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SEN. E. MUSKIE VĖL PRALAIMĖJO
BOSTONAS. — Antradienio pirminiai rinkimai Massachu

setts ir Pennsylvanijoj atnešė dar du pralaimėjimus senatoriui 
Muskie, kuris abi valstijas pralaimėjo. Massachusetts 51% visų 
balsų laimėjo sen. George McGovern, o sen. Muskie gavo 22%, 
trečioje vietoje liko sen. Humphrey su 8%, o nuo jo tik tūkstan
čiu balsų atsiliko Alabamos gubernatorius George Wallace, irgi 
gavęs 8%. Pennsylvanijoje laimėju išėjo sen. Humphrey su 35%, 
po jo seka Wallace su 21%, sen. Muskie su 21% ir sen. McGovern 
su 20%. —

Tą pačią dieną UAW — auto
mobilių darbo unija paskelbė, kad 
ji neberemia sen. Muskie, ta
čiau žada visomis jėgomis pa
remti sen. Edward Kennedy, jei 
jis kandidatuos į prezidento vie
tą. Sen. Kennedy ta proga vėl 
pakartojo, kad jis neturįs jokių 
intencijų kandidatuoti.

Stebėtojus domina neblogas 
gubernatoriaus Wallace pasiro
dymas abiejose valstijose. Jis 
ten nebandė gaudyti balsų ir tik 
kartą buvo apsilankęs Bostone. 
Wallace kritikavo savo kalboje 
MeGoverną, kuris prisistatęs, 
kaip kandidatas, nusistatęs prieš 
valdžią Washingtone. Jis išbu
vo kongrese 14 metų, sako Wal
lace apie MeGoverną. Jis bal
savo už Tonkino rezoliuciją, bal
savo už vaikų vežiojimą autobu
sais, balsavo -už pinigų mėtymą 
užsienio valstybių ’šalpai.. Mc- 
Governas esąs lengviausiai su
mušamas kandidatas, kurį tek
tų nugalėti Nixonui.

-Demokratai vis rimčiau pra
deda žiūrėti į sen. McGoyern kan-' 
didatūrą. Jis. neseniai-Detroite 
pasakė kalbą, kurioje išdėstė 
savo pažiūras Į daugelį dalykų. 
Jo nuomone, JAV vyriausybe 
daro klaidą, žiūrėdama Į pasau
lį, kaip į komunizmo ir laisvų 
žmonių kovos lauką. Laisvasis 
pasaulis nėra laisvas, turi kolek
ciją karinių diktatorių, o komu
nistų šalys daugiau susirūpinu
sios savo susiskaldymu, negu 
WasMngtono, Londono, Bonos 
ar Saigono reikalais.

Sen. McGovern pasisako prieš 
ginklavimąsi, jis žada ginklų lė
šas investuoti, kad visi ameri
kiečiai turėtų darbo, nes bedarbė 
yra tautos rezursų eikvojimas. 
Jis žada sutvarkyti pajamų mo
kesčius, kad korporacijos irgi 
mokėtų savo dalį. Jis išrinksiąs 
28 bil. dol. per metus daugiau, 
negu dabar išrenkama pajamų 
mokesčių ir tais pinigais stiprin
siąs švietimą, atstatysiąs mies
tus, sumažinsiąs nuosavybių mo
kesčius. McGovern žada padidin
ti pensijas, parūpinti sveikatos 
draudimą ir t. t.

Italijos spauda 
apie Lietuvą

Italijos spauda apie Lietuvos 
17,000 katalikų protestą — skun
dą plačiai rašė kovo 29 ir kitomis 
dienomis. Vatikano organas — 
dienraštis “L’Osservatore Roma
no” kovo 29 d. laidoje įdėjo iš 
^Maskvos gautą žinią, panaudo
jęs antraštę: “Lietuvos katali
kų peticija dėl persekiojimo ir 
diskriminacijos”. Antrinėj ant
raštėj pažymėta, kad 17,000 krei
pėsi į partijos sekr. Brežnevą 
ir į J. Tautų Gen. Sekretorių K. 
Waldheima.

Pranešimas, su skundo turi
nio bruožais, tęsiamas ir kitame 
dienraščio puslapy. Romos dien
raštis “U Giornale d’Italia” taip 
pat kovo 29 d. žiniai davė ant
raštę “17 tūkstančių J’accuse” 
(kaltinu) ir pridūrė, kad Sovie
tų Sąjungoje nėra religinės lais
vės. Italijos dešiniųjų organas

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Buvęs 
Illinois senatorius Paul Douglas 
parašė ir išleido savo atsimin - 
mus “In the Fullness of Time”.

NEW YORKAS. — Kolumbi
jos universitete vis nesibaigia 
studentų neramumai. Policija 
puolė akmenis mėtančius stu
dentus, 12 buvo sužeistų.

BELFASTAS. — Tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus atsto
vai aplankė internuotų airių sto
vyklas šiaurinėj Airijoj. Sto
vyklos rastos perkimštos ir ka
linių nuotaika labai bloga.

WASHINGTONAS. — Darbo 
biuro statistikos įstaiga skel
bia, kad šiais metais Amerikos 
darbininkų algos pakilo 8.6%, o 
produkcija pakilo tik 2.1%.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas su žmona šį sek
madienį viešės iždo sekretoriaus 
John Connaly dvare, netoli San 
Antonio, Texas. , . ?

PERTH. — Australijoje poli
cija sako, kad jaunuolis, kuris 
įšoko zoologijos sode į baltųjų 
meškų užtvarą, buvo prisiėdęs 
narkotikų, Žmonėms žiūrint, 
meškos jį sudraskė.

DETROITAS. — Fordo bend
rovė atšaukia iš rinkos jau ant
rą kartą 436,000 Montego ir To
rino automobilių, kuriems teks 
pataisyti užpakalinių ratų ašis. 
Fordui tie pataisymai kainuos 
31 mil. dol.

Bonos opozicijoje 
vyksta varžybos

BONA. — šiandien V. Vokieti
jos parlamentas svarstys opozici
jos pasiūlymą pareikšti nepasiti
kėjimą kanclerio Brandto vyriau
sybei. Patikimi šaltiniai Bonoje 
pasakoja, kad opozicijos vadas 
dr. Rainer Barzel nenorėjo imtis 
šito kelio, tačiau krikščionių de
mokratų partijos devynių žmo
nių centro komitetas privertė 
partijos vadą pabandyti paimti 
valdžią.

Partijos vadas Barzel turi ko
mitete stiprių konkurentų, ku
rie patys nori vadovauti krikš
čionių demokratų partijai. Svar
biausias konkurentas Barzeliui 
esąs Helmut Kohl, Reinlando gu
bernatorius. Jį stipriai remia 
Bavarijos krikščionių demokra
tų lyderis Franz Joseph Strauss.

Barzel bijojęs, kad jo įtaka

“H d’Italia” kovo 29 d. paskelbė 
ilgą Niccolo Tribol straipsnį 
“Baltų iliuzijos”. Plačiai ap
žvelgtos trijų Baltijos kraštų 
okupacijos ir pasinaudota Eltos 
italų k. biuletenio, “Elta-Press”, 
medžiaga. Apie 17,000 raštą pla
čiai rašė, su ištraukomis, ir dien
raštis “II Tempo” Romoje.

Italų katalikų biuletenis “No- 
tiziario asca” š. m. 69 nr. pla
čiai rašė apie kun. J. Zdebskio 
suėmimą Lietuvoje. (E)

V. Vokietijos kancleris Willy Brandt giliai susimąstęs vaikščioja 
pajūryje. Jo vyriausybė turi stiprią opoziciją, kuri bando kanclerį 

pašalinti iš vyriausybės.

BANDOMA PERKIRSTI P. VIETNAMU
SATGONAS. — Karinė padėtis Pietų Vietname rimtėja ir 

kelia rūpestį. Komunistai plečia puolimus centrinėse aukštumose, 
kur jų jėgos perkirto kelią nr. 1, einantį iš pietų į šiaurę. Kiek 
anksčiau komunistai perkirto kelius 14 ir 19, kurių vienas eina 
iš Kontum miesto Į šiaurę, o kitas iš Pleikų miesto į rytus. At
rodo, kad komunistų tikslas yra perkirsti Pietų Vietnamą į dvi 
dalis, užimant kalnuotą Kontum provinciją. Komunistų pasistū
mėjimas į priekį centrinėje provincijoje atkirto apie 3,000 Saigo
no kareivių šiaurės vakaruose nuo Kontum miesto. Apie 2,000 
parašiutininkų-pasitraukė nuo puolančio priesS T šiaurę:

Prie Kontum miesto 22-ji Sai
gono divizija apleido Tancanh 
karinę bazę, ir stiprinasi naujo
se pozicijose 11 mylių nuo Kon- 
tumo. Divizijos vadas pulk. Due 
Dat dingo kovose.

Vakarų fronte komunistai to
liau puola An Loc miestą, kuria
me apsupti ginasi 8,000 Saigo
no kareivių. Komunistų 300 ka
reivių dalinys pasirodė 24 my
lios nuo Saigono, o žvalgybos 
lėktuvai pastebėjo nemažus prie
šo dalinius Kambodijos pusėje 
su tankais ir artilerijos pabūk
lais. Galimas daiktas, kad atsi
darys naujas frontas tarp Saigo
no ir Kambodijos sienos, kuri yra 
55 mylios nuo sostinės.

Amerikos karinė vadovybė 
pasiuntė vakar 75 B-52 bombo
nešius pulti komunistų pozicijų 
Pietų Vietname. Vienas trans
porto lėktuvas buvo numuštas 
netoli An Loc, kurio gynėjai 
amuniciją ir maistą gauna tik 
oro keliu, šeši lėktuvo įgulos 
nariai laikomi dingusiais. Nuo 
komunistų ofenzyvos pradžios 
per 28 dienas Amerika prarado 
24 helikopterius ir 18 lėktuvų 
su 25 amerikiečiais žuvusiais, as
tuoniais sužeistais ir 41 dingu
siu.

partijoje labai sumažėtų, jei par
lamento žemieji rūmai atmestų 
nepasitikėjimo pasiūlymą ir pri
tartų kancleriui Brandtui. Tuo 
atveju Barzelio viltys kada nors 
tapti kancleriu labai sumažėtų. 
Kandidatu j partijos vadus tada 
taptų Helmut Kohl, kuris pats 
labai norįs kanclerio vietos.

Rytų Vokietijos komunistų 
vadas Honeckeris įspėjo Bonos 
parlamentą, kad jam atmetus Bo
nos sutartis su Sovietų Sąjunga 
ir Lenkija, visai Europai atsiras
tų nauja grėsmė. Į jokias kitas 
derybas nei sovietai nei lenkai 
nesileistų ir vėl atgimtų šaltasis 
karas, kuris grėstų Europos tai
kai ir saugumui.

Nusibodo gyventi
BARCELONA. — Filmų ak

torius George Sanders, 65 metų, 
buvo rastas negyvas Ispanijos 
pajūrio kurorto Castelldefels 
viešbutyje. Jis paliko laišką 
“pasauliui”, sakydamas, kad jam 
nuobodu, “aš jau pakankamai 
pagyvenau”. Policija pranešė, 
kad Sanders kambaryje rastos 
penkios tuščios “Nembutal” vais
tų bonkelės.

George Sanders yra vaidinęs 
90 filmų. Jis laimėjo Oskarą už 
pagalbinę rolę 1950 metais. Jis 
keturis kart vedė. Jo antroji 
žmona buvo garsi vengrė Zsa Zsa 
Gabor, o ketvirtoji — jos se
suo Magda Gabor.

šie kareiviai jau nebegrįš į Šiaurės Vietnamą, jie žuvo Quang Tri 
fronte. Pro ję lavonus vietnamiečiai su galvijais traukiasi nuo ko

munistę puolimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS♦
šiaurės Vietnamas ir Viet 

Congas sutiko vėl pradėti dery
bas Paryžiuje.

Piety Korėjos divizija Pie
ty Vietname atsiėmė po įnirtin
gu kovu iš komunistu svarbia 
karinę stovyklą centrinėje pro
vincijoje.

Kubos diktatorius Fidel 
Castro lankysis birželio mėn. So
vietų Sąjungoje, kur jis pasku
tini karta buvo 1964 m.

Vakar lėktuvnešis “Ticon
deroga” užėmė poziciją Ramia
jame vandenyne 178 mylios nuo 
Kalėdų salos, kur šiandien nusi
leidžia Apollo 16 astronautai. 
Astronautu laukia penki heli
kopteriai, trys lėktuvai. Nusilei
dimas turi įvykti 1:44 vai. Či
kagos laiku.

Čikagos meras Daley pa
kvietė astronautus atsilankyti 
Čikagoje.

Filipinuose įvyko žemės 
drebėjimas, stipriai palietęs ir 
Manilos miestą.

0 Vietoj pasitraukusio britų 
darbiečiu partijos vicepirminin
ko Roy Jenkins, partija išrinko 
Edward Short, buvusį švietimo 
ministeri.

Japonas aplankė 
savo paties kapą

NAGOYA.—r- Jau nekartą bu
vo rašyta apie japonų kareivį, 
kuris 28 metus slapstėsi Guamo 
džiunglėse ir nežinojo, kad jau 
pasibaigė Japonijos - Amerikos 
karas. Kareivis Yokoi sugrįžo 
į Japoniją vasario 2 d., tačiau 
iki šiol buvo laikomas ligoninė
je. Užvakar jis pirmą kartą ap
silankė savo tėviškėje, kurią pa
liko 1940 m.

