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ERORO BAZESIRANE PADEGTAS ŽMONIŲ PILNAS TEATRAS, ŽUVO 377
Apliejo teatrą gazolinu* užrakinėjo duris,

< padegė ir pabėgo ’
ABADANAS, Iranas. — Policija mano, kad fanatikai musul

monai, vedantieji kovą prieš Irano šachą, sekmadienį apipylė vie
ną didelį šio miesto kino teatrą gazolinu, užrakinėjo visas duris, 
padegė ir pabėgo. Teatras staigiai užsiliepsnojo, kilo didžiausias 
gaisras/bet viduje buvusieji neturėjo jokios galimybės iš to 
gaisro išbėgti.

377 užtruko, o vėliau liepsno- Manoma, kad durininkai glau- 
se sudegė: ne tik grindimis pa 
leistas gazolinas, bet užsilieps
nojo rakandai, kurių niekas ne-

- galėjo užgesinti Irano vyriausy
bės irtformącijos ministerija pas 
kelbė, kad viduje buvo 301 žmo

- gus, nes tiek tikėtų bųvo par- 
‘ duota, bet pirmadienio naktį ras 
ta *377 lavonai.

■ Išsigelbėjo tiktai
14 žmoniy

■; Išsigelbėjo • tiktai 14 žmonių, 
' kurie nelaimės metu buvo kino 

teatre. Visi' yra sunkiai apdegę. 
.Vienas kitas gali išsigelbėti, bet 
kiti -nepajėgs atsispirti didelėm snyzusi išaiškinti tokios dide- 
ygrrips vaizdom. "Kilus "gaisrui, lės nelaimės kaltininkus, pa-^ 

TJieatre ? -pasigirdo . nepaprastas traukti juos teisųan, kad ateį- 
vžmonių'šauksmas, -dantų .grieži- tyje niekas. nedrĮstų-deginti ir

■mas Visi metėsi į duris, kurių j troškinti nekaltų; krašto gyvęn- 
nėgalėjo atidaryti, nes visos'bu-tojų. Musulmonai fanatikai pla- 
vo užrakintos. Liko su gyvybės) tina atsišaukimą, kviečiantį gy- 
žymėmis tiktai tie, ant kurių! ventojus atsikratyti dabartinio
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diai bendradarbiavo su fanati
kais, atnešusiais gazoliną, užra
kinėjusiais, duris ir sukėlusiais 
gaisrą. Vyriausybė, patyrusi apie 
Abadano nelaimę, įsakė visoms 
Irano radijo, stotims sustabdyti 
muziką. Policijai jau pavyko 
suimti kelis; musulmonus fanati 
kus, kurie visą laiką buvo prie
šingi Irano karaliaus įvestai pa
žangai. — Tūkstanties metų Ira 
no priešas nebūtų ėmęsis tokio 
žiauraus keršto prieš nekaltus 
žmones, kokį įvykdė religiniai 
fanatikai Abadane, — pareiškė 
šachas Pahlevi. Policija yra pa-
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Mokslininkai apskaičiavo, kad Baikalo ėže'as yra 25 milijo.ių metų amžiaus. Jis yra 452 
metrų aukščiau jūros lygio, o jo gylis siekia 1620 metrų. Jame yra tokių žuvių kurių negalima 
rasti kituose aeeruose. Keliautojo Vlado Rasėiausko nuotrauka.

SKUBIAI KERŠIJO PALESTINIEČIAMSUŽŽULYNESLONDONE

sukrito žuvusiųjų lavonai. Aba- j šacho, sudaryti “islamišką1 
danas yra Persijos-jūros pakraš Į riausybę.
fyj stovįs • miestas^ kuriame dir- —---------—
ba ir gyvena tiktai aliejumi ir

' degalais' besirūpinantieji' žmo
nės. ‘ y ‘ T ‘

Gaisrą sukėlę musulmonai
• k 4 tradicionalistai

Sovietų

Soviety teismas •' 
kviečia žurnalistus
MASKVA, Rusija.

teismas' pakvietė į teismo posė- 
i dį Amerikos. žurnalistus Creig

• Informacijos ministerija skel- Whitney ir Horold Pipper. Pir- 
bia, kad kino teatro gaisrą su- masis nesirengia vykti, bet ant- 
kėlė. Irano, musulmonai tradicio- rasis rengiasi nueiti Teisėjas 
nalistai, kurie yra priešingi bet ’ ‘
kokioms naujovėms Irane. Tra
dicionalistai pataria gyventi pa
gal Koraną, nemodeminti Irano 
pramonės ir nekeisti senų įstaty-

paskyrė jiems baudas ir įsakė 
sumokėti teismo išlaidas. Abu 
tai padarė. Be to, teisėjas reika
lavo, kad jiedu atšauktų Ameri 
kos spaudoj paskelbtas neteisy- 

mųTradicionalistai yra labai Į bes prieš sovietinę sistemą. Pir
griežtai nusistatę prieš dabarti
nį šachą, kuris išvystė Irano alie 
jaus pramonę, suorganizavo avia 
ciją ir stengiasi ginti ne tik Ira
ną, bet ir visą Persijos įlanką 
nuo bet kokių įsiveržėlių. Tra
dicionalistai yra net priešingi

masis atsisakė tai daryti, nes jis 
netikįs sovietų valdžios paruos
ta medžiaga netikslumams tai
syti Tai būtų priešinga sąžinės 
laisvės įstatymui, — pareiškė 
Withney.

Kabinėjimasis prie Amerikos
naujoms Irano mokykloms. j laikraštininkų Rusijoje privertė 

žmonių stebėjo gaisro ei" j prezijentą Carterį uždrausti par 
duoti Tassui modernias elektro- 

Jniškas priemones

gelis žmonių stebėjo gaisro ei 
gą, bet nieko jie negalėjo pada-j 
ryti.

Policija suėmė 
teatro durininkus

Abadano policija pirmiausia 
suėmė visus teatro durininkus.
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KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 22: Antusa, Mar- 
ciaHs, įminė, Daunora, Karijo
tas.

Saulė teka — 6:05, leidžiasi

i

Saulėtas, tilta*.

