buvo ketvirtas Amerikos lakūnas, perskirdęs van
denyną. Dabartiniu metu galingais sprausminiais lėk
tuvais šimtai žmonių kiekvieną dieną skrenda per At
lantą, bet prieš 40 metų, kai lėktuvai nebuvo toki galingi 
ir neturėjo priemonių tolimiems skridimams, reikėjo 
savimi pasitikinčio, skraidyti gerai’ mokančio ir didelį 
pasiryžimą turinčio lietuvio tokion kelionėn ryžtis.

Vaitkaus pasiryžimas ir pajėgumas perskristi van
denyną Amerikos lietuviams buvo didelė atgaiva. Lie
tuviai buvo sudėję didelę viltį į Dariaus ir Girėno skri
dimą, bet visi žinome, kad jis baigėsi žiauria tragedija. 
Jiedu perskrido vandenyną, bet gyvybės neteko prūsų 
Lietuvoje, prie Soldino, visai netoli Lietuvos. Nepasie
kė Lietuvos ir lakūnas Vaitkus, bet jis vis dėlto perskri
do vandenyną prie labai blogo oro, nutupdė lėktuvą Ai
rijoje ir pats išliko gyvas. Nusileidimo metu jo vairuo
jamas lėktuvas buvo šiek tiek aplamdytas, vienas spar
nas nulenktas, bet pats lakūnas nebuvo sužeistas.

Amerikon atvykusių lietuvių sūnus domėjosi Lietu
va ir mėgo aviaciją. Mokykloje jis kreipė ypatingą dė
mesį į matematiką ir skraidymo mokslą. Kai lietuviai 
pradėjo organizuoti Dariaus — Girėno skridimą, Vait
kus viską atidžiai sekė irį^ pąts stengėsi tapti .geru .lakū
nu. Pirmųjų dviejų lietuvių žuvimas'Vaitktus neatbaidė 
nuo skraidymo ir nei kiek nesumažino lietuvių susido
mėjimo tolimesniais skraidymais.

Naujienoms pradėjus organizuoti antrąjį Amerikos 
lietuvių skridimą, Feliksas Vaitkus sekė kiekvieną ko
miteto skridimui organizuoti žingsnį. Jis gyveno Wis- 
consine, bet atvykdavo į kiekvieną komiteto rengiamą 
aviacijos šventę. Komitetui įsigijus lėktuvą ir susita
rus su lakūnu, Vaitkus skaitė dienraštį ir sekė kiekvieną 
sekantį planuojamojo skridimo žingsnį. Jis buvo Chica
goje, kai čia buvo perskraidinta Lituanica Antroji, jis 
kalbėjosi su komiteto nariais ir lakūnu’. Kai lakūnas su
laužė su komiatetu pasirašytą susitarimą, tai Feliksas 
Vaitkus pasisiūlė skristi į Lietuvą. Jis sutiko ruoštis ir 
dirbti tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis buvo su
tarta su pirmuoju lakūnu.

Lakūnas Vaitkus ne tik papildė tolimiems skridi-

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
ROMANAS

Dabar jis be rizikos galėjo 
išvystyti ir pilną važiavimo greitį. Bėgte 
prabėgo jam taip iš vaikystės dienų pažįs
tami namų kvartalai. Jie, rodos, dvelkė ar
tumu iš kiekvienos gatvės ir jos kampo, 
keldami gyvus prisiminimus. Jie nedengė 
ir šviesaus vaizduotėje vėl iškylančio Lili- 
jos paveikslo. Jie tarsi tik papildė plačiu 
vaizdu jo išvažinėtą apylinkę. Mašina pra
bėgo pro raudonus parapijos mokyklos 
dviaukščius mūro pastatus. Tai vėl kaip 
kokia dovanu puokštė būtų nukritusi tie
siai po jo kojomis. Tos visada ramios su
simąsčiusios vienuolės savo juodais rū
bais, rodos, ėjo viena po kitos, kaip ki- 
tuomet su klegančiomis klasėmis. Jos 
mokė, pasakojo daug nuostabių, tada ne
žinomų, dalykų, vis primindamos Dievo 
gerumą, jo apvaizdą ir meilę artimui. 
Aiškino, kad reikia tėvų klausyti, dorai 
gyventi, kad j>o mirties galėtų amžinai su
sitikti su ta gerąja Būtybė — Dievu jo di
dingoje karalijoje. Jos tada jiems ir įky
rėdavo, o kai kada ir jos pačios supykda
vo ar tik apsimesdavo ir rūsčiai bardavo 
už padarytas jų išdaigas. Nebuvo tada jos 
labai mėgiamos, bet dabar jos jo prisimi
nimu. akyse nors ir juoduose apdaruose

mežaitė būtų išrinkta Nainio 
LB-nės Apygardos pirmininke 
ir kaip jie tada turėtų reaguoti 
į josios straipsnius?

Pirmiau negu kalbant apie 
išrinkimus, Juozas Gaila turėtų 
manęs paklausti ar aš (iš vis) 
sutikčiau įstoti į jų LB-nę to
kią, kokia ji šiandien yra?! 
Matot, kaip J. Gaila nesugeba 
logiškai galvoti, net nesupran
ta, ' kad priešingų tautinių įsi
tikinimų žmonės, nesutinką su 
mano idėjomis, niekados sau 
vadovauti manęs nekviestų, O 
kaip galėtų išrinkti, jeigu ma
nęs pas juos nėra?

O jeigu kada būčiau išrink
ta, tai reikštų, kad tie rinkė
jai manęs norėjo, pritaria ma
no siekimui besąlyginės kovos 
už Lietuvos laisvę, pasisaky
mui prieš bet kokį bendradar
biavimą su okup. Lietuvos ko- 
mun. vadais ir pritaria ben
dradarbiavimui su Altą. Jei 
išrinktų, tai ir mano straips
nius teigiamai vertintų, nes 
juk ta pati žmogaus dvasia at
sispindi ir jo kūryboje. J. Gai
la klausia ką jis tada tūrėtų 
daryti? Arba turėtų atsistaty
dinti, arba persiauklėti...

SAVIEJI MANE “GINA”
Nustebau, o po to nusišyp

sojau, Naujienose (1975 rug. 
6 — 7 d.) perskaičiusi teisinin
ko P. Stravinsko straipsnyje $ 
“Pasmerkta, o Nusitarta’’ ma
nęs “gynimą”. Išvardinęs as
menis su kuriais J. Gaila neno
ri tartis ir priėjęs prie mano 
pavardės P. Stravinskas rašo: 
“Ypač su B. Kemežaite “vadi
nama” (girdi, “maždaug ’tris
dešimčia metų pavėluotai...” 
PS) jaunimo atstove”. 0 pas
kum, sekančiame Naujienų 
numeryje tą patį dar kartą, tik 
labiau paryškinęs ir nublizgi
nęs, pakartoja: “Ypač negra
žu. tokiame augštame JA V. LB- 
nės poste esančiam J. Gailai 
želdinėti viešai mergaitę dėl 

jos amžiaus, ką jis daro su pa 
nele Birute.. Kemežaite”, ' .

Stebėtinai dosnūs TtąžilŪlčo- 
dėl šį kartą pasirodė ponas 
Stravinskas J.Gailai jam pri
pažindamas net LB-nės aukštą 
postą...

Keista,- kad P. Stravinskas, 
svarbiausiu ir vertingiausiu 
viešumon iškelti objektu pasi
rinko ųe J. Gailos užpuolimus 
dėl mano straipsnių, ar kitų,da
lykų, bet tik tuščią, nevertą dė
mesio, J. Gailos pykčio jaus
mų repliką, dargi ją palaiky
damas dideliu įžeidimu: žino
ma, jeigu ponas Stravinskas 
dėl šito taip susijaudino, taip 
įsižeidė, tai aš manau skaity
tojams bus įdomu sužinoti iš 
<ur J. Gaila nutvėrė tą kabliu-

(Nukelta į 5 psl.)