Gimtinio miesto gyventojai 
jam suruošė iškilmingą sutiki
mą su dovanomis ir gėlėmis. Ja
ponai šiam kareiviui, kuris at
sisakė pralaimėti karą ir pasi
duoti, sudėjo apie 80,000 dol. au
kų. kurios padės jam įsikurti 
taikos meto Japonijoje. Jis gau
na 432 dol. metinę pensiją, kaip 
buvęs kariuomenės seržantas.

Yokoy apsiverkė, kai aplankęs 
savo tėvų kapus, pamatė ir sa
vo vardą įrašytą ant antkapio. 
Įrašas sako, kad jis žuvo Guame 
1944 metais.

VAKAR PREZIDENTAS R. NIXONAS 
KALBĖJO APIE PADĖTĮ VIETNAME

WASHINGTONAS. — Vakar prezidentas Nixonas turėjo 
pasakyti kalbą, kuri televizijoje buvo numatyta 9 vai. vakare, 
šias eilutes rašant, da** nebuvo žinoma apie ką prezidentas kalbės, 
tačiau visi laukė jo žodžių apie Vietnamo karą ir komunistu ofen
zyvą, kuri jiems gerai vyksta, nežiūrint sustiprintų Amerikos 
lėktuvų puolimų. Baltieji Rūmai paskelbė, kad šiandien Pary
žiuje Amerikos delegacija ir Saigono delegacija sugrįžta į de
rybas su komunistais. Europos spauda neabejoja, kad šis staigus 
sugrįžimas, komunistams nesustabdžius savo ofenzyvas, yra Ame
rikos nuolaida Maskvai, iš kurios po slaptų pasitarimų tik ką 
sugrįžo prezidento patarėjas dr. Kissingeris.

Šiandien sugrįžta 
Apollo astronautai
HOUSTONAS. —šiandien tu

ri sugrįžti į žemę Apollo 16 as
tronautai. Kada erdvėlaivis bu
vo 200,000 mylių nuo žemės, as
tronautas Thomas Mattingly iš
lipo iš laivo ir visa valandą dar
bavosi išorėje, išimdamas iš spe
cialių kamerų filmus, kurie buvo 
susukti laivui skriejant apie mė
nulį. Viena filmų dėžė svėrė 72 
svarus, kita — 20 sv.

Mėnulyje likę instrumentai, 
kaip praneša erdvės kontrolės 
centras, veikia gerai. Iš Housto- 
no kontroliuojama televizijos ka
mera, kuriai energiją duoda pa
likto automobiliuko baterijos, te- 
berodo mėnulio vaizdus, atstro- 
nautų pėdas ir netoli tebestovin
čio’nusileidimo laivo kojas, pa-., 
liktas penktojo žmonių vizito mė
nulyje veikėjų.

Prasidėjo Indijos 
Pakistano derybos

.ISLAMABAD. — Pakistane 
prasidėjo Indijos-Pakistano de
rybos, kurių tikslas, kaip pareiš
kė Indijos 17 žmonių delegacijos 
vadas Dhar, yra pastovi taika 
ir draugystė. Vos keturiems 
praslinkus nuo karo pabaigos In
dija ir Pakistanas ieško kelių į 
naujus santykius.

Formaliai karo stovis tarp 
abiejų valstybių dar nėra pa
sibaigęs, gruodžio 17 d. buvo 
paskelbtos karo paliaubos. Indi
ja tebelaiko apie 3,000 kvadrati
nių mylių Pakistano žemių, o 
Pakistanas yra užėmęs apie 50 
kvadratinių mylių Indijos teri
torijos. Indijoje yra ir 73,211 
pakistaniečių kareivių, laikomų 
belaisvių stovyklose. Pakistanas 
turi 650 indų belaisvių.

Derybos paruoš dirvą Pakis
tano prezidento Bhutto ir Indi
jos premjerės Gandhi susitiki
mui. Įvairių problemų yra daug. 
Indija reikalauja, kai Pakista
nas pripažintų Bengalijos vals
tybę ir išleistų Pakistane liku
sius bengalus. Prezidentas Bhu
tto principiniai sutinka išleisti 
bengalus, tačiau reikalauja, kad 
Bengalija atiduotų Pakistanui 
biharų genties žmones, kurie 
Bengalijoje persekiojami už Pa
kistanui parodytą ištikimybę.

Indija, kaip karo laimėtoja, 
šiose derybose turi stipresnę pa
dėtį. Abiejų šalių tradicinės ko
vos ir ginčai dėl Kašmiro ap
sunkina derybų eigą. Indijos de
legacijos vadas atvykęs į Pakis
taną pareiškė, kad nereikia svar
styti, kur ir kas padarė klaidą 
per paskutinius 25 metus, kada 
•abi valstybės žiūrėjo į viena 
kitos šautuvo vamzdį. Atėjęs lai
kas statyti naują ateitį.

Ką Kissingeris Maskvoje kal
bėjo su Brežnevu ir Gromyko, 
Raitieji Rūmai neskelbia, tačiau, 
reikia manyti, buvo plačiai pa
liesti ir Vietnamo karo reikalai. 
Amerika nutraukė taikos dery
bas kovo 23 d., dar prieš Hano
jaus invaziją Pietų Vietname. 
Baltieji Rūmai pareiškė vakar, 
kad derybose Amerika reikalaus 
Hanojaus sustabdyti invaziją ir 
ofenzyvą. Hanojus jau atsakė, 
kad jis atmeta melagingus Ame
rikos tvirtinimus apie “vadina
mą invaziją” ir apie “susitari
mu laužymą”.

Hanojaus pasisekimai P. Viet
namo frontuose duoda jiems sti
prią poziciją prie derybų stalo. 
Virš 3 metų Paryžiaus derybose 
nebuvo jokios pažangos. Dabar 
Hanojus žada “parodyti savo ge
rą valią ir ieškoti taikaus Viet
namo problemos išrišimo”. Ha
nojus jau kelis kart reikalavo at- 
naujtftti derybas Paryžiuje. Bal- 
tųfą 'Rurmų spaudos sekretorius 
Ziegleris pareiškė, kad vyriau
sybė duodanti komunistams dar 
vieną progą pradėti rimtas de
rybas.

Dr. Kissingeris, grįžęs iš Mas
kvos, kur jis buvo 4 dienas, at
sisakė. spaudai papasakoti, ką jis 
ten šnekėjo su Brežnevu. Kis
singeris tik pareiškė, kad jis pri
statė sovietų vadams preziden
to pažiūras į svarbesnes•tarp
tautines problemas ir tarėsi dėl 
ateinančio prezidento vizito Mas
kvoje.

Kissingerio kelionė Maskvon 
buvo tiek slapta, kad net Ziegle- 
rio pavaduotojas Gerald War
ren apie ją nebuvo informuotas. 
Jis spaudai pareiškė, kad Kis
singeris tarp balandžio 20 ir 24 
d. buvo su prezidentu Camp Da
vid.

Metodistų vadai 
prieš karą Vietname

ATLANTA. — Amerikos jung
tinės metodistų bažnyčios konfe
rencija priėmė rezoliuciją, ku
rioje kaltina Ameriką dėl karo 
Pietryčių Azijoje ir ragina pre
zidentą tuoj pat sustabdyti š. 
Vietnamo bombardavimus. Rezo
liucija ragina išvežti Amerikos 
karo jėgas ne vėliau kaip iki 
gruodžio 31.

Metodistų bažnyčios vadai sa
ko, kad Amerika nusidėjo prieš 
“brolius ir seseris Azijoje”. Ame 
rikiečiai užmerkė savo akis ir ne
matė savo nuodėmių, jie mokėjo 
mokesčius neprotestuodami ir 
tuo nusikalto žmonijai ir Dievui.

Rezoliucija ragina vyriausy
bę nesikišti i Vietnamo politinį 
sprendimą, ragina paskelbti Ame 
rikos intenciją sumokėti karo 
nukentėjusiems reparacijas ir 
siūlo Washingtonui ir Hanojui 
susitarti dėl karo belaisvių pa
leidimo. šią rezoliuciją meto
distų vyskupu delegacija nuveš 
prezidentui Nixonui.



A. VTLAINIS ŠIDLAUSKAS

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsinys)

Svarbiausia, man 
vo priežastis — tai 
liąs jausmas. Taip,

rodos, bu- 
baimę ke- 
visi žino- 

•tuvą. Tai 
liudijo jo gyvenimo ir jo dar
bai. Tą stiprų meilės jausmą 
neabejojamai stipriai jautė sa
vyje ir pats A. Vanagaitis. Dėl 
tos priežasties, regis, jis nesi
ryžo sunkiam bandymui. Juk 
tremtiniui ar ilgai išklydusiam 
į svetimus kraštus grįžti į my
limą tėvynę yra lyg antrasis, 
bet sąmoningas, visa žinantis 
gimhnas. Tai iki pat sielos gel
mių sukrečiantis išgyvenimas. 
Neįmanoma" žodžiu išreikšti, 
žmogus pasijunta kaip laimės 
svaigulyje. Rodos, pati gimto
sios žemės trauka neatplėšia
mai priglaudžia prie savo šir
dies ir apglėbia savo tirpinan
čia šiluma, tarsi paversdama i 
skystą vašką, kad tu susiger- 
tum i jos gyvastingą dirvožemi. 
Ir kai atbundi iš to pirmo Įspū
džio apsvaigimo, vėl regi. I 
kia dieviškai graži tavo toji nu
mylėta Lietuvėlė. Juo ilgiau 
jis būtų jautęs ir stebėjęs jos pul 
są, jos kultūrines apraiškas, 
tuo labiau būtų buvęs nustebiu 
tas, kas, buvo Įvykę, pasikeitę 
per jo nebuvimo keliolika me
tų laisvoje tėvynėje. Kokia 
didelė pažanga jos kultūrinia
me gvvenime. kokius didelius 
lobius jai krauja kūrėjai ir net 
kaip jojo buvę draugai yra pa
sidarbavę ir toli nužengę savo 
karjeroje. Tad ar nejustų jis 
noro pasilikti jau ant visados, 
čia baigti savo amžių ir kur 
nors vėsiame pušų pavėsyje il
sėtis amžino miego sapne.

Po džiaugsmo ašarų, jaus
mais ištvinusių ir laimės upė
mis išsiveržusių sūkurių ateitų 
laikas ir smegenų centrui sva
rų, o gal ir lemiamą žodį pra
tarti, įskaitant logiškai pa
grįstai išnagrinėjus ieškoti tik
roviškai suprasto atsakymo. 
Tada reikalas pasuktų kita 
klausimo puse. O ką gali jis 
duoti, pasilikdamas Lietuvo
je? Taip daug čia atlikta, pa
daryta kultūrine prasme. Kuo 
jis dar galėtų reikšmingai pri
sidėti? Apšei ta čia be jo kelio
lika metų ir, žinoma, nedaug 
kas jo tepasigedo. Net ir hu
moru atskiestas vaidybos, mu
zikos ir dainų šiupinys, ar kaip 
jis čia pavadindavo, jovalas, 
sunkiai tegalėtų padaryti reikš 
mingesnio Įspūdžio į žiūrovus. 
Jau ir Lietuvoj buvo paplitę 
šiupiniais vadinami lengvesnio 
žanro koncertai — vakarai ir 
tai, žinoma daug aukštesnio 
lygio, negu jis atlikdavo čia,
Amerikoje. Argi jam dargi rei
kėtų maldauti vietos tokio po
būdžio junginiuose. Žinoma, 
talentų žmogus galėtų surasti 
ir daug ko kito, bet ar tai ver
ta. Argi tai verta , kai jis čia 
Amerikoje, yra atsiekęs tokio 
didelio pasisekimo ir veikimo 
net ir pačiai Lietuvai per savo 
lietuvybės ’ išlaikymo misiją? 
Amerikoje jis gali išsiskirian
čiai pasireikšti, net ir pats 
pelnytis sau garbės vainiką už 
atliekamus darbus. Negi jis 
galėtų palikti tą tautinio apaš
talavimo darbą ir dėl savo as
meninės laimės pasilikti Lie
tuvoje. Ne, jis to negalėtų pa
daryti. To neleistų jam parei-Nuo

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir. namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60S32 

PHONE: 254-4478

gos jausmas. Su pasipiktinimu 
pakriktų ir jo Margučio impe
rija. Toks jo apsilankymas 
Lietuvoje jam tik atvertų nau
ją žaizdą širdyje, gal net iš 
pavydo dėl laimingesnio drau
gų gyvenimo, ir jis pasijustų 
lyg ir kokios pareigos nustum
tas už Atlanto dirbti lietuvybės 
labui. Grįžus atgal dėl ilgesio 
paliktajam kraštui būtų ir 
pats atliekamas kultūrinis dar 
bas Amerikoje daug mažiau 
bedžiuginantis. Tad jam atro
dė, gal būt, be to savęs išsta
tymo bandymui geriau amba
sadoriauti Amerikoje ir dar be 
ateinančių nurodymų, be už
dėtų klusnumo varžtų, viską 
daryti savo išmone ir sugebė
jimais. O už tą pasišventimą 
lietuvybei jam lenks galvas ir 
visi Lietuvoje begyveną meni
ninkai, kultūrininkai, neišski
riant nė prie vairo esančių gal
vų. Taip bent man atrodo, 
kodėl A. Vanagaitis nesilankė 
laisvoje Lietuvoje.

Giltinė Antaną Vanagaitį už
klupo, kada jis apie ją ir pagal 
voti negalėjo. Jis pats ko ma
žiausiai to galėjo tikėtis. Pri
sėlino ji prie ja tada, kai jis 
buvo išvykęs poilsiui skirtai 
kelionei į šiltuosius kraštus. 
Kelionėje ir poilsiaudamas jis 
visada atsigaudavo iki jaunat
viško nusiteikimo. Jis iš tokių 
kelionių grįždavo visuomet ne 
tuščiomis rankomis. Grįždavo 
su glėbiu naujų kūrinių, ap
matų, apdorotų planų savo 
Margučio imperijos veiklai 
stiprinti ir gyvinti. Ir dabar 
buvo iškilę naujų problemų, 
kurias reikėjo pergalvoti, ap
svarstyti. Kaip ir visada, jis 
ton kelionėn išsiruošė su 
džiaugsmu ir geromis viltimis.

