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KONVENCIJOS TAISYKLĖS NULEMS 
SENATORIAUS McGOVERN LIKIMĄ
WASHINGTONAS. — Senatoriaus McGovern likimas demo

kratų konvencijoje gali priklausyti nuo konvencijos priimtos pro
cedūros. Susidaro galimybė, kad jis gali negauti nominacijos “dėl 
tvarkos” priežasčių. Taisyklės sako, kad tos delegacijos, dėl kurių 
eina ginčas, konvencijoje negali balsuoti. McGovern apeliavo kon
vencijoje dėl Kalifornijos delegacijos, kurios visus balsus jis 
savinasi, o partijos kredencialų komitetas jam duoda tik 120 Ka
lifornijos balsų. Konvencija turės išspręsti ir dviejų Illinois de
legacijų likimai — kuriai duoti teisę dalyvauti konvencijoje: mero 
Daley delegacijai ar aldermano Singer delegacijai.

PREKYBOS MINISTERIS TANAKA
LAIMĖJO PARTIJOS RINKIMUS

TOKIJO. — Japonijos valdančioji liberalų demokratų partija 
vakar išsirinko naują pirmininką, kuris taps ir nauju Japonijos 
premjeru. Juo partijos suvažiavime išrinktas ligšiolinis užsienio 
prekybos ir pramonės ministeris Kakuei Tanaka. Partija turėjo 
išstačiusi keturis kandidatus pirmininko vietai. Tanaka antrame 
balsavime gavo 282 balsus, o jo didžiausias konkurentas — už
sienio reikalų ministeris Fukuda gavo 190 balsų. Fukuda buvo 
remiamas išeinančio premjero Eisaku Šato.

Kadangi tos dvi delegacijos 
negalės balsuoti, kada bus spren
džiamas jų klausimas, eina gin
čas apie tai, ar Illinois delegaci
ja galės balsuoti, kai bus spren
džiamas Kalifornijos balsų klau
simas. Jei konvencija pirma 
svarstytų Illinois klausimą, Mc- 
Governo priešai galėtų laimėti 
ir pripažinti mero Daley delega
ciją, o vėliau su jos pagalba ga
lėtų laimėti ir Kalifornijos gin
čą. Jei pirma būtų svarstomas 
Kalifornijos delegacijos klausi
mas, Illinois naujai pripažintie
ji Singer grupės delegatai galė
tų nulemti Kalifornijos klausi
mą McGoverno naudai. Tada su 
Kalifornijos balsais McGovern 
galėtų nuspręsti ir Illinois klau
simą mero -Daley delegacijos ne
naudai.

Neaišku dar, ar svarstant Ka
lifornijos balsų klausimą balsa
vime bus neleista dalyvauti vi
sai Kalifornijos delegacijai . ar 
tik 151 delegatui, dėl kurių £i- 
na ginčas. McC^yernaš^turi jam 
pripažintus 120 delegatų, tačiau 
ar jie galės balsuoti konvenci
joje, svarstant Kalifornijos bal
sų suskaldymą, dar neaišku. De
mokratų partija tariasi su teisės 
ir procedūros specialistais. Nuo 
tvarkos ir taisyklių interpreta
vimo gali priklausyti visos Mc
Govern kampanijos likimas.

Kalbos kongrese 
apie Lietuvą

Gerald B. Ford (mažumos 
Ast. Rūmuose vadas, Mich. — 
resp.) nurodė j birželio sukak
tis Baltijos valstybėse ir ryšium 
su R. Kalantos susideginimu pa
žymėjo: “jei sovietai vykdytų 
Žmogaus teisių Deklaracijos dės
nius, nebūtų reikalo atsirasti 
jvykiams, si&rečiantiems pa
saulio sąžinę — nebūtų suside
ginimų”. Louise Day Hicks, 
(Mass. — dem.) birž. 20 Lietu
vai skyrė ilgesnę kalbą — ji pri
minė liūdnus jvykius 1940 m. 
Baltijos valstybėse, pažymėjo, 
kad sovietai jose įsigalėjo netei
sėtai ir pateikė Bostone birž. 10 
d. Bendruomenės priimtą Rezo
liucijos tekstą, taip pat ir Rezo
liuciją Nr. 416 “Aš tokiu — tei
gė Hicks — kad mes niekuomet 
neužmiršime liūdno Baltijos tau
tų likimo ir nepamiršime nuo se
no žinomos tiesos, jog kol žmo
nės gyvena vergijoje, niekas iš 
mūsų negali būti laikomas visiš
kai laisvu”.

Kita atstovė, Martha W. Grif
fiths (Mich. — dem.) birž. 20 
taip pat priminė Baltijos valsty
bių okupacija, gi atst. Frank J. 
Brasco (New York — dem.) 
birž. 19 kėlė lietuvių prisiriši
mą prie jų kalbos bei kultūros. 
Pagal Brasco, “tironams nėra 
pavykę sustabdyti tautų troš
kimo būti laisvoms. Tai nepa
vyko su žydais, tai nepavyks ir 
lietuvių atžvilgiu”.

Atst. E. J. Derwinski (Illinois 
•— resp.) birž. 14 nurodė į Bal-

IŠ VISO PASAULIO

SHEEKTOWAGA. — New 
Yorko aerodrome 23 metų vyras 
grasino nušauti savo 3 metų duk
terį, jei jam nebus parūpintas 
keleivinis lėktuvas. Po trijų va
landų raginimo, jis paklausė po
licijos ir pasidavė jai. 
....KANSAS CITY. — Buvusio 
prezidento Trumano sveikata li
goninėje nepablogėjo. Jis gydo
mas nuo vidurių uždegimo.

WAUCONDA. — Fajerverkų 
sprogdinimas Bangs- ežere vie- = 
ną žmogų užmušė ir 8 sužeidė.

BANGKOKAS. — Tailandijos 
policininkas yra tardomas apie 
keleivinio lėktuvo katastrofą 
Vietname, kur birželio 15 d. Ca
thay Pacific lėktuvas sprogo ore 
ir nukrito užmušdamas 81 žmo
gų. Nustatyta, kad policininkas 
išėmė 115,000 dol. draudimą sa
vo sužieduotinei ir dukteriai, 
kurios bin'o lėktuve. Jų lagami
ne buvusi bomba, kuri sprogo 
lėktuvui skrendant per Vietna
mą. ' ’ ’ „ “■

TOKIJO. — Birželio mėn. To
kijo apylinkėse iškrito tik 4.5 
coliai lietaus ir miestui pradėjo 
stigti vandens. Miesto valdyba 
ragina gyventojus taupyti van
denį.

. TEL AVIVAS. — Amerikos 
ambasadoje liepos 4 d. lankėsi 
veik visas Izraelio kabinetas su 
premjere Meir. JAV ambasado
rius Barbour pareiškė šių metų 
pabaigoje pasitrauksiąs iš diplo
matinės tarnybos.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris Mau
rice Schumann šiandien, atvyks
ta į Pekiną. Manoma, kad jis 
savo pasitarimuose su Kinijos 
vadais palies ir Vietnamo tai
kos klausimą, nes derybos dėl 
taikos vyksta Paryžiuje.

BONA. — Prancūzijos ir V. 
Vokietijos pasitarimai dėl rin
kos valstybių ‘politinio komiteto 
baigėsi susitarimu. Kancleris 
Brandtas ir prezidentas Pompi
dou susitarė ir dėl bendros fi
nansinės politikos.

— Nauj. Zelandijos spauda 
taip pat skelbė apie įvykius Lie
tuvoje. Auckland miesto ’’Star” 
geg. 26 d. pakartojo pareiškimus 
iš Maskvos spaudos konferenci
joje (geg. 25) ir pagal Reuterį 
nurodė j įvykių eigą. Antraštė: 
“Chuliganai” lietuvių protesto 
užnugary. Kitas dienraštis, “N. 
Z. Herold” geg. 27 taip pat pri
minė Udalstovo pareiškimą Mas
kvoje apie tariamus chuliganus, 
“mažą grupę”, Kaune sukėlu
sią riaušes. (E)

tijos valstybių okupaciją, so
vietų vykdomą genocidą, pacita
vo bu v. Lietuvos žydo J. Margo
lin žodžius bei pakartojo 1971 
m. rudenį jo paties pasakytas 
mintis apie Baltijos tautų lais
vo apsisprendimo teisę. Derwins
ki atkreipė dėmesį ir į Rezoliu
ciją Nr. 416. (E)

Trys astronautai Eugene Cernan, Ronald Evans ir Harrison Schmitt jau ruošiasi Apollo 17 ke
lionei į mėnulį. Tai bus jau paskutinė šios programos kelionė.

AR PRASIDĖS ŠACHMATŲ KAUTYNĖS?
. REYKJAVIKAS. — Pasaulio šachmatų varžybos tarp Fische- 

rio ir Spasskio turi šiandien prasidėti. Fischeris atvyko antradienį 
ir užsidarė savo viešbutyje. Kai atėjo valandų traukti burtus, 
kuriam pradėti pirmąją partiją, Fischeris atsiuntė savo draugą, 
žinomą šachmatininką, kunigą Lombardy. Užtat supyko Spasskis, 
kuris pareiškė nedalyvausias varžybose, jei Fischeris nebus nu
baustas ir jei jis jo neatsiprašys. Spaskio pareiškime sakoma, kad 
Fischeris sulaužė varžybų taisykles ir-už*tai tiAiį'būti nubaustas^ 
Neatvykdamas į varžybų iškilmingą atidarymą Fischeris įžeidęs 
ne tik pasaulio čempioną, bet ir pačią Sovietų Sąjungą.

Vėliausięmis žiniomis, Fische
ris jau atsiprašęs Spasskio, ta
čiau rusai reikalauja, kad pirmos 
partijos rezultatas būtų paskelb
tas 1-0 Spasskio naudai.

Tarptautinės šachmatų fede
racijos pirmininkas Euwe neži
no, kaip reikėtų Fischerį nubaus
ti — “negi -statysi jį į kampą” 
— pareiškė dr. Euwe.

šios varžybos dėl pasaulio čem
piono titulo jau kelis kart bu
vo atidedamos kilnojamos iš vie
nos vietos Į kitą. Fischeris rei
kalavo daugiau pinigų ir būtų, 
gal, visai nedalyvavęs, nes tų 
pinigų Islandijos šachmatų są
junga nežadėjo duoti, šį reika
lą išsprendė didelis šachmatų 
mėgėjas, britų bankininkas — 
milijonierius James Slater, ku
ris pats pridėjo 125,000 dol. prie 
Islandijos pažadėtos sumos. Var
žybų laimėtojas, gaus ne tik pa
saulio čempiono vardą, bet ir 
156,000 dol. Pralaimėjęs varžy
bas irgi gaus 93,750 dol. Be to, 
abu lošėjai gaus apie 75,000 dol. 
iš televizijos ir filmų bendrovių, 
kurios naudos jų lošimą savo 
programoms.

Kviečia svečius 
aplankyti Ameriką
SAN CLEMENTė. — Prezi

dentas Nixonas pasakė kalbą per 
radiją ir pakvietė viso pasaulio 
gyventojus aplankyti Ameriką 
už ketverių metų, kada Amerika 
švęs savo 200 metų sukaktį. Jis 
ragino amerikiečius parodyti sa
vo vaišingumą užsienio svečiams, 
kurių prezidentas tikisi apie 28 
milijonus.

Prezidentas ragino biznio įmo
nes ir atskirus asmenis kviesti 
užsieniečius į Ameriką 1976 me
tais, ragino sumažinti kelionių, 
viešbučių ir restoranų kainas, 
kad jos būtų prieinamesnės už
sienio svečiams.

Italija liks 
Nato sąjungoje

ROMA. — Italijos premjeras 
Andreotti, kalbėdamas parla
mente ir prašydamas patvirtin
ti jo naujai sudarytą vyriausy
bę, pažadėjo laikyti Italiją Na
to organizacijoje, kuri ne tik 
teikia Italijai saugumą, bet ir 
padeda taikiu būdu išspręsti ne 
vieną tarptautinę problemą, pa
reiškė Andreotti.

Premjeras griežtai atmetė abi 
radikalias sroves — komunizmą 
ir fašizmą, pareikšdamas, kad 
jo vyriausybė kovos prieš įvai
rias pusiau karines grupes, ne
žiūrint kokiais pavadinimais jos 
besidangstytų.

♦ Anglijoje bepročių ligoninė
je sudegė 30 pacientų.

& Kopenhagoje kun. Paul 
Lindstrom pareiškė turis žinių, 
kad amerikiečiai karo belaisviai 
iš šiaurės Vietnamo buvo išvež
ti į Kiniją.