Naujienose parašiau seriją 
straipsnių, o koki tie straips
niai buvo, jūs patys skaitėte ir 
turite sau atsakymą, be kieno 
kito interpretacijos.

Jeigu mano straipsnyje “Tau 
tos Savižudybės Puoselėtojai”, 
kaip teigia J. Gaila, buvo iš
dergti žmonės ir laikraščiai, tai 
kodėl Gaila nei vieno tokio juos 
dergiančio sakinio nepacitavo, 
kodėl to .neįrodė? Įsivaizduo
kite, aš išdergiau Draugą, Dar
bininką ir Dirvą už komunis
tinės propagandos skleidimą?! 
Kokiame straipsnyje ir kokio
je vietoje* Ar šitokiu melu Gai 
la nori, įtikinti ir atsidėkoti 
“Darbininkui”, kad jis įsidė
jo menkavertį jo straipsnį, 
puoselėjantį tarpusavio pešty
nes, nieko bendro neturintį su 
mūsų pavergtos tėvynės lais
vinimo siekimu, o tik keliantį 
džiaugsmą .okupantui?

Jeigu J. Gaila laikraščių der- 
gimu, jų niekinimu laiko tai, 
kad aš, cituodama kurio nors 
straipsnio ištraukas, (pagal 
literatūrinį reikalavimą) nu
rodau kuriame laikraštyje tas 
straipsnis buvo atspausdintas, 
tai kaip, tada, tų laikraščių ne
žemina tokių straipsnių pas 
save talpinimas? Jeigu J. Gai
la tik provokuoja, norėdamas 
išgirsti mano nuomonę, apie iš-, 
eivijos lietuviškus laikraščius, 
tai pagal logišką tiesą: koki yra 
laikraščių bendradarbiai, toki 
yra ir patys laikraščiai... Nuo 
bendradarbių kokybės priklau 
so laikraščių kokybė... Ar taip 
nėra?

Juk mano straipsniai yra ki
tų autorių parašytų straipsnių 
nagrinėjimas, duodamos cita
tos ir argumentais įrodomi vie
noki, ar kitokį faktai., darant 
išvadas. Tokios -rūšies straips
niai man tik padeda surasti ir 
nurodyti mūsų tautos niekadė- 
. ą, dergėją, o ne pačiai ką nors, 
dergti.

Juozas Gaila rašo, kad iki 
šiol nėra girdėjęs, kad nors 
vienas iš tų “išdergtų” asmenų 
jutų kreipęs dėmesio i mano 
straipsnius ir bandęs aiškintis 
ar tartis? Čia ir vra mano di
džiausias nustebimas, kad ne 
kas kitas, o Juozas Gaila, ku
ris mano straipsniuose net ne
buvo suminėtas, "į tą mano 
“rašliavą” taip stipriai atkrei
pė dėmesį ir bando aiškinda
masis tartis. Ar todėl, kad taip 
trokšta ir jaučia didelę garbę 
:Į tuos straipsnius patekti? 
Deja, Juozas Gaila net netin
ka, neturi nei kvalifikacijos, 
nei inteligencijos kokiam nors 
pasitarimui; nes jis daugiau 
vadovaujasi pykčio emocija, 
o ne protu.. .•

J. Gaila susirūpinuęs savęs 
klausia, ką jie darytų, jei Ke

‘pdskutii’js” žodis

■ priešams pagal komunistinę 
santvarką “teismą”. Jis buvo 
sudalytas iš 29-nių Nainio 
PLB-nės “patriotų”, kuriems 
Juozo Gailos iniciatyva buvo 
suteikti teisėjų titulai (su ga
limybe j r prokuroro pareigas 
eiti), pasmerkimo sprendimui 
įvykdyti, šios iškilmės buvo

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

Juozas Gaila, galbūt jaus
damas sąžinės graužimą, “Dar 
bininke” (1975 m. rugp. 22 d.) 
pasiteisina “Kodėl Nesitarta, o 
Pasmerkta”...

Kaip žinome, JAV LB-nės 
Taryba posėdžiavusi birželio 
21 — 22 d. Clevelande nutarė 
ir surengė savo ideologiniams

mams reikalingas žinias, gavo visus federalinės vyriau
sybės leidimus, bet jis ir įsigytą lėktuvą tokiai kelionei 
paruošė. Keleiviams skirtą lėktuvo erdvę jis paruošė di-
dėsniam kuro kiekiui ir įsigijo tuo metu prieinamus pa
čius geriausius prietaisus lakūno orientacijai. Visa tai
kainavo stambias sumas pinigų, bet Dr. Pijaus Grigaičio
ir Antano Vaivados vadovaujamas komitetas reikalin
gus pinigus pajėgė šukelti. Į darbą įsijungė ir pats la
kūnas Vaitkus. Jis skraidė į didesnes kolonijas, pasa
kojo apie reikalingus paruošiamuosius darbus ir džiau
gėsi, kai didesnėje lietuvių kolonijoje buvo sudarytas
komitetas skridimui sukelti reikalingų pinigų.

Lakūnas Vaitkus žinojo, kad lietuvių tauta maža ir 
nepriklausomybę atgavusi Lietuvos valstybė buvo ne
didelė. Milžiniškoje Amerikoje, kurioje žymiai dides
nių tautų imigrantai susilieja ir dingsta, Vaitkus norė
jo parodyti, kad dideliems žygiams gali ryžtis ir mažų 
tautų atstovai. Jis norjo atkreipti didžiųjų dėmesį į ma
žą Lietuvą. Jis norėjo parodyti, kad lietuvių yra nedaug, 
bet kad jie yra toki pat išradingi, toki darbštūs ir toki 
gabūs, kaip patys gabiausieji. Jis tai padarė.

Jis nepasiekė Lietuvos, bet vėliau Lietuvon jis nu
vyko ir jo lėktuvas ten buvo nugabentas. Lietuviai ver
kė, nesulaukę Dariaus ir Girėno, bet jie savo širdį paro
dė atvykusiam Feliksui Vaitkui. Jį gražiai .sutiko ne tik 
Kaune, bet ir kitose nepriklausomos Lietuvos vietovėse. 
Kaune buvo sudarytas specialus komitetas, vadovauja
mas prof. Žemaičio, lakūnui Feliksui Vaitkui sutikti. Pa
gerbė jį mokslo ’įstaigos, pagerbė visuomenės veikėjai, 
pagerbė ir Lietuvos lakūnai. Iškilmingame susirinkime
akunas Vaitkus papasakojo Kaune, susirinkusiems lietu

viams, kaip jo skridimas buvo organizuotas, koki darbai
teko atlikti, kad būtų sukelta reikalinga pinigų suma ir 
atlikti būtiniausieji pasiruošimai. Jiems jis pridėjo, kad 
vyriausiuoju šio skridimo organizatorium buvo Dr. Pi
jus Grigaitis, Chicagoje išeinančių Naujienų redaktorius.

Turime, būti dėkingi lakūnui Edmundui Jašiūnai, su
rinkusiam tiek daug ir tokios kruopščios medžiagos apie 
Felikso Vaitkaus skridimą ir 40 metų sukakties proga 
priminusiam visiems Amerikos lietuviams apie tą kuk
laus lietuvio žygį, nugalėjusį Atlantą ir išgarsinusį Lie
tuvos vardą ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. 
Jo straipsniai noriai skaitomi ne tik vyresniųjų lietuvių, 
bet juos atidžiai peržiūri ir jaunesnieji, neturėję progos 
arčiau pažinti Felikso Vaitkaus , ir didelio jo ryžto.