To poilsio kaip tik šįkart jis 
ir jautėsi labiausiai reikalin
gas. Ne amžiaus metai, bet gy-

VI
(Tęsinys)

Gladiatoriaus grumtynės su aligatorių
Kitas populiarus Floridos au

tochtonas (čiabuvis) gyvento
jas yra aligatorius. Tai yra kro
kodilams gimininga plačiasniu- 
kių reptilijų šeima, daugiausiai 
randama Jungt. Valstybių piet
ryčių dalyje, tai yra Floridoje ir 
visais Meksikos Įlankos pakraš
čiais. Juos “lankyti” galima 
Everglades raistuose ir akvari- 
jumuose.

Jie mėgsta gyventi upėse, sau- 
lėtis pakrančių smėlyje ar pur
ve, likusią laiko dalį praleisda
mi vandenyje, kur snukius oran 
iškišę tyko pasigauti paukščiu
ką ar gyvuliuką, arba panėrę žu
vis gaudo. Jų dantys taip susta
tyti, kad juos sukandus apati
niai dantys Įtinka Į viršutinių 
protarpius taip kad snukį sučiau
pus jo dantų visiškai nesima
to. Plaukiant jiems uodega at
stoja irklą. Aligatoriai veisia
si smėlyje dėdami kiaušinius, iš 
kurių po trijų mėnesių išsikala 
maži aligatoriukai. Kol vaikai 
paūgėja, motina juos saugo ir 
maitina. (Aligatorių (gatorių) 
amžius palyginti'•"'ilgas.-' gerose 
sąlygose išgyvena iki 59 metų. 
Iš jų odos gaminami moterri.ba
tukai ir rankinukai, dėlto ali
gatorių medžioklė buvo tiek pa-

plitusi, kad valdžia pradeda juos 
globoti.

Gaterių ir žmonių grumtynės
Kai kur aligatoriai naudojami 

savo rūšies “teatrui”, kuriame 
publikai stebint, • vyksta tarp 
žmogaus ir aligatoriaus atkak
lios grumtynės. Floridoje be kt 
toks “teatras” yra Silver 
Springs, kur su aligatoriais di
džiuliame vandens tanke gru
miasi “gladiatorius” Andy Ku
kulis (Koukoulis), graikų kil
mės mičiganietis, kilęs iš High
land Park, Mich. Kaip jis tokią 
žiaurią ir pavojingą “profesiją” 
pasirinko, Įdomu iš jo paties iš
girsti. šiaip vikriausiai su ali
gatoriais ritasi Everglades rais
tų gyventojai indėnai seminolai. 
Ristynes su aligatorių vaizdumo 
dėl galima lyginti su bombos 
išmontavimu arba liūtui danties 
ištraukimu...

Dar tebūdamas 10 metų am

žiaus Andy jau turėjęs didelį pa
traukimą prie šliužų ir reptili
jų, skaitydamas ir studijuoda
mas apie tos rūšies gyvūnus. Bū
damas 15 metų jis radęs laikraš
tyje garsinimą, kad Floridoje ga
lima už $10 pirkti jauną aligato
rių ir tikrai už tą sumą jam eks
presu atsiuntė jauną sveiką, pė
dos ilgumo reptiliją, su kuria jis 
drauge augo, ją gyvatėmis mai
tindamas, ir tiek “susidrauga
vo”, kad ir grumtis įprato. Bai
gęs mokyklą, jis Highland Par
ke uždėjo ‘biaminių gyvuliukų” 
(petj krautuvę, kurioje laikė po 
nemažiau kaip 150 gyvačių ir 
įvairių kitokių roplių bei šliužų.

Negalėdamas iš tokio smul
kaus biznio greičiau praturtėti ir 
būdamas savo rūšies specialis
tas Andy kreipėsi į Ross Allen 
Institutą Floridoje kur buvo pri
imtas ir šiandien pats yra to in
stituto Silver Springs, Fla., rep
tilijų kuratorius ir su aligato
riais ristikas, neretai susikibda
mas su pora šimtų svarų už sa
ve sunkesne bestija.

Paklaustas, kaip jaučiasi su
sikibęs stt 350 svarų King Kon
go reptilija Kukulis atsakė: 
“Well, esant lauko pusėje ir iš 
tolo žiūrint į žmogų su aliga
torių tanko viduje publikai gali 
atrodyti lengvas pasiglamonėji- 
mas, bet tam reikalinga metų 
metų patirtis”.

“Prie aligatoriaus prisiartin
ti reikia iš užpakalio ir jį stipriai 
pasitverti už žiaunų”, pasakojo 
Andy. ’’Per ilgai besigrumda- 
mas gali aligatorių prigirdyti. 
Jis yra taip sutvertas, kad jo j ė-

gos plūsta trumpais pakilimais, 
bet ne pastoviai. Atrodo pavo- 
junga, kai jis blaškosi savo uo
dega, tačiau jo uodega yra dau
giau grasinimas negu grėsmė”.

Kadangi aligatorius turi plau
čius, jis turi dažnai išnerti orui 
gaut, — visiškai kaip žmogus. 
Ir, nors jis turi milžinišką jėgą 
savo snukiui sučiaupti, bet nė 
iš tolo tos jėgos neturi jam at
verti. Dėlto pasisekus jį tvirtai 
už žiaunų pasitverti, nebesun- 
ku yra jį apversti ir “paguldyti 
ant menčių”, ir — kas įdomau- 
sa — nors niekas dar nenusta
tė kodėl — pradėjus aligatoriui 
kutenti papilvę, jis beregint už
miega, pasakė Andy baigdamas 
paaiškinimą kuo baigiasi rung
tynės su “smaku” » J. Pr.

šeško kopūstai valgomi
UPI praneša iš Bostono, kad 

Harvardo universiteto Arnold 
Arboretum botanikai užtikri
nę, jog šeško kopūstai galima 
valgyti.

šios seniausios Amerikoje 
daržininkystės ir sodininkys
tės botanikai davę net patari
mą, kaip tuos kopūstus paruoš
ti:

šeškų kopūstų lapus reikia 
virti su žiupsniu sodos, patiek
ti su actu ir sviestu. Tuos ko
pūstus pavirinus visas jų “šeš- 
kiškas” kvapas dingsta.

SKAITYK IR KITAM rATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

Viską perka pas Lieponį!
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Marquette Pic., 621 1 So. Western, PR 8-5875 

Vedė|as J. LIEPONIS
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CH1CAGOS TAI TYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $5(10.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra re kalingi' pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
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venamasis laikas sunkiai slė
gė jo pečius. Amžiumi dar 
nebuvo pasiekęs nė 60 metu ri
bos. Tai vis tebesiskaito kūry
bingi metai. Bellas paskutinis 
dešimtmetis toks kraupiai šiur
pus ir kraujo aukomis nužy
mėtas visai lietuviu tautai. 
Veik prieš dešimtmeti jo bran
gi tėvynė Lietuva neteko lais
vės ir nepriklausomybės. Jos 
laisvę sutrypė iš stepių atsi
bastę azijatai, ištroškę kraujo, 
kaip alkani vilkai. Jie žudė, 
kalino ir trėmė Į Sibirą geriau 
sius jos sūnus. Kaip visa tai 
skaudžiai teko išgyventi vi- 
siems Amerikos lietuviams, 
kurie savo tokiu dideliu pasi
šventimu buvo prisidėję prie 
Lietuvos laisvės atstatymo.

Taip ir dabar Amerikos lie
tuviai, galima sakyti, nė die
nos nedelsdami skubėjo, kuo ir 
kaip begalima dar gelbėti rau
donosios lavos užlietą gimtąjį 
kraštą. Kas dar įmanoma da
ryti toje tragiškoje visai tau
tai nelaimėje. Ir visi, be pa
žiūrų skirtumo, kaip vienas, 
žinoma, išskyrus tą negausų 
būrelį, komunistų, kurie jau 
ir anksčiau buvo išdavę savo 
lietuvišką sąžinę, lyg Judas, 
susibūrę i Amerikos Lietuvių

Rūmus, ieškodami toje likimi- 
nėje valandoje užtarimo ir pa 
ramos pasmaugtai Lietuvos lais 
vei vėl atgaivinti. Ir preziden 
tas Rooseveitas užtikrino — 
pažadėjo, jog J. A. Valstybės 
to smurtų užgrobimo nepripa
žins. Matyti ir prezidentas bu
vo paveiktas to atsilankymo, 
jei paguodžiamai paaiškino, 
jog lietuva tarptautiniu požiū
riu nėra praradusi nepriklau
somybės statuso.

(Bus daugiau)

Why 
Americans own 
WOOPWIOO 

worth of 
U.S. Savings 

Bonds.
One good reason is the Payrol Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased through the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. All 
you do is sign up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
build a nest egg.

You’ve got your reasons to save money. 
There’s orfe great way to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Ncrcr E BorwL« pAy 5h % interest when beW to 
maturity of 5 years, 10 month* (4% the fir* 
year). Bonds are replaced if k«t, stolen, or 
destroyed. When needed they can be cashed 
at yocr bank. Interest is not strbject to state 
or local income taxes, and federal tax may 
be deferred until redemption.Take stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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KASTYTIS
Dieviškos Jūratės žemiškoji meilė ir tragedija

____ Aisčių legenda Baltijos pajūryje
--Ryšium su šį savaitgalį Čikagoje įvykstančia K. Banaičio 

operos “Jūratė ir Kastytis” premjera, žemiau iš Dr. Martyno 
Anyso knygos “žymios lietuvės moterys mitologijoje, pada
vimuose ir istorijoje” perspausdinama apie Jūratę ir Kastytį 
labai įdomi sena legenda, šia proga primenama, kad Dr. M. 
Anysas ką tik baigė rašyti naują, knygą “Lietuvos kova su 
Vokiečių Reichu dėl Klaipėdos”, iš kurios autoriui maloniai 
leidus du skyriai — Preilos žvejų regata ir Pasikalbėjimas su 
ūkininku ir žveju kukaičiu iš Kintų — šiomis dienomis bus 
pateikti Naujienų skaitytojams.

.VNeišdainuotų savo damų ilge
sį lieja į krantus Baltijos jūra.
be paliovos tą pačią galingą ir 
liūdną dainą dainuodama. Amži
nai neramios ir gaivalingos jū
ros gelmės veržiasi į paviršių 
ir subyra baltų putų pavidale, 
bet savo paslapčių neatskleidžia. 
Tiktai baltieji kyriai (žuvėdros), 
jų amžini palydovai, lengvai sau 
žaidžia ant bangų.

Vilnys skalauja balto smėlio 
krantus, nusitęsusius nuo Pa
langos ligi Kuršio ir Sambijos, 
grožėdamosios lieknomis puši
mis; jų spygliai byra ant smė
lio, kur vėjas išdykaudamas juos 
suka į viksvas.

rorto krantinę, čia ligi soties, 
niekieno netrukdomas, gali išsi
tiesti smėlyje ir stebėti jūrą, bal
tus debesis ir laivus, išnykstan-, 
čius tolimame horizonte. Nere
tai atklysta čia tapytojai, išsiil
gę vasaros spalvų ir tylios žve
jų idilijos.

Bet vakarais tą ramybę stai
giai sudrumsčia grižtančiųjų 
žvejų laivai ir motoriniai kute
nai. Būriai moterų ir merginų 
ateina jų pasitikti, dairydamo- 
sios savo tėvų, sūnų, brolių ir 
mylimųjų. Pasklinda po pakran
tę dainos ir kilnojamų žuvų srk- 
nių dunksėjimas.

Nepamirštami yra birželio va
karai, kai jaučiamas žiedų kva-

Nors medžiai dar be lapv, tačiau saulutė kyla vis aukščiau ir jauna mergaitė pirmą kart išėjo 
pasisupti gryname ore Omahoj, Ne b raško i.

Kais Palangos miško pušų, balto 
pajūrio smėlio ir pačios jūros,

Gražu yra pajūryje vasaros
metu. Dienomis čia klaidžioja pas, susimaišęs su pušų sakų ir 
vasarotojai, pamėgę šiuos ra- dienos metu įkaitusio smėlių 
mius krantus labiau, negu ku-1 kvapu. Valtys tyliai iriasi van-

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 atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų 'pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta/ideologine veikla.