Balionistai rengiasi 
rašyti knygą

NEW YORK, N. Y. — Trys 
balionistai, vadovaujami Ben 
Abruzzio, laimingai perskridę 
Atlantą ir pasiekę Paryžiaus 
apylinkes, rengiasi parašyti kny
gą, kaip jiems pavyko tiesia li
nija perskristi balionu Atlantą 
ir pasiekti grancūzų sostinę. Aš
tuoniolika patyrusių balionistų 
bandė perskristi Atlantą, bet 
jiems nepavyko. Vieni žuvo ke
lionėje, kitus teko traukti iš šal 
to vandens, o trečiuosius vėjas 
labai smarkiai daužė ir sužalo
jo. Balionistai jau tariasi su vie 
na krygų leidykla, kuri sutiktų 
įų knygą išleisti, jei jie mokėtų

HUA KUOFENGAS IŠ RUMUNIJOSATSKRIDO Į JUGOSLAVIJĄ
Pasmerkė prieš dešimt mėty Brežnevo pravestą 

Sovietu invaziją j Čekoslovakiją
BUKAREŠTAS, Rumunija. — Kinijos .premjeras Hua Kuo- 

fengas. pralaidęš keturias dienas Rumunijoje, išsikalbėjęs su Ru-

Mete keturias bombas į mašiną, vežusią 
Izraelio lakūnus, tarnautojus, keleivius

BEIRUTAS, Libanas. — Pumomis pirmadienio valandomis 
grupe Izraelio sprausminių Ižktuvų sunkiai bombardavo dvi pa
lestiniečiu karo bazes, esančias visai netoli paties Beiruto. Ma- 
mour ir Bari Hajama, esantieji apie dešimt mylių nuo 
centro b ivo bombarduoti stipriomis bombomis, o vėliau 
šaudyti kulkosvaidžiais. Užpuolimas buvo netikėtas ir 
4as. Sprausininiai Ižktuvai atsirado be jokio " įspėjimo, 
miestelių palestiniečiai ramiai 
galingos bombos.

Abiejuose miesteliuose buvo 
palestiniečių apmokymo centrai. 
Koki nuostoliai, tuo tarpu dar 
sunku apskaičiuoti, nes sukelti Į 
dideli gaisrai ir išgriauti patys

Beiruto 
dar ap- 
nelauk- 
Minėtų

miegojo, kai pradėjo sproginėti

Teroristams paskirtas 
milijoninis užstatas

CHICAGO, Ill. — Federalinis
Tito rengiasi skristi 

į Maskvą
BELGRADAS, Jugoslavija. — 

Jugoslavijos prezi. Tito Broz. 
išsikalbėjęs su Kinijos prem 
jeru Hua Kuofengu, rengiasi ke 
lioms dienoms skristi į Maskvą. 
Pagal susitarimą Brežnevas tu
rėjo skristi į Belgradą ir vesti

wunijos prezidentu Ceausescu ir pasirašęs kelias prekybos reika- (tolimesnius pasitarimus su Tito, 
lūs tvarkančias sutartis, šiandien ryta išskrido Į Jugoslaviją. Pra-%et paskutiniu metu Brežnevas 
nešimai iš Belgrado sako, kad.Hua. patarėįą.’ydimas^laimįngąijb]ogai jaučiasi. — Jsu Vokieti: 
atskrido j Jugoslaviją. Pats Tito atvyko i aerodromą Kinijos, prem j jarn ,buvo sunku atsikift & 
kad galėtų susipažinti su Tito pozicija Maskvos ir kitų komunis?' kėdės,: bet<dabar slinkiai; ■ TtfA- 
jero pasitikti. Hua planuoja praleista visą savaitę Jugoslavijoje, .yra. 12 vyresnis už-Brežne
kad galėjų susipažinti su Tito opozicija Maskvos ir kitu .kraštų 
klausimais.

■t.-n-Tikrina j Kennedy ,o . 
paleistu šūviu aidą

DALAS, Texas. — Praeitą 
sekmadieni buvo tikrinamas i 
prezidentą Kennedy paleistų šūi 
vių aidas. Iš mokyklos vadovė
lių sandėlio paleisti šūviai buvo

va. bet jis dar gali gerai orien
tuotis ir vaikščioti. Tito yrė *ar- 
tričio kankinamas, bet tas ‘skaus 

Titas vd£r hera toks*didelis, kad 
Jugoslavijos diktatorius jo neį
veiktų. Tito moka pasijuokti iš 
Brežnevo, tuo tarpu kiti nedrįs 
ta to padaryti.

Pasmerkė soviety 
invaziją Čekoslovakijon

Kinijos premjeras Hua, prieš 
išskrisdamas iš Rumunijos, pas
merkė prieš dešimt - metų suor
ganizuotą ir pravestą sovietų 
karo jėgų invaziją. į-Pragą -ir ki
tus Čekoslovakijos miestus ir
pramonės centrus.- Hua patarė | užregistruoti. Paleidus vieną bal 
komunistams griežtai priešintis‘są registravusioji mašina užre- 
šiai sovietų dominacijos politi
kai, nes ji neveda prie nieko ge 
ro, o tik prie dar didesnio žmo
nių išnaudojimo. Jis pakartojo, 
kad Kinija yra pasiruošusi prie- 
šimtis tokiai sovietų hegemoni
jos politikai visuomis savo jėgo specialistams, kad tiksliai nus- 
mis.

gistravo ir to šūvio aidą. Specia 
listai, beklausydami pakartoto 
šūvio garsą, girdėjo besikarto
jantį ji aidą Aidas galėjo grįž
ti nuo aikštę supančių namų. 
Magnetinė juostelė atiduota

Fanatiškas mula 
kursto prieš šachą

TEHERANAS, Iranas. — Iš 
Irano į Iraką prieš kelis metus 
pabėgo fanatiškas Mula Avoto- 
lia Chimeini. Jis yra truputį 
pasimokęs. Irake jis įsirengė lei 
dyklą, kurioje gana dažnai įvai
riais Irano visuomeniniais klau
simais spausdina brošiūrėles, nu 
kreiptas prieš dabartinio šacho 
vidaus ir užsienio politiką. Daž
nai jis pajėgia tas brošiūrėles 
įgabenti į Iraną ir platinti fana
tikų tarpe. Pats Chimeini nedrįs 
ta įkelti kojos į Iraną, bet jis 
turi šalininkų, kurie rizikuoja ir 
brošiūrėlę platina kitų fanatikų 
tarpe. Vyriausybė imsis priemo
nių fanatikų veiklai sustabdyti. 
Yra pagrindo manyti, kad tie fa 
natikai padegė kino teatrą Aba
dane

tatytų, ar ten kelis kartus užre
gistruotas to paties šūvio aidas, 
ar buvo paleisti keli kiti šūviai. 
Specialistai pareiškė, kad jiems 
reikės dviejų savaičių atskirti 
šūvio garsą nuo aido