Savo ruožtu Naujienos praneša, kad šių. metų lap
kričio 16 dieną jos ruošia banketą Vaitkui pagerbti. Fe
likso Vaitkaus gyvųjų tarpe jau nebėra, bet jo žygdarbis 
vertas prisiminti. Visas sekmadienio vakaras bus pa
skirtas paties Vaitkaus pasiryžimui skristi ir jį rėmusiai 
gausiai Amerikos lietuvių daugumai. Bus proga pama
tyti to meto fotografijas, lėktuvo dalis, padidintas Nau
jienas ir išgirsti skridimo bendradarbių priremtą petį ir 
drąsaus vyro atliktą didelį darbą. .

pradėtom ra Š.. Mišių auka, at
našaujant Jėzuitui kun. Gedi
minui Kijauskui, kuris palai
minęs tų 29-nių lietuvių neapy
kantą savo tautos žmonėms, 
specialiai pritaikintu pamoks
lu, Kristaus vardu pakurstė 
greičiau be baimės daryti spren 
dimą.

šis, “teismas”, ' okupantų 
džiaugsmui, savo kokybe pra
lenkė net komunistinius teis
mus, nes komunistai savo au
ką pirmiau priverčia prisipa
žinti, prisiimti nepadarytą nu
sikaltimą, * o tik tada teisia. 
Mūsiškiai, gi, mus nuteisė be 
prisipažinimo ir be kaltės įro
dymų.

Lyg maži vaikai! Kokią prak 
tišką vertę turi svetimame kraš 
te prisiglaudusios pabėgėlių 
grupelės tie visokį pasmerki
mai ar garbės teismai, kas jų 
bijo ir kas jų paiso? Toki pa- 
smerkėjai tik patys pasmerkia 
save nuo kitų atsiribojimui 
spjaudo į vandenį, kuris yra 
jų pačių gyvybės šaltinis...

Straipsnyje “Kodėl Nesitar
ta, o Pasmerkta..;” Juozo 
Gailos patalpinti astuoni “bai
siausi nusikaltėliai”: Bruso- 
kienė, Juškevičius, dr. Danile
vičius, Ūselis, Januška, Vaičiū
nas, Kemežaitė ir kan. Zaka
rauskas.
Štai dėl ko tų 29-nių buvau pa

smerkta/ Cituoju Juozo Gailos 
žodžius: “Negana to, kita jų 
“pirmininkė’’, B. Kemežaitė, 
dar priedo vadinama jaunimo 
atstove (maždaug trisdešimčia 
metų pavėluotai), paskelbė 
Naujienose seriją straipsnių, 
airiuose eilę' asmenų išvadino 
“tautos savižudybės puoselėto- 
; ais”, “kolaborantais”. Tie as
menys: muz. A. Jurgutis, sol. 
A. Simonaitytė, rež. J. Jurašas 
su žmona, Draugo kul. priedo 
redaktorius K Bradūnas, PLB 
jirm. B. Nainys, rašyt V. Bu
tėnas ir tt Tenka ir mūsų spau
dai — Draugui, Darbininkui, 
Dirvai. Už ką? Gi už komunis
tinės propagandos skleidimą, 
čki šiol neteko girdėti, kad nors 
vienas iš tų išdergtų asmenų bū- 
tų kreipęs dėmesio į tos “pir
mininkės” rašliavą ir bandęs 
aiškintis ar tartis. Abejoju, ar 
ir šio laikraščio redaktoriai ar 
eidėjai ras reikalo jai įrodi

nėti savo patriotizmą.
Daugeliu atvejų tenka džiaug 

tis^ kad tie žmonės neina Lie
tuvių Bendruomenėje jokių 
pareigų ir tuo pačiu jos nekom 
promituoja. Ką šiandieną da
rytume, jei tokia Kemežaitė 
mtų išrinkta LB apygardos ar 
apylinkės pirmininke? Kaip 
LB turėtų reaguoti į jos raši
nius?”

Kaip matote, skaitytojai, aš 
buvau pasinerkta todėl, kad

atrodė, kaip gerieji angelai.
Negalėjo praslysti ir kitoje mokyklos 

pusėje buvęs taip pat mūro pastatas, ku
riame žilaplaukis senis turėjo smulkių pre
kių parduotuvę. Pertraukos metu, o ne
retai ir laisvalaikiu, jie buvo jo nuolati
niai svečiai ir pirkėjai, kas tik buvo pigu ir 
gaunama už centus. Ir dabar jo viršuti
niame namų aukšte švietė pro -vieną lan
gą žiburys. Tikriausiai tas akiniuotas, ži
las ir sulinkęs žmogus skaitė vėl iš vaikų 
su džiaugsmu surinktus centus, visai pa
miršdamas jų riksmą, triukšmą ir nuola
tinę baimę dėl įprasto smulkmenų vagi- 
nėjimo. Tie vaginėjimai, kaip dabar Den
nis prisiminė įėjo į jų kasdieninių išdaigų 
ir pramogų sritį. Būriais subėgę į jo par
duotuvę vieni derėdavo, pirkdavo tas 
smulkmenas ar saldainius, pyragaičius, o 
kiti, pasekę momentą, kad nemato senio 
akys, glcmždavo, kas tik tuo metu papul
davo. Daugiausife ir smagumo būdavo ne 
dėl tos smulkmenos naudingumo, o kad 
senis savo budriomis akintos nepastebėda
vo ir nepagaudavo. Suprantama ir dabar 
tas pats kartojasi kaip ir senio kas vakarą 
su šypsena skaitomi grubiais pirštais iš tų 
padaužų surinktieji centai. Jam tik dabar 
buvo aišku, kad tas senis rūsčiu savo žvilgs 
niu. bet gera širdimi lygiai mėgo tuos ma
žuosius padaužas, kurie tuos centus atneš
davo. Jam visa pasidarė aišku, kad seniui 
būtų be tų triukšmadarių sunku gal ir ne
beįmanoma net gyventi... 1
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Tuoj už poros blokų privažiavo savo 
artimiausių draugų — Džimio ir Roberto 
namus. Jij ir namai buvo šalia vienas ant
ro, o jo tėvai gyveno priešais kitoje gatvės 

. pusėje. Jis nuo vaikystės, mokyklos buvo 
su jais taip susidraugavęs, kad buvo pasi
dariusi nebe atskiriama ši trejukė gatvė
je, mokykloje ir visose išvykose. Toji drau
gystė juos ir dabar tvirtai teberišo, nors 
jo suartėjimas su Lilija kartais ir suardy
davo bendravimo planus. Jo širdyje buvo 
gimę kažkas naujo, ko nebuvo galima be- 
pasidalyli su savo taip artimais draugais. 
Ir dabar matė, kad iš jų namų liejosi pro 
langus šviesa, bet nesustabdė savo maši
nos pasižiūrėti, ką juodu dabar veikė. Ne
buvo laiko, reikėjo skubėti pas Liliją. 

.Tuojau pasuko skersgatviu ir už dviejų 
blokų sustabdė savo mašiną prie Lilijos 
namų. Skubiai iššokęs iš mašinos, neuž
trenkęs nė jos durų beveik bėgtinai pribė
go prie namo slenksčio ir paspaudė skam
buti. Girdėjo skambučio čirškimą, ir šir
dis ėmė taip smarkiai plakti, kad rodės ir 
aisdOti buvo sunku. Metė dar žvilgsnį į 
apšviestus langus ir tikėjos, kad tuoj du
ris atidarys pati Lilija. Pasigirdo žings
niai, dar labiau šiluma užliejo krūtinę, bet 
kai prasivėrė'd n rys. jis pamalė jos met-i 
nos veidą. Nelaukdama nė jos kvietimo 
įeiti j Imtą jis metė jai staigų klausimų.