Naujas armijos štabo viršininkas gan. 
Creighton Abrams jau išvažiavo iš 
Vietnamo, kur jis buvo vyriausias 

JAV ka re jegv vadas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Prancūzijoje pasikeitė vy- 
siausybės. Premjeras Delmas 
pasitraukė su visais ministeriais.

♦ Washingtone trijų teisėjų 
Apeliacinis federalinis teismas 
nusprendė, kad Illinois delega
cija demokratų konvencijoje tu
ri būti sudaryta iš aldermano 
Singer vadovaujamos grupės, o 
ne mero Daley delegatų. Teis
mas nusprendė, kad sen. McGo
vern laimėjo visus Kalifornijos 
delegatus, o ne dalį jų, kaip nu
tarė partijos kredencialų komi
tetas. Manoma, kad šis spren
dimas bus skundžiamas Aukš
čiausiame Teisme.

Pirmieji Pietų Vietnamo 
daliniai jau įžengė į Quang Tri 
miestą, kuris esąs vien griuvė
siai nuo JAV lėktuvų ir artileri
jos puolimų.

O Slaptose Pietų ir šiaurės 
Korėjos derybose nutarta siekti 
Korėjos sujungimo taikingu ke
liu, žadama vengti incidentų ir 
siekti santykių pagerinimo ir 
bendradarbiavimo. Tarp abiejų 
sostinių įvesta tiesioginė telefo
no linija. Slaptas derybas vedė 
Pietų Korėjos žvalgybos direk
torius Lee Hu Rak ir iš šiaurės 
Korėjos pusės — Kim Yong Ju, 
Š. Korėjos diktatoriaus Kim II 
Sungo brolis.

♦ šiaurės Vietnamas paskel
bė, kad jis gauna karinę medžia
gą 12-je pajūrio punktų, kurių 
amerikiečiai neužminavo. Gele
žinkeliai irgi visi esą sutaisyti 
ir karinė medžiaga pasiekia š. 
Vietnamo kareivius.

♦ V. Vokietijoje iš vyriausy
bės pasitraukė finansų ministe
ris Karl Schiller.

-4- Japonijoje nuo kalno polie- 
taus nuslinkusios žemės sugrio
vė 10 namų, dingo 61 gyvento
jas.

♦ Amerikos darbo unijų fe
deracija žadanti laikytis neutra
liai ateinančiuose prezitento rin
kimuose.

♦ New Yorko ligoninėje mirė 
buvęs Venecuelos prezidentas 
Raul Leoni.

♦ Negrų organizacija NAACP
paskelbė pasmerkimą preziden
tui Nixonui, kurio nusistatymas 
prieš vaikų vežiojimą j mokyk
las integracijos sumetimais “ska
tina neapykantą ir kartėlį tarp 
amerikiečių”. 1

Dirbtinis lietus
Vietnamo kare

SAIGONAS. — NYT paskel
bė žinią, kad JAV karinė aviaci
ja dažnai naudoja Vietname nau
ją “meteorologinį ginklą”— dirb
tinu būdu sukelia lietų kariniams 
tikslams. Debesų “Įdiegimas” 
chemikalais priverčia tuos de
besis lyti. Lietus trukdo priešo 
kariuomenės judėjimą, paslepia 
debesyse lėktuvus. Didesnės liū
tys galėtų sukelti ir potvynius.

Laikraštis, atidengdamas šiuos 
naujus metodus, sako, kad vals
tybės departamentas labai prie
šinosi tokiam kariavimo būdui, 
nes mokslui dar neaišku, kokių 
padarinių toks dirbtinis lietaus 
gaminimas gali turėti ekologi
jai.

Iranas užsakė
i tris “Concorde”

LONDONAS. — Britanijos 
naujasis lėktuvas Concorde, sta
tytas bendrom jėgom su prancū
zais jau gavo užsakymų iš trijų 
valstybių oro. bendrovių, šalia 
Prancūzijos ir pačios Britanijos 
bendrovių, tris lėktuvus užsakė 
Air Iran bendrovė. Lėktuvai ga
li skristi iki 1,200 mylių per va
landą ir nešti 110 keleivių. Lėk
tuvas kainuoja 60 mil. dol.

Dėl lėktuvų brangumo Izraelio 
EI Al bendrovė jau paskelbė, kad 
ji tų lėktuvų nepirksianti, nes 
ji nenorinti pakelti bilietų kai
nų.

Mirė kompartijos 
steigėjas Amerikoj 
NEW YORKAS. — čia mirė 

89 metų Max Bedacht, garsus
(tuo, kad jis įsteigė Amerikos ko
munistų partiją, socialistams 
suskilus Į dvi dalis 1919 metais. 
Bedacht 1929 m. buvo komunis
tų partijos generalinis sekreto
rius ir visą laiką buvo vienas 
Įtakingiausių komunistų centro 
vadų Amerikoje.

Bedachtas susipyko su kitu 
partijos steigėju William Fos- 
teriu ir už tai 1948 metais buvo 
iš partijos išmestas. Nežiūrint 
to, jis savo pažiūrų nepakeitė 
ir partiją rėmė.

JAV ambasadorius 
tarėsi su Grečko

MASKVA. — Amerikos am
basadorius Beam turėjo ilgą pa
sitarimą su sovietų gynybos mi- 
nisterius maršalu Andrei Greč
ko. Tass agentūra apie pasita
rimą pranešė, kad jis vykęs “abi
pusio susipratimo dvasioje”. Po 
kelių minučių Tass agentūra vi
są šią žinią atšaukė. Kiek vėliau 
ji vėl buvo paskelbta, tačiau iš
leistas sakinys apie “susiprati
mo dvasią”. Korespondentai spė-

Naujasis premjeras Tanaka 
yra 54 metų, buvęs darbininkas, 
tapęs vėliau kontraktorium-sta- 
tybihinku. Jo formalus mokslas 
— šeši pradžios mokyklos sky
riai ir įvairūs kursai — techni
kos mokyklose. Nors jis yra 
konservatorius, kaip ir kiti libe
ralų — demokratų partijos vei
kėjai, Tanaka yra energingas, 
darbštus ir gan griežtas veikė
jas, pagarsėjęs sunkumų ir dar
bo nebijojimu.

McGovern pyksta
NEW YORKAS. — Sen. Mc

Govern pareiškė pasikalbėjime 
su Life žurnalu, kad jis kandi
datuos kaip nepartinis kandida
tas arba rems kurį kitą nepar
tinį kandidatą, jei demokratų 
partija neišstatys jo kandidatu 
i prezidentus. Jis skundėsi, kad 
“gauja senai įsitvirtinusių po
litikierių” ‘bando iš jo atimti 
kandidatūrą.

JKada demokratų ki^dencia-i 
lų komitetas atėmė iš McGovęr- 
nb iKT'delegatą Kaliforni j6sde-~ 
legacijoje, jis tą žygį pavadino 
“neįtikima, ciniška, supuvusia 
politine vagyste”.

Čilėje mažiau 
amerikiečių

SANTIAGO. — Čilėje socialis
tinei vyriausybei nacionalizavus 
daug užsieniečių valdomų įmo
nių, liepos 4-toji Amerikos am
basadoje sutraukė labai mažą 
svečių skaičių. Tik apie 200 
amerikiečių atvyko į tradicinį 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimą.

Sumažėjus biznierių skaičiui, 
padidėjo Amerikos dvasiškių - 
misijonierių eilės Čilėje. Kairie
ji Maryknoll vienuoliai pritaria 
prezidento Allendes liaudies 
frontui, kuris siekia Įvesti Čilė
je “socializmą”, kuris greičiau
siai taps komunistine diktatūra. 
Amerikiečiai vienuoliai ambasa
dos šventės minėjime nedalyva
vo.

— Australijos spauda plačiai 
buvo iškėlusi Lietuvos katali
kų protestus. “The Australian”, 
kurios laidos pasirodo visose 
Australijos valstijų sostinėse, 
skelbė: “Lietuvos katalikai rei
kalauja laisvės. Kiti laikraščiai, 
kaip P. Australijos katalikų sa
vaitraštis Adelaidėje “Southern 
Cross” (per 20,000 egz.) savo 
antraštėje (bal. 14) pažymėjo: 
“persekiojimas — lietuviai tei
gė savo proteste J. Tautoms”. 
Balandžio mėn. vidury apie ka
talikų skunda rašė ir kiti Aus
tralijos laikraščiai. (E)

♦ Hanojus skelbia, kad vakar 
Amerikos lėktuvai sugriovė Ha
nojuje daug namų ir užmušė 
daug civilių.

ja, kad “dvasia” buvo išleista dėl 
Kubos premjero Castro vizito 
pas Grečko.
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A. JONAITIS

BIČIŲ NUODŲ BIOLOGINIS VEIKIMAS
(Tęsinys)

i

organhmo jautrumu bičių nuo
dams. Jautresnės bičių nuodams 
yra moterys, vaikai ir pagyve
nę asmenys. Tačiau, yra pavie
niai vidutinio amžiaus ir sveiki 
asmenys, kurie pasižymi ypatin
gu jautrumu bičių nuodams: 
jiems pakanka vieno bitės įgėli
mo, kad pasireikštų ne tik stip
ri vietinės reakcija odoje, bet ir 
bendrinė su stipriais skausmais 
galvoje, bendru silpnumu, kūno 
temperatūros pakilimu, vėmi
mu, viduriavimu. Labai retai, 
bet vis dėlto literatūroje yra ap-

niai, kurte gali neutralizuoti bi
čių nuodus. Atlikti šie bandy
mai: buvo paimta po lygiai bi-r v K~ K- įdustrijoje dirbančių alkoholikųtininkų kraujo serumo bei bi- l , ' . . . *.
čių nuodų, kurie buvo praskiesti! artJ ?asės "><^ry». Pra- 
(1:100-1:400 praskiedimu) ir, “*»Mercy hgoninės sesuo Lon- 
ISv^V&fi i frh.din KnnirA. ta QU1Iln- V1S ^UgiaU moterų '

MOTERYS ALKOHOUKeS | h jonai yra "rimtos problemos 
H apie 150,000 Chicagos in-

»- ' rašyti pavieniai mirties atvejai,

Bičių nuodai pasižymi vieti- procesas. Ši reakcija, kaip bio- 
niu ir bendru veikimu. Vietinis loginis testas; Savo laiku buvo 
bičių nuodų veikimas pasireiškia pasiūlyta bičių nuodų aktyvu

mui įvertinti.
Bendrinė tokįihe reakcija į

uždegimine reakcija. Bičių nuo
dus įšvirkštus į odą arba įgė- 
lus bitei, pasireiškia deginantis 
skausmas, paraudimas ir odos 
patinimas. Odos uždegimas su
paraudimų ir sukietėjimu, ku
ris gali būti nuo sojos grūdo iki 
žąsies kiaušinio dydžio. Kartais

I

odos uždegimas išplinta plačiai 
ir sukelia vietinį arba bendrą1 
odos niežėjimą. Vietinės užde
giminės reakcijos gali pasireikš
ti iš karto, įleidus nuodus, arba

bičių nuodus gali įvykti, įgėlus 
300-500 ir didesniam bičių skai
čiui. Tačiau, kartais toksinius 
reiškinius galima pastebėti ir 
nuo pavienių bičių įgėlimų, ši 
reakcija po bičių įgėlimo pasi
reiškia galvos skausmais, galvos t p-a f '
pMkilinĮū; Hetėšhiaiš ątvėjais
Svaigimu ir kūno temperatūros

pasireiškia vėihiihaš, viduriavi

po vienos paros. Paprastai visai 
visi šie požymiai pranyksta po 
£' '-48 valandų.

Akių vokų ir kitų organų glei
vinės reaguoja į bičių nuodus

mai, odos išbėrimai. Paprastai
pd diėnbš kitos šie reiškiniai pra-
nyksti.

Kodėl viėniems asmenims ir 
nuo pavieniu bičių įgėlimu pa-

daiig stipriau; negu oda. Pavyz
džiui, užlašinus bičių nuodų ant 
triušio akių vokų, gleivinėje pa
sireiškia pūlinis uždegiminis

šireiškia apsinuodijimo reiški
niai, o kitiems ir hub didesnio 
bičių įgėlimų skaičiaus nieko ne-
Įvyksta? Tai galima paaiškinti
tuo, kad yra nevienodas žmbgauš

i įgėlus tik 1-2 bitėms. Tokiems 
nelaimingiems atsitikimams ga
li turėti reikšmės ne tik ypatin
gai padidintas jautrumas bičių 
nuodamas, bet ir įgėlimo vieta. 
Labiausiai pavojingos įgėlimo 
vietos yra kaklas, ypač jo šoni
nės ir priekinė sritys, taip pat 
viršutinė akies voko sritis. To
dėl šias kūno dalis ir aplamai 
veidą reikia labiausiai saugoti, 
kad bitės neįgeltų.