Korčnoj turi vilties 
laimėti žaidimą

BAGUIO, Filipinų salos. — 
Rusas šachmatininkas Boris Kor 
čnoj kirto gerą smūgį Karpo
vui, o dabar jis jau turi vilties 
laimėti dvyliktą žaidimą. Karpo 
vas ir Korčnoj ramiai įprastu 
būdu buvo padarę 41 ėjimą. At
rodė, kad ir šitas žaidimas gali 
baigtis lygiomis, tuo tarpu Korč 
nojaus pasiryžimas paaukoti vie 
nv figūrą gerokai jo padėtį pa
taisė, nes jis laimėjo tris. Kone- 
nojus labai daboja, kad Karpo
vas, radęs momentą, nepasiūlytų 
lygių. Korčnojus šią partiją 
kiši

Tito tarėsi su Kinijos 
vadais

Jugoslavijos prezidentas Tito 
jau pažįsta ne tik Hua Kuofen- 
gą, bet vicepremjerą Tengą ir 
kitus įtakingesnius dabartinės 
Kinijos valdovus. Praeitais me
tais padaryto vizito metu Tito 
turėjo progos įsitikinti, kad da
bartiniai Kinijos valdovai nesie
kia karo su kaimynais. Bet jeigu 
sovietų valdžia bandytų pasiųsti 
savo karo jėgas į dabartinės Kū
nijos teritorijos, tai kiniečiai la
bai atkakliai rusams pasiprie
šintų. Kiniečiai išmoko pasiga
minti atomo bombą ir galėtų jas 
panaudoti prieš sovietų įsiveržė
lius. Rusai yra gariau ginkluoti, 
bet kiniečių skaičius keturis kar 
tus didesnis. Be to, kiniečiai pla 
nuoja atsiimti Rusijos carų pa
grobtas Kinijos teritorijas. Hua 
planuoja pasiųsti į Jugoslaviją 
karo misiją, kad patikrintų, ar 
Tito kariai pajėgtų tinkamai pa
sipriešinti sovitų karo jėgoms, 
ę—au.iKtsiėnirGiuot

ti-
laimėti.

savo patirtį lengvai ir supran
tami visiems aprašyti. Knygų 
leidykla mano, kad tokiai kny
gai yra vietos rinkoje. < \

Karpovas laimėjo 
du žaidimus

BAGUIO, ^Filipinų salos. — 
Anatolijus Karpovas praeitą sek 
midteni lengvai laimėjo du z«i

didžiausieji pastatai. Oficialaus teisėjas paskyrė po mibioną do- 
pranešimo nebuvo, nes atsakin- ^efių užstato kiekvienam pasi- 
gi pareigūnai dar neapžiūrėjo, 
padarytų nuostolių. Tuo tarpu dolerių turės užstatyti Bo 
palestiniečių grupės pranešimas 
sako, kad Izraelio lėktuvai už
mušė tiktai tris palestiniečius ir 
sužeidė kelis civilius. Palestinie
čiai skelbia tiktai žuvusius ka
rius ir partizanus, visai nekreip 
darni dėmesio į žuvusius arba ru- 
sužeistus civilius. | Mero Bilandiko atsiekti tiks-

Anglija. Sekmadiej^^Į 
nicTvakarą prie viešbučio, priąr 1 
1 tėjo' Tzraelio keleivinis • bųsas,. 
kuris-'turėjo nuvežti į aerodro-.

kmą: Izraelio lakūnus, pątamau- 
’ tojus ir kelis keleivius. Prie ne
didelio buso priartėjo vienas ara 
bas, nusikabino nuo peties kup
rinę ir .pradėjo mėtyti rankines 
granatas į autobusą. Trys mes
tos granatos sprogo.*o ketvirtoji 
liko nesprogusi. Vienas teroris
tas mėtė granatas, o kita arabų 
grupė priartėjo prie Izraelio au
tobuso ir paleido rankinius kul
kosvaidžius. Jiems pavyko nu
šauti vieną Izraelio lėktuvo pa
tarnautoją ir sunkiai sužeisti ki
tus dū lėktuvo įgulos narius. Be 
to, arabai sunkiai sužeidė kitus 
penkis žmones.

Prie viešbučio atvykusiam bri 
tų policininkui pavyko suimti 
vieną pasikėsintoją, tuo tarpu 
kitiems pavyko pasprukti ten 
pat stovėjusiais ir laukusiais 
automobilius. Britų policinin
kas ir greta buvusieji liudinin
kai stebėjosi užpuolikų šaltu 
krauju. Jis paleido turėtas gra
natas ir žingsniu nuėjo nuo už
puolimo vietos Rankiniais kulkos 
valdžiusias šaudžiusieji nusku
bėjo į laukusius automobilius, 
bet ramus bombų mėtytojas nes 
kubėjo, ramiai praėjo propo 
liccininką, o vėliau jo visdėlto 
buvo suimtas.

Londone palestiniečiai tuojau 
paskelbė, kad jie padarė žydų 
aviacijai žalą. Tuo pačiu metu 
jie įspėjo visus briaus ir kitus 
kaleivius, kad nikas nebandytų 
važiuoti Izraelio keleiviniais le 
tuvais

Jeruzalė, Izraelis. — Izraelio 
aviacija išgriovė d vi ėjus pales 
tiniecių centrus Libane. Pa 
reiškė Izraelio premjeras Mena
chem Begin. Izraelis yra pasi
ryžęs keršyti toms palestiniečių 
grupėms, kurios darys žiaurius

gi pareigūnai dar davusiam kroatui teroristui. Mi

bo Kelava, o kitą milijoną tu
rės surasti Mile Kodzoman. Me
ras Bilandikas mano kad Ame
rikoje galima daugiau padaryti 
taikiomis ir legaliomis priemo
nėmis, negu revolveriu ir tero-

| tas ne be pagrindo. Kehavo šei
ma ' gy verta " Kalifornijoje, San 
Mateo miestelyje, šiomis, dieno
mis pats kėlu va jo žmona su 
vaikaiš turėjo tapti JAV pilie
čiais, bet pasikėsinimas prieš vo 
kiečius visą reikalą gali paga- 
dyti. Abu suimtieji prisipažino 
prokurorui, kad jiedu priklau
so Nacionalistinei Kroatų orga
nizacijai. Jiedu yra įsitikinę, kad 
minėta organizacija jiems padė
sianti gintis teisme, tuo tarpu pro 
kuroras rengiasi * teisman pat
raukti ir teroristus auginančią 
organizaciją.