_  Ar Lilija namuose?...
— Ne, mielas Deniu... Ji išėjo...
— Kur?... Kada sugrįš?
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— Nežinau. Aš trumpam buvau išėjusi 
ir grįžusi neberadau...

Maniau net kad judu abu kur išvažia
vote. »

To pokalbio metu Dennis pasijuto kaip 
šaltu vandeniu aplietas. Jis pilnai tikėjo, 
ką sakė jos motina. Žinojo jos motinos bū
dą, kad ji dažnai išeidavo į smuklę. Ji da
bar žiūrėjo į Dennį pavargusiomis, už
griuvusiomis akimis. Jos ir plaukai buvo 
patamsėję, ir girtumu privargęs josios vei
das atrodė nemaloniai atstumiantis. Jis net 
atsitraukė porą žingsnių, kad nejaustų to 
dvokiančio kvapo. Atsisakė ir jos kvie
čiamas užeiti į namus, nors pagalvojo, kad 
reikėtų gal jos palaukti sugrįžtant Nors ir 
taip nemaloniai paveiktas jis, žinodamas 
jos silpnybę degtinei, pasakęs minutę luk
terėti jai iš mašinos atnešė gražiai įpakuo
tą viskės bonką. Tokių dovanų jis jai at
nešdavo dažnai, ir ji iš jo rankų paėmė 
godžiai ir su neslepiamu džiaugsmu. Jai 
matyt staiga kilo toks troškulys, kad ji nė 
nelaukė, kol Dennis išeis į mašiną, pamo
savo ranka, nusišypsojo ir greit užsidarė 
duris.

— Jie tikriausiai bus atsidūrę “šokam
Likęs vienas Dennis jautė nemalonų 

apsivylimą. Erzino jį geliančiai tas jos iš
vykimas iš namų. Kilo klausimas ir, kur 
ji galėjo išeiti? Paskui bandė save nura
mint įteigdamas sau mintį, kad galėjo už
eiti draugės, ir ji nebesitikėdama jo šį va-
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kąrą beatvažiuojant, su jomis išėję kur 
nors-į kiną. Grįždamas stabtelėjo prie Dži
mio ir Roberto narni}, bet ir jie buvo kaž
kur išsitrenkę. L

Jau važiuodamas galvojo, kur juos ga
lima šiuo metu surasti. Jis nenorėjo grįžti 
į namus. Nesitikėjo, kad po to tų nelem
tų jam nepasisekimų galėtų greit, užmigti. 
Staiga jam švystelėjo mintis

— Jie tikriausiai bus atsidūrę “šokan
čių gražuolių” užeigoje.

Ten jau ne kartą, jaunatviško smalsu
mo veikiami, jie buvo praleidę po kelias 
laisvas .valandas. Tas “šokančių gražuo
lių” Įdubas nebuvo priskaitomas prie pa
doriųjų vietų. Jis, atvirai tariant buvo 
deivės Veneros globoje, čia šokančios 
merginos apsinuogindavo iki visiško nuo
gumo. Jos ir rūbus numesdavo pagal mu
zikos taktą vis dar atiikdamos kūno jude
sius. Nors viešoji nuomonė ir smerkė šią 
vietą kaip nepadorią, bet ji senbernių ir 
paauglių buvo nepaprastai mėgiama. Jau
nuoliai nepilnamečiaix čia veržte veržda
vosi.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
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Ofisas: H Em lock 45849 

Rszldu 333-2233
..OHSO VALANDOS: 

Firsiidieniais ir ketvirtai, 1—7 vai, 
antrai, nenktadienj 'nuo 1—5. tree, 

ir feitad, tiktai susitarus.

! DR. PAUL V. DARG1S 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wssfefteiftr Cemmunity klinikos 

' Medicinas direktorius,
19iU S. Manhalm Rd, Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

■ tas antra iahadienj 8—3 vai. 
TeL 5623727 arba 542-2723.

. HEZ.: GI 8-3873 

NLW. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

-GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
oi 32 56. Kedsfį Avė., WA 5-2478 

balandos pagal susitarimu. Jei neat- 
sfliepia^. skambinti Ml 3-000L

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
< GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPĖCIALYBė AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street 

Valandos _ pagal susitarimą.

DR. K. k. V. JUČAS 
Til; 561-4605 ir 4894441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

1002 S. WESTERN AVE.
(Prie Western Aye. , kampo) > i 
5214 Nd. WESTERN AVĖ. -

.VeTenrlrw pagal susitarimą. i

Ofiso teL; HE 4-1811 
Saseonciies: PR 6-9801

DR. J. MESK AUS KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
. , ‘2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
' ketvirtadieniais ir penkta- 
- .' ifięnįaia nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
‘ -Tik susitarus.

r. Trečiadieniais uždaryta.---------

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

kalba lietuviškai
W. 7ist st. - tel. 737-5149 

Tikrine akis. Pritaiko akinius ir 
. “contact lenses”.

V1L pigai susitarimą. Uždaryta tree.

KOMUNISTU
(Tęsinys)

Aš žvilgterėjau j Kirilą. Vė
jas plakė jo šviesius plaukus, 
mėlynos akys nuo šviesių sau
lės spindulių merkėsi, privers
dami raukšlėtis veidą Ir raukš 
lėdami paakius; nuo visos jo 
neaukštos raumeningos figū
ros, nuo tvirtų saulėj įdegusių 
rankų drąsiai laikiusių vairą, 
dvelkė sveikata ir jaunatvė. 
Šis puikus vyras man patiko. 
Visada būdavo linksmas, labai 
my!lėjo gyvenimą, apsukriai, 
sąžiningai išsinarpliodavo iš 
visokių pasitaikydavusių keb
lumų, į kuriuos dažnokai dėl 
savo stačiokiško būdo patek
davo, nes visada kiekvienam 
stačiai į akis sakydavo teisybę 
arba taip, kaip manė, be jokio

LAGERYJE

GRADINSKAS
PRIETAISAS 

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI -

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 -
Sekm. ir tree, uždaryta.
—b,----------------------—

(PUTRAMENTAS)
r j nksmu m o arba liūdesio valandom 
grĄžiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAŠ)

5525 So. Harlem Ava. - 586-1220,

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖL1NYC1A 

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

___ - — - _ . — - - ■ —

u. gJį .m Į :-ilk U■ -JILL I

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R.ŠE RĖMAS 
Tel. WA 5-8063

>|r"-IL Į'|| iLI ’.V,-*- Til-'." '..~ i-.įji i g. - įalyj.

I MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso tėlef.: 776-2880 
Naujas rei. telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

į Visos programos is W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek-, 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
i t

715° So. MAPLEWOOD AVE. i

CHICAGO, ILL. 60629 '

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktike, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas: 2632 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad. trečiad.Ir penkt 24 ir 6-8 vai. vak šestadie-) 
d«ua-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą,

V» Tumasonis, M. D., S. G
t H I R III G A s

2454 WfeST 7lėt STREET
Ofiso fcief^ Fl lĖni lock 4-2123
Rerid. telefu G Ibson 8-6195

Priima ligonius pagal Susitarimą. Dėl sarXta te^ &
Jei p^ltidliepia, tai telef. GI 8-o

P. ŠILEIKIS. 0. P.

BORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ben-

60629

--*-**«
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prisitaikimo noro bei pastan
gą

Iš penkerių lageryje išgy
ventų metų, dvejus metus jis 
išbuvo baudžiamuose izoliato
riuose, iš kurių kaliniai retai 
gyvi išeina. Lagerin jis pate
ko už tai, kad viename susi- 4
rinkime kokį tai girtuoklį ko
munistą pavadino “stakano- 
vu (nuo žodžio “stakan” — 
stakan” — stiklinė, bet ne 
“Stachanovu”). šitą epizodą 
jis dažnai minėjo nuoširdžiai 
juokdamasis, kai pasakojo 
apie pasikalbėjimą tuo reika
lu tardyuno metu, su NKVD 
tardytoju.