Tačiau yra daugelis žmonių, 
kurių organizmas greitai pri
pranta prie bičių įgėlimo ir silp
nai arba visai nereaguoja į bičių 
nuodus. Autorių stebėjimai pa
rodė, kad tie asmenys, kurie il
gai dirba su bitėmis, pakelia bi
čių įgėlimus, ypatingai nepaken
kiant jų organizmui. Taip pat 
yra pastebėta, kad kai kurie bi
tininkai, turintys didesnį biti- 
ninkavimo stažą, dargi pakėlė 
1,000 bičių įgėlimą be jokių or
ganizmo apsinuodijimo požymių. 
Tai galima paaiškinti imuniteto, 
arba atsparumo bičių nuodams, 
išsivystymu.

Eksperimentais yra įrodyta, 
kad bitininkams, ilgai dirban
tiems su bitėmis ii-, suprantama, 
dažnai įgiliarit joms, krauju j e 
pasigamina specifiniai antikų-

įšvirkšti į triušio odą. Kontro-I 
liniams triušiams buvo įšvirkšti 
nuodai, šiųnhišyti šu' žmogaus, 
niekada neturėjusio kontakto su 
bitėmis, kraujo serumu. Bandy
mai parodė, kad bitininko krau
jo serumas neutralizuoja bičių 
nuodus, o tuo tarpu ne bitininko 
kraujo serumas šiomis savybė
mis nepasižymi. Matyt, bitinin
kams, ilgai veikiant jų organiz
mą bičių įgėlimais, pasigamina 
specifiniai antikūniai, sukelian
tys vietinio ir bendro imuniteto 
išsivystymą. Kai kurie autoriai 
mano, kad žmogaus, pripratusio 
prie bičių nuodų, seilės veikia 
kaip priešnuodis, apsinuodijus 
minėtais nuodais.

Po daugiamečių stebėjimų įsi
tikinta, kad bičių įgėlimai arba 
bičių nuodų (apitoksino) ilges
nis naudojimas skatina imuni
teto išsivystymą žmogaus orga
nizme ne tik bičių nuodams, bet 
taip pat ir kai kurioms vidaus 
bei užkrečiamosioms ligoms. Dėl 
to bičių nuodai, tinkamai var
tojami, gali būti kaip gydomoji 
profilaktinė priemonė, veikianti 
ne atskirą organą ir gydanti nė 
vieną kurią nors ligą, bet veikia 
teigiamai visą žmogaus organiz
mą. Bičių nuodai, patekę į žmo
gaus organizmą, mobilizuoja jo 
apsigynimo jėgas, šituo kaip 
tik ir galima paaiškinti faktą, 
kad bitininkai, dirbdami su bi
tėmis daugelį metų, pasižymi 
gera sveikata ir ilgai gyvena. 
Matyt, įgytas imunitetas juos 
apsaugo nuo daugelio susirgi
mų.

jpradedant industrijoje dirbti, 
pradedą ir jų polinkis į alkoholį 
išryškėti. Prieš 10 metų buvo

vyrai, o VanieTiiu na ‘beveik i atsar8um0 ir

— girtuokliai”. Chicaga turinti 
300,000 alkoholikų, kurių pusė 
dirba arba tarnauja.

Lorita teigia, kad alkoholiz- 
! mas Amerikai kaštuoja apie 
, 15 bilijonų dolerių. Į tuos nuo
stolius įeina dėl pagirių nedirb
tos dienos, gydymas, nętinkamų

viena moteris alkoholikė ir trys i g"ni"iM brokaa'nelaimė8 del ne-

vienas prieš vieną, sako sesuo 
Lorita. ' Rekordiniai šalta

“mušašaltas oras šiemetDaugiau kaip 90 milijonų ame
rikiečių yra vadinami “sociali- rekordą po rekordo. Liepos 
niai gerėjai”, tai yra kurie prie Ketvirtoji diena buvo šalčiau-
progos išgeria su saiku, o 9 mi-!sia visoje Amerikos istorijoje

50 laipsnių tėniperatūrasu 30 laipsnių temperatūra 
mieste. Ljgšioliniš šalčiausios 
Liepos Ketvirtosios dienos re
kordas buvo dviem laipsniais 
aukštesnis, būtent 52 laipsniai 
iš 1940 metų.

Karščiausia Liepos Ketvirto
ji su 102 laipsniais buvo 1911 
metais. Normali tos dienos tem 
peratūra turėtų būti 83 laips-
niai dienos ir 06 laipsniais nak
ties metu.
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atvežei m^dau® puodą, 
o jei kiti bylininkai atveš ne vie
ną, o du, tad kaip bus? Ar tu
rėsiu ir iš jų paimti?

Dailiai pasišnekėjus moteriš
kė susirišo puodą į skarą ir at
sisveikino. Nė pusdienis nepra
ėjo ir — mano raštinėje augalo
tas vyras. Pasisakė pavardę. 
Esąs muštynėse nukentėjusiųjų 
brolis, Kauno siuvėjas. Policijos 
kvotą jau buvau perskaitęs, tad 
siuvėją paprašiau atsisėsti ir su
rašiau jo, kaip įvykio liudininko, 
parodymus.

Tardymo protokolą surašius, 
i prieš išeidamas siuvėjas prade-; 
jo kalbėti, jog areštuotąjį ne- 

Į reikia paleisti.
alaus išgerti. Sakėsi galėsiąs 
man pasiūti naują kostiumą. O 
juk karo metu ir drabužis labai 
brangus. Padėkojau, bet pasiū
lymų nepriėmiau.

— Tu

Kvietė mane

EARN MORE
MORE OFTEN

For thė inčlivi^ual with $5000 or more who 
wants the insured safety and stability 

a Savings account and the maximum rate 
of return ... frivėštirig iii d Standard Federal 

Certificate Account makes sensei The 
interest rate iš 6% per anhufii, end Standard 

Federal compounds fhe iritėrešf daily to 
yield an annual return of 6.18% whėh leftto 

i
quarterly, as you prefer. This certificate

investing in d Standard Federal

Federal compounds the interest daily to 
#7 * * fl ” 7 įį * į » -JL, e* A 1___ i 4i - < < *

compound. Interest is paid monthly or

. ■ / -- i ■ 1 ** * y \

Standard Federal pays yoU a big 5-3/4% per
annum with d 1 year maturity.

For more information about our savings

plans, call or stop in at Standard Federal Savings,

F j matures in two yearš. 
If you have $1000 to invest in d fcertifičdtė;

the 175 million dollar savings association 
located in your neighborhood.

Savings Certificate 
2 Year Maturity 
$5000 ©r More

7 t J/ Savings Certificate 
.1 Year Maturity 

/fcį. /\J $1000 Or More

INTfeREšt COMPOUNDED DAlLY- 
teAID MONTHLY 

Receive interest check automatically 
monthly or quarterly, 8r accumulate for 

higher yfeld.

ASSETS OVER $175,000,000 • RESERVES OVER $14,900.000

STANDARD 
FEDERAL

. " ’ Savings and Loan-Association of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday,Tuesday,Thursday 8 Friday, 9 am. to 8 p.m. 

Saturday. 9 a m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.
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Bičių nuodų veikimo 
mechanizmas

Bičių nuodų veikimo mecha
nizmas dar nėra visiškai išaiš
kintas. Eksperimentais pavyko 
įrodyti, kad bičių nuodai veikia

Now at GLASER’S

dependable performance.

system. That's R CA's AcčuCofor 
60—and it's ail youre in this 
value-priced Contemporary 
console. Ultra-bright black 
matrix picture tube. Fiddle-free

Vivid, lifelike color. Ccrtsisient,

AccuCotor® automatic tufiihfj 
system. That'S R CA's AcčuCofor 
60—and it's all yours in this 
value-priced Contemporary 
console. Ultra-bright black 
matrix picture tube. Fiddle-free 
tuning- with RCA's AccuTint® 
arid Automatic fine Tuning. 
Corife in for a demdnstratioii.

a great value in 
viewing pleasure

4* s

£

Eksperimentais pavyko 
r *• . *

medžiagų apykaitų bei kraują
per hipofize (smegenų priedelį)
ir antinksčių žievę, todėl jų gy-
domasis veikimas yra labai su
dėtingas ir {vairus.

Viena iš biologinių bičių nub-
dų veikimo savybių yra ta, kad
jie stimuliuoja Hipofize ir snie
genų žievę. Bičių nuodai turi 
savybę sumažinti uždegimines 
ir alergines orgariizmo reakcijas,
t. y. jie pasižymi prieš uždegi
minių ir jautruiiią sumažinan
čiu veikimu, šiuo atžvilgiu bi
čių nuodai turi kai kurią ana-
logiją su adrenokortikotropiniu 
hormonu ir sterbidininiais hor
monais. Matyt, huodų veikimas 
yra Susijęs su sudėtingais imu-
nologiniais procesais, bet tas dar 
iiėra visikai įrodyta.

Tačiau tarp bičių nuodų ir nu
rodytų hormonų* yra ir skirtu
mas. Gydytojų štobėjimais įši-

L x’ - * T • a.« * • ’ f’ •*. ‘ ' - T *2^3

tikinta, kad ilgai naudojant ste- 
rodinius hormonus, nusilpsta 
' v - t _ ” 2 ■ • _ - V- y * ' 5

antinksčių žievės funkcija. Išsi
vysčius antinksčių žiemės funk-
čijos depresijai, bičių nuodai,

H

Tarimo sprendimas
Tardymą baigęs areštuotąjį iš 

kalėjimo už užstatą paleidau. Te
gul jis ir sunkiai kitam sužalojo 
kūną, nulaužė rankos kaulą, bet 
muštynes sukėlė į jo namus at
vykę girti svečiai. Buvo ir kitų 
lengvinančių aplinkybių.

Siuvėjas, kurs man kostiumą 
siūlė, kaip tada supratau, nors 
muštynėse nesužeistas, bet bu
vo pasijutęs, jog jo ir jo brolių 
garbė pažeista: smulkaus su
dėjimo ūkininkas nugalėjo tris, 
kaip ąžuolas stambius, vyrus. 
Nepatenkintas jis išėjo iš ma
no raštinės. Atrodo, kai sužino
jo, jog areštuotąjį paleidau, tai 
bus dar daugiau įsižeidęs ir kaž
kur Kaune prilindo su skundu.

Kartą einu Vilkaviškio gatve 
ir susitinku kriminalinės polici
jos valdininką. Tasai ir prašne
ko:

— Lardy to jau, labai geras 
nias apie tave surinkau!

— O kam tau tų žinių reikė
jo ? — klausiu jį. •

Valdininkas paaiškino, jog iš 
Kaiųio, iš kriminalinės polici
jos viršininko, buvo atėjęs pa
liepimas surinkti apie tardytoją 
žinias, išaiškinti, ar neprasilenk
ta su įstatymais minėtų mušty
nių tardymą atliekant.

Po kiek laiko į Vilkaviškį at
važiavo A. Vaišnio pirmininkau
to apygardos teismo trys teisė
jai ir prokuroro padėjėjas, va
dinamajai išvažiavimo sesijai. 
Buvo sprendžiama ir toji mušty
nių byla. Teismas kaltinamąjį 
pripažino kaltu, nuteisė vienam

19£1 eiisaBeth Taylor
KŪTVĖLŲ GLOBĖJA

Garsiosios filmų gražuolės 
Elizabeth Taylor 19 metų sūnus 
Michael Wilding pareiškė, kad 
jis savo $75,000 vertus namus 
Londone, kuriuos jam vedybų 
dovanų atidavė jo motina, ap
leidžia ir steigia kūtvėlų komu
ną laukinėse Wales kalvose, kur 
jis pats su savo amerikiete žmo
na Beth ir 5 mėnesių amžiaus 
mergaite Leyla bei keliolika ki
tų hipių apsigyvens farmoje, ku
rią jo motina jam pažadėjo nu
pirkti. “Mūsų kūdikis užaugs

sėdėjau publikos kėdėje ir klau- 
mėnesiui arešto, bet ir nuo tos šiauši. Paskelbus tokį švelnų 
bausmės lygtinai atleido, jei per 
nustatytą laiką daugiau nenusi
kals.

Teismui šią bylą nagrinėjant

sprendimą, pasijutau aš tikrai 
gerai padaręs, kad tą ūkininką 
iki teismo buvau palikęs laisvą.