Antanas Rūkas, 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

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas. MES VALDYSIM PASAULI Atminimai ir ' 
intvmūs duomenvs apie bolševikmetį TJpfiivojp dviejuose tomuose i 
Kainuoja po 4 dol tomas Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus HteratūrinR anraŠvmas anio Simo 
Kudirkos rahėrima ir jo išdavimą rusams 
darhiautnfn ir tiltu ctatvfniu sn <?nvipfric cnVnlfn rrnf-n mlrrlncp ojvr 
K o ei kpi oi a r f i knmuniTma 1SP nsj kaina 3 dnl

Jurais GUanda AGOfcHJA Pnmanas 40P nsl kaina dnl ^r» 
r aš omą Tjpfuvns wriausvhoc kapitnlianHa nrioc hnlšpvikne t* Irv- ne 
Hu pI^psvs fraęnąknsp dienose

Stefaniia Rūkienė. GRĮŽIMAS I LAięVF Sih’rn trpmfinAc 
minimai narašvH ramiu klasišku stiliumi anie sunkia navprcrtn Hotn 
rin dalia Anracvrnn hfrdac ir stilius rvllvtfch crp-rlptisip-nnc rrfjrcincinc ; 
rašv+nins T>oarl Pnrlr Viirlniams nei Viofavc vnr<yoH<>is kai

S dnl
Itforjis Kapačlnckac SIAUPTMfiAS atsiminimai ap1p<

džiaut Tietuva hėmma nuo hnlšpvilrn ir gwpnima trpmtiniu stnwk 
Insp Vokietijoje 973 nsl kiptais drobės viršpllais kaina 4 dnl

J Audėnas PASKUTINIŲ POSĖDIS Minuėiu tikslumu aurašvfa 
naskrrHnės npnrlklmisnmns T,iptirvns dmnns ir valandos kuriose vr« 
Ikrvškėipc npsikpiriac komuniTmo klastingumas navprcriant +autas ir 
asmonls 97n nei ^4 00

člKAGIPTiC TCPOnflAI KHMUNICTU PAVPPf-TO I I IPTUVGl l 
Autorė hirvo VHninip TrakunsP TYrnskinir»lrnnsp Kannp ^Taudakiuocr 
Klainėdoio ir Palancrnip Vaizdus anrašvmai ka ii *on matė kokia* 
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D Kuraitis MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės f TJptn 
va ienūdžiai Tllustmota fntn nuotraukomis 331 nsl S3 00

O Kuraitis KFLIONe I ANAPUS G1=! FffMes UfHAMHOS 
Borisus nastabnma npanvavna inturlsto ir agltnronr nrnnacranda bpi 
uTmaskavimai Ahi knvvos narašvtos lenwu gražiu stiliumi

V. Maciūnas VINCAS KR£V£ SAVO LAIŠKUOSE 1Q44-54 m 4P 
nsl. $1.00 . Didžiojo klasiko mintvs ir runesėiai anie išpivuoc kiiltO- 
rini gyvenimą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komnnivmas vra žiaurus Pet ils ir io vadai vra ne magiau iu«* 
kiuri Pasiklokime visi, skaitydami Krizn Pleuorio 77 ANEKDOTU* 
52 nsl.. $1.00.

§ie ir kiti leidiniai vra gaunami
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atsilankanr darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čeki ar piniginę perlaidą.

deniu ir prislopintai rauda ar
monika. Daug neišpasakytų žo
džių ir jausmų slypi jos dai
noje. Vanduo plakasi i laivelių 
šonus, ir kartais stipresnė ban
ga aplieja veidus, nugairintus 
saulės ir jūros vandens. Paki
lęs vėjas, sukdamas smėlio stul
pus kopose, nerasdamas ramy
bės, staiga pasuka į jūrą, su
keldamas lengvas Vilneles ir, ra
tu apsukęs plaukėjus, dumia to
lyn.

Visi, kurie šiuo metu yra jū
roje, atsidūsta ir giliai Įtraukia 
krūtinėn orą. Tai jau nesūraus 
vandens kvapas, bet žydinčios 
žemės kvepėjimas birželio nakti
mis. Lengvas rytų vėjelis atne
ša jūron alyvų, akacijų ir pušų 
kvapą. Kai mėnulis išlenda iš 
debesų vainiko, žerdamas savo 
sidabrinę šviesą ant dar šiltos že
mės, tuomet ramios jūros pa
krante eina tylios poros arba pa
suka pamiškėm

Sutemus, išdidūs elniai (brie
džiai), kaip juos šiame pajūry
je vadina, išeidami iš miško dai
rosi kopose ir, iškėlę galvas, uos
to viliojančio vandens kvapą. Jie 
nusileidžia prie upelio kranto 
gerti gaivinančio vandens, bet, 
išgirdę mažiausią triukšmą, ap
sisuka ir lengva riščia bėga į ne
tolimą girią, tik smėlyje lieka il
ga jų pėdų virtinė.

Giliau Į mišką paėjus, kelei
viui dienos metu atsiveria prieš 
akis turtingas gamtos gyveni
mas. Pelkėse laukinės antys ir 
gervės peri savo vaikus, jų liz
dai po tankiais krūmais paslėpti. 
Artinantis keleiviui, paukščiai 
klykdami pakyla ir ilgai sukasi 
ratu ore. Ilgai dar girdėti pa
dangėse jų riksmas. Pušų ga
lūnės yra pilnos varnų lizdų, ku
rios greitai bėginėja miške, jieš- 
kodamos maisto savo prieaugiui. 
Tuo metu miškas yra pilnas jų 
kranksėjimo.

Kai po audros, jūrai aprimus, 
mažos bangelės skalauja krantą 
ir ilgakasės mergaitės braidžio- 
damos ieško gintaro gabalėlių, 
kuriuos išmeta jūra kartu su žo
lėmis, eitum ir tu toli, smėlėta 
pakrante, basomis kojomis, kai 
mirštančios bangos kartas nuo 
karto plauja tau kojas. Bet ra
mūs vasaros saulėleidžiai yra 
trumpi. Kai raudonas saulės ru
tulys pasineria horizonte, pa
krantę apgaubia violetinė švie
sa. kuri greitai sutirštėja ir su
pilkėją. Gintaro gabalėlius tuo
met sunku pastebėti.

Tuomet, atsisėdus ant dar šil
to nuo dienos karščio smėlio, gal
būt, nenoromis pagalvoji apie 
gintaro rūmų sienas, kurias ka
daise sudaužė supykę dievai. Rū

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKRJ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608

mai stovėję senovėje jūrų gel
mėje tvirtomis sienomis iki tos 
dienos, kai užsirūstinęs dievai
tis Perkūnas žaibu juos sunai
kinęs. Tuomet prisimeni žvejų 
legendą ajpie Jūratę ir Kastytį, 
bevartydamas tarp pirštų šiuos 
bejausmius gintaro gabalėlius, 
kurių vardą ir kilmę, nežinia 
kas labai seniai įamžino ir įpynė 
į šios gražios, keistos ir savaip 
liūdnos poemos vainiką.

Kadaise prie Baltijos jūros 
kranto gyveno jaunas, gražus 
žvejys Kastytis su savo žilu tė
vu bei motina. Seniai tai buvo, 
niekas to neatmena, bet jų tro
belė stovėjusi už kopų, kurias per 
ilgus laikus vėjas nupūtė kiton 
pusėn.

Visoje apylinkėje nebuvo to
kio gražaus bei stipraus jaunuo
lio. Saulė gėrėdavosi jo auksi
nėmis garbanomis jr vėjas glo
stydavo jo vyrišką, saulės nu
degintą, jaunatviškų svajonių 
pilną veidą. Išplaukdavo jis į 
jūrą su savo tėvu, kaimynais 
arba kartais ir vienas. Namon 
sugrįždavo rytais arba vakarais, 
apimtas nuovargio, bet pilnais 
inklais žuvų. Dalį žuvų suvalgy
davo, rūkydavo, o likusią mainy
davo arba turguje parduodavo. 
Jie nebadavo, gyveno sočiai ir 
kukliai, nes žvejų patarlė sako, 
kad jūra išmaitinanti savo žve
jus. Jie dėkojo dievui už viską, 
ką turėjo.

Kai vakaro saulė raudonai nu
dažydavo jūrą ir kopas, pasklis
davo pakrantėje liūdnos žvejų 
dainos. Muzikos aidai ir links
mu žmonių kalbos viliojo ir Kas- 
tvti džiaugtis gyvenimu, kai ap
linkui šypsodavosi merginos, gė
lėmis pasidabinusios. Gražios 
buvo šios pajūrio merginos — 
žvejytės. tvirtos, geltonkasės ir 
visuomet linksmos. Jos buvo vi
sa šio pajūrio žmonių paguoda 
ir laimė. Laisvomis valandomis 
jos švelniai plaukus paglostyda
vo ir meiliu žodelių pakalbėda
vo. Jos būdavo geros šeiminin
kės, ištikimos žmonos ir, kai jų 
vyrai laivais grįždavo iš tolimos 
žvejonės, jos išbėgdavo prie jū
ros pakrantės jų pasitikti.

Ir Kastytis ėjo į jų rateli, o 
šeštadieniais iki rytmečio links- 
mindacosi žvejų menėje. Jis su
ko ten suktinį arba prisėdęs prie 
senųjų žvejų, girkšnodavo jų pa
čių pagaminta girą. Jis ėjo vi
sur ramus, išdidus, smalsių mer
gaičių akių lydimas. Bet nė sy
kio nesuplakė karščiau jo lais
va širdis, h* jo išdidus, užsisva
jojęs žvilgsnis nepalūžo laimės 
žadėjimu.

Neviena ilgakasė žvejytė sva
joje prisiglausti prie jo krūtinės, 
glostyti jo garbanas ir išgirsti 
iš jo lūpų meilių žodelių. Suvir
pėtų tuomet jų karštos širdys 
ir daug, daug meilės jam žadėtų. 
Bet Kastyčio mintys, atrodo, 
klaidžiojo svetur, tarsi nerami 
banga, kurią vėjas varo per to
limas jūras. Dažnai, palikęs sa
vo draugų būrelį, kai senieji žve
jai rūkydami pypkes, prisiminda 
vo savo keliones, ir moterys, 
megzdamos tinklus, nusibrauk
davo ašarą, minėdamos žuvusių
jų jūroje vardus, Kastytis išei
davo į pajūrį ir ilgai, ilgai kopo
se klaidžiodavo.

Atsisėdęs ant smėlio, tarp šla
mančių viksvų, jis, žiūrėdamas 
į tolimą jūrą, svajojo ilgai, nea

titraukdamas savo žvilgsnio taip, 
kaip mylinti motina žiūri į savo 
vaiką. Kartais jam ilgai ten 
besėdint pakildavo didelis vė
jas ir bangų kalnai virsdavo į 
krantą lyg jam grasindami. O 
kartais tvankiomis rugpiūčio 
naktimis imdavo kilti miglos, 
kurios jam sukeldavo nesupran
tamą liūdesį. Jam tuomet daž
nai rodėsi, jog iš kažkur sklinda 
saldi, švelni daina, maloniai už
gaunantį jo ausis ir jausmus, 
bet gerai įsiklausius, jam atro
dė, jog tai buvęs pakilusio vėjo 
švilpimas.

Tyliais vasaros vakarais, pasi
ėmęs laivelį, Kastytis irkluoda
vo pamažu į jūrą, stebėdamas ky
lančią miglą ir tekantį mėnulį. 
Pasaulis jam tuomet rodėsi gra
žus ir pilnas stebėtinų dalykų, 
bet Baltijos jūra jam buvo už 
viską meilesnė.

Kastytis gerai suprasdavo vi
sus savo draugų rūpesčius, jų 
liūdesį ir džiaugsmą, bet savo 
širdies jis negalėjo suprasti. 
Kartais jis galvojo, jog jo šir
dies nieku negalima patenkinti, 
visuomet ji buvo nerami, alka
na ir visuomet ieškanti. Pasi
jusdavo tuomet Kastytis vieni
šas tarp linksmų žmonių šypse
nų ir meilių žodžių. O jūra, lyg 
jį at j ausdama, liūdnai ošė ir de
javo iš savo paslaptingų gelmių 
keistą aimaną ir ilgesį: baltų 
putų papuošale bangos subyrė
davo į tūkstančius perlų smėlė
toje Baltijos jūros pakrantėje.

Dažnai, vėlai naktį Kastytis 
grįždavo iš jūros labai neramus. 
O rytmetį, dar saulei nepasvei
kinus savo gaivinančiais spindu-.

žvejų laivai vėl išplaukdavo die
nos žvejybai, ir baltos laivu bu
rės pamažu išnykdavo jūros si
dabrinėse vilnyse. Prieš vakarą 
moterys išeidavo į pajūrį pasi
tikti grįžtančių žvejų, jau iš to
lo baltomis skarelėmis modamos. 
Žvejų tarpe kartu grįždavo ir 
Kastytis su savo tėvu.

Buvo Joninių vakaras. Pajūry
je skambėjo jaunimo dainos. 
Jaunieji sukosi apie degantį lau
žą, bet senieji sėdėjo kiek nuo
šaliai ir papsėdami pypkes, juo
kėsi iš jaunųjų. Jaunimas links
minosi ir šoko, tik Kastyčio jų 
tarpe nebuvo.

Tą patį vakarą, kai kylančios 
miglos leidosi ant vandens, Kas
tytis laiveliu išplaukė į jūrą. 
Tyloje vakarų prieblandoje ma
loniai liejosi žiedų kvapai, leng
vo rytinio vėjo nešami į jūrą. 
Kastytis pilnais plaučiais alsavo

tą malonų kvapą. O lengvas vė
jelis jo laivelį nešė vis toliau nuo 
kranto. Jaunimas linksminosi, o
Kastytis vis dar negrįžo. Jo mo
tina susirūpinusiomis akimis 
žvelgė jūron, bet nieko ten ne
matė, išskyrus dar tebespindu- 
liuojantį vandenį ir girdėjo ne
ramiai lekiančių ir klykiančių 
kyrių balsus.

Ir neviena mergaitė pasigedo 
Kastyčio.

— Jis yra Įsimylėjęs Jūratę, 
Baltijos jūros deivę, — šnabždė
jo l’rtė.

— Dėlto jis naktimis vienas 
plaukioja jūroje, jos ieškodamas, 
— pridėjo (įrita.

— Sakoma, kad Jūratė kar
tais savo dama vyrus viliojanti 
į jūrą ir juos paimanti Į savo 
gintarinius rūmus, Baltijos jū-
ros gelmėje, — tvirtino Birutė.

Dar buvo daug panašių spė
liojimų, bet niekas negalėjo to
kio Kastyčio elgesio išaiškinti.