— Aš jam sakiau: drauge, 
tardytojau, žymus mūsų; sta- 
chanovietis, gerbės žodis, di
delis mėgėjas už “apikaklės 
užpilti”... Nu, tai kas, sakau 
šiame fakte ypatingo? Ir aš 
geriu, ir įmonės direktorius 
geria, ir vyr. — inžinierius ge
ria, na, ir tamsta, manau, prie 
progos nespiaunate... Vien tik 
žaismas! O tardytojas atsako: 
Taigi, va, šis “žaismas” tau 
kainuos porą, o gal ir trejetą 
metų lagerio. Tiktai neįspėjo: 
jis man kaštavo penkerius 
metus. Tai žaidimas!

Ypatingai man patiko šitas 
Kirilo pasakojimas, žodį “žais 
mas’’ jis dažnai tardavo fra
zės gale, lengvai šypsodama
sis ir pakraipydamas galvą.

Užkandome bulvių su duo
na. Kazarinas pavaišino mus 
dešra, išgėrė degtinės stiklelį 
ir tuojau užmigo. Pachomyč rū 
pestingai uždengė • jį savuoju 
vatiniu bušlatu. Tuojau Pa- 
chomyT.čiui pasidarė šalta — 
plona kalinio rubaška, mažai 
apsaugojo nuo įkyraus taigos 
vėjo, jis šiaušėsi ir gulė laivo 
dugne.

— Ką, senas biėse? Viršinin
ko pasigailėjai, o pats stimpi 
nuo šalčio! — rėkė Kirilas.

— Nemanyk, degtinės jis 
tau nedavė, o tu jam bušlatą. 
Žaisdamas! — Jis vis tik gi čia 
šeimininkas... — teisinosi se
nis. — Šeimininkas, šeimi
ninkas ir sali. Imk mano kal- 
drą... še! Imk!

Laikas slinko. Kelis kart pa
kildavo gauruota Kazarino gal
va. Rukščiai šypsodamas jis 
dairėsi į šalis ir vėl įsisupda
vo Pachomy’čo bušlatan. Sute
mo. Iš užu tamsios miško sie
nos, pamažu slinko didžiulis 
geltonas menulis. Ant upės klo 
josi rūkas, pasijuto vakare vė
sa, tirštai pakvipo pušies sa
kai. švelnūs kranto 'ktūmų 
kontūrai rodėsi fantastinėm 
figūrom, mįslingai Sustingu
siom ties juodu vandens pavir
šiumi. Sieloje pasidarė kaž 
kaip ilgu — liūdna ir brangu.

Du kart mes Kazarinui siū
lėme priplaukus krantą, apsis 
toli nakčiai, bet jis užsispyręs 
atsakydavo: iki rytui jis turė
jo pasiekti Ust-Cylima. Akme
ningu dugnu taigos upe nak
ties metu plaukti 50 klm.-val. 
greičiu buvo pavojinga. Tokiu 
greičiu užšokti ant povandeni
nio akmens reiškė — nusisuk
ti sau sprandą.

KirilAš pristabdė greitį. Aš 
mačiau, kaip neramiai žaibavo 
jb akys, pusiau praviros lupos, 
rodė dvi eiles stipriai sukątų 
baitų dantų. Pachomvčas mie
gojo. Gliserls dažniau ir daž
niau pašokdavo ant slenksčių. 
Motoras, vienodai ir įkyriai 
slaugė. Ant mažų pasisukimų 
sėkmingai praplaukę Elnio 
slenkstį, mes išplaukėm į pla
tų vandenį — priešakyje kiek 
akys užmatė, bangavo vandens 
plotai. Mėnulio kelias besisu
pąs ant mažų bangelių* kirto 
juos. Kinlas- paleido visti grei
čiu. Bet vos tik glisieris šokte
lėjo pirmyn, stiprus .smūgis 
nuvertė mus nuo suolų, laivas 
pakrypo ant šono, bortas kiek 
pasėmė vandens, stačiai pasu

ko Ir nuslinko | Šalį. Mbiotaš 
tuojau tbuvii išjungiąs. Aifišų 
laimei, mes užšokome ne ant 
akmens, o ant krašto smėlio 
sąnašos, esančios negiliai po 
vandeniu.

Greitai paSoko iš guolio 
Kazarinas ir, slėpdamas išgąs 
tį, biauriai keikdamas, visa 
gerkle sušuko:

— Tu... niekše... žiūrėk, 
kur plauki!

Atrodo, į bortą sutrenkė sau 
galvą, nes delnų trynė pakau
šyje čiuprą. Nieko nesakyda
mas ištraukė iš mano rankų 
kartį, atsistojo ant laivo denio 
pirmagalio, atsirėmė kartimi į 
smėlio seklumą ir visa savo jė
ga (visu svoriu) paspaudė jį. 
Kita kartimi Kirilą laivą stū
mė. Išlengvo, girgždėdamas 
smėliu, laivas pamažėli pasida 
vė atgal. Kazarinas pabandė 
ištraukti savo kartį, bet smai
liai geležimi kaustytu galu, jj 
giliai buvo įsmigusi smėliu ir 
taip lengvai nepasidavė. Tuo 
metu Kazarino kojos dar tebes
tovėjo ant denio, bet visas kū
nas jau buvo gerokai pasvyręs 
ties vandeniu, taip, kad jis be 
karties ar kitos atramos, atsi
tiesti nebegalėjo.

—• Nestumdyk laivo! Pa
lauk! — suriko jis Kirilui, vis 
dar neišleisdamas iš rankų 
kartės.

— Paleisk kartį, viršininke! 
linksmai sušuko Kirilas. — Pa
leisk, sakau! žaidimas!

Bet jau buvo per vėlu. Lai
vas iš po kojų išslydo, o sun
kus Kazarinų kūnas, visu il
giu plumptelėjo upėn, ištėkš
damas kaskadas vandens pur
slų. Kazarinas greitai pakilo 
vanduo nesiekė jam net iki ke 
lių — ir bėgte, komiškai kilno-

Ne susilaikę mes su Kirilu, 
nuoširdžiai nusijuokėm.

Pachomyčas, rūpestingai pa
dėjo viršininkui įlipti laivam 
Atsistojęs laive, Kazarinas paž 
velgė į mus. Kaip dabar aš pa
menu tą baisų, gelsvą mėnu
lio apšviestą jo veidą: riebūs 
skruostai drebėjo, iš plaukų, 
giliomis kaktos raukšlėmis ir 
apie burną, srovelėmis plaukė 
vanduo, išsprogdintos akys ap
sistojo ant Kirilos, pasidarė la
bai tvlu. •

— Kam žaidimas? Tau žai
dimas? — vos girdimai prata
rė, Kazarinas, dešine ranka 
neskubėdamas atsegdamas pis 
tolieto dėklą. Vieiiu mostu jis 
ištraukė pistolietą (r prisitai
kė. Kirilas nejaukiai lyg šyp
sojosi, savo visada maloniu ir 
judino rubaškos sagą. Trenkė 
Šūvis, aidas nuaidėjo upe, at- 
šilFė^ė taigoje. Kirilas kaip 
pakirstas papurtė galvą ir be
jėgiai be garso aukštielninka 
sugriuvo, ranka užkliudęs už 
vairo. Ratas pasisuko į dešinę, 
nelyginant skaičiuodamas pa
skutines nušautojo gyvybės se 
kundes ir sustojo.