(Bus daugiau)

Antanas Vaišnys, žmona Emilija ir sūnus Arvy-
das. Nuotrauka daryta 1948 metais Vokietijoje, 

Augsburge.
REPUBLIC

COMĖ IN TODAY!
LOW LOW PRICE

EASY TERMS

Glaser’s
r

Furniture and Appliance Co.Y 1

/Iff;

5115-5123 So. KEDZIE AVĖ.
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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priešingai steroidiniams hormo- ■ 
nams, sugeba pašalinti šią de
presiją ir padidinti antinksčių
žievės veiklą. Be to, bičių nuo-
dai, skirtingai nuo steroidinių 
hormonų, pasižymi kraujo kre
šėjimą mažihančiu veikimu. Tai-
gi bičių nuodų veikimo negalima 
SUtapinti su steroidinių hormonų 
veikimu. Bičių nuodai yra sa
varankiškas biologinis prepara
tas su atskiromis veikimo savy
bėmis.

Jau anksčiau buvo minėta, kad 
pagrindinė bičių Puodų veiklioji 
dalis yta melitin&š. V. Noima
nas it fe. Chambėrmanas ekspe- 
rimeritais įrodė, kad melitinas 
mažina kraujo spaudimą, tirpdo 
eritrocitUs (raudonuosius krau
jo kūnelius), skatina raumenų 
susitr&Ukimą. Fermentas hia- 
luronidazė, kurio taip pat yra 
bičių nuoduose, minėtų autorių 
duomenimis, padidina kraujo 
kapiliarų pralaidumą.

help your* 

HEART FUND 
.help your HE

...
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apylinkę >
%
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didelius darbus. Pinna, jie padeda jums pa-
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jiė padeda sukurti geresnę apylinkės ben-

PĖR ANNUM y
Ofc SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

druomehę ir parūpima fohdrrs naifianis Įsigyti;
Taupykite dabdr. Sahtbupoš, padėtos prieš 

10 mėnesio dieną, iieša iiiioŠiinčiiM nuo mė
nesio pirmos. -

savo 
augti taupykite!

, Pas mta taupoffii Jiisij pinigai atliėka di
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L»upyrno
K^raostl iki S2D.OOO.
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UNIVE5T TAUPYMO 
SĄŠKAitSMŠ.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STlPRlAUSlV BENDROVIŲ, TtlRlMl DIDELES ATSARGAS
įsteigta 1923 metais Tek 421-3070

įstaigos pietuose kiemas autohiohiliarha pastatyti
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natūraliai, atitrauktas nuo šio 
pasaulio įtakos”, jis pasakė En
quirer reporteriui.

Motinos sūnui nupirktasis na
mas Londone laikomas be jokių 
dekoracijų ir baldų ir Michhaelio 
draugai hipiai jo rūmuose mie
ga ant plikų grindų į blanketus 
susivynioję. Kai kurie mano 
draugai turi pinigų, kai kurie 
neturi”, pasakoja Elisabethos 
Taylor sūnus. “Pinigai niekam 
nėra verti. Mano motina duoda 
pinigų mūsų kūdikiui maitinti, 
tad užtenka mums visiems. O 
jei kada visiškai pristigsim, aš 
galėsiu parduoti savo brangias 
kameras, kurias motina man nu
pirko. norėdama kad išsimokin
čiau būti fotografu”.

® Kai jau laikas išeiti, prade
du viską matyti taip kaip yra 
(Fontenelle prieš mirtį)..

Rugpiūčio 2 dieną teisininkui 
Antanui Vaišniui, gyvenančiam 
Waterbury, Conn., 
metų. Sukakčiai neiškenčiu ne
aprašęs vieną kitą pažinties mo
mentą ir kai ką iš teisinio darbo 
užsilikusių įspūdžių.

1942 m. lapkrityje iš Vilniaus 
atvykau į Vilkaviškį teismo tar
dytojo darbui. Paskambinau Ma
rijampolės Apygardos Teismo 
pirmininkui ir prokurorui — 
jiems prisistačiau atvykęs, bet 
dėl įsikūrimo sunkumų dar dar
bo nepradėjęs. Tik 1943 m. pra
džioje nuvažiavau į Marijampolę 
ir asmeniškai su savo viršinin
kais pasikalbėjau.

Antanas Vaišnys buvo apy
gardos teismo pirmininks-s. Vi
zito metu jis man davė patari
mų, kaip darbą atlikti, kaip ka
ro sąlygose dirbti. Vilniuje dir
bau ir reikalų turėjau su įvai
rių tautų žmonėmis, gi Vilka
viškyje, kaip A. Vaišnys paste
bėjo, teks susidurti beveik iš
imtinai su savaimingo charakte
rio .suvalkiečiais.

kuris bylininkas su dovanomis, 
tačiau vieną įvykį teko matyti.

Į mano kambarį įėjo vilniškis 
advokatas. Paprašytas atsisėsti, 
tuoj ėmė dėstyti, jog esąs vieno 
kriminalinės bylos dalyvio gynė
jas. Prašė suimtąjį iki teismo 
iš arešto paleisti. Sakiau, jog ta 
byla tik ką gauta ir dar pats ne
žinau, kokį padarysiu nutarimą.

Advokatas pakilo nuo kėdės 
ir iš odinio raštams nešioti krep
šio papylė ant mano stalo pomi
dorų, sakydamas:

— Tardytojau, tai pomidorai 
iš mano daržo...

Karo metu Vilniuje betkoks 
maistas buvo didelė vertybė, ta
čiau advokato dovanos nepriė
miau ir. dar pasijutau įžeistas, 
tad pasakiau:

— Pasiimk savo pomidorus ir 
mauk per duris I

Advokatas pradėjo nuo stalo 
pomidorus rankioti. Tuo pat mo
mentu sekretorė’ pasibeldė Į du
ris. Pajutęs, kad kažkas nori 
įeiti, advokatas pradėjo skubėti 
pomidorus susirinkti, o tie ėmė 

žmonės, kaip pasakojo teis- nuo stalo riedėti —- jis gaudyti. 
Tikras komedijos vaizdas.

Medaus puodynė ir 
naujas kostiumas

Vilkaviškyje dirbant kartą iš 
Kybartų atvažiavo policininkas 
su areštuoto asmens kvota. Is
torija tokia. Du Kauno “inteli
gentai”, vienas siuvėjas, o kitas 
kažkurios Įstaigos tarnautojas, 
parvažiavo į Kybartų valsčių 
pas brolį paviešėti. Visi trys 
broliai gerokai namine degtine 
pasivaišino. Nuėjo aplankyti 
kaimyną ir pas jį dar gėrė. Pa
sigėrę susimušė. Kaimynas vi
sus tris brolius nugalėjo: vienam 
daug mėlynių su kuolu padarė, 
o kitam rankos kaulą nudaužė. 
Trečiasis brolis, siuvėjas, išliko 
nesužeistas.

Policininkui iš mano rastinės 
išėjus, netrukus Įėjo moteris su 
ryšuliu. Pasisakė esanti iš Ky
bartų, areštuotojo žmona. Pra
dėto per ašaras Įvykį pasakoti. 
Tie trys broliai pas juos girti, 
lyg velniai, atėję. Dar su jos 
vyru gėrę. Labai skandaliję, 
prasidėjusios muštynės. Ji iš 
namu turėjusi išbėgti. Javuose 
našislėpusi nakti praleidusi. 
Dabar vyras kalėjime, o čia pat 
rugianiūtė. Kitų darbininku ne
są. Kas numaus rugius? Prašė, 
kad paleisčiau vyra iš kalėji
mo ir išrišusi ryšulį ant stalo 
padėjo puodyne:

— Tai šviežiausias medus I 
Tik prieš kelias dienas surink
tas. Paleisk mano vyra...

Atsiminiau teismo pirm. A. 
Vaišnio patarimą, jog tokiais 
atvejais verčiau švelniai su karo 
išvargintais žmonėmis pasielgti, 
tad ir buvau mandagesnis, negu 
ana atvejį, kai advokato pomi
dorai nuo stalo riedėjo. Pama
žu moteriškei ėmiau aiškinti, 
iog nieko negaliu pasakyti. Ne
žinau, ar paleisiu ar nenaleisiu 
ios vyra, nes dar policijos kvo
tos neperskaičiau. Sakiau, jog 
dovanų neimu, ir klausimu pri
dėjau:
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mo pirmininkas Vaišnys, ir čia 
karo paveikti. Kai turi kokių
reikalų okupantų įstaigose, tai 
dažniausiai nieko nelaimi, jei 
dovanų arba vadinamojo kyšio 
neduoda, šitaip okupanto įpra
tinti, kartais pabando gundyti ir 
lietuvius teisės darbuotojus. 
“Netepsi — nevažiuosi” filoso
fijai lietuvių teismuose neturi 
būti vietos.

Nepriklausomybės laikais Lie
tuvos žmonės švietimu ir bausmė 
mis nuo caro laikų papročių, nuo 
kyšininkavimo gerokai buvo at
pratinti. Teismo pirm. Vaišnys 
dėstė, jog dabar, su karo naš
tos spaudžiamu lietuviu reiktų 
kitaip elgtis. Jei pasitaikytų 
kyšio pasiūla, vargu būtų pra
sminga kelti siūlytojų! bylą, bet 
verčiau švelniai paaiškinti, jog 
ir karo metu lietuvių teismai 
dirba pagal įstatymus, ir patarti 
dovanas vežtis atgal.

Pasakojo teismo pirminin
kas, jog Marijampolės apygar
doje dirba teisininkai esą geros 
moralės. Tik iš Paprūsio atei
nančios kalbos, jog tenykštis 
vienas teisininkas pradėjęs įsi
velti i teisininkui nepriimtinus 
biznius. Tai ir esąs pavyzdys, 
kaip žmonės seka teisininkus ir 
kaip greitai jų žingsnius komen
tuoja. į mane kreipdamasis 
teismo pirmininkas Vaišnys pa
stebėjo:

— Jei tik priimtum iš kurio 
nors bylininko sviesto ar laši
nių dovaną, tai tuojau visoje 
apylinkėje pakviptų...

Vadinasi, būtų panašiai, kain 
Vinco Kudirkos “Viršininku” 
satyroje, žmonės tuoj sužinotų, 
jog naujasis tardytojas ima...

Advokato pomidorai
Vilniuje dirbome septyni apy

linkės tardytojai ir dar du apy- 
gardiniai. Visų raštinės buvo 
viename name ir bendras sekre
toriatas. Nepasitaikė girdėti, 
kad į tokią judrią ištaigą, kur 
tiek daug žmonių dirba, ateitų
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Be jau žinomų “samizdat” 
pogrindžio rųsų spaudos leidi
nių, neseniai pasirodė naujas, 
pogrindžio grupės, pasivadi
nusios “Piliečių Komiteto” var
du išleistas biuletenis Nr. 1. šia
me leidinyje smarkiai puola
mos šių laikų sovietijos ekono
minės negerovės. To leidinio 
išleista tik apie 1000 egz., ku
riuos kuone visus surinko KGB. 
Iš vieno, tačiau, egzemplioriaus 
kuris laimingai pasiekė Vaka
rus, patiekiame čia būdinges
nes ištraukas:

“Anot mūsų ekonomistų, vi
dutiniška sovietų tarnautojo 
alga tėra tik trečdalis to, kas 
tikrumoje jam turėtų būti mo
kama. Tačiau greta tų paslėptų 
nuostolių, jis moka mokesčius,

i tad kur likusi suma yra išlei
džiama? Likusius pinigus iš
leidžia Kremliaus valdininkai... 
šitie pinigai yra išleidžiami jų 
liuksusiniam gyvenimui, jų 
vasarnamiams, viloms, limuzi
nams, jų viršnorminėms al
goms ir priedams, jų specialiam 
maistui, kuris yra slepiamas 
nuo liaudies, specialiems poil
sio namams, ligoninėms ir sa
natorijoms. Kremliaus valdo
vai geriau gyvena negu dauge
lis caro biurokratų praeityje, o 
jie tačiau patys save vadina 
liaudies avangardu. Jie išnau
doja darbininkų klasę, kuri 
vargiai gali suvesti galus su ga
lais. .. ”

“Antrasis kelias, kuriuo nu
bėga liaudies pajamos, yra už-

Lietuviai kelia nerimą Kremliui
Šių metų liepos 2 dieną Chicagos lietuviai, įvairiose 

Amerikos lietuvių kolonijų šokėjų padedami, suruošė 
pačią šauniausią ir įspūdingiausią šokių šventę, šventės 
tvarka šokių grakštumu, tautiniais drabužiais ir plepių 
pažabojimu, paliko tikrai kultūringą ir lietuviams labai 
šiltą įspūdį. Suruoštoji tautinių šokių šventė visais at
vejais pralenkė okupuotoje Lietuvoje ruošiamas šokių ir 
dainų šventes. Kiekvienam šventės dalyviui — lietuviui ir 
nelietuviui, šventėje dalyvavusiam ar šventės akimirkas 
mačiusiam televizijoje, krito į širdį vyriausio šventės or
ganizatoriaus pirminimas, kad lietuvių tauta rusų yra 
pavergta ir kad ji siekia laisvės.