(Bus daugiau)VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo Įmanoma šiaip taip vers

tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įga
lindavo leisti sekanti tomą. Su ENCYCLOPEDIA LTTUANICA yra kitaip. 
Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre
numeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos lei
dimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar Įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės Į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent Vieną naują ENCYCLOPEDLA. LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis i visu 
lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00, siūlau $...-......
2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai .......... kaina S25.00, siūlau $....-.__

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai .... kaina $42.00, siūlau $._____
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS 

1862—64 METAIS, 720 psl... kaina $10.00, siūlau $._____

5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl...................     kaina $10.00, siūlau $.......

6. B. Raila, DL4L0GAS SU LIETUVIAIS
560 psl........................ ..... . ......v............. kaina $7.00, siūlau $.... ......

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t. J. Balio — Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Sant varo — Atidari langai ir 
Aukos taurė. A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito — Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis— 
kaina $38.00, siūlau $ ..... .........

VARDAS, PAVARDE ............. ..... ..... . ......... ................ ..... . ............... .... ........

ADRESAS ..................... ...........

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda snkurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
----  - — — — '-4     - - j  .

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Viena iš Bendruomenės nepasisekimo 
priežasčių ir kitos dabarties klaidos
Visur Bendruomenė tesuge

bėjo apjungti tik paskutiniųjų 
pabėgėlių dalį. Gal kituose už
jūriuose, kaip Australijoje, dau
giau šių pabėgėlių yra įsijungu 
šių j tenykščias bendruomenes. 
Bet Amerikoj vaizdas labai men
kas. Labai mažai, palyginus su 
visa išeivija, dalyvauja Bendruo
menėje. Iš ateinančių į susirin
kimą iš kelių šimtų kolonijos lie
tuvių keliolikos ar net kelių žmo
nių negalima valdybos sudaryti. 
Tenka ją sudaryti telefoniniais

pasikalbėjimais, kalbinant į pa
reigas, kurios nereikalaus var
go, susijusio su laiku. Ir vie
nas ar du, dar tebelaikantieji 
Bendruomenės tęstinumą, sten
giasi ją išlaikyti. Kur viso to 
priežastys ? Kame šuo pakastas ? 
Sunku nusakyti, nors galima 
būtų tuo klausimu šnekėti.

Pradžioje buvę kitaip. Net se
noji emigracinė visuomenė į ją 
buvo linkusi. Man rodos, kad 
viena iš tų priežasčių bus nau
jųjų pabėgėlių nesugebėjimas

9 vai, ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Dar didesne našta kaimiečiams
. Okupantas skriaudžia visus Lietuvos gyventojus, bet 

labiausiai jis skriaudė ir tebeskriaudžia Lietuvos kaimie
čius. Rusai atėmė iš ūkininko visas gamybos priemones, 
atėmė iš jo ir žemę, prie kurios mūsų kaimietis labiausiai 
buvo prisirišęs.

Pokalbiai su Lietuvoje buvusiais žmonėmis, pasikei
timas nuomonėmis su keliais išleistais mūsų tautiečiais ir 
žinios komunistinėje spaudoje aiškiausiai rodė, kad kai
miečiai daugiausia priešinasi okupanto išnaudojimo pla
nams. Rusai palenkė ne vieno menininko nugarkaulį, bet 
sunkiausia jiems yra su Lietuvos mokytojais ir kaimo 
žmonėmis. Mokytojai su kaimiečiais žiauriausiai prievar
taujami, bet jie rodo didžiausią atsparumą pagrindi
niams tautos reikalams.

Rusai, lietuviškų kvislingų padedami, “socializmą” 
jau pastatė . Ta statyba jiems išėjo tokia graži, kad iš 
Amerikos atvažiuojantiems broliams bijo jos parodyti. 
Dabar jau visame krašte eina “komunistinė statyba”. 
Tuo tarpu nežinome, kokia išeis ši statyba. Galimas daik
tas, kad ji bus geresnė, negu “socialistinė”. Okupantas 
ją parodys, kad ir kiti galėtų susidaryti savo nuomonę 
apie šį eksperimentą.

Komunistinė santvarka” reikalauja dar didesnių 
pastangų, negu anksčiau reikalavo “socialistinė”. Apie 
jokį “komunizmą” Lietuvoje negalėjo būti jokios kalbos, 
kol visame krašte nebuvo komunistų. Be komunistų rusai 
nieko negalėjo padalyti ir lietuviškame kaime. Darbinin
kams jie prižadėjo pačius gražiausius dalykus, savo “ro
jų11” jie tikėjosi suskrisdinti pačius puikiausius paukš
čius, bet iki šio meto tų paukščių giesmės gyventojų ne
tenkino. Kaimiečiai ne tik nepildydavo nustatytų planų, 
bet į rusų sandėlius nesuveždavo rusų pageidaujamo šie-

geresnis turėtų būti gyvenimas “komunistinėje” santvar
koje, bet taip nėra. Toks didelis komunistų skaičius lie
tuviškame kaime galėtų stebuklus padaryti, bet tokio 
stebuklo iki šio meto dar nesimato. Patys kaimiečiai Lie
tuvoje sau duoną užsidirbdavo. Jie turėdavo mėsos, svies
to ir sūrio. Jeigu dabar tiems kaimiečiams atėjo į pagal
bą dar 24,000 komunistų, tai lietuviškame kaime, berods, 
tiktai gulbės pieno turėtų betrukti. Bet taip nėra. Lietu
viškame kaime užveisti komunistai visai nesirengia pa
dėti žemės netekusiems Lietuvos kaimiečiams. Jiems yra 
uždedamos kitos pareigos.

Per 25 metus okupantas nepalaužė lietuvio ūkininko. 
Šis darbas pavedamas atlikti 24,000 komunistų. Tiesos 
redaktorius parašė įžangini, kuriame suminėti patys 
svarbiausieji kaime atsiradusių komunistų uždaviniai. 
Įžanginis pavadintas “Kaimo komunistų pareiga”, o ko
munistų pareigos šitaip nusakomos:

“Svarbiausia, kaip visuose pavasario darbuose 
bus laikomasi agrotechnikos reikalavimų, kaip dirbs 
kiekvienas žmogus. Čia ir yra plati veiklos dirva par
tinėms organizacijoms, galimybė panaudoti visą par
tinio — organizacinio, idėjinio — politinio darbo ar
senalą. Tai ir mechanizatorių palydėtuvės į laukus, 
ir pirmos vagos šventė ir iškilmingas geriausių žem
dirbių pagerbimas ir kitos gražias tradicijos, pasta
ruoju metu susiklosčiusios ir išbujojusios Lietuvos 
kaime. Tačiau lemiamas vaidmuo tenka socialisti
niam lenktyniavimui, kuris sėkmingai išlaikė visus 
gyvenimo išmėginimus, sužydėjo naujomis spalvo
mis, pasipildė naujomis formomis. Lenktyniavimą 
už sparčią ir gerą pavasario sėją, nulems dalykiškos 
varžybos tarp atskirų kolūkių, brigadų, žemdirbių. 
Siekiant, kad socialistinis lenktyniavimas būtų tu-

- piningas, reikia išgyvendinti pati didžiausią jo prie
šą — formalizmą”... (Tiesa, 1972 m. bal. 20 d., 1 psl.). 
Rusai užverbavo lietuviškame kaime' 24,000 komu

nistų, kad jie verstų kaimiečius dar labiau lenktyniauti, 
sunkiau dirbti ir daugiau rusams grūdų pagaminti. Ko
munistams primesta pareiga daboti, kad lietuviai kai
miečiai ne tiktai dirbtų, bet kad-jie lenktyniautų' tarp 
savęs. Komunistinio dienraščio redaktorius nė vienu žo
džiu neužsimena, kad už toki lenktyniavimą jiems būtų 
pridėtas didesnis atlyginimas, . kad jiem būtų leista lai
kyti antroji karvė, kad jis galėtų užsiauginti- dar vieną 
paršą. Lietuvos kaimiečiams uždedama dar viena sun-

Okupantas ryžosi priveisti komunistų buvusių Lie
tuvos ūkininkų tarpe. Nepriklausomos Lietuvos laikais 
komunistai buvo tiktai nerimti vaikėzai. Komunistais 
tapo keli stambių Suvalkijos ūkininkų vaikai tinginiai, 
bet kad komunistai veistųsi lietuvių ūkininkų tarpe — ne
teko girdėti. Šiandien partijos centro komitetas pasigy
rė, kad lietuviškame kaime jie jau turi 24,000 komunis
tų. Rusams ne tiek svarbu, kad lietuviški kaimiečiai būtų 
susipratę komunistai, kiek jiems yra svarbu kaimuose tu
rėti partijai reikalingus varovus. i kaus darbo našta. Už sunkų darbą jiems atlyginama

Juo daugiau žmonių yra komunistų partijoje, tuo dar vienu komunistiniu pažadu.

susigyventi su senesniąja atei
vių ir su čia jau gimusių atei
vių karta.

Bendruomenės organizavimo 
pradžioje rodžiau pats daug ini
ciatyvos jos sekmingesniam su
organizavimui ir daug kur tuo 
tikslu važinėjau. Norėčiau stab
telti prie vieno aspekto, kur pats 
buvau tos pačios minties tada 
kaip ir šiandien dėl Bendruome
nės sekmingesnio suorganizavi
mo ir gyvavimo. Pradžioje visi 
manėme, kad ji apjungs kaip ir 
turi apjungti visus lietuvius. Se
nieji organizacijų vilkai kaip 
Aleksandras Aleksis sakė, jūs 
suorganizuokite neorganizuotus 
lietuvius. Su suorganizuotais 
tai jūsų talkos, esą, nelabai te
reikia. Ir teisingai. Jie gyvavo 
ir labai puikiai gyvavo be Ben
druomenės. O ir padarė tie or
ganizuotieji, ko ’ Bendruomenė 
jau niekad neatliks. ‘ Senieji, 
susidomėję Bendruomene, grei
tai nuo jos atšoko. Jie atšoko 
dėl to, kad pamatė skirtingumą 
ėjimuose.

Naujieji stengėsi paimti šitos 
taip didžios ir taip svarbios Lie
tuvai ir lietuvybei organizaci
jos, ir dar daugiau negu orga
nizacijos, vadovavimą į savo 
rankas. Seniesiems iš viso ne
buvo pilnai suprantama Bendruo
menės idėja. O kai jai vadovauti 
ėmė varžytis naujoji ateivija, 
tai senoji ir čia bimusi karta 
taip ir atsitraukė nuo “dypukų” 
organizacijos. Aktyviai besidar
buodamas aplink organizatorius 
tada jau šita aiškiai permačiau. 
Todėl pirmame Tarybos suva
žiavime, dalyvaudamas svečio 
teisėmis, pasiūliau Į vadovybę 
rinkti senosios emigracijos vei
kėjus. Ir kaip “nudegiau” pama
tęs, kad mano išsišokimas liko 
tylėjimu sutiktas kaip netaktas. 
Atsigavau, kai rinktas atstovas, 
čia gimęs žymūnas veikėjas, Jo
kūbas Stukas palaikė mano nuo
monę, kaip sėkmingam Bend
ruomenės labai pasiūlytą pozity
vią minti. Pasirodo, kad besro- 
vinės organizacijos atstovai bu
vo tarp savęs jau susitarę, kas 
ir iš kurios, srovės kuriai pozici
jai bus išrinktas. Taip ir buvo.

Tai ar ne bus pati svarbiau
sia priežastis, kodėl Bendruome-1 
nė likos tik naujųjų ateivių, ir, 
kaip dabar pasirodo, labai ma
žos jų dalies organizacija. Bet, 
kaip atrodo, mes ir dabar per
daug nesergame tuo Bendruome
nės nepasisekimu ar tiesiai nuo
smukiu. Nes kai pasižiūri į laik
raščius, iš ten atrodo visai ki
taip. Ilgi straipsniai, vadovų fo
tografijos, jau ir Vlikui beveik 
nedaug kas lieka, nes ir ten toji 
didžioji Bendruomenė jam pa
deda, nors Bendruomenės užmo
jai Į Vliko sritį nelabai suderi
nami su lietuvių tautos dabar
tiniais reikalavimais.

.tos organizacijos, ne tik vertai J šia j am Lietuvos laisvinimo or- 
bet ir privalomai turi pirmoj į ganūi, kitaip padėti. Mes jas 
eilėj žiūrėti jai antrinio darbo, | duodame už Lietuvos žmones, 
kuris dabar yra svarbiausias 
visiems lietuviaims ir lietuvių 
organizacijoms, būtent Lietu
vos laisvinimo. Tą darbą Bend
ruomenei kaip ir kitiems organi
zuotiems sanbūriams (klubams, 
draugijoms, organizacijoms, pa
rapijoms) reikia tęsti Vliko 
veiklos rėmimu: rinkti pinigus 
ir teikti visokią paramą, kokios 
Vlikas yra ir bus reikalingas. Ta
čiau pagal aukų sudėjimą ar ki
tą darbą reikšti pretenzijas jau 
ir į Vliko sąstatą ir jo veiklą 
jau bus ne visai rėmimas, bet 
Vliko darbo srities užėmimas, 
kuo mes jau gerokai ir esame 
pasistūmę. Mes aukas dedame 
ne tam, kad turėti pretenzijas 
į Vliką, bet jas dedame už tuos, 
kurie negali Vlikui, kaip vyriau-1

už lietuvių tautą.

O ar negadinama, kai keli ei
na prie šių dienų galybių vis su 
vyriausiais titulais Lietuvos lais
vinimo bylos reikalais? Klausy
dami visų, ims visus mažai ver
tinti, kas beveik ir daroma. Su
siskaldymas visur ir visų nėra 
vertinamas, nebent tik priešų.