Kazarinas, žvelgdamas į la
voną, sunkiai kvėpavo.

■fillfitli

ku
AŠ sakiau... ai šakfau 
. fii Sakiau...

kęs persižengnojo. Glisėrį ty
kiai nešė tekinė.

— “Ar tu jauti, kad fai eši 
kalinys?” —

— “Jaučiu!” — Man hoiV 
joši sušukti, bet tyliai, bb žo
džio atsisėdau ant suolelio 
prieš lavoną ir rankomis suė
miau galv4

Šaltame taigos upės vande
nyje tykiai dairėsi mėnulis, o 
mes, kas akimirka būdami mir 
ties pavojaus akivaizdoje, vis 
totyn, tolyn ir tolyn plaukė
me. ..

žvaigždėtas, žvaigždėtas dan
gus. .. Vertė J. Ruteika

PASMERKTOSIOS 
“PASKUTINIS” ŽODIS

(Atkelta iš 4 psl.) 
ką, kad užsikabintų,.. Cituo
ju P. Stravinsko (1975 kovo 18 
d) Naujienose tilpusio straips
nio “žmogaus Nekaltumo Prei- 
laida” ištrauką: “Sveikinu p- 
lę Birutę Kemežaitę, šaunią 
mūsų jaunimo atstovę, gerai 
ir>- drąsiai pasisakiusią prieš 
mūšų “tautos savižudybės puo
selėtojus... ” Aš manau, I
jokių komentarų prie šios ci
tatos pridėti nereikia...

Įsivaizduokite, du opozicinių 
organizacijų pirminikai jaudi
nasi dėl Kęmežaitės amžiaus,' 
nors nei vienas, nei antras jos 
metrikii nematė. Nesidomi 
mano dvasia, mano idėjomis, 
o tiktai amžiumi... Ir dar ko
kia kraštutinė judviejų intuici
ja: vienam aš atrodau tinkan
ti atstovauti jaunimą, o kitam 
— senimą. Aš patarčiau tiems 
vyrams neeikvoti taip tuąpiai 
ir beprasmiai brangų laiką, bet 
daugaiu susirūpinti pavergtos 
tėvynės reikalu...

Mūsų bemoksliai proseneliai 
turėjo būti labai išmintingi, 
suradę šį teisingą posakį: Vieš
patie apsaugok nuo draugų, 

priešų aš pati apsiginsiu 
(Bus daugiau)

kad

O

nuo

Narlcotiky aukbš
Chicago. — Koronerio biuro 

pranešimu, Cook apskrity (Ch-i 
cagoj su priemiesčiais) per aš
tuonis šių metų mėnesius užre
gistruoti 294 narkotikų varto
tojų mirimai. Tai. yra keliais mi
rimais mažiau kaip pernai. Per
nai nuo sausio 1 d. ifci rugpiučio 
31d. Cook apskr. nub narkotikų 
mirė 303 vartotojai. Pėr -ViėiriĮ 
šių rn'ėtų tugpiūčid ūiėriėšį f 
kotikais nuširiuddijB 38, praei
tais nietaiš pfer tjį patį mėnfešį — 
44. Šiemet nlgbiūčio mėnesį huo 
narkotikų Cook apskrityje galĄ 
gavo 28 baltieji ir 10 jhodžib.

—Emily Harris neprisipažino 
policijai, kad ji esanti vedamo 
William Harris žmona, bet poli
cija josios nepaleido. FBI agen
tai rado platų William Harris 
susirašinėjimą su kitais bendra
darbiais. Kiekvienas turės aiš
kintis.

Mielam bendradarbiui
BRONIUI SKORUPSKIUt, y \

jo mylimam sūnui BRONIUI oku^ūotOjfe Lie
tuvoje tragiškai žuvus, liūdesio valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir drauge 
liūdime.

K. it S. JahiiŠkai

m. i.jWi* II IM in TBIlWrt

SLA Mttottldsioš Tarybos iždininkei Euf- 
rozinai Alikužiūtei ir jos sesutei Anastazijai, 
jų mylimai tetAi

HELENAI YUtJIUS
mirus, 

nuoširdžiu Užuojautą reiškia

Ona Jožeftienč
L M M
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Apsivilkite ViešpeŽiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.

šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties Pa
imti ir atgimdyti Šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kūnais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui,

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra ml- 
rusia|l? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykit*:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

■ , 1I I 1

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS K0P1YČI0S
IlKšTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUD
s z: DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA
GAIDAS

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aišsociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
Š307 So. LITUANIKA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
U46 So. 50lh Avė^ Cicero, Ill. PLone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4318 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfavetle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-H3S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpuoiic /-1213
2314 WEST 23r3 PLACE Virginia 7-6672

V. 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-UW

P. J. RIDIKAS
S5S4 8b. HASTED STREET £h*ne: YAtd* 7-1M1
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ON AS VAIČIŪNAS

Mintys iš Marquette Parko susirinkimo
Rugsėjo 5.dieną Marquette dovėlį spaudoje fr ištraukas,, 

’arko Šv. Mergelės Gimimo lie kartu su nuotraukomis, iška
jvių parapijos salėje Apylin-j 
ės Valdyba, vadovaujama 
uoza Bagdžiaus, sušaukė susi- 
inkimą, galutinai išsiaiškinti 
adovėlio “Tėvų nameliai bran 
ūs” klausimą. Nors jau du 
artu buvo priimtas nutari- 
las, kad tas vadovėlis, šmei- 
iantis Nepriklausomos Lietu
os laikotarpį ir iškeliantis 
abartinį okupacinį, neturi 
asilikti lietuviškos mokyklo- 
i (LB Marquette Parko apy- 
nkės metiniame susirinkime 

■ apygardos metiniame suva- 
iavime). tačiau trūko įsakmių 
odymų.

bino ant sfenos, kad visi tiks
liai galėtų susipažinti su vado
vėliu. Jos pačios vaizdingi pa-
aiškinimai nusakė vadovėlio, 
esmę.

M. Pėteraitienė kalbėjo ilgo
kai, bet jai kalbant, buvo-gali
ma girdėti musę lekiant. Susi
domėjimas buvo visuotinis. 
Noras pajusti tiesą atsispin
dėjo susirinkusių veiduose.

Baigus Pėteraitienei kalbėli, 
pirmininkaujantis pirmiausia 
davė balsą visiems mokyto
jams, tame susirinkime daly
vavusiems. Bijau praleisti ko
kią pavardę, bet tikrai kalbė-

HELP WANTED — MALE
Darbininku įtaikia

MECHANICS WANTED
Experienced for Mercedes Benz and
Volkswagen. Good Salary. Paid uni

forms, insurance and vacation.
Apply in person: 
TONY’S IMPORTS

7144 W. Ogden Ave. 
BERWYN. ILL.

HELP WANTED — frfcMALE 
Darbininkių Reikia

NEPILNAM LAIKUI reikalingas va
lytojas ir indų plovėjas restorane 

dienomis.
Kreiptis i Richardą Shlaustą.

Tel. 925-1078.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Proves.

PALOS HILLS
Excellent income property, modem 
2 flat brick home, plus licenced boar
ding kenneL Business and building.

By owner. - 
$67,000.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, DI. Virginia 7^7-

šį karta įrodymų buvo per- jo šie mokytojai: Brusokienė, 
irs. Mokytoja Marija Pėte- Zumaras, Tamulynas, Repšie- 
litienc surinko visą medžią- nė ir Kaulėnienė, kuri pasiūlė 
L kas buvo rašoma apie va-[ir rezoliucijos projektą. Tikiu,

Jau kuris Laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
210. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, "laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St^ Chicago, Ill. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 3 TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgu metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
- maistas, doleriniai Certifikatai.