Tą pačią dieną Chicagon atneštas The Christian Sci
ence Monitor įdėjo įdomų straipsnį apie lietuvių ir kitų 
rusų pavergtų tautų santykius su okupantais. Sovietų 
valdžios atstovai ir propagandos ministerijai dirbantieji 
žurnalistai ir “diplomatai” įtikinėjo Maskvon suvažiavu
sius Amerikos laikraštininkus, kad įvairios Sovietų Są- 
jungos tautos sudaro vieną “laimingiausią šeimą”, “mo
nolitiškai sujungtą”, “daugiatautinėje sovietų valstybė
je”. Pasirodo, kad jokio “monolitiško” sujungimo nėra, 
o apie prievarta sujungtų tautų laimę ir kalbos negali būti.

Straipsnį parašė laikraštininkas Paul Wohl, ilgesnį l 
laiką praleidęs Rusijoje ir komunistų pavergtoje Lenki
joje. Jis turėjo progos išsikalbėti ne tiktai su atsakomin- 
gais Kremliaus pareigūnais, bet ir su žemesnės skalės val
dininkais, o vietomis ir su valdomaisiais. Jis turėjo pro
gos susitikti su sovietų valdžios persekiojamais žydais, su 
slaptus biuletenius spausdinančiais ukrainiečiais ir savo 
nepasitenkinimų parodžiusiais lietuviais. Jis labai gyvai 
pavaizdavo maištaujančių Lenkijos uostų darbininkų pro
testus, o apie lietuvius jis šitaip rašo:

“Tautinių grupių nepasitenkinimas Sovietų Są
jungoje nėra naujas dalykas. Buvo žydų reikalavi
mai leisti jiems išvažiuoti, buvo ukrainiečių slaptai 
leidžiami spausdiniai. Bet lietuvių sukelti neramu
mai pirmą kartą parodė, kad ne rusai savo tautinį 
klausimą išnešė į vieno didesnių miestų gatves ir pa
reikalavo laisvės savo respublikai“ (The Christian 
Science Monitor, 1972 metų liepos 2 d., 14 psl.).
Žurnalistas Paul Wohl paminėjo Romo Kalantos su

sideginimą ir jauno pasiryžėlio priešmirtinį šauksmą — 
“Laisvės Lietuvai”, žinios apie Kalantos protestą ir rei-

kalavimą tuojau pasklido po visą Kauną, o netrukus ir po 
visą Lietuvą. Kalantos laidotuvių dieną tūkstančiai Kau
no jaunimo kartojo Kalantos šūkį ir reikalavo laisvės Lie
tuvai. Policijai pradėjus kabinėtis prie protestuojančių, 
buvo paleisti akmenys į policininkus, o krautuvių ir įstai
gų langai pradėjo byrėti pačiame miesto centre.

Tuojau po jaunimo susirėmimo su miesto policija, 
Kaune buvo paskelbtas streikas, Metė darbą pačios ge
riausios dirbtuvės darbininkai, gaminantieji sintetinius 
audinius. Ši dirbtuvė keliais atvejais yra laimėjusi įvai
rias komunistines lenktynes, o neramumų dieną jos dar
bininkai nedirbo. Okupacinei rusų valdžiai teko iškviesti 
karo jėgas, kad įbaugintų protestuojančius. Kelį šimtai 
maištininkų buvo suimti.

Paul Wohl primena savo skaitytojams, kad už kelių 
dienų netoli Vilniaus susidegino antras lietuvis jaunuolis, 
protestuodamas prieš sovietų okupaciją ir komunistinę 
vergiją. Jis, matyt, turi galvoje Varėnoje benzinu apsi- 
pylusį ir nuo ketvirto aukšto nušokusį jauną lietuvį. Abi 
Varėnos sovietų policijos buvo apsuptos ir pradėtas tar
dymas. Iki šio meto dar neteko patirti Varėnoje protes
tavusio ir susideginusio lietuvio jaunuolio vardo.

Laikraštininkas Wohl primena, kad Pranas S. Bra
žinskas Kaukaze pajėgė pagrobti keleivinį sovietų lėktu
vą ir priversti jį skristi į Turkiją Sovietų Sąjungoje buvo 
keli bandymai lėktuvais pabėgti į užsienius, be nepavyk-, 
davo. Sovietų policija laiku išaiškino pąsikėsintojus ir 
jųo.s suimdavo lėktuvui dar nepakilus. Bražinskas kon
spiravo tiktai su mažamečiu savo sūnumi, jam pavyko 
įveikti gerai ginkluotus sovietų lakūnus ir laimingai nu
sileisti Turkijoje. Bandė pabėgti Vytautas Simokaitis su 
žmona, bet jam nepavyko pasiekti Švedijos. Bandė bėgti 
ir jūreivis Simas Kudirka, bet jis buvo suimtas ir atiduo
tas sovietų laivyno policijai. Wohl rado reikalo priminti 
skaitytojams nepaprastai drąsią Simo Kudirkos laiky
seną Vilniaus teisme. Vokiečių laikais Vilniuje buvę du 
kalėjimai pilni suimtų lietuvių, sakė jis, tuo tarpu kai 
atėjo sovietų karo jėgos, tai Vilniuje buvo septyni kalėji
mai prigrūsti lietuvių... • t

Sovietų Sąjungos vyriausybė ruošiasi minėti 50 metų 
sąjungos įsteigimo sukaktį. Pavergtos Lietuvos žmonių 
balsai ir Kaune vykusieji protestai gadina valdovų nuo
taikas. Sovietų Sąjungos prezidento Podgomo tvirtini- 
nimas, kad visos tautos sudaro laimingą šeimą yra me
lagingas, nes lietuviai yra nepatenkinti rusų primesta 
vergija.

iriems. Kremliaus valdovai pre
kiauja su Vakarais ir kitais 
kraštais, nesirūpindami liau
dies reikalais, bet tiktai turė
dami galvoje savo nuotykingus 
politinius tikslus . Jie ekspor
tuoja dideliais kiekiais aukš
čiausios rūšies gerybes: mėsa, 
sviestę, žuvį, ikras (kaviarą), 
žaliavas ir kitas striuko ąprū- 
pinimo gerybes. Tuo pačiu me 
tu mes importuojame javus iš 
Kanados, panaudodami liesas 
mūsų aukso atsargas. Milžiniš
kos sumos lėšų paverčiamos 
niekais amunicijos siuntoms 
taip vadinamiems kovotojams 
dėl laisvės — t. y. išlaikymui 
diktatorinių rėžimų Egypte, Si
rijoje, Kuboje ir t t., kurie duo
da SSRS-gai bazes... Keletas 
bilijonų išleista Mao-Cetungui; 
dabar jis yra priešas Nr. 1, Mes 
išeikvojame 3 milijonus rublių 
kiekvieną dieną pagelbėti šiau
rės Vietnamui užgrobti Pietų 
Vietnamą ir kasdien 1 milijo
ną rublių Kubai... ”

“Gerbiamieji piliečiai, Va
karų darbo liaudis iškovojo sau 
aukščiausią gyvenimo lygį ir 
reikalingas politines teises dė
ka savo didelių pastangų. Ge
riausiai išbandytos priemonės 
yra streikai ir demonstracijos. 
Kai 1970 metų gruodžio mėnesį 
Lenkijoje buvo pranešta apie 
kainų pakėlimą, darbininkai 
sustreikavo ir demonstravo, o 
lenkų kompartijos galva Go
mulka buvo pašalintas... Atė
jo laikas, kad ir mūsų žmonės 
turi pradėti praktikuoti tas tei
ses.”

Nežiūrint KGB teroro ir suė
mimų, šis “Piliečių Komiteto” 
atsišaukimas pateko į mūsų 
krašte leidžiamą žurnalą “News 
week”. Sovietų budeliai nebe
pajėgia nuslopinti nei savo pa-? 
čių vergų laisvės troškimo, neį 
pogrindžio žinių prasiveržimo 
į laisvuosius Vakarus. Tas pats 
“Newsweek” žurnalas skelbia 
rusų pogrindžio statistinius 
duomenis, pagal kuriuos, pa
gal gyvenimo standartą Sovie
tu Sąjunga pasaulyje yra tiktai 
26-je vietoje, kitaip tariant — 
paskutinėje vietoje tarp taip 
vadinamų “išvystytų” kraštų. 
Tais pačiais duomenimis, so
vietų darbininkas i§ savo algos 
tegali nusipirkti nuo septynių 
iki dyylikos kartų mažiau, ne
gu Amerikos, Anglijos ar Vo
kietijos darbininkas. 80% ame
rikiečių, 60% britų ir 50% vo
kiečių turi automobilius. Ta
čiau Sovietų Sąjungos automo
bilių^ kiekis tesiekia tiktai 0.1% 
Vakarų darbininkai už nedar
bo kompensaciją gali nusipirk
ti nuo dviejų iki keturių kartų 
daugiau negu vidutinis sovietų 
dirbantis darbininkas.

Kai kurie sovietų pareigū
nai kažkokiu paslaptingu bū

Magelano debesis, nufotografuotas Apollo 16 astronautu. "Debesy
je' yra apie 100 bilijonu įvairiu Žvaigždžiu, kurios matomos tik iš 

žemės pietinio pusrutulio.

du sugeba gyyenti kaip tikri 
milijonieriai. Pavyzdžiui, pri
tyręs sovietų fabriko darbinin
kas uždirba apie 134 rublius j 
mėnesį, kada jo fabriko direk
torius uždirba iki 1.500 rublių Į 
mėnesį. Bet čia nėra grynai pi
nigų klausimas, kuris atskiria 
sovietų “priviligenciją” nuo 
paprastos liaudies. Sakysime 
partijos “aparačikas”, pasie
kęs tam tikrą galios lygį, yra 
visiems laikams apsaugotas 
nuo reikalo stovėti eilutėje prie 
krautuvės, ar ginčytis dėl ko
kio menkniekio su krautuvės 
pardavėju. Tokiems yra atski
ros krautuvės, atskiri restora
nai, atskiri naktiniai klubai, 
kuriuose visko yra pilna, bet 
deja, tenai paprastam darbo 
žmogui durys yra uždarytos. O 
visa liaudis, sakysime, tapti 
privilegijuotais partijos “apą- 
rąčijiais ”, arba kitaip tariant 
visiems tapti “priviligenciją”, 
yra visiškai nęįmąnoina, Nes 
juk turį gi dirbti plačiosios ma
sės sunkų darbą už menką atly
ginimą, kad soviętų pareigū
nai galėtų gyventi kaip kapita
listiniai tųrtųoliąi ir buržujai. 
Ir tokios “priviligencijos” sovie- 
tijoje tėra tik apie 1% visų gy
ventojų. ., - - , -

Sovietįjoje labiausiai pavy
dima tiems, kurie turi galimy
bės lankytis užsieniuose, 'k? a. 
diplomatai, prekybos ir kt. eks
pertai, didesnio .masto artistai 
ir pan. Tokie naudojasi kad ir 
mažiausia proga patekti i už
sienį, kad galėtų pasiimti savo 
atlyginimą užsienio valiuta, ku: 
rią atvežę namo/ gali pakeisti 
į tam tikrus “certifikatus”, ku
rių pagalba beveik magiškų 
būdu atsidaro duris į specia
lias liuksusinių prekių krautu
ves. Ten gi paprastas darbinin
kas nieko negalės nusipirkti, 
nes iš kur gi jis gaus užsienio 
valiutos ir tą stebuklingą “spe
cialų certifikatą’’ ?

O vis dėl to, sovietų valdo
vai deda didžiausias pastangas 
įtikinti visus, kad pas juos di
džiausia lygybė, kad nėra privi
legijuotų, kad nėra nuskriaustų 
ir varo didžiausią propagandą 
prieš t. v. užsienio buržuaziją. 
Tuo tarpu savo prašmatnybė
mis sovietų valdovai patys vir
šija buvusią caro laikų biuro
kratiją ir visaip stengiasi nu- 
meluoti faktą, kad laisvųjų Va
karų darbininkija turi nepap
rastai aukštą gyvenimo stan
dartą, ypač palyginus su sovie
tijos darbininkų gyvenimo stan 
d artu.