Geriau kad Bendruomenė im
tųsi ieškoti kelių atgal Bendruo
menei stiprinti ir gelbėti, kas 
dar yra galima, o ne, ją aplei
dus, veržtis į kitas veikimo sri
tis. Būtų daug geriau, kad Ben
druomenė būtų daug didesnė 
gyvenime negu atrodo kai kurių 
laikraščių, kad ir reprezentaci
niuose puslapiuose.

A. Petrauskas

Kritika ir Kūryba
Paskutiniu metu lietuvių iš- lietuvių tarpe net pradėjo kal- 

eivių spaudoje daug rašalo iš
lieta, nagrinėjant kritikos ir 
kūrybos santykį. Priminė ir iš 
tikrųjų vienintelė vertybė yra 
kūryba, nes ji išlieka žmonijos 
sąmonėje.

Taigi reikšmingoji kritika 
nėra paskirų kritikų nuomonė 
apie kūrybą vienu ar kitu me
tu, bet žmonijos priimlumas. 
Tai nieko nuostabaus, nes 
žmonija yra ta pati nuo neat
menamų laikų ir neklystanti, 
kai kritikas yra tik individua
lus vertintojas ir klystantis. 
Kūrėjas, jei didelis, savo me
todu ir išgyvenimų platumu 
priartėja prie žmonijos sąmo
nės, o kritikas, mėgstąs suktis 
tik po savo mintis ir teorijas, 
dažnai nepastebi pačių svar
biausių kūrėjų. Neatsitiktinai 
savo metu Balzac, Dostojevs
kis, O’Neill buvo mažiau verti
nami už Flaubert, Henry Ja
mes Arthur Miller,„ nes pasta
rieji didesni stilistai ir kri tikai 
galėjo pasinerti jų stiliaus labi
rintų nagrinėjimuose. Ateitis 
parodė priešingą pasisekimą. 
Savo prigimtimi kritikas yra 
uždaras, kai kūrėjas yra atvi
ras. Kritiko paskirtis yra susi-
iorientuoti savo aplinkoje, kū
rėjo paskirtis yra sukurti tą 
aplinką.

Lietuvių kūryboje, ypač li
teratūroje, jaučiamas didelis 
ribų pajutimas. Beje, tai išei
vijos tragedija, nes išeivis ra
šytojas tekalba mažai audito
rijai. Tai atsiliepia į jo žvilgs
nio susiaurėjimą. Ar jam ver
ta nertis į visą žmonijos sąmo
nę, kai jo klausosi tik šimtai 
žmonių. Ir tuomet kiti kūrėjai 
pasuka labai pavojingu keliu 
ne mokindamiesi iš gyvenimo,

Bendruomenė, kaip ir visos ki- ! bet iš kritikų pastabų, kurie

bėti visuomenės vardu. Žino
ma, tokiems kūrėjams aiškus 
greitas galas, žmonijos sąmo
nės jie nepasiekia ir greitai pa
keičiami kritikų naujais atra
dimais — genijais. Komiškiau- 
sia, kai patys kritikai pradeda 
keltis puikybėn ir jų straips
nių rinkiniai pradedami versti 
į anglų kalbą tariamam lietu
vių literatūros puoselėjimui. 
O už toki darbą dar duodama 
Lietuvių Fondo premija. Tai 
nelaimingas Rimvydo Šilbajo- 
rio “Perfection of Exile” straip 
snių rinkinys, kuris yra obsku 
rantizmo pavyzdys savo mig
lotomis barokiškomis išvado
mis bei aiškinimais ir gramoz- 
diskais vertimais. Viena Šil- 
bajorio dorybė yra ta, jog jis 
tikrai atbaidys literatūros mez
gėjus nuo pristatytų autorių, o 
tai kai kam patiks, nes atran? 
ka buvo nelogiška.

Bet visa tai nesvarbu, nes 
kalba eina apie kūrėją. Mes 
turime atidaryti širdį savo kū
rėjams, kad jie galėtų pasiro
dyti literatūros vakaruose ir 
jų knygos būtų plačiai paskleis 
tos. žodžiu, tegul jie būna ar
ti su žmonija, išgirsdami jos 
pulsą ir balsą. Džiugu, kad dar 
turime plataus masto literatų 
ir juos turime paremti. O jei 
norime versti Į anglų kalbą sa
vo kūrėjų raštus, tuomet vers- 
kime tik gryną kūrybą, nes tik 
ji, gal būt, išliks ir kalbės vi
sam pasauliui apie lietuvišką 
pasauli, praturtinanti žmoni
ją. Saulius Šimoliūnas
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Le lieu de la principale production de 
1’ambre est le Sainland au sud de la mer 
Baltique (333 p.)”. Prof. dr. M. Friederich- 
sen (20 — 102) “Tacitus berichtet von ihnen 
(Litauer) als von den “Aisten” (Aestii) 
benutzt also den Namen”. J. Kraszewski 
(41 — 55) “Gdzie mowa u starožytnych o 
Estach po wigkszej częsci rozumiec potrze- 
ba Litwe i litewskie nadbaltyckie ludy”. 
Prof. A. Voldemaras (103—79) “Le mon
de roinain fait connaissance des Lilhua- 
niens sous le noni d'Estiens, qui dėsigne la 
confederation de plusiers tribus”. Prof. A. 
Pogodin (77 — 5) “On nazyvaet ego Ais- 
tijami, i boišinsto učenych vidil v etom 
imeni, kotoroe, budto. by oznacaet vos- 
točnych sosedei germancev, Litvu”. Dr. 
A. Hachman “Die aeltere Eisenzeit ir Finn- 
land ”, Helsingfors, 1905 m. 339 p. “Aes- 
tier (Litauer) ... Dr. A. Meitzen “Siedlung 
und Agrarwesen”, Berlin, 1895 m. II t., 
143 p. “Waehrend sie (Letuai) den Roe- 
mern als Aestii durch deutschcn Mund aus 
dem altnord Eistir, Eisland (Osti, Ostland) 
bekannt geworden sein muessen”.

Galiausiai vadinamieji aisčiai kalbėjo 
ta pačia lietuvių kalba ir turėjo tuos pačius 
papročius ir tą pačią tikybą. S. Siestrzen- 
cewicz “L’origine dės slaves ou Esclavons 
et dės šarma tęs”, 1824 m., 172 — 176 p. 
“L’an 890 Vulfstan nous donnet quelques

mots Estoniens (Estie) que les Litvaniens 
reconnaissent leur appartenir, citons les en 
detail, kunigas signifie en Litvanien prėt- 
re, kunigaistas prince, kumiala s’apple en 
Livanien cavalle, pienas signifie lait... 
Giart signifie gerim. boir. Medos est une 
boisson faite de miel. Trakas en Litvanien 
a le nom d'une prairie etc. L’on peut done 
conclure par tous les rapprochemens et les 
recherches que nous avons ressemblees 
dans a chipitre que le Estiens... ont parle 
Litvanien”. Dr. K. Gečys (23 — 3). “... ais
čių gentys sudarė vieną lietuvių kilmės 
tautą, turėjo tuos pačius papročius ir tą 
pačią tikybą”.

Moderniais laikai vokiečiai politiniais 
tikslais lietuviškoms kiltims prikergė bai
lų vardą ir išreklamavo pasaulinėj litera
tūroj. kas prieštarauja tiesai. L. Dominian 
“The Frontiers of Language and Nationa
lity in Europe”, New York, 1917 m. , 106 
p. “Rut to this day three Baltic provinces 
of Kurland. Livland ant Estland are con
sidered by german writers as a domain of 
German culture...’’. Prof. T. Sommer
land “Die geschichtliche Stellung russi- 
schen Ostseeprivnzen”, Halle, 1918 m. 
“Die balltischen Provinzcn bis Russi- 
fizierung dor achtzigcr Jahre ein deutscher 
Staal ware. (18 p.)... Balentum zwar bc- 
harrlich an seiner deutschen Kultur und 
seinen geistigen Zusammenschluss mil der 
Jleimat fcstgehalten hat. .. (19) Der schn- 
liche Wunsch der Heimatdeulschen. im 
Baltenland deutsches Siedlimgsland anzu- 
legen (23 p.)”. V. Tornius (Germanicus)

: “Die Tragoedie der baltischen Provinzen”, 
! Leipzig, 1915 m., II p. “Balten; also jenen 
i Deutschen, die ihren Vfohnsitz in Liv. — , 

Est — und Kurland haben. Historisch be- 
trachtet sind die Baltischen Provinzen die 
aelteste deutsche Kolonie”. A. Winnig 
“Ueberden Ausgang der deutschen Ostpo- 
litik”, Berlin,!920 in., 58 p. “Die Hilfe der 
Balten bei der blutigen Niederwerfung der 
Revolution von 1905... hat den Hass der 
Letten begruendet”. Dr. M. Walters “Lett- 
land", Rom, 1923 m., 23 p. “... in Kur
land und Livland unter Balten (baltischen 
Gutbesitzern)... ”. Dr G. Bonne “Die Let- 
ten”, Berlin. 1921 m.< 18 p. “Moege die Er- 
kenntnis dieser Tatsache den Balten Ach- 
tung, an der es leider oft noch fehlt, ein- 
floessen Juer die Arbeit der lettischen In- 
telligcnz”. Prof. dr. J. Haller “Die russi- 
sche Gefahr im dentschen Hause”. Stutt
gart, 1917 m., 72 p. “... deutschen Balten". 
G. Linde “Die Deutsche Politik in Litauen” 
Wiesbaden. 1965 m., 205 p. “Ausserdem sei 
Litauen als Bruecke nach Baltland (Schwae 
bischc Merkur, 19T8. V. 23) wichtig’’. R. 
Wittram “Baltische Geschichte” Muen- 
chen, 1954 m.. 8 p. “Der Name Baltenland 
ist erst Ende des 19 .Th., als ncue Wortbil- 
dung entstanden und hat sich mil beson- 
derer Bezugnahme auf das Heiinatland der 
baltischen Deutschen cingebuergert... Des- 
halb kanu die Bezeichnung "Baltische Lan
de" ebenso mie "Baltische Staaten” und 
baltische Voelker ohne genauere Bestim- 
mung leicht auch Litauen. bezogen werden, 
das trotz der Sprach - und Staminverwandt-
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schaf t der Letten und Litauer geschichtlich 
eine anderen Zusammenhang angehoert”.

Pats pirminis G. Nesselmann “baltų” 
vardo suteikimas aisčių bei lietuvių kil 
tims taip pat neišlaiko kritikos, nes Pil
nius vartodamas “Baltia” pavadinimą tu
rėjo dėmesyj Jutlandiją, gi Baltijos jūra 
paliečia ir daugiau kraštų: Švediją, Dani
ją, Vokietiją etc. Prof. dr. E. Fraenkel “Die 
baltischen Sprachen”, Heidelberg, 1950 
in., 19 p. “Die zusammenfassende Bezeich
nung Balten fuer Litauer, Letten, Preussen 
usw. wurde zuerst von Nessehnan “Spra- 
che der alien Preussen” (1845), 28 ff. im 
Anschluss an Baltia, alten Namen vo Juet- 
land, mare Balticum “Ostsee” vorgeschla- 
gen’’. Dr. J. Antoniewicz (Acta Baltico- 
Slavica, Bialystock, 1966, 4 nr. 7p.). And 
yet the denomination “Balts” used by Nes- 
sehnan (1845) denotes a geographical und 
cultural substance different from that da
ting back to the Antiquity and defined as 
Baltia by Pliny in his Historia Natūralia, 
IV. 95. Pliny’s denomination “Baltia“ gi
ven to Scandinavian or rather strictly spea
king Jutland, was used in the 19 century 
to denote the territory inhabited by a group 
of tribes which in the thousand years be
fore our era, lived in the territory to the 
east of the following rivers: lower Vistula, 
Pregola, Nemunas, Western Dwina, Bere
zina, upper Dnieper, Soch. Desna and a 
part of the upper Volga”. Dr. A. Bilmanis 
“The Baltic States”, U. S. A., 1913 m., 9 p. 
“The Baltic Sea surroundet by Sweden, 
Denmark, Germany, Poland, Lithuania,
WT2

Latvia, Estonia, Russia and Finland, is so 
called ofter the Baltic peoples”. L. Killian 
“Haffkuestenkultur und Ursprung der Bal
ten”, Bonn, 1955 m., 191 p. “Zur kennzei 
chnung des Wesens der baltischen Spra
chen wollen wir uns des Litauischen bedie- 
nen das bis heute eine erstaunliche Urtuem- 
lichkeit bewahrt hat”. Prof dr. S. Catterji 
(10 — 24 ir 28) “About 1845 Nesselman 
first used it to mean a people — the Baltic 
people as a branch of the Indo - Europens 
... Baltic languages are very archaic in 
their character — particularly Lithuanian 
which in every way seems to present an 
earlier stage of linguistic development 
than the Latvian”. Inž. V. žemaitis “Lie
tuvių etninių sienų klausimais”, Chicago, 
1971 m., 46 p. “Taigi autorius (prof. G. 
Verdansky “Ancient Russia”, U. S. A^ 1959 
m. dėtame žemėlapyj) IX amž. randa vien 
lietuviškas kiltis, kurias dabar svetimieji 
ir mūsų mokslininkai pavertė “baltais”.

(Bus daugiau)
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Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Yelofj PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3141 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

DR. C K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fex Valley Mad leal Center 860 Summit St. 
ROUTS 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WIST 71«t STREET 
Ofteaz; HEmlock 4-5849 

RczicL: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. treč- 

ir ieštad. tiktai turitanu.