V. V A L A N T I N A SJUBILIEJINIŲ METŲNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
™etn. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus,

UJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neinamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar Jų įgalioti- 
niais,

UjiLaOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikinu.

tlJlENOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto- 
nkos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
bdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
idos pirmūnu pa v> ėdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
idinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos Išeivijos, 

pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
škų reikalų renesanso.
NUOJA: Chlc«go|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims min. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

loma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
9 So. Halsted St, 
licago, III. 60608

Siunčiu -------------  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

JARDE IR VARDAS ___________________ _ _______

LESĄS ------------------------- -------------------------------------ARSINKITES naujienose

kad Apylinkės Valdyba tą re
zoliuciją skelbs spaudoje. Vie
nas iš rezoliucijos punktų sa
ko, kad “Apylinkės Valdybai 
-duodami įpareigojimai leidžia 
imtis bet kokių veiksnių (tei
sėtų J. V.) tam vadovėliui iš
imti”. i

Dr. Vytautas Dargis pasiūlė 
iš viso pasmerkti vadovėlį ir 
įtaigoti, kad ir kitos apylinkės 
pasektų marquetteparkieciu 
pavyzdžiu. Tokiu būdu, Mar
quette Parkas būtų davęs pra
džią netinkamam vadovėliui 
išimti.

šis Dargio pasiūlymas įra
šytas į rezoliuciją.

Klausimų ir.sumanymų atsi
rado daug, ir kai kam labai 
netikėtų. Mokytoja A. Bruso
kienė parodė išleistą “Lietuvos 
istoriją’’ lietuviškoms mokyk
loms. Toje istorijoje įdėta 
nuotraukų iš “Tėvų nameliai 
brangūs”. Tačiau staigmeną 
padarė P. Padvaiskas, paro
dydamas 1971 metų laidos, B. 
Buračo ’ paruoštą okupuotoje 
Lietuvoje propagandinį albu
mą. Kaip griaustinis trenkė į 
auditoriją, kada paaiškėjo, kad 
iš to leidinio daug nuotraukų 
sudėta “Lietuvos istorijoje”.

Padvaiskas nešiojo tą leidi
nį per suolus, kad visi galėtų 
pamatyti.

Išvados buvo daromos to
kios: jau vadovėlis “Rūtelė”, 
kuriame buvo išspausdinti lie
tuvių partizanų išdaviko Kub- 
linsko kūriniai (ir kitų, sėdin
čių prezidiumuose šu okupan
tu ) buvo gavęs pakankamai 
“pylos” spaudoje. Vėliau atsi 
rado “Tėvų nameliai brangūs”, 
susilaukę kritikos iš pačių .žy
miausių pedagogų. O dabar, 
štai, dar vienas... Reiškia čia 
jau nesanti klaida, kaip kas 
mėgino galvoti, bet švietimo 
vadovybės nusistatymas eiti to
kiu keliu.

Švietimo vadovybė gynėsi, 
kad klaidų galima padaryti, 
žinoma, galima, nes “klysti 
yra žmoniška”, bet ne klaidoje 
pasilikti.

Rašančio šias eilutes nuomo
nė irgi sutampa su bendra su
sirinkimo mintimi: niekas mū
sų negali įtikinti, kad darbas 
yra nesąmoningas. Trys išleis
ti vadovėliai tą aiškių aiškiau
siai parodo.

Norėčiau čia pridėti ir savo 
asmeniškus aiškinimus, švie
timo vadovvbė sprendžia, kad 
jų valia leisti leidinius, kokie 
jiems patinka. Jie yra tam įga
lioti. Deja, tai nėra. Ir ne mo
kytojų kompetencijoje būtų 
klausimo sprendimas. Net ir 
ne tėvų. Vaikai po tėvų spar
nu ne per ilgai būna, o lietu
viškose mokyklose dar trum
piau. Bet jie visą savo gyveni
mą pasilieka savo tautoje. Dėl 
to, paskutinis žodis priklauso 
tautai. Reiškia, žodis priklau
so mums.

Prašau dėl to neužpykti, 
ponai mokytojai, pareiškę sa
vo mintis susirinkime. Jūsų 
žodis labai svarus, parodąs, 
kad, toli gražu, ne visi moky
tojai sutinka su tokiais leidi
niais, o tik jų dalis.

Norėčiau apversti ir grynai 
į šio krašto politinę pusę.

Turime daug draugų iš įta
kingi] šio šio krašto sluogsnių: 
senatorių, kongresinanų ir ki
tų. Jie remia mūsų bylos rei
kalą, eina su mumis. -Kaip 
manai, Gerbiamas Skaitytojau, 
ar tie mūsų draugai nėra pain
formuoti apie tai? Aš pats esu 
tikras, kad jie žino ir apie va
dovėlius, ir apie vaikų siunti
mą į pionierių stovyklas, ir 
apie vykstančius “studijuoti” į 
Vilniaus universitetą... Ir 
apie kitus dalykus.

Gali ateiti laikas, kada mū
sų draugai nepajėgs mūsų gin
ti, jeigu ir toliau taip Jaus.

Teko susipažinti su žurna
lu “American Opinion”. Tai 
yra antikomunistnis leidinys, 
išeinąs kas mėnesį. Būdinga 
buvo paskutiniame numeryje 
nustatymas, kiek kuri valsty
bė prisiima komunistinės įta
kos. Sprendimas: Amerika 
prisiima 60%. Negi jau ir mes 
patys, pabėgę nuo okupanto, 
turėtume į tą skaičių įeiti?

Štai; tokie dalykai privedė 
prie Lietuvių Bendruomenės 
reorganizacijos. Ir jiems pa
našūs. LB reorganizatoriai, ži
noma, užsikrovė ant savo pe
čių milžinišką naštą. Įsiparei
gojo" daug. Nud‘ Tavęs, Mielas 
Lietuvi, priklatisys klausimo 
išsprendimas. ;

Norėčiau šį tą pasiūlyti. Šne- 
kėkimės su draugais ir pažįsta
mais, eikime p^r/namus, aiš
kindami apie apkalbėtus va
dovėlius. Mėginkime įtaigoti 
mokinių tėvus, Šaltai ir ramiai 
aiškindami, kodėl tie vadovė
liai yra netinkami mūsajam at
žalynui. Tapkime lyg ir apaš
talais: šiuo atveju ne Kristaus, 
bet tautos. Rašykime laiškus 
savo adrtimiesiems į kitas lie
tuvių kolonijas," mėgindami 
įrodyti tiesą. Ieškokime būdų 
ir priemonių — o jų kiekvienas 
galime surasti, kad tik okupan
to įtaką užmuštame.

Padėkime Lietuvių Bendruo
menės reorganizacijai^ nes jos 
tikslas išlaikyti Įįkrą ir teisin
gą Lietuvių Bendruomenę, kaip 
Bendruomenės kūrėjų buvo 
pasakyta. Reorganizacija stip
rėja diena iš dienos. Juo toliau, 
juo daugiau lietuvių pradeda 
suprasti mintį, reorganizacijos 
skelbiamą.

Baigdamas noriu dar prisi
minti ir tai. kad kai kuri lie
tuvių spauda, po Helsinkio 
konferencijos, eina ranka į ran
ką su Maskvos interpretavimu. 
Nuostabu, bet taip yra. Jeigu 
Maskva sako, kad dabar jau 
viskas baigta, pripažinimas 
pa įvykęs, tai ir mūsų “pat
riotai” su tuo sutinka. O lietu
vių patriotinės spaudos tiks
las būtų kaip tik ne sutikti su 
okupanto aiškinimais, bet nu
rodyti savo aiškinimus.