Balionu skris

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Trys šiaurės Meksikos gyven
tojai. laimingai lingsnį perskridę 
Atlantą balionu, puoselėja min
tį tuo pačiu balionu apskristi ap 
linkui pasaulį per 30 dienų. 
Trim specialistams taip lengvai 
pavyko pasiekti Paryžių, kad to 
kia pačia lengva ranka jie tiki
si apskristi ir aplinkui pasaulį. 
Skridimas balionu yra pats pi
giausias, nes nereikia mokėti už 
degalus. Balionistams svarbu ba 
lioną įstatyti į lengvai slenkan
čio vėjo srovę, kuri kartais ba
lioną gali labai greitai nešti. Ba 
lionistai visą laiką turi labai ge 
rai orLntuotis, kurioje pasaulio 
vietoje yra jų balionas. Radijas 
jiems padeda susisiekti su nedi
delėm ir statelėmis.

dimus. Žaidynes sekusieji stebi 
si, kaip Korčnojus taip lengvai 
galėjęs leisti Karpovui kirsti. 
Dabartiniu metu žaidimų pro
porcija yra 3:1 Karpovo naudai. 
Turinti galvoje, kaip sunkiai šios 
žaidynės ėjo, Korčnojui gali būti 
labai sunku atsigriebti. Jam rei 
kia ne tik išsilyginti, bet dar 
vieną daugiau laimėti. Atrodo/____ ____
kad Karpovas yra gyvesnis ir užpuolimus ant Izraelio oro h- 
gabesnis. Apie rūgštų pieną jau įstaigų ar piliečių. Šiuo 

atveju palestiniečiai nori išarir Korčnojus nebekalba.

— San Barbara srityje vyku
sio žemės drebėjimo metu vie
tomis praskilo visos mylios ilgio 
plyšiai.

— Korčnojus, atrodo, galėjo 
laimėti penktadienio • žaidimą, 
bet jis pasiūlė baigti lygiomis. 
Karpovas pasiūlymą priėmė.

dyti Washingtone planuojamą 
taikos konferenciją, todėl ir 
ruošia tokius užpuolimus.



Iš rusų kalbos versta J. Valaičio

MARKAS POPOVSK1S

Statistikos skaitmenys skam
ba nugalimai: 1973 metais So
vietų Sąjungoje priskaičiuota 1 
milijonas 169 tūkstančiai moks 
Iminkų. Iki 1978 metų šis skai
čius pakilo iki milijono dviejų 
šimtų tūkstančių, šis faktas pa
sirodys dar labiau įspūdingu, at 
siminus. kad prieš Spalių revo- 
buciją R.isija turėjo iš viso 11 
1 ūksiančiu 600 mokslu daktarų. 
Padidėjimas šimtą kartų. “Kiek 
vienas ketvirtas pasaulio moks
lininkas SSSR-joj. — tvirtina so 
vietų propaganda. Ir tatai tarsi 
įtikinamai liudija socializmo nau 
dai. Kaipo dokumentinių knygų 
apie mokslo žmones autorius aš, 
vienok, ne kartą paėymėdavau, 
kad mano didvyriai nemėgsta 
žodžio “mokslininkas”. Galų ga
le aš supratau, kame reikalas: 
šis žodis, paimtas iš žurnalistų 
propagandinio leksikono, užtu
šuoja. kas būtent priešais mus: 
žmogus mokslo —idėjų ir atra
dimų kūrėjas-ar mokslininkas- 
svetimų sumanymų plėtotojas. 
mokslo mašinos klerkas. Būtent 
šis sąvokų sukeitimas leidžia so
vietu propagandistams tvirtinti, 
kad pas mus milijonas moksli
ninkų. Iš tikrųjų gi šio milijono 
80 procentų-inžinieriai, techno
logai. chemikai, fizikai-yra eili
niai apdoroto j ai iš karo labora 
torijų ir institutų, žmonės, ku
rie su tuo bei kitu pasisekimu 
kopijuoja karo žinybos naudai 
Amerikos raketų techniką, japo 
nu elektroniką arba Vakarų Eu
ropos pramoninės chemijos pa
siekimus. Jų asmens ir mokslo 
kokybės neaukštos. Amžiaus ver 
žlumo skaičiai asmenų, pritam
pančių prie - mokslinės vėikloą 
nėra išskirtinai tarybinis pasie-

riasdešimtųjų metų pradžioje be 
veik vienu metu visose indus
trinėse valstybėse ir buvo, ma
tyt. Antrojo pasaulinio karo rei
kalavimų padarinys. Ir tuomet 
gi, šio proceso pačiose pradžio
se. labiausiai akylus mintytojai 
nukreipė dėmesį į tai, kad kie
kiniai pakitimai moksle pasireiš 
kia ir dvasinėse tyrinėtojų koky 
bėse. Robertas Vineris šiam at
vejui pastebėjo savo knygoje 
“Aš-matematikas”, kad mokslo 
neofitų bataljonai įsibrovė į la
boratorijas, kur iki jų rausėsi 
tik keistuoliai ir besidabrinin- 
kai ir su savimi atnešė gana spe 
cifininius būdus. Ten, kur prieš 
juos buvusieji troško tiesos, jau 
nieji “mašininkai" ėmė ieškoti 
šeimininką, kuris mažiau klau
sė ir daugiau mokėjo.