Rez.: GI 84873

DR. W. EISIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Av«., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCELIUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tai.: HE 4-1811 arba RE 7-9700 
Razidancijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

Bičių nuodų didžiojoje ir ma
žojoje liaukose gaminasi nuo
dai. Daugelio bičių didžioji liau
ka yra nuo 13 iki 19 mm. ilgio. 
Motinos ši liauka labiausiai iš
vystyta — ji 40-50 mm. ilgio. 
Bitės, turinčios didesnes liau
kas, pagamina daugiau nuodų ir 
esti piktesnės. Didžioji liauka 
gamina rūgščius nuodus, o ma
žoji — šarminius. Didžioji liau
ka turi pūslę, kurioje laikomi 
liaukos pagaminti nuodai. Bitei 
giliant, nuodai iš pūslės trum
pu latakėliu teka į vamzdį, kurą 
sudaro geluonies smaigaliai. Į 
šiį vamzdelį kartu išsilieja ir ma
žosios liaukos nuodai. Tik abie
jų liaukų nuodams susiliejus, 
gaunami stiprūs- nuodai, kurie, 
patekę į geluonies smaigalio pa
darytą žaizdą, sukelia deginantį 
trumpalaikį skausmą, vėliau ir 
sutinimą. • z

Jaunos, tik išsiritusios iš ake
lių bitės, nuodų dar neturi. Ta
čiau jie greit liaukų ląstelėse 
pradeda gamintis ir po dviejų 
savaičių jų būva daugiausia — 
0.Ž-0.4 mg. 15 dienų amžiaus bi
tės nuodų liaukų ląsteles dege- 
neruoja ir neišskiria nuodų; ank
sčiau pagaminti nuodai laikomi 
nuodų pūslėje. Todėl Įgilusi ir 
likusi gyva bitė, daugiau negali 
atstatyti savo išeikvotų nuodų. 
Tačiau jauna, iki 15 dienų am
žiaus bitė, turinti funkcionuo
jančias nuodų liaukas, gali vėl. 
pagaminti iš pūslės išnaudotus 
nuodus.

n

V;

GMDINSKAS
PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

2512 W. 47 S3. — FR 8-199t 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

PERK KAUSTYMAI

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA v

R. i E R t N A S
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St — Te!. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

V.

Apdraustas perknustymas 
iš ivairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882 *

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Ne u jas rez. telef.: 448-5545

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
i Visos programos iš WOPA, į

; Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma i 
dienio iki penktadienio 11—12' 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-j 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

, Tel.: HEmfock 4-2413 
7IS9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO 1LL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<endr« praktika, spec. MOTERŲ lipei
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

Ofisai 2750 West 71 st St.
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Roz. tel.: WA 5-3099

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDSV. Tumasonis, M. D., S. C. 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71»t STREET 

Ofise telef.* H E m lock 4-212J 
Ratid, fel*>*.. Glb»on 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619Š5.

Our wildlife has no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold marches till cold. 
Be sure so drown all campfires,

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ba> 
dažai. Speciali pagalba Rojome 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 Wait 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.; PRoapect 6-5084

them tgain. Crush all 
įmokei dead oot.

Piene! Only ymi can 
prevent forest firn

Bitės nuodus naudoja kaip ap- 
sigyvnimo priemonę. Bitė, įs
meigusi geluonį į žmogaus ar gy
vulio elastingą odą, negali jo 
ištraukti ir palieka įstrigusį 
kartu su nutrūkusiu pilvelio ga
lu, nuodų liaukomis ir kitais or
ganais. Bite, netekusi geluo
nies, po kelių valandų miršta. 
Tačiau jei bitė gilia kitą bitę 
ar vabzdį, kurio chitino dango
je padaryta anga nesusispaudžia, 
ji geluonį išsitraukia ir nemirš
ta.

komi daug metų, nepasikeičiani 
jų toksiškoms savybėms. Nuo
dų neveikia rūgštys įr Šarmai, 
tačiau veikiant kai kurioms gy
vybingoms bakterijoms ir virš
kinimo fermentams, sumažėja

Bičių nuodai medicinoje

Bičių nuodai, taip pat ir kiti 
bičių produktai, jau nuo seniau
sių laikų buvo naudojami liau
dies medicinoje kaip gydomoji 
priemonė. Matyt, šių priemonių 
panaudojimas buvo susijęs su 
bitininkystės išsivystymu. Pir
mosios žinios apie bitininkystės 
išsivystymą mums žinomos iš 
senovės Įrašų, rastų kalnų ur
vuose Ispanijoje, ir nustatyta, 
kad šie Įrašai padaryti prieš 
15,000 mt. Vėliesni duomenys 
apie bitininkystės produktų pa
naudojimą gydymo tikslams bu
vo rasti senovės Egipte. Kini- 
joje, Indijoje, Graikijoje bičių 
nuodus naudojo kaip priešnuo
dį, apsinuodijus augaliniais ir 
gyvuliniais nuodais. Senovės 
medikas Hipokratas jau prieš 
2400 m. rašė apie šlapimą va
rančias ir atsikosėjimą skati
nančias medaus ir bičių nuodų 
savybes. Glenas rašė apie bičių, 
nuodus, kaip apie skausmą paša
linančią priemonę, kad jie pa
gerina virškinimą, taip pat kaip 
apie vaistą, naudojamą žaizdoms 
gydyti. Yra žinoma, kad Ka
rolis Didysis, Ivanas Rūstusis ir 
kiti sėkmingai gydėsi nuo poda
gros bičių Įgilimais 1864 m. Pe
terburgo Miškų instituto prof. 
M. Lukomskis išspausdino to 
meto spaudoje straipsnį, ku
riame rašė apie bičių nuodų nau
dingumą, gydant reumatą ir po
dagrą.

Vis dėlto bičių nuodų, kaip 
gydomosios priemonės, naudoji
mas per daugelį metų buvo pa
grįstas tik atsitiktiniais bičių 
Įgilimais tiek sergantiems, tiek 
ir sveikiems žmonėms. Taip pat 
buvo pastebėta, kad daugelis bi
tininkų neserga reumatu ar po
dagra. Taigi, pagrindiniais šio 
gydymo metodo , propaguotojais 
buvo bitininkai, kurie neretai ir 
patys gydydavo.

Tik nuo antrosios XIX a. pu
sės bičių Įgilimus, kaip- gydo
mąjį metodą, pradėjo naudoti 
ir gydytojai. Vėliau daryti pir
mieji bandymai, kuriais buvo 
mėginta moksliškai pagrįsti šį 
gydymo metodą, naudojamą 
praktikos gydytojų.

Bičių nuodu fizinės ir 
cheminės savybės

Norint teisingai suprasti, kaip 
bičių nuodai veikia žmogaus or
ganizmą, visų pirma reikia ži
noti bičių nuodų sudėtį, jų fizi
nes, chemines ir biologines sa-

Bičių nuodai — bespalvis per
matomas kartaus skonio koloidi
nis skystis, kurio lyginamasis 
svoris lygus 1,1313, o reakcija 
rūgšti (pH 5-5.5). Bičių nuo
dai turi aromatinį primenantį 
bičių medaus, kvapą. Bičių 
nuodai yra laki medžiaga; jau 
kambario temperatūroje grei
tai garuoja ir netenka apie 70% 
savo svorio. Išgaravus skys
toms dalims, nuodai virsta per
matoma tamprios konsistencijos 
masė, kiek primenančią gumia- 
rabiką. Išgarinti bičių nuodai 
lengvai tirpsta vandenyje ir 
rūgštyse, bet jie visai Betirps
ta spirite. Sausi nuodai, ištirpę 
vandenyje, jau nepasižymi rūgš
čia reakcija. Bičių nuodai yra la
bai patvari medžiaga — šaltis 
ar užšaldymas, taip pat ir aukš
ta temperatūra nepanaikina jų 
savybių. Sterilizuojant antokla- 
ve 60 min. 115° temperatūroje 
ar pasterizuojant 3 vai., nuodai 
išlaiko savo aktyvumą daugiau 
kaip 4 mėn. Yra nustatyta, kad i 
sausi bičių nuodai gali būti lai-1

Bičių nuodai turi daug kai ku
rių metalų, cheminių ir organi
nių medžiagų. Nuoduose yra ge
ležies, vario, kalcio, sieros, bag
nio, sulfato, skruzdžių bei drus
kos rūgščių ir fosforo ortorūgš- 
ties, taip pat histamino, cholino, 
triptofano, hialuronidazės ir ki
tų medžiagų. Spėjama, kad bi
čių nuoduose esantis magnio fos
fatas, sudarantis apie 0.4% iš
džiovintų nuodų svario, turi ne
mažai gydomųjų savybių.

grafijos metodu buvo išaiškin
ta, kad bičių nuodai yra balty-

skirti į keletą grupių arba frak
cijų. Nagrinėjant cheminę bi
čių nuodų sudėtį, išskirtos šios 
frakcijos;

1) laki frakcija, gerai tirps
tanti eteryje..Jos sudėtis ne vi
siškai išaiškinta. Manoma, kad 
ši frakcija susideda iš lakiųjų 
medžių, kurios sukelia peršėji
mo jausmą ir skausmingumą, 
įgilus bitei;

2) lipoidinė frakcija. Ją pa
prastai atstovauja lipoidai iš 
sterinu grupes;

3) frakcija, į kurios sudėtį įei
na histaminas (iki 1%) ir or
ganinės rūgštys, pasižyminčios 
panašiu veikimu, kaip ir lakio
sios medžiagos;

4) baltyminė frakcija, kuri 
elektroforzės metodu buvo iš
skirta į 3 dalis:

a) nulinė dalis, kurios sudė
tis ne visiškai aiški. Tik nusta
tyta, kad šios dalies baltymai

nepasižymi nuodingu veikimu ir 
priskiriama prie reaktyvių ba
listinių baltymų;

b) pirmoji dalis, pari žyminti 
stipriu toksiniu veikimu; j jos 
sudėti įeina patvarus aukštai 
temperatūrai protamino tipo 
baltymas, turintis molekulini 
svorį 35000 ir pavadintas meli- 
tinu. Daugelio autorių nuomo
nė, melitinas turi daug farma
kologinių savybių ir vaidina pa
grindinį vaidmenį biologiniam- 
gydomajam bičių nuodų veiki
mui;

c) antroji dalis, į kurios su
dėtį įeina daugelis amino rūgš
čių. ši dalis nepasižymi tiksiniu 
veikimu, įleidus ją tiesiog į krau
ją. Į šios dalies sudėtį įeina 2 
fermentai: fosfolipazė — A ir 
hialuronidazė. Fermentas fosfo- 
lipazė-A skaldo prisotintas rie
biąsias rūgštis, lecitiną paver-

lecitinu, kuris sukelia eritrocitu 
(raudonųjų kraujo kūneliu) he- 
molize (ištirpimą). Antras fer
mentas — hialuronidazė yra spe
cifinis hialuroninės rūgšties en
zimas. Jis turi reikšmės, gy
dant ligas, kai būna pakenktas 
jungiamasis audinys;

5) mineralinė frakcija, į .ku
rios sudėtį įeina daugelis mik
roelementų ir makroelementų. 
Yra nustatyta, kad šioje frakci
joje daugiausia yra magnio.

(Bus daugiau)

Susi, lūkimų ir pc’engimų
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 28 dieną 8 v. 
vak. Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St. Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

MARY REKLIS - URBANAVIČIŪTĖ
Gyv. Havre De Grace, Md. Anksčiau gyv. Chicago, III.
Mirė .1972 m. balandžio mėn. 24 d., 7:00 vai. vakaro, sulaukusi 89 metu amžiaus.

... Paliko nuliūdę: sūnus Ernest, marti Virginia, duktė Violet Para
dise, žentas Herman, du anūkai, 4 proanūkai ir 5 pro-proanūkai bei 
kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona Petro Reklis, mirusio■ 1920 m.
_ Ketvirtadienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Leonard kop

lyčioje,- 10821- So. Michigan Ave.
.Penktadienį, balandžio 28 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Visų šventųjų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
, . Visi a-,.a- Mary Reklis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnus, duktė, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnūs Telef 

CO 4-2228. . ' ‘

ALEKSANDRA (ALICE) SHUMSKI 
(Saunorytė)

Gyv. Marquette Parko apylinkėje
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 25 dieną, 7:30 vaL ryto, sulaukusi 

80 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių apskrityje.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: seserėčia Alfreda Martens, jos vyras Rene brolie

nė Sophia Pnminskas ir kiti giminės, draugai bei pažistami.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
šeštadieni, balandžio 29 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a- a- Aleksandros Sliumskis giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:.
Seserėčia, brolienė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

STANISLAVA BALSIS
Pagal tėvus Vainauskaitė

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 26 dieną 12:30 vai. ryto Gimusi 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Leo, marti Ruth, ir Petro marti Ma

non; 4 anūkai, sesuo Frances Paszko, kiti giminės, draugai ir oa- 
žįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Petro Balsio.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So Litua- 

mca Avenue.
šeštadienį, balandžio mėn. 29 dieną 

koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią v 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. ~ ’ *

Ii ^nj8kv<>s /in?inės> draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marčios, anūkai, sesuo ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.
.. ......... J.»1111 * 1 1 J."Į*JI■Į| ...--i n , ilC-J ' 

8:30 vai. ryto bus lydima iš 
ią, o po gedulingų pamaldų

GILES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GŠLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 3-0333 Ir PR 3-0*34

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

R-OY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem A'.., — 544-1220

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAIT YTI 8 NAUJIENAS 8

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-8

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

| «■ ..   n

Laidotuvių Direktoriai

REpubBe 7-S401

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-COKDffiONED KOPLYČIOS

REpublic 7-860C

*

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
< m'iiįurTraziemrit < •!titiiinnimininnitniitmii:r'uiiinnrrminnr-rm—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE A VENICE