Taigi, mėginkime būti, anot 
Vydūno, sau žmonėmis. Tai 
yra vienintelis kelias. Tas ke- 
lias gali būti ir sunkus, bet jis 
yra tik vienintelis, jeigu dar 
norime ką nors laimėti. •

— Nuo šių metų balandžio 
pabaigos Libane žuvo 1,200. Ne
ramumai prasidėjo dėl Palesti
niečių, o dabar kovos eina tarp 
krikščionių ir mahometonų.

Phone 430-1733

TRUMPAI J

— Balfo Seimas bus lapkričio 
mėn. 8 dieną Brighton Parko 
Lietuviu parapijos salėje. Sei
mą globos Balfo Chicagos ap
skrities valdyba, vadovaujama 
Vai. Šimkaus. Sudarytos komi
sijos: svečių priėrpimo —- Grož- 
vyda Giedraitytė, registracijos 
Ona Zailskienė, Vaclovą Orvi- 
dienė, L. Rimavičiūtė ir A. Dzir- 
vonas, informacijos — A. Pu
žauskas, nakvynių — J. Macke
vičius, transporto — F. Sereiči- 
kas ir K. Čepaitis, maitinimo — 
Kotryna ir Kostas Repšiai, ban
keto ruošos — Laima Aleksie
nė, Vita Baleišytė ir Regina Si- 
mokaitienė, Suvažiavimo leidi- 
■nio*— Aldona Daukienė.

— Vladas Burneikis iš Brid- 
geporto apylinkės lankėsi Nau
jienose pratęsti prenumeratą. 
Dėkui jam už vizitą, palankius 
pareiškimus ir komplimentus 
bendradarbiams,.. taip pat už 5 
dol. dovaną paramai.

— Edvardai Bubnys iš Mar
quette Parko: apylinkės studi
juoją Illinois Universitete, Cham 
paigne — Urbana, Ill.

■— Albina Ramanauskienė iš
rinkta K. Donelaičio lituanisti
nės mokyklos Tėvų komiteto 
pirmininke, Algis Putnius — 
vicepirm., Antanas Jarūnas ir 
J. Šležienė.— ižd., Z. Deveikie
nė — sekr., E. Eringis — ūkve
džiu, R. Smolinskienė, V. Mei- 
luvienė, G. Sturonienė ir A. Po
cius — parengimams.

: — Kristina Gudaitė, Audronė 
Jonelytė ir Daina Kerbelytė bai
gė pedagogikos mokslus Mon- 
trealio McGill universitete. Jos 
gavo diplomus ir teisę dėstyti 
aukštesnėse mokyklose.

«

— S. Miniotienė tvarko To
ronto Prisikėlimo parapijos 
biblioteką, kuri atdara sekma
dieniais 9:30—12:30 vai. Taip 
pat sekmadieniais veikia ka
vinė.

— J. Staškus, Sudbury, Ont., 
išrinktas naujai įsisteigusio šau
lių būrio pirmininku, J. Kručas 
— vicepirm., J. Stankus — ižd., 
J. Labuckienė — moterų sk. 
pirm., B. Stankuvienė — valdy
bos narė. Įsteigiant daug pa
sidarbavo LSS Centro valdybos 
narys St. Jokūbaitis.

— Vysk. M. Valančiaus Li
tuanistinės Mokyklos Klevelan- 
de Tėvų komitetas spalio 18 d. 
ruošia Hamiltono lietuvaičių 
choro “Aidas” ir jo dirigento 
sol. V. Verikaičio koncertą.

— Rugsėjo 14 d. šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioj, kun. kleb. Antanas Za
karauskas pakrikštijo Vidos ir 
Algio Bendoraičių dukrytę Ly- 
dijos - Onos vardu. Krikšto tė
vai buvo Birutė ir Antanas Ru- 
dinskai. Džiaugėsi sveika du
kryte tėvai ir broliukas Linu
kas, tėvukai — Marcelė ir An
tanas Bendoraičiai, Ona ir Ado
mas Didžbaliai. Vaišės buvo 
suruoštos Vidos ir Algio puoš
niame name. Dalyvavo apie 70 
asmenų.
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. - — , 778-2233
3 BUTŲ m BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5, MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji Įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

PALOS HILLS
Corner lot 101x217 improved. 

By owner.
Phone 430-1733

— Jaunius P. Dirkis iš Nau
josios Urvinė j os yra atvykęs 
Chicagon pas savo broli Kęstu
tį Marquette Parko apylinkėje.

— Rasa Mažeikaitė gavo To
ronto Lietuvių namų stipendiją 
studijuoti pabaltiečių istoriją 
Dublino universitete.

o East Chicagos Medžiotojų ir 
Meškeriotojų Klubas ruošia ru
dens balių. Klubo valdyba kvie
čia narius ir apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti baliuje, kuris 
Įvyks š. m. rugsėjo mėn. 27 d., 
6:30 vai. vak. Lietuvių parapi
jos salėje, 3903 Fir St., East Chi
cago, Ind.

Programą atliks muziko F. 
Strolios vadovaujamas studentų 
vokalinis .vienetas. šokiams 
gros A. Modesto orkestras. Kar
šta vakarienė, veiks baras bei 
kiti paįvairinimai. Valdvba

(Pr).

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

PRIEŠ MOKSLO METI
7 KAMB. MŪRO REZIDEN 

2 vonios. Gražus beismantas. 2 
garažas. Tuoj galite užimti. . 
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro 
žas. Nauji atskiri šildymai, 
cond. Karpetai. įrengtas beisna 
Per mėnesi gaunate butą. Arti ] 
$35.700.

GRAŽUS GEORGLAN 5 kam 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti 
Jau turime raktą. $18.250.

8 BUTU MŪRAS, naujas gaz 
dymas. nauja elektra, alumin. 1; 
$15.000 metiniu pajamų. Arti i 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų i 
ir 2 auto garažas, Marquette I 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO 
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, 
petai. beismanto gražumėlis. K 
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūr 
ražas. Arti Kedzid prie Nabisc 
$37.650.

1% AUKŠTO. 18 metų mūras, 
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų, 
verčia atiduoti. $33.500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS 
auto garažas. Beveik prie Marį 
Parko bažnvčios. Jau laisvas 
$21,000. - r

2 'AUKŠTU MŪRAS, puikus 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam 
mante, naujas gazu šildymas. ( 
garažas. Arti mūsų. ,$26.500.

PLATUS LOTAS su garažu. 
Maria High. Pigus. $5,900.

V_A L D I S
REAL ESTATE

2625 West 71st St Tel, RE 7-71

RUTTJ NUOMAVIMAS, TVATF 
DRAUDIMAI. NAMU TR NEKT 

JAMO tttrtd PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

SUD’S REAL ESTA
4369 ARCHER AVE., CHICJ

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7^
Taip pat daromi vertimai, glmli 
iškvietimai, pildomi pilietybės p 

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTOl 
Namy Statyba Ir Remontas

Branganybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty nauju 
perstatau senus visu rūšių namo 
šildymo pečius, air-conditioning. 
dens boilerius ir stogų rinas (gutti 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantui 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, HL 60609. Tel. VI 7-3

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, UI. 60631 Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvi kailininką 7^ 

Chicago Je

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įetaigoa) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wabaih Avenue
2nd Floor Chicago, Oh 60601

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO.

Tiktai $60 pusmečiui SutomobHii 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBR 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefu REpvblk 7-1941 
k _ - - ___

JEI NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI. TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAš( 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDžl

ŠVIESĄ.