Sovietų užgrobti kraštai nie
kados nesutiko. su jiems pri
mesta vergove. Iki gyvo kaulo 
įkyrėjo ir pačiai rusų tautai ko- 
mųnstinio. rėžimo, vergovė. Ko
munizmas raudonai dažytas 
vanduo, kuriame Kremliaus 
tironai ketino suvirinti į koše- 
lėną visus pavergtuosius, pra
deda kaisti, virti ir karštais ga
rais veržtis iš po katilą slegian
čio KGB dangčio. Tas sukelia 
nemažai rūpesčio komunistų 
bonzoms. Deja, ties rūpesčiai 
ne ką tegalės jiems pagelbėti. 
Vanduo komunistiniame katile 
juo toliau, juo karščiau verda 
ir gal jau ateina tas laikas, ka
da komunistų paruoštas lais
vam pasauliui nuskandinti van
duo užvils' taip karštai ir išsi
pils tokia plačia vaga, kad ko
munistiniams valdovams ne
bus laiko ir vietos kur paspruk
ti. Teks patiems paskęsti jų pa
čių užvirtame karštame yande- 
nyĮe-. (ii)

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROV1Ų ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS

ŽINIAS IR GERIĄUŠIUS
RAŠTUS.

BALYS SRUOGA
Rašo JANINA NARŪNĖ
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SUGRĮŽĘS Į TĖVYNĘ

II - oji dalis
ŠEIMOS ŽIDINYS

Balys Sruoga, apgynęs disertaciją tęma “Lie
tuvių dainų poetinės priemonės” ir parašęs “Dai
nų poetikos etiudai”, su filosofjos daktaro laips
niu grįžo į Lietuvą.

1924 m. rudenį dr. Balys Sruoga buvo pakvies
tas dėstyti Kauno universitete. Jaunoji jo žmona 
Vanda ten pat tęsė studijas. Balio patariama, ji 
pasirinko istoriją.

“Prasidėjo mudviejų” •— rašo Vanda Sruogie
nė, — nepaprastai darnus ir įdomus bendradar
biavimas. Balys, redaguodamas mano Lietuvos 
istorijos vadovėlį, susipažino su Lietuvos praeiti
mi ir ėmė ją giliau studijuoti, sumanęs rašyti 
istorines dramas.

Tai buvo jaunos kultūrininkų šeimos gražus 
gyvenimo laikotarpis, sudvasintas ir įprasmintas 
jų bendrų idėjų, su didžiais būsimų darbų planais.

“1925 m. gimė mūsų dukrelė Dalia”, — toliau 
rašo Vanda Sruogienė.

“Gyvenimas mūsų, kaip menininkų, nebuvo 
ramus. Balio nuotaikos svyruodavo, teatras trau
kė į bohemišką gyvenimą, tačiau šeimos santy

kiams nemetė jokio šešėlio. Draugystė mus supo: 
rašytojai, profesūra. Artimai bendravome su se
naisiais draugais: Marija ir Juozu Nemeikšomis, 
Jadvyga Čiurlionyte, Krėvėmis, A. Rimka, S, Čiur
lioniene, Jurgiu Baltrušaičiu. Prof. Karsavinu, 
V. šilkarskiu ir kitais humanitarinio fakulteto 
profesoriais.

1925 m. po Kalėdų poetas Balys Sruoga lankėsi 
Paryžiuje, o 1926 m. buvo nuvykęs su agronomų 
ekskursija į Švediją.

Baigusi universitetą, Vanda Sruogienė moky
tojavo iki pat bolševikmečio Kauno IlI-je gimna
zijoje, kurioje taip pat mokėsi dukrelė Dalia, 
gimnaziją baigdama Vilniuje 1943 m.
DR. BALYS SRUOGA LIETUVOS 
UNIVERSITETO PROFESORIUS

Pirma docento, paskui profesoriaus titulu 
Balys Smogą dėstė Kauno u-to Humanitarinių 
mokslų fakultete rusų literatūrą, o vėliau — pa
saulinio teatro istoriją. Tuo pat laiku parašė mo
nografiją “Kipras Petrauskas”, “VaįČįūno dra
maturgija”, “Lietuvių teatras Peterburge”, “Ru
sų literatūros istorija” ir t t. Prof. Sruogos 
straipsnius spausdino “Vairas”, “Židinys”, “Sky
nimai”, “Gairės”, “Kultūra”, dienrąštis “Lietu
va”, “Pradai ir Žygiai” ir kiti laikraščiai bei žur
nalai. 1930 m. “Vaire” buvo išspausdintas vienas 
gražiausiu jo lyrikos rinkinių “Alpėse”.

Prqf. Balys Sruoga buvo įdomus ir originalus 
dėstytojas. Net kitų fakultetų studentai ateidavo 

klausyti jo paskaitų. Gilus temos pažinimas ir 
įdomus išgvildenimas, jo paties puikus menininko 
skonis ir modernaus teatro tematika auditorįjpn. 
sutraukdavo daug jaunimo.

Prof. Sruoga un-te įsteigė teatro seminarą, 
kuris plėtėsi ir tapo lyg kokiu teatro kultūros klu
bu, turėjusiu didelį pasisekimą studentų tarpe. 
Profesorius talkininkaudavo patarimais Valst. 
teatro direktoriui Olekai - Žilinskui. Visa šinįiĮni 
buvo atsidavęs teatrui, net nutoldamas nuo 
lyrikos.

Tuo metu jis sukūrė vėliau pagarsėjusį scenos 
veikalą “Milžino paunksmėje”. 1937 m- prof. 
Sruoga įkūrė Akademinę teatro studiją. Deją, 
politiniai įvykiai jo darbą vėliau nutraukė.

Dukrelei paaugus, visa šeima dažnai keliau
davo po Lietuvą, lankydama istorines vietoves, 
o 1939 m. vasarą drąuge su prof. Krėve, nuvyko į 
Krokuvą, kur tiek (įaug Lietuvos istorijos relik
vijų. Ten prof. Sruoga, ilgai stovėdamas prįe Jo
gailos monumentalaus paminklo, žiūrėjo į jp yęi" 
do bruožus. Bendrakeleiviams maloni šiluma už
liejo širdis: “Milžino paunksmėje” Jogaflos cha
rakteris buvo, tur būt, tiksliai atspėtaes į

Prieš Antrąjį pasaulinį karą prof. Sruoga bu
vo parašęs eiliuotą tekstą Karnavičiaus operąi 
“Radvila Perkūnas”. Jis neužmiršo nė vaikų lite
ratūros, jiems palikdamas alegorišką pjesę “Ait> 
varas Teisėjas”. Drauge su žmona Vanda, bendru 
slapyvardžiu “Valys Dauga”, parašė nuotaikin
gą istorinę apysaką jaunimui “Kas bus, kas nebus, 

bet žemaitis nepražus”. Be to dramas “Baisioji 
naktis” ir “Algirdas Izborskę”. Paskutiniaisiais 
nepriklausomybės-metais straipsnius ir kritikas 
rašė žurnaluose “Darbai ir dienos”, “Pradai ir 
žygiai”, ^židinys’1, “Naujoji Romuva”-, “Linija”, 
^Literatūra”, Piūvis”, “Prošvaistė”, “Pradalgė”. 
Taip pat rašė į Liet. Enciklopediją.
SRUOGAI VILNIUJE

Bolševįkmęčiu Vandą Srupgienė buvo pakvies
ta užimti gimnazijos direktorės vietą Viliuje. 
Kiek vėliau, universteto humanitarinių mokslų 
fakultetui persikėlus į Vilnių, ten atvyko ir prof. 
B. Sruoga. Jiems buvo parūpintas didelis butas 
Tauro gatvėje, Nr. 2 namuose, kur jau buvo apsi
gyvenusios lietuvių šeimos; prof. Biržiškos, prof, 
Krivicko, prof. Krėvės, inž. Žemkalnio, inž. Naru
tavičiaus ir kitų lietuvių šeimos.,

Vilniuje profesoriaudamas, B. Snioga pabai
gė rašyti “Apyaušrio Dalią”, libretą, baletui “Či
činskas”. Parąšė. gražų. įvadą J. Baltrušaičio 
“Ašarų vainikui”. ■ < , - .

(Bus daugiau)

SKAITYKITE ĮK PLATINKITE 
DIENRAŠTI ^NAUJIENAS* 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ / .
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QR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ MOSIU 

ik GfeRKLIS LiGCS 
PRITAIKO AKINTUS 

2358 W. (3rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 1-322$ 
Rezkt telefu WAlbrook 5-5074

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

9m. t»l. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 5č. Pula>x| Rd. (Crawford 

Hodical Building). Tai. LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

felafu PRoapocr 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

ūktai antradieniais ir penktadieniais, 
trečiai. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rex.: 3241 WIST 46th PLACE
Phone: REpublic 7-7361

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
HnYSlClAN AND SURGfcON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir sestack tįstai-susitarus, . -

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS

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

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

Mūsų pensininkai žuvauja
Amerikoje priimta, kad žmo- 

hės nebelaukia pensijos amžiaus 
— 65 metų ir eina į pensiją vos 
sulaukę 62 metus, nepaisant, kad 
pensiją gauna mažesnę.

— Nelauksiu nei vienos die
nos, — sako jie, galais negalais 
sulaukę pensininko pusamžio.

Daug mūsų lietuvių — svei
ki pusamžiai, vikrūs ir greiti vy
rai išėjo “ant loskavos duonos”, 
bet prie duonos reikia ir žuvies, 
tai eina į Rockfordo ežerėlius, 
kiti į Viskonsino ežerus, kur tu
ri iš anksto įsigiję nuosavus va
sarnamius. “Dėkui Dievui, juk 
Amerikoje gyvenu!” džiaugiasi 
mūsų pensininkai nuo darbo sai
to atsipalaidavę.

Bet štai netikėtai sužinau, 
kad ir mūsų populiarus, visų 
gerbiamas daktaras Valentinas 
Plioplys išėjo į pensiją, uždarė 
savo ofisą praeito birželio 30 die
ną, pareikšdamas, esą “dabar žu
vausiu, zuikius šaudysiu, faza
nus, kalakutus medžiosiu ir išsi
kepęs valgysiu, laisvas žmogus 
gyvensiu”...

Gaila, labai gaila. Dr. Plio
plys buvo labai sugabus profe
sionalas, mėš greit pajusim kai 
jo neteksim...

Dr. V. Plioplys yra zanavykas 
nuo Pilviškių, ūkininkų sūnus, 
vyriausias trijų brolių tarpe. 
Medicinos mokslus baigė Lietu
vos universitetuose ir Vokieti
joje. Į Ameriką atvyko kaip ir 
visi kiti, kurie buvo priversti pa
likti savo tėvynę Lietuvą, čia 
atsivežė tik švarką ant kupros 
ir Lietuvoje įsigytą mokslą; ku
rio niekas negalėjo iš jo atimti.

Rockfordiškiai apsidžiaugė
me susilaukę savo daktaro. At-Į 
sirado gera proga kai Dr. Merra 
buvo pašauktas Amerikos laivy
no tarnybon, tai mūsų daktaras. 
Plioplys užėmė jo vietą rytų pie-' 
tinėje miesto dalyje, kuri labiau 
apgyventa lietuvių, baltgudžių4 
ir lenkų, o mūsų daktaras su 
visais susikalba jų kalbomis. Tai 
buvo brangus visų laukiamas 
svečias ir geriausiai tiko Šiai 
apylinkei.

Kai Dr. Merra grįžo iŠ laivy
no tarnybos ir vėl užėmė savo 
ofisą, tai mūsų daktaras susi
rado sau tinkamą vietą mieste, 
pasistatė mūrinius namus prie 
Rock upės, ir visi senieji paci-l 
entai bematant jį vėl susirado 
ir nauji atsirado. Mūsų dakta
ras užverstas darbu po 10 ir 12 
valandų per dieną savo ofise, o 
sunkiai sergančius pacientus 
rūpestingai prižiūrėdavo, įsigy
damas labai gerą vardą. Taigi 
mūsų daktaras per anksti išėjo 
į pensiją, išdirbęs savo profesi
joje tik 21 metus. Visi buvę 
Dr. Plioplio pacientai linki jam!
gero poilsio, sugauti daug žu- į socialinę akciją, kaltinti po- 
yies, b mes susirinkę į Lietuvių piežių, vyskupus ir smurtu kelti 

i chaosą, 'tokios veiklos viršūnė ’ « ‘ * --e* — i t • y
Yorke, pamaldose Už taiką ir su
sipratimą. 'Kaip N. Cath. Regis
ter rašė, vienuolė iš Sisters of 
Charity paskaitė lekciją ir po 
jos pareiškė, kad negali būti jo
kios .taikos, jeigu kunigas Da
niel Berrigan nebuvo pakviestas 
sakyti pamokslo. Paragino žmo
nės išeiti iš bažnyčios.. Tai da
liai, kuri išėjo, kuri. Berrigan 

, laukė laikė pamaldas ir kritika
vo New Yorko arkivyskupą kar- 

. dinolą Cooke, kam jis esąs ir vy- 
i riaųsiaš vikaras katalikam, ėsan- 

v • i » 'tiem kariucuffenėje.“Darbininkas”, .