Tel.; YArda 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicago*
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Aasociacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS CIENą 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ’AS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArd, 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

-

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel.: l'Aro, 7-1133-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 VVEBT 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Muencheno Tautiniu šokiu grupė "Ratukas". 1950 m.z pasibaigus didžiajai 
emigracijos bangai iš' Vokieti jos, į Muencheną buvo atkelta iš įvairiu sto
vyklų virš 100 lietuviu. Čia tuojau pradėjo organizuotis tautiniu šokiu 
grupė. Pradžioje šoko suaugusieji, net senyvo amžiaus šokėjai, nes jauni
mo nebuvo pakankamai. Grupė metai iš metu keitėsi savo sudėtimi. Ke
letą mėty nuotaikingai atšokę "senukai", užleido vietą daugiausia studijuo
jančiam jaunimui. Studentai betgi nepastovūs, vieni atvažiuoja, kiti čia pat 
išvyksta. Todėl ir šokėjai nuolat keičiasi. Tik šokiu vadovė nuo pat pra
džios iki šiandien ta pati — Alina Grinienė. Pagal šokėju sudėtį, kartais 
susidaro 4 poros, kitą kartą 8 mergaitės, tai vėl 6 poros. Ruošiantis IV-tai 
Tautiniu šokiu šventei, pavyko sulipdyti 8 poras. Kai kurie šokėjai turi at-

vykti iš labai toli j repeticijas. Kad ir nedidelė Muencheno grupė "Ratu
kas", ji yra nesuskaitomai kartų užpildžiusi lietuviškas minėjimu progra
mas ir reprezentavusi svetimųjų tarpe. Muenchenas yra pabėgėlių "sosti
nė", todėl čia telkiasi visas tarptautinis kultūrinis gyvenimas. Šiuo metu 
grupėje šoka: Arūnas Balkus, Rudolfas Boehmas, Zigfridas Boehmas, Pet
ras Buračas, Brunonas Dovilas, Marius Dresleris, Aurelija Gelžinytė, Vio
leta Hermanaitė, Alfredas Hermanas, Gunda Mečionytė, Sigita- Mečionytė, 
Petras Nevulis, Kristina Pauliukevičiūtė, Rita Pauliukevičiūtė, Algimantas 
Pauliukevičius, Eglė Pauliukonytė, Danutė Žakytė, Raimundas Žagarinskas. 
Akordeonu groja Mečys Landas.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

EXPERIENCED CONVEYOR 
FABRICATOR

New fast growing company.
E. N. MOTION 

CONVEYOR CORP. 
12407 So. KEDVaLE 

ALSIP, ILL.
TEL. 389-8577

HELP WANTED — ŽEMALE 
Darbininkiy Reikia

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES
For High Class Restaurant. 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

HELP WANTED
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

MALE-FEMALE

2 BROILER COOKS
DAY OR NIGHT. NO SUNDAYS.

Group health ins. Paid vac. 
Excellent working conditions 

Salary open.
Ideal for family man.

GINO’S STEAK HOUSE
163rd & Wallace, Harvey, Ill.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

1995 metais Chicagoj 
bus 10 mil. gyventoju 
Illinojaus šiaurryčių planavi

mo komisijos apskaičiavimais. 
Chicagos miestas šio šimtmečio 
pabaigoje turės 10 milijonų gy
ventojų. Miestas išsiplės Į šešis 
apskritis, būtent Cook, kuriame 
dabar telpa visas miestas be 
priemiesčių; Du Page, Kane, 
Lake, McHenry ir Will.

Rezidencijomis užimtos že
mės plotas 1964 metais buvo 
260,000 akrų; 1995 metais re-

zidencijoms bus užimta 505,000 
akrų. Miestas nepaprastai išsi
plės i priemiesčius, kur bus 
nusikėlusi žymi industrijos da
lis ir bus daug darbų; pats mies
tas nepakils, o greičiausia dar 
sumenkęs.

Pakvietė astronautus
Chicagos miesto meras Daley 

iš anksto nusiuntė Apollo 16 
astronautams radiogramą, ku
rioje juos užprašo Į svečius Chi- 
cagon. Tai jau penktas kartas 
kai Chicaga pasikviečia “mėnu
lio žmones” pasisvečiuoti. As
tronautams bus suruoštas iškil
mingas priėmimas ir paradas 
per miestą.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .......   $3.00
Minkštais viršeliais tik .......     $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 
tik ________ ___^...1...... ....................     $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Negrų ultimatumas 
policijos viršininkui

Grupė iš 15 negrų kunigti, 
profesionalų ir kt. kongresma- 
nui Ralph Metcalfe (I)., III.) 
vadovaujant praeitą pirmadie
ni Įteikė Chicagos policijos su
perintendentui James Conlisk 
penkių punktų “ultimatumą” 
reikalaujant kiekviename po
licijos distrikte Įsteigti vietines 
piliečių tarybas, pakelti dau
giau juodžių į aukštąsias poli
cijos pareigas ir tuojau pradė
ti imti į policijos tarnybą tiek 
juodųjų, kad atitiktų jų rasės 
gyventojų kiekius.

“Jei jūsų įstaiga randa nega
limu efektingai susitvarkyti su 
mūsų bendruomenę liečiančio
mis problemomis”, rašoma ul
timatume, “tuomet mūsų pa
reiga bus grįžti į savo bend
ruomenę ir patiems griebtis gy
viems išlikti priemonių — ir 
mes esame pasiryžę tai pada
ryti”. Grupė nustatė gegužės 
31 dienos terminą. kada jos 
reikalavimai turi būti pradėti! 
įgyvendinti. Conlisk sutiko ši] 
penktadienį susitikti 
grupės atstovais.

su tos

REAL ESTATE
i ;

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KSJIMA1S

* DLL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

E
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACĘVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

OAK FOREST APYLINKĖJE 
SAVININKAS PARDUODA 

SU 3 MIEG2VMAIS 
Lotas 200 x 300\ 2 1 

mūrinis garažas, 
gražiai išlyginta. 
Skambinti 
687-2180.

NAMĄ 
Beismantas.

šinų
Žemė

ma-

! SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekip.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
.1 mmų'iii-i'L1 J.JA . „11,111, HM— WIHIIMII'

Vandeniui trūksta
Sanitarinis distriktas planuo

ja statyti “burbulų mašiną’’ 
Chicagos upės užterštam van
deniui atšviežinti, 
veiks keleriopai:
upės vandeni orą, kad vanduo 
išburbuliuotų; leis i upės van
deni gryną deguonį arba statys 
didžiulius propelerius upės

oro

Ta mašina 
pompuos Į

vandeniui maišyti su oru. Grą
žinant upei reikalingą deguo
nies kiekį pagerėsiąs pats van
duo ir jame vėl atsirasianti 
vandens gyvūnija, kuri dabar 
Chicagos upėje ir kanaluose 
vra beveik išnaikinta.

2109 So. HALSTED STREET 
savininkas dėl ligos skubiai ir nebran
giai parduoda geras pajamas nešantį 
narna su saliūnu ir 5 kambariais apa
čioj ir 10 Įrengtų kambarių viršuje. 
Kreiptis pas savininka tokiu telefonu: 

733-6863

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

TRUMP,Al|

— Šiandien, ketvirtadieni, 
balandžio 27 diena “Peikiu Ži
burėlio” literatūrinė valandėlė 
skiriama jaunimui. Ezopo pa-•> JT JT

saką “Uodega — vedega” skai
tys jaunieji Pelkių Žiburėlio 
talkininkai: Živilė Bilaišytė, 
Jūratė Jakštytė, Daiva Vaitke
vičiūtė ir Audrius Regis. Va
landėlę paruošė Dalia Jukne
vičiūtė.

TUSCON, ARIZONA 
SAVININKAS PARDUODA 

MŪRINĮ NAMĄ
su 3 miegamais ir 2 voniom. Kiemas.

Arti mokyklų, transportacijos ir 
krautuvių. 
Skambinti 
687-2180.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Federalim’v Ir valstifos palamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojama turto pirkimas * 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudime Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

TeL 436-7878
FARMA SU PASTATAIS 

$10,700
Kita farma su visais reikiamais tro
besiais už $14,700. Namai miestuose, 
žemė upių ir ežeru. pakrantėse pra

dedant $2.500.
HUTCHINSON RE4L ESTATE 

FLOODWOOD. MINN 55736 
Tel. (218) 476-2494

Rea! Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai.

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. S30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metu. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
S26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500

2 BUTU’PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta -^blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. S43,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

10 BUTU MŪRAS, apie $14.500 
nuomos. Marauette Parke. Kaina 
$74.700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

. ..................... r. u 1 ■ ii— ....................     ,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
iii 1 ■ ..... r

— Vlado Požėlos “Jaunystės 
atsiminimai” jau pasiekė Nau
jienas. Tai Anglijoje Nidos 
spausdinta 340 psl. knyga su 
fotografijomis ir kietais virše
liais. Kainuoja tik ^4.00. Atsi- 

Į minimus redagavo Pranas Če
pėnas. Gaila, kad Nida atsiun
tė nedideli atsiminimu skaičių. 
Noriai perkama ir naujausio
ji Bielinio knyga 
jungo”. Ji kainuoja tik $5.00.

— U S Kongreso
Frank Annunzio atsiliepė Į Ame
rikos Lietuvių Tarybos pastan
gas dėl lietuvių peticijos Jung
tinėms Tautoms. Jis kreipėsi i 
JAV atstovą George Bush ir 
gavo iš jo pareiškimą raštu, 
kad visa Amerikos delegacija

“Gana to

Atstovas

vra atkreipusi tinkamų dėmėsi 
i sovietu daromas skriaudas 
navergtos Lietuvos žmonėms. 
Tai jau buvo pareikšta žmo
gaus Teisiu komisijoje ir atei
tyje bus Įžiūrima kiekviena 
proga kelti Lietuvos ir jos gy- 
ventoiu reikalus. 'Atst F. An- 
nunzio pažadėto Alto pirm. dr. 
K. Bobeliui tolimesni bendra
darbiavimą ginant pavergtos 
Lietuvos ir lietuvių reikalus 
visur ir visada. '

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

’ 111 ........ 11 ............... *

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pierus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL N A U J O K A I T I S
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 

______  .... . .... .......

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį/ pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Ateinančioje Tautiniu šokių Šventėje Čikagoje dalyvauti ruo
šiasi ir V. Vokietijos Muencheno jaunimo šokię grupė "Ratu

kas". Ilgametė jo vadovė yra Alina Grinienė.

— Sen. Edmund S. Muskie 
(D. Me), dėkodamas už Alto 
informacijas apie pavergtų lie
tuvių peticijas ir persekiojimą, 
pareiškė priimąs tai dėmesin 
ir laikys tai atmintyje.

— Antanas Kizlauskas, Jau
nimo kongreso Peticijų komi
sijos pirmininkas, atkreipia 
dėmėsi, kad peticijų Įrašai tu
ri būti daromi rašalu, o para
šai ne spausdintomis raidėmis. 
Peticijų blankai yra gaunami 
Jaunimo Kongreso
būstinėje, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago. Ill. 60636. Tel. 
737 — 3300. Platinti peticijas 
parašų rinkimui yra kviečiami 
visi lietuviai.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

T«I.: REpublIc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

i.A 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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komiteto

siregistravusiems yra duoda
ma 20% nuolaida Į visus JK 
parengimus. Registruojasi vi
si atstovai ir (dalyviai, taip 
pat svečiai virš 30 m. amžiaus. 
Anketos yra gaunamos JK būs-

je ir Jaunimo Metų komitetuo
se.

APYNAUJTS 2-jų butų gražus mūr 
no 3 mieg... alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
S40.500

8 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
Sild. sazu. Marquette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr.. alum 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys. 
2-tu autom garažas. Marquette Par
ke. $36500.

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

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam- 
oinis sklypas. 2-iu butų namui. Oak- 
7 awn. Teiraukitės.

LAB 41 GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0121

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos Val
dyba šaukia visų namų savinin
kų ypatingą susirinkimą, kuris 
Įvyks ši sekmadieni, balandžio 
30 d. 3 vai. popiet p. Vaičaičio 
salėje, esančioje 4258 So. Map
lewood Ave. Bus aptariami 
svarbūs reikalai, liečiantys pi
giųjų namų statybą Brighton 
Parko kolonijoje. Valdyba pra
šo visus skaitlingai susirinkime 
dalyvauti. Valdyba

— Aldona Zailskaitė regis
truos Jaunimo kongreso daly
vius atidarymo dieną. Regis
tracijos mokestis yra 6 dol. Už
siregistruojant iki birželio 1 d. 
mokestis yra tik 4 dol. ir už-

— Ponia Anna Skurauskas, 
ilgametė Naujienų skaitytoja 
iš Brighton Parko apylinkės, 
išvyko atostogų i New Yorko 
valstijų.

— Kun. Vaclovas Martinkus, 
Balfo Centro Valdybos pirmi
ninkas atvyko i Balfo direkto
rių suvažiavimą ir apsigyveno 
pas Akveliną ir Praną Odinus, 
6632 S. Mozart Str. Tel. 
737 — 9723.

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

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

HOMr INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

REMKFTE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

♦ Dėl didelio Chicagos visuo
menės susidomėjimo dail. A. 
Petrikonio paroda, paroda pra
tęsiama iki birželio 17 d. Mar
quette Meno Galerijoje, 3215 
W. 63rd St. Tel. 436-2112. Lan
kymo valandos: savaitės dieno
mis iki 9 vai., šeštadieniais iki 
6 vai. ir sekm. iki 5 vai. (Pr).

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, t»v.