Sovietų mokslo “masės žmo
gus” atnešė su savim tąjį pat 
moralinių įvaizdžių kritimą, kaip 
ir Vakaruose. Bet mūsų etinių 
normų kritimas pastiprėjo ir pa 
griežtėjo dėl režimo savitumų. 
“Savitumų’ esmę sudarė tai, kad 
revoliucija ir civilinis karas su
naikino ir nutrėmė į emigraciją 
didžiąją rusų profesūros dalį. 
20-30 m. areštai dar labiau rusų 
mokslą nuvaišino. Nauja sovietų 
mokslas pradėjo augti beveik 
tuščioje vietoje. Ir kurdino jį vi
siškai naujoviškai. Atsiskiriant 
nuo JAV ir Europos, kur moks
las visados vystomas universi
tetuose besimokančios jaunuome 
nės akivaizdoje, SSSR-jo j pradė
jo kurti skaitlingus uždarus siau 
rų sričių mokslo tiriamuosius 
institutus (NII-Naučno Issledo- 
valski Institut). Numatyta, kad 
mokslininkų tyrimai šiuose NU 
pravers tos bei kitos liaudies

In RuRftk MADAGASCAR, ITS 'O4E' 
FATHER VTHo iŠ &FYEO AMD

kūnas, šis augimas įvyko ketu-1 ūkio srities praktikos reikalams.
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metus. Bet yra visi pagrindai i padėti dų principai Piratų 
manyti, kad 1978 metu Dabai? o-1 mokslininkas, i* kūryba, io idė-

Tit ANCIENT GREEKS PLACED 

GIFTS ON ‘STATUES OF THEIR 
GODS... IN ORDER TO APPEASE

AND THUS V7\N THEIR FAVOR *

Kiekvienas bendradarbis, stovįs 
aukščiau tarnyboje, tuo pat lai
duoja sau aukštą mokslo autori
tetą. Tokioje tvarkoje nėra vie
tos laisvai diskusijai mokslo ir 
mokslo organizacijos klausimais. 
Jaunas talentas aukštesnio laips 
nio mokslininkui negali nurodyti 
jo mokslo klaidas. Tatai veda į

Institutuose iš karto įsivyravo 
žiaurus prakticizmas, be palėkio, 
platumos. Prie šio visi tie NU 
juodosios metalurgijos, žuvų 
ūkio, įrankių, žibalo, medvilnės 
auginimo, lengvosios pramonės, 
radijoele-ktronikos ir pn. buvo 
statoma pagal karo padalinių 
principą. Kiekvieno padalinio
viršininkas (Rusijoje apie insti- tai, kad jaunieji balsai neišven- 
tutus ir loboratorijas taip ir sa- giamais kurstą. Mokslo tarybose, 
koma — “mokslo padaliniai”) 
tapo visvaldis direktorius-gene- 
rolas; karininkų rolę vaidino 
vyresnieji mokslo darbininkai-la 
boratorijų ir sektorių vedėjai. 
Ir pagaliau pagrindinę kiekvie
no NII masę sudaro jaunesnieji 
mokslo bendradarbiai ir be mo
kslo laipsnio laborantai-tikrieji 
mokslo kareiviai. Tokia uždara 
armijos konstrukcija iš pat pra
džių atėmė iš sovietų mokslo taip 
kūrybai būtiną demokratizmą

simpoziumuose ir mokslo žurna 
lų redakcijose klausoma tiktai 
“žmogų pagal tarnybą” neže- 
mesnį laboratorijos vedėjo. Ta
tai jaunuosius tyrinėtojus stu
mia į karjerizmą stumia ieškoti 
ir grobti tarnybas. Ypač geistina 
instituto direktoriaus tarnyba. 
Sakyti, ka NU direktoriui mo
kslą s-medžiamoj i karvė, reiškia 
nieko nepasakyti, nes prie moks 
lo- maitintojo direktoriai pri
eina ne su milžtuvėmis, o su ge 
ležinkelių cisternomis. Ir gauna 
viską ko jiems reikią su kau
pu ir su kaupo kaupu. Jeigu di
rektorius neturi daktaro diserta 
cijos, dėkingieji bendradarbiai 
ją ^parašys. Jei nėra publikacijų- 
padarys. Jeigu nėra išradimų- 
direktorių prirašys, kaip auto
rių prie svetimų išradimų' To
kios tradicijos. Todėl, kad direk 
torių skiria partijos valdžia ir 
ji gi suteikia jam institute pil
nutinę veiklos laisvę. Apie šios 
laisvės laipsnį galima spręsti 
nors ir pagal mokslo skelbimų 
skaičių direktorių labiausiai pa
garsėjusių akademinių institutų 
Maskvoje. Kaip žinoma, strapis 
niuį, o juo labiau monografijai 
parašyti reikia mėnesių darbo. 
Vidutiniškai, pagal mūsų skai
čiavimą. net labai kūrybingas 
aktyvus po 30-40 darbo metų ga 
Ii turėti maksimum 300-400 pas
kelbtų darbų. Vienok, pagal ma 
no pasiteiravimus akademikų- 
direktorių didžioji dalis turi po 
600 ir daugiau darbų Pats jau
niausias akademikas, direkto
rius Instituto chemijos gamtos 
junginių Mokslų akademijos 
SSSR, Jurijus Ovičinikovas. per 
penkiolika savo buvimo moksle 
metų paskelbė su savo pavarde 
300 darbų šiam skaičiuje kele
tą knygų. Bet labiausiai švaraus 
pavidalo ypatingus instituto di
rektoriaus gebėjimus parodė aka 
demikas-chemikas Aleksejus Nes 
mejanovas. Su jo parašu išėjo 
į pasaulį 1200 darbų Beveik 40 
metų jis moksle išlaiko ištikro 
pasiutusį tempą: kas 12 dienų 
skelbia straipsnį arba monogra-
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lininkų (tatai yrą tų, kas pri- tybei ir kontroliuojami partijos 
tapęsprie mokslo ypatingo tam- valdininkų Antra (ir tatai gerai 
pagrindo) pasiekia 50-60 procen .žino kiekvienas sovietų moksli- 
tų ninkas), valdžiai reikia ne tiek

“Žmogus ne savo vietoje” mo I talentingų produktingų arba ori 
ksle, ne tiesiog tuščia vieta. Jis 
aktyvus, jis sukuria aplinkui sa
ve demoralizacijos jėgų lauką. 
Kad paslėptų nuo aplinkinių 
profesinį savo netinkamumą, jis 
apsupa save melagiais, veidmai 
niais, daro mokslo klastojimus, 
pasisavinimus. SSSR-j e nepraei
na nei mėnesio, kad laikraščiuo
se nesumirgėtų pranešimas apie 
eilinę mokslo vagystę, apie be 
teisės įsigytą mokslo laipsnį ir 
pn. Dėl pertekliaus žmonių ne 
savo vietoje, Sovietų Sąjungo
je vidaus laboratorinė atmosfe
ra užnuoyta visuotinu negero 
geidavimu. Labai reti komplek- 
tyvai, kur išlaikoma dalykinė, 
kūribinga aplinką,