Du mormonų bažnyčios aktoriai, Palmyra, N. Y. festivalyje šuvaL 
dinsią blogojo karaliaus Noah sargybinius. Festivalis sutraukia 

daug žiūrovų. Jis įvyks liepos 24—29.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninį 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA3)
5525 S©. Karlam Av*. — 564-IZtt

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■NAUJIENAS“

DR. NINA KRAUUL- 
KRiAUCEUŪNAlTĖ

AKUŠBRIJA IR MOTTxU LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714U25.
..Valandos pagal susitarimu. ,

Ofise HL: HE 4-1818 arba RE 7-97M 
Rėšdencijos: PR 6*9801 r

DR. J. MEŠKAUSKAS
•YDYTOJAS i R CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK HECKAS
DPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71«t Sf. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akimūį ir 

“contact lenses”
VaL pagal sūšiUrimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INkŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: .776-2880 . < 
Naujai ras., telef.:. 44Š-5545 ,

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri krikti ka ir chihirjlfa 

Ofisą* 2750 Wa»t 71 st St.
Tai.: 9254296 J

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

uždaryta.
Rex. fol-S WA 5-3099

GRADING
VĖSINTUVAI

NUO 
§99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, Ė1K PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PI. WAIbraok 54063

Apdraustas pbrkraūstymae 
iš įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

ToL: FRontier 6-1 M2
J

GtLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET
TaUfonal- PR 8-0833 Ir PR 8-0834 i

» - -v

I

i

Telef.: TOwnhaU 3-2108-5

TRYS . MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TiVAS IR SŪNŪS
E FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-3

ŠOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-1 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.; HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ftandra praktika, »pac. MOTERŲ ligos 
Oflaaa: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Reti d. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsilifepia. tai telef. Gi 8-6135.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolą reikalus visos mu
šu apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

b. sumiš, o. r.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protėjai, Med. Ba>- 
dažai. Speciali pagalba ko|oM** 
(Arab Support*) ir L L

VaL; g__4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St. Chicago, III. 60629 

Ta I of.: PRoapect 6-5084

O

£

klubą kepsim ir valgysim į mū- Į 
sų daktaro sveikatą taures kel-:|)UV0 patriko katedroje, New 
darni.

Į savo vietą nieko nepaliko. 
Gal pareis kitas lietuvis dakta
ras. Jo namas tinkamas real 
estate bizniui ar draudimo ar 
daktaro ar bet kokios profesi
jos ofisui, kurių tikslas žmo
nėms patarnauti.

žvalgasMūsų spaudoje
Bažnyčioje ir už jos

Pranciškonu
vifenubliai, kurie neretai parašoj Kviečia pasauliečius gelbėti 
įdomesnių dalykų iš savo prdfė- bažnyčią nuo kunigų
sijos uaulisiį Savo ifr 25 ant-! televizijos kal-
raste Bažnyčioje ir uz jos pa- F. j. sheen
takia trejetą ir paaauhecius He-'
cianciu a y e in. skardeno Penhsylvanijos Čoiiiin-
Popiežius pagreitino divorsus j Bo vyčių iškilmėse, kuriose jain 

_  r»__ix..- ttt ■ buvo suteiktas “veiklaus katali
ko” žyifailo;’

Sheėhas čia. kalbėjo apie šio 
krašt'd Bažnyčios ateitį. “Kas 
gali imtis gelbėti musų Bažny
čią ? Ne mūsiĮ vyskupai, nei ne 

‘ mūsų ktinigai ar vienuoliai. Tai 
jušpasauliečiai. Jus turit gal- 

į vas; turit akis if ausiš Bažnyčiai 
saugoti; Jūsų misija yra žiūrė
ti, kad jūsų" kunigai veiktų kaip 
kunigai ir jūsų vienuoliai kaip 
vienuoliai”.

Esą nuo žmonių priklauso su
stiprinti juos, jei “iškrypsta iš 
vagos”. . . - - . •

' -Popiežius Paulius VI paskel
bė taisyklės moterystės bylbmš 
pagreitinti. Taisyklės veikia huo 
liepos 1: Pagal jas byla gali būti 
išspręsta per du tris mėnesius 
(kai anksčiau ji trukdavo me- , 
tus, jei moterystė tūri būti lai
koma niekine dėl priežasties, kad 
“matrimonium non Consumatum' 
ėst”.

Pagal naujas taisykles liudiji
mai gali būti surašyti bet ku
ria naująja kalba (seniau loty
nų); gali būti įkalbėti ir į juos
teles. Gydytojų tikrinimo gali 
būti atsisakyta, jei vyskupas tu
ri pakankamo pagrindo pasiti
kėti abiejų bylos pusių pareiš
kimais;

Ankščiau reikėjb abiein pu
sėm po septynis liudiiiinkuš, 
kad moterystė “non ėohšUma- 
tum”; nuo jų dabar atsisakyta.

Daugiaašių gšiioš hAiijos tai
syklės siidėda į vietos vysku
po rankas.
Kunigam reikia Kristaus botago

Ahierikos kunigų tarpe šiuo 
metu populiaru leistis į politiką,

Nauji filmai

Passbook Savings j 
All accounts com
pounded daily — 

* paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AMO LOAN ASSOCIATION

4M0 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 8002

PHONE: 8544478

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Kšip teisingiausiai išversti 
“rodeo”? Amerikoje gyvenan
tieji tą žodį gėrąi supranta ir 
paaiškintų taip: miklių vyrų jo- 
jyhės kht laukinių gyvulių. Rb- 
deose būna ir kitbkių keisteny
bių) kaip veršiukų pagavimas ir 
parvertimas žemėn, vaikomų 
karvių sugavimas ir pamelžimas, 
ir pan. r ■

Bet svarbiausia, rodeo dalis yra 
jojimas ant neprijaukintų bulių 
ir laukinių arklių,.ar niekad raitė 
lio nemačiusių. Tokie gyvuliai 
baisiausiai spardosi, kratosi ir 
ant jų išsilaikyti keletą sekun
džių yra daug.

Stėve McQueen yra vienas ge
riausių dabartinių filmų artis
tų. Jis tinka visiškai skirtin
guose vaidmenyse. Kaip slaptas 
policininkas buvo nepamaino- 
inkš “Bulitt”, kuris bus pada
ręs įtakos kitiems po to paga
mintiems filmams, kaip “French 
Connection” ir kt. Jis geras 
meiliškuose filmuose, kaip ir au
tomobilių lenktynėse. Čia vėl vi
siškai skirtinga.

SteVe McQu’een atliko taip ge
rai, kad geriatisieji rodeo vyrai 
kraipys galvas. Ne visose pavo
jingose vietose jis buvo, žymie
ji filmų artistai per brangūs, kad 
juos rizikuotų nusilaužti galvą 
pirmoje sekundėje. Kritiškuose

momentuose būna filmuojami 
jų pakaitalai, ar kitaip įmontuo
jama. Bet jis vistiek daug kur 
dalyvauja, čia jis kaip narsus 
laukinių gyvulių jojikas Junior 
Bonner. Taip ir filmas pavadin
tas; “Junior Bonner”.

Jo tėvą vaizduoja Robert Pres
ton, nepamirštamas iš “The Mu
sic Man”. Irgi be priekaištų. 
Matomi Ida Lupino, Ben Johson 
ir kt. Visi gerai atlieka paves
tas partijas.., . ■■

Tai pirmas romanisto Jėb.Ro- 
sebrook kūrihys; parengtas fil
mui. Pagamino Joe Wizan. Di
rektorius Sam Peckinpah. Palei
do ABC Pictures Corp. Filmuota 
Arizonoje, JAV-se.

Filmas gerai parašytas^ gerai 
surežisuotas ir nufilmuotas, ge
rai suvaidintas. Tinkantis viso
kios rūšies žiūrovams. Yra ir 
linksmesnių, pasijuoktinų vietų. 
Buvo malonumas žiūrėti. Gali
te nusivesti vaikus- ir visą šei
mą. A. Titnagas

Pragyvenimo išlaidos 
pensininkų porai

Darbo departamentas apskai
čiavo, kad pensininkų pora, gy
venanti mieste, Vidutiniškam 
amerikoniškam pragyvenimui 
per metus turi išleisti $4,776. 
Imant paskiromis vietomis išlai
dos siekią, pavyzdžiui Baton 
Rouge, La., $4,245, Bostone 
$5,604; o Anchorage, Aliaskoje 
net $6417.
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Sualrinkuriu ir p: •‘engimų
PRANEŠIMAI

— Našliu Klubo Piknikas Įvyks lie
pos J9 dieną O. Bruzgulienės sode, 
priešais Lietuvių Tautines kapines. 
Bus skanių valgių, veiks baras, lai
mingieji gaus dovanų. Gros Jurgio 
Joniko orkestras. Pradžia vidudieny
je. Valdyba ir komisija kviečia na
rius ir svečius dalyvauti.

Anna Condux, rast.

Metinė Mirties Sukaktis

ONA DAVIDAITIS
Gyv. 931 West 6 Avenue, 
Michigan City, Indiana

Mirė 1971 metų liepos mėn. 
dieną. Gimusi Lietuvoje, 

parapijoj, šiaulaičių
5
Šiaulių 
kaime.

Liepos mėn. 10 dieną palai
dota Lietuvių Tautinėse kapi
nėse.

Paliko nuliūdę: vyras Jonas, 
duktė Stella Laurint Ir jos šei
ma, sūnūs Stanley ir jo šeima, 
anūkai, proanūkai ir kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiau
sioji, niekuomet heožmiršime.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, sūnus, 
anūkai ir proėnūkai.

LAIDOTUVIŲ DiREKTORIAS

DOVYDAS L GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0441)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED ROPLĮ ČIOb

AMBULANCE 
^ATARNAVt 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
kOPLYČ'^r 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asaociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Šo. LITUAN1CA AVENlJE. Phonė: YArua 7-340]

BUTKUS - VASAITIS
144Š So. 50th Avė., Cicero, III. Phonė: OLytnpic 2-1003 

amMaaaBBVBaMaa

PETRAS BIELIŪNAS j
4348 bo. CALIFORNIA AVE. Phonė: LAfayfetle 3-3572 j

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. LiTlJANlCA AVĖ. TeL: YAras 7-il3d-llil>

* JT ‘ W ** W -jg. -įr-

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST iS9lh STRfejET REpublic 7-1213
2314 2Žr*d PLACfe Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. tiALSTED STREET foone: YArds 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOS^

S _ NAUJIENOS, CHICAGO «, AL- TftUSS6AY, JVtY k, 1M5



Polemika
Argi nusikaltėlių gaujos?

Siūlymas nutraukti santykius 
su Vatikanu ir lietuviams paim
ti j savo globą bažnyčias, kapi
nes ir kitą bažnytini turtą, kaip 
“Nepriklausomoje Lietuvoje” 
rašė Stasys Misiulis 1972.V.3 d., 
kažin ar dera vadinti “kvalifi
kuotu plėšimu”, kaip teigia P. 
Stravinskas “Tėviškės Žiburių” 
šių metų nr. 23.

Argumentavimui jis šaukia
si Lietuvos Baudžiamojo statu
to £89 straipsnio, esą, kad tai bū
tų “kvalifikuotas plėšimas” vyk
domas ne paskiro asmens, o vi
sos nusikaltėlių gaujos”. Ir 
“...toks nusikaltimas baudžia
mas sunkiųjų darbų kalėjimu”.

Jis nepatenkintas, kad kažka
da Henr. Nagys neįdėjo jo laiško 
į “Neprikl. Lietuvą”, ginančio 
katalikiškus reikalus. Dabar 
atėjo gera proga atsilyginti...

Jei taip, tai kokią teisę, pagal 
Baudžiamąjį Statutą, turi Ro
mos katalikų bažnyčia į lietuvių 
pinigais sukrautą turtą? Kiek 
tokio bažnytinio turto jau atim
ta iš lietuvių ir kuo už jį atsily
gino Romos katalikai ? Būtų nau
dinga, jei P. Stravinskas tokius 
duomenis surinkęs paskelbtų.