Atsitiktinių žmonių skaičius 
moksle griežtai didėja periferijo
se, ypatingai nacionalinėse res
publikose. Čia įsigali dar vienas 
demoralizacijos mechanizmas. 
Ideologinio atžvilgio sumetimais 
SSSR-j e ne visos nacijos turi 
vienodą galimybę darbuotis mo 
ksle.

liniukai, valdomi mokslo, visuo 
menės ir politikos atžvilgiais. 
Antrojo punkto išvada yra ta, 
kad valdžia kiekvienu momen
tu yra pasiruošusi išvyti iš mo
kslo kiekvieną tyrinėtoją, kuris 
pasirodo jai nepakankamai val
domas. Valdomo mokslo princi
pai nėra kažkas specifinio: ko
munistinis režimas lyginai taip 
pat nusikratė literatūra ir me
nu, pakeitęs juos valdomu menu 
ir valdomą literatūra. Betkurios 
srities mintijimo pavaldumas 
(o ne tik politinės, kaip galvo-

komunistinio režimo principas.
Apie metodus, kurių pagalba 

mokslas pakeičiamas krašte val
domu mokslu dalinai pasakyta

fią. Štai ką reiškia būti Sovietų 
Sąjungoje instituto direktorium.

Nemoralybė, tarnybų grobsty 
mo tendencija ir noras šias tar
nybas panaudoti savanaudišku
mo tikslams guli, kaip mes ma
tome sovietų mokslo pačioje
struktūroje, jo priklausomybėj Nacionalinių teisių nelygybės 
partijos organams, jo atitrūkime padėtyje nacionalinės respubli- 
nuo universitetų jaunimo, už- ^ose labai paplitusios klastotos 
daroje karinio charakterio moks j (falsyvos) disertacijos. Jeigu su 
lo tiriamųjų institutų adminis-, bjektas mokslui negabus, nepa- 
tracijoje. Antras amoralybės šalf jėgus ir nenori dirbti, o .visas 
tims yra SSSR mokslo korpora- jėgas eikvoja tiktai ? kad pasts- ■ 
cijos uždarbių sistemoje. Jau- tūmėtų karjeros linijoje, tai sau-

jėgus ir nenori dirbti, o visas

šaudymai, uždarymas jų ka- 
Įėjimose, o taip pat trėmimas 
jų į emigraciją Gal būtų griež
čiausias tokio susidorojimo pa
vyzdys yra bado mirtis Sarato
vo kalėj imel^43 metais, stam- 
biausio rusų biologo, viso soyie 
tų žemės ūkio mokslo organiza
toriaus Nikalojaus Vavilovo. 
Bet panašių pavyzdžių galima 
būtų pateikti šimtus ir tūkstan 
čius. Dabar apie tyrinėtojų su-

nesmo mokslo bendradarbio be iš jo kaip mokslininko vals 
mokslinio laipsnio uždarbio mo tybei nebus o čia nedirba tū^ 
k ėstis Sovietų Sąjungoje apy- kstančiai ir tūkstančių rješim- 
tiknai yra lygus 100 rublių tys. Sovietų' tikro vės? <paradok- 
Mokslo kandidatas gauna apie 3 krašto partijos
kartus daugiau. Iš šimto rublių vadovavimui tiktai tokio. ,yioks 
net vienam žmogui išsimaitinti Į lo jr tereikia- "
neįmanoma, o su šeima juo la-. Pasiremdamas^ trisdešimties - - 
biau. Reiškia, reikia rašyti diser me^ šio kkHšmki tyrinėjimu,

tybei nebus O .čia nedirba tū *
<
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kui daktaro. Reikia rašyti net ir - tai, iįs dabariSŠS5RTje yra Žnbr* • 
tuo atveju, jeigu nėra nei idėJ^ m6k^;:toHj"nSa- 
jos, nei talento, nei noro. Kitaip gsypv mokslų akademĮjojėj 
amžinai būsi elgeta. Ir štai ei-ų Medicinos niok^ų .al^dęnįljojėį

gijus Kovaliovas^ -fizikas tJuri-
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Boeck oa he aebad at jonr 
t SCt KlHfiJt io £afie or local Irynrv ti

borantas-ch emikas, , mokyIrios 
mokytojas pradeda karštiligiškai 
ieškoti mokslo temą, mokslo va
dovą. Visi rašo disertacijas, vi
siems būtinai reikia jas apginti,, 
kaip nevykęs darbas bebūtų

Disertacijų vaikymas, o tiks
liau aukštesnio atlyginimo už 
darbą gimdo daugybę etinių k on 
fliktų: papirkinžj imu, piktadar 
rybių mokslo tarybų užkulisiuo
se,1 įskundimų. Labiausiai įgudu 
sios asmenybės praplėšia visus] 
uždangalus ir įsitaiso duoningo- 
je vietoje, negebantieji, tegu 
net ir talentingi žūsta. Moksle 
vyksta blogos kokybės atranka. 
Šios atrankos rezultat sovietų 
moksle visur sutiksi žmones ne 
savo vietoje. Prigimtiniai bąrme 
nai ir komivujažeriąi vadovauja 
laboratorijoms ir katedroms, vi-, 
butiniai vertelgos tampa instil 
tūtų vadovais. Apie kiekinę šio 
proceso pusę galima spręsti iš 
tyrinėjimų grupės sociologų, kų 
rie apklausinėjo naujasibiriniam 
Adadem. miestelyje didelius kon 
tingentus tyrinėtojų atėjusių 
į mokslo institutus iš įmonių, 
iš poliklynikų ir vidurinių mo
kyklų Į klausimą, kodėl jie pa 
sirinko mokslą, apytikriai ap
klausinėtų trečdalis prisipažino, 
kad ypatingo patrauklumo į mo 
kslą neturėjo, bet “nuėjo į mo
kslininkus” iš materialinių su
metimų. šios žinios atitinka 1967

muose institutuose žydi tatai, 
ką aš pavadinčiau: /baidomuoju į 
mokslu”. Valdomas mokslas ii-į

visiems Rytų Europos kraštams, 
Kinijai, Kubai ir* aplamai*"bet- 
kuriai valstybei su totalitarinių 
komunistiniu režimu.

Valdomojo mokslo pagrindan

mus ■ SūbMtay j 
niu ir socialiniu ątž\ ”

daurai

daba£ keičk^sav^^Eų^Bon^.

r
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Amerikoje Naujiems Nariams Įrasyffl978
nu Specialus Vajus ' ’ į

Susivienijimas kviečia visus geros valios, lietuvius ir jjj draugu* 
įsijungti į SLĄ narių šeinio įr pasinaudoti šiq VAJAUS, ijigvūio-. 
mis įr privilegijomis. •

Norime atkreipti įr esamųjų Swvienijimo n<uiy dėmesį, kad įr 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleistį šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraudomis. - . ,

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, nei 50% KUO* 
LAIDA nuo pirmųjų metų rp etiniu mokesčių.