Užtektų vien užsienyje esan
čių lietuviškų bažnytinių turtų, 
kaip Brazilijoje, Argentinoje, 
JAV-se ir kitur.

Kada gal P. Stravinskas malo tų tokį žestą paskelbti kur nors.

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L 1 E P O N 1 S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA

2608 West 69th SL, Chicago, EL 60629. • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

| SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai,

L maistas, doleriniai Certifikatai,
V. VALANT1NAS , J

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Philomena D. Pakel, President

UP TO 
520,000.

^SAFETY OF 
YOUR SAVINGS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Chicago Savings 
_ and Loan Association

INSURED
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CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF 85000 OR MORE

Two Year Maturity

I) %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

nės parašyti, kokias pastangas 
dėjo Romos katalikų bažnyčia 
apsaugoti katalikų turtą, esanti i 
okupuotoje Lietuvoje, įtiek iri 
kaip rėmė tenai esančius lietu
vius kun igus, vienuoles, vienuo- 
vius kunigus, vienuoles, vienuo
liais nėra, tai kaip apsaugojami 
jų turėti turtai, ir pačių vienuo
lių religinė laisvė? Ar negalėtų 
Romos Katalikų Bažnyčia, rem
damasi Sovietų Rusijos įstaty
mais, padėti lietuvi ų tikintie
siems okupuotoje Lietuvoje?

Lietuvių katalikai, besąlygi
niai priklausydami Romos kata
likams, ar turi teisės prašyti jų. 
užtarimo? Jei tokio užtarimo ne
gauna, va, ir kyla skirtingų su
manymų, dėl kurių nevertėtų 
pykti. L. Balas

10 dolerių pasidalinimo 
istorija

Su dešimt dolerių auka išėjo 
didesnis fiasko, nei anais me
tais Vasario 16 gimnazijos ben
drabučiui statyti surinktomis 
aukomis.
Porą savaičių prieš šokių šven
tę telefonu paskambino mano 
geras pažįstamas B. Macians- 
kis ir sako: — Žinai, Kaspa
rai, negalėdamas duoti nak
vynės, kaip prašei, atvykstan
tiems šokėjams, pasiųsiu jums 
kokią dešimkę į bendrą katilą.

Dar priminė, kad gal vertė-

Iš kairės Balzeko lietuviu kultūros muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, jaun., archeologas p. Ba
lys Girčys ir Stasys Pilka. Archeologas Girčys buvo užėjęs į muziejų pasiteirauti apie galimybes mu

ziejuje suruošti paskaitą apie Lietuvoje vestus archeologinius kasinėjimus ir radinius.
Foto J. Kasakaičio

Gal atsiras ir daugiau, kurie 
paseks jo (B. M.) pavyzdžiu... 
Pagalvojau gal ir verta paban
dyti taip sakant palošti, ką ga
li žinoti, gal toks skelbimėlis 
duos gerų rezultatų.

Blogiausiu atveju, iš dešim
kės mažai liks paskelbus tokią 
žinutę spaudoje. Be to, jeigu 
komitetas mano gembleriavi- 
mą pasmerks, 10 dolerių nėra 
jau toks didelis pinigas, pa
dengsiu iš savo kišenės, baisus 
čia daiktas.

Kitas atvejis: o gal ir pradės 
plaukti aukos iš tų, kurių šir
dys buvo per kietos priimti sa- 
von pastogėn kokiai savaitei 
atvykstančius jaunuolius-les. 
Argi ne patogiau duoti keletą 
dolerių, nei keliom dienom 

{paimti kažkokius nepažįstamus 
į savo namus, kurie, ko gero, 
užstos ant plastiku apklotų ki
limų, arba atsisės ant paklodė
mis apdengtų sofų. Be to, už 
penkinę leidinyje pavardė bus 
įamžinta, o už keletai asmenų 
suteiktą globą savo namuose, 
maistą, jų vežiojimą ir triūsą 
apie juos, ne tik, kad leidinyje 
pavardės neįamžinsi, bet kaip 
paprastai, nei ačiū niekas ne
pasakys.

Iš anksto nujausdamas, kad 
paskelbus laikraštyje Macians- 
kio idėją iš dešimkės nedaug 
liks, pasiunčiau į “Draugą” 
tuo reikalu trumpą žinutę. Už 
1 ir % colio skelbimėlį “Drau
go” administracija iš kalbamos 
dešimkės atsidalino 6 dolerius 
ir 86 centus. Su pinigų tranz- 
akcijomis ir kita dar buvo pa
daryta 51 centas išlaidų, viso 7 
dol. ir 37 c. liko: 2 dol. ir 63 c. 

šį kartą neišėjo taip kaip lietu
vių liaudies išmonė sako: “ir 
vilkas sotus ii' ožka ciela”, nes 
M. pavyzdžiu niekas nepasekė. 
Tas reiškia pralošiau K. R.

Gatvių gaujos 
šaudo vaikus

Liepos Ketvirtąją rimtai su
žeista 9 metų mergaitė Lynette 
Truszkowski, gyv. 1406 N. 
Campbell Avė. Ji prie savo na
mų žiūrėjo kaip jos broliai su 
kaimynų vaikais žaidė futbolą, 
kai keturi vaikėzai pravažiuo
dami iš automobilio ją peršo
vė per vidurius. Suimtas gat
vių gaujos “Latin Kings” va
deiva Wilfredo Romero, 19 me
tų amžiaus. Suimti kiti trys jo 
sėbrai paliudijo, kad mergaitę 
peršovė Romero iš automobilio 
paleisdamas į ją kelis šūvius.

Lynette yra viena iš 14 aukų, 
panašiai sužeistų Chicagoje 
praeitų 48 valandų bėgyje. Nuo 
birželio 25 dienos Cook apskri
tyje 21 žmogus nušautas ir 65 
sužeisti.

Panašiai buvo mirtinai su
žeista 4 metų mergaitė Joyce 
Ann Huff Lakewood, Kaliforni
joje, į kurią keturi vaikėzai pra 
važiuodami automobiliu pa
leido kelis šūvius. Du šratai 
pataikė jai į smegenis, žudikai 
Donald Antell, 21 metu, Mike 
Ramirez, 18 ir Oscar Hernan
dez 22 metu suimti.
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— Teisininkas Kazys Januta 
buvo užėjęs į Naujienas pasi
kalbėjo su redakcijos nariais 
bei spaustuvės darbininkais.

— Keleivio red. J. Sonda bu
vo atvykęs į Tautinių šokių 
šventę, pasimatė su senais sa
vo pažįstamais ir buvo užėjęs Į 
Naujienas pasikeisti įspūdžiais 
apie šventės ir lietuvių visuo
menini gyvenimą.

— Juozas Skorubskas atsiun
tė naujieniečiams atviruką iš 
Vienos, Austri jos sostinės, kur Į 
posėdžiauja laisvojo pasaulio 
socialistai. Skorubskas išvyko 
Į Vieną, kad galėtų dalyvauti 
tarptautiniame socialistų pasi
tarime. Kartu su Skorubsku 
atviruką pasirašė latvis Bruno 
Kalninš.

— St. Catherine, Ont., lietu
vis veikėjas Juozas šarapnic- 
kas, aktyviai dalyvavęs SLA 
Seime Floridoje, atvyko į šo
kių šventę, o vėliau užsuko į 
Naujienas ir pasikalbėjo su se
nais savo pažįstamais.

— Pavergtųjų Tautų Savaitės 
atžymėjimo paradas Chicagoje 
įvyks liepos 22 d. 12 vai. Chica- 
gos miesto centre. Pasirengi
mo ir parade dalyvavimo rei
kalams aptarti Chicagos Lietu
vių Taryba ir LB apygardos 
valdyba š. m. liepos mėn. 7 d. 
(penktadienį) 7:30 vai.. Alto’s 
biuro patalpose, 2606 W. 63rd 
str., kviečia visų lietuviškų or
ganizacijų ir Chicagos miesto

HELP WANTED — AAALE 
Darbininku Reikia

CITY DRIVERS 
TRACTOR 

TRAILER EXPERIENCE
Pass D. O. T. physical.

Union scale.
APPLY:

PULLEY 
FREIGHT LINES 

3232 So. WOLCOTT AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI su 
baldais beismante prieš parką.

RE 7-0012

LB apylinkių valdybų atstovų 
pasitarimą. Valdybų atstovai 
ir visi galintieji prie organiza
cinio darbo prisidėti prašomi 
pasitarime dalyvauti.

— Jaunimo Kongreso finan
sų komisija praneša, kad lėšų 
telkimas kongresui ir darbų 
vykdymui yra pratęsiamas iki 
kongreso užbaigos —- liepos 16 
d. Dr. Juozas Kazickas yra ko
misijos pirmininkas, dr. V. Vy
gantas ir S. Arūnas pakviesti 
organizacijai, A. Sabalis, J. Ute
nas ir R. Alinskienė — vajaus 
darbams, V. Vebeliūnas ir L. 
Šileikytė — iždo tvarkymui; R. 
čerkeliūnienė ir J. Oniūnas — 
informacjai, G. Ivaškienė, G. 
Kumpikienė ir N. Žukauskienė 
— sekretoriatui ir ryšiams, dr. 
P. žumbakis — įgaliotiniu Chi
cagoje.

— Vliko seimas šiemet Įvyks 
lapkričio 25 — 26 d. Clevelan- 
do mieste. Ten veikia Vlika su 
darančių grupių komitetas.

— Begina Montvilaitė ir An
tanas Šiugždinis kartu su mok. 
Algiu Stankum atstovavo Vasa
rio 16 gimnaziją Vengrų gim
nazijos šventėje, Kastlio vie
nuolyno rūmuose Bavarijoje. 
Toje gimnazijoje mokosi 300 
mokinių, šiemet išleido 24 abi
turientus.

Dr. Antanas Ramūnas - 
Paplauskas, Lyginamosios pe
dagogikos centro direktorius 
Ottawos universitete ir tos sri
ties mokslų dekanas Kanadoje, 
šiais metais suorganizavo vasa
ros seminarus, kuriuose dėstys 
Amerikos, Afrikos, Azijos ir P. 
Amerikos kraštų mokymo bei 
mokslo žinovai. Jis pats dėstys 
apie Europos kraštų pedagogi
kos kryptis. Prof. Genutis Pro- 
cuta šiuose semniaruose žveilgs 
SoviefipRusijos ir jos įtakos 
bei okupacijoje esančių kraštų 
mokymą bei mokslą.

— Augustinas Jdzelis pakvies 
tas telkti bendradarbius ir me
džiagą Jaunimo Kongreso ir 
Jaunimo Metų darbų leidiniui, 
kuris yra numatomas išleisti 
šių metų pabaigoje. Taip pat 
yra numatoma išleisti JK Meno 
parodos albumą.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE - .

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186 
arba ROMUI telef. 927-5680

K. ERIN GIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4424 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

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

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

TEL. — 7753888
Anicetas Garbačiauskas, sav.
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
i Chicago, III. 60632. TaL YA 7-5980
L .

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpublic 7-1941------------- ------

A. A L INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
<645 So. ASHLAND AVĖ.

LA 3-1775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
"Pigūs automobilį draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms,

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

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
T A IS O M E 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 —. TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

----------- f

M. A. š IM K U S
Real Įstate, Notary Public 

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

kitokį blankai.>__

— A. Pilibaitis, Vancouver, 
BC, Canada, išrinktas lietuvių 
Medžiotojų ir Meškeriotojų klu 
bo pirmininku, J. Macijauskas 
—- vicepirmininku, H. Tumai- 
tis — sekr., A. Stalionis — ižd., 
L. Bielskis — parengimų vado
vu. Klubas dalyvauja ir remia 
vietos bei visų lietuvių bendrus 
darbus.

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. S26,6OO.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto na
mas. 50 pėdų lotas, 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus butas 
ir dvi biznio patalpos. Platus lotas, 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujasjnūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. S37,500.

7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. S29.500,

7 KAMBARIŲ MŪRAS. įrengtas 
beismantas, air-cond. Uždaras por- 
čius. Garažas. Marquette Parke. — 
$23 300

5'BUTU MODERNUS MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
S64.600.

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, -modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garaže. $36.500. _

11 RUTTT 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Ivai- 
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai nelningas ir gražus namas.

2 PO 5 — 3 MIEGAMI medinis. 
Gazo- pečiais šildymas, žemi mokes
čiai. geriausioj vietoj Brighton Parke. 
$14.900.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli , kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nsmv Statyba Ir Remontą*

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Puriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

ŪEhrmi perto r 
ir aroc» užino faktu psr

NAUlfč*’* *