■k Apsidrausti galimą iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei
katos.

k Aplik an tai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo 51^0 
iki $5,000. .

k Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $l,00Q arba 
$2,000. '

★ Per šį Vajų galimą pasirinkti sekančius apdraudę plan na ■ 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole PXfrY-1)
Viso Amžįaųs-Mokamą tik per 20 metų (2Q Pgy^ient 
LifeV-2) 7 “T-; :
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment V^X)

k Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ąp. 
draųdų vertybės (Cash Surrender ir Paį^-Ug V^ie) 

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VĄJĮJĮ 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA flrganira.fr>. 
rių ar Finansų Sekreterų. Taip pat galima kreiptis ir į Susivieniji
mo Centrą:

Lithuanian Alliance of America ‘ ’ ' /
307 W. 30th Street
New York, & Y.10001
Tel. (2J2) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite Širvo ghgimp dąfą (mėąeaį. 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jums būs r>ranpž|i g^. 
draudų mokesčiai
 '■ ' • ■
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Jc&Įaš- YAiacNAs
I SUSIPRATIMAS, MES ĮR VADOVAI
į Uetuvos Saulių Sąjungos įs- Jis pats sakosi, pranašo, ku- 
leigėjas,’ didysis lietuvis, tikras riuo tauta tikėtų, eitų su juo ir 
$avoLtąutps sūnus, Vidas Put- tokiu būdu išliktų stipri dvasia 
Žiliškis -Pūtvis,jausdamas ar- ir užtikrintas jos atsparutyiinpkia -Pūtvės,jaudamas 
tėjaricią mirtį, labai buvo susi-imas.
^ięlojęą tautos ateitimi. Jis daž-{ Iš tiesų, būta lietuvių, net ir 
nai ^sakydavo, o pakartotojo j pranašų. Maironis ir kii didieji 

išpranašavo tautos atbudimą ir! 
atgimimą, bet vargu nurodė tik ] 
rus kelius, kuriais tauta turės 
eiti. Man atrodo, kad Pūtvis tik 
to ir troško.

Kaip matome, V. Pūtvis ne
surado keletos tikrų asmenų iš

prięš pąt mirtį fsavo sūnui Sta
niui? ant kurio rankų Jis mirė: 
^‘Vienintelis > Lietuvos išgany- 
•tnasl tai tautinės idėjos gimi
mas. Jai ji/negims, tai Lietuva

M nęsū pranašas, bet tą
udėją aįškĮąi matau, tik negaliu .
|os įvykdyti. Turį gimti pra-tkurių galėtų sudaryti komisiją 
jaašae. ;O kol jo nėra, tai reikia {besirūpinančią tautą įstatyti į

jai prideramas vėžes, kad 
tauta, pajustų, kas ji 
ir amžiams įsisąmonėtų 
vo aš, su visais dvasiniais ir 
kultūriniais, sukurtais praeity
je ir kur lamais dabar, tur
tais.

Mums šiandien gal atrodo 
_z. {keistoka: kaipgi, toks asmuo, o

V Vladas Pūtvis pasitraukė am 1 nesurado tik kelių, tą kelią vis- 
lįnyįjėn 19^9-tąįs rpetais, taigi J pusiškai suprantančių ir tautos 
kacfe Lietuvos Nępriklausomy-į dvasią jaučiančių

jau buvo pradėjusi žydėti, O vis dėlto, daug tiesos tuo- 
sukurtą švietimo sis-jse žodžiuose, ir apie juos šiųdie- 

tęmą, taūtihis. auklėjimas buvoįniame tremties gyvenime ne 
ąkiėpnįte skiepijamas atžaly-j pro šalį pagalvoti, ypač kai
3aūį pats .mažumos. akis bado žiauri tikrovė, kad
*. M^tyt, Pūtvis suprato, kad nutautėjimas veržiasi mūsų tar 

kad reikia ieškoti tik- pan ne metais, o dienomis, triu 
ręsnįų kelių, reikia ieškoti,kaip Skindamas ir tas sukurtas tau-

^udaryti grupę, dirbančią tau
tos įdėjai, reikia sudaryti tau
tos židinį. Toji grupė paruoš 
kelia pranašui ir laikinai gali 
Atstoti pranašą. Tokią grupę aš 
stengiausL sudaryti, bet tuo tar 
pii tai man nepavyko...?’ (Vla
das putvinskisPūtvns, Čikaga, 
1974, m?).; • \ .

Jiui iŽ pats . mažumos.
t. Matyt, Pūtvis suprato,

ji 
yra

MAGDALENA STANKŪNIENĖ Ganykloje (Grafika)

tos vertybes, išmušdamas iš tau nėli. Pagaliau sužlugo taip, kad 
tos dvasios, dažnai jau duoda-1 net prarado nepriklausGiny- 
inas pirmenybę ne savai garbin bę.
gai senolių kalbai, bet sveti-1 Ir ar kaltas kas 
inai, nors ji būtų ir geriausia,’kas kitas, tik mes 

musų bočiai, nors 
vo už laisvę, kaip 
reikšme, tačiau

; ; PĘ. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJIINOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO-

- ^O/ lHSUOMSNtS VEIKfcJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MINTYS IR DARBAI. 259 psL, liė&ančius 1905 

t- i r- Jneai kryktai; Jablonskio fr Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
■ ' t -» rtptnfntį ------------------------------- ;___________jr.OO į

DANTYS, jų priežiūra, aveiiata ir grožU. 
vietoje .94.00 dabar tik

J -pk :b. —_______________________
pr* jį—KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMCNtS.
Y-j š įį Europą Spūdžiai. Dabar tik  ____

pef uŽdsekytl atriuntu* čekį arba money orderį pria 
eierįiįflei kaitfe*'prideda nt SOc. persiuntime išlaidoms.

j
S2.0C ;

$2.00

ITSt.-8* HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W608

gražiausia.
Prašau nesuprasti manęs klai

dingai, Gerbiamas Lietuvi Skai 
tytojau! Aš esu už tai, kad rei
kia mekėti daug kalbų, o la
biausiai tą, kuri yra gyvenamo
jo krašto kalba. Bet tai nereiš
kia, kad savąją reikėtų pasta
tyti pakopa žemiau ar iš viso ją 
užmiršti, net jos gėdintis_

Tautos ir valstybės istorija 
mums prikišamai parodo ir mū 
su tautos ir mūsų valstybės silp 
liejimą šimtmečių eigoje. Min
daugas sukūrė valstybę, su
prato vieningumo reikšmę tau
tai išlikti. Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis, galiausiai, Vytautas 
Didysis ir kiti nužygiavo Min
daugo pėdomis. Valstybė išsi
plėtė nuo Baltijos iki 
jūrų, — ir kas iš jos 
kaip ji pradėjo nykti

Juodųjų 
liko, ir 
ir silp-

NAUJI ENL'
PIKNIKAS

kaip karia
si! prato jos 
pasidavimas 

!svetimiesiems ir jų kultūrų ne
sulaikomas plitimas išmušė 

I ta u tą iš savų papročių,
kalbos. Tiesa, spyriavosi ir gy
nėsi lietuviai, meškenomis ap- 
sisisiautę ir ragais galvas pa
puoš ypač žemaičiai, stengėsi 
neprisiimti svetimybių, bet ne
pajėgė atsispirti.

Štai išryškėja klausimas: ko* 
dėl ne lietuviai užkrėtė savo 
kultūra svetimuosius, bet sve
timieji ateiviai lietuvius? Ko
dėl svetimieji visokiais būdais— 
ugnimi ir kardu — piršte piršo 
savo, o lietuviai net gal vote ne
galvojo savąją kultūrą, tautinį 
savitumą, kitiems primesti.

Taip atrodytų, kad, vis dėlto, 
lietuviai buvo ir tada savo dva
sia silpnesni už kitus. Kitų tau
tinis susipratimas turėjo būti 
stipresnis.

Tur būt, dar prisidėjo ir tai. 
kad daugumas kunigaikščių ir 
bajorų savo kiemuose nevarto
jo lietuvių kalbos, tikriau, jos 
nelaikė pagrindine, o lietuvių 
kalbą vartodavo tik privačiame 
gyvenime.

o mes jų? Kada išgirstame jau 
nimą dainuojant dainas, tenka 
išsigąsti. Jaunimėlis negali ži
noti, jis sako, kad tos dainos 
lietuvičkos, o tuo tarpu jos vi
los persunktos slaviškomis spal 
vbinis. Tiesa, ne visos.

Jeigu dar pridėsime gyvena
mojo krašto įtakas, lai mūsų 
amžius tikrai nebus perdaug il-

net iš gas ir šiame krašte, nors čia 
niekas neverčia atsisakyti nuo 
savo kultūros ir savo kalbos.

Rugsėjo 10 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER ĄVNENUE

*L - Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.
• 'fp‘»* . < *< •

. ą yĮši lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti t pikniką.

Rėmėjams bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos .

talentu ir rinčių autoritetą, suprantam 
ui išvedė lietuvį čių, ką reikia daryti, jaučiančių 
ę. Būtų padaręs tautos dvasią ir gyvenančių ta 

mio persidirbi- dvasia ir savo tautos kultūra.
:mo I 

krašte
\ iena 

i gyvenimo die-,
. konstitucijos 
ir kalbas apie 
pasirodė, kad

i nenori nešioti 
palvų, pažymin- 
umą”....
kti. būtina paai-
> esc rys yra kaži 

mierietės, paties kun. Staniuky 
no įsteigtos tuo tikslu, kad jos 
mokytų ir išmokytų lietuvius 
vaikus lietuvių kalb s ir pri
pratintų prie lietuviškumo šia-

Kun. Staniūkynas, 
milžinas, supranta

ma, labai pergyveno toki sese- 
ji'ii pasisakymu.

Kun. StarJukyDui palikus su 
sirinkimą, kai kurios seserys 
susiprato negerai pasalti tįsios ir 
sukruto Staniukyno ieškoti. 
Greitai pasitari tįsios kelios se
serys nubėgo Į kapelioniją, no
rėdamas kiek sušvelninti neina 
lonų įspūdį. Didžiausiam savo 
išgąsčiui, pravirusios kapelio- 
nijos duris, jos išgirdo garsų 
raudojimą. Įbėgusios į kamba
rį, jos panitė savo kapelioną 
užsikniaubusį prie stalo. Apstu! 
busios nežinojo nė ką : 
Viena pagaliau išdrįso i 
čiau priėjusi, paklausė: ‘tėveli, 
kas Jums?’ Ir tarsi jų nematy
damas, sujaudintu vos girdimu 
balsu jis kartojo: ‘ar tai tam, 
ar tai tam aš pašvenčiau visą 
savo gyvenimą?’...?’

Tokių pavyzdžių galima pri
rinkti šimtus. Jie byloja tą pa
tį: mums trūksta vadovų, tu*

Sumini

ir (Jaugiau, 
mo ir susi 
išlikimu

-vst

čhj jų lietuviški
Aiškumo dėli

lietuvišku kaip pat, mokančių kalbą. Gal 
jaunas1 jie ir neišgelbėtų tremties ar iš 

ištrauka eivij s nuo visiško nutautėji
mo, nes mes patys ne visuomet 
susivokiame visokiose painia
vose, neretai pačių kai kurių 
vadovų sukurtose, — liet gy
vybe prailginti būtina ir gali
ma. Anot Pūtvio, pranašo ir da 
bar, tur būt, nėra, o tokią ko
misiją galėtų sudarytLJi mums 
vadovautų, ir mes ja tikėtume. 
Ji galėtų vadintis ir Bendruo
menės vardu, svarbu, kad būtų 
žmonės, kai Pūtvis ar Staniuky 
nas, kuriems visai nebūtų svar
bi asmeniška garbė ar noras 
pasirodyti, kuriems lietuvybė 
būtų gyvenimo tikslas, o ne 
priemonė kokiam kitam tikslui 
siekti, kad jie savo tautiniuose 
įsitikinimuose būtų tvirti kaip 
stulpai, kai ąžuolas drūtas prie 
Nemunėlio!

P. S. Ištraukos iš kun. Staniu 
kyno minčių duotos iš dr. A. 
Kučio monografijos “Kun. An 
tanas Staniūkynas”.

sakyti.
ir, ar-

Leiskile apversti plokštę kita 
puse i viršų: ar mums teko ka
da girdėti, kada Vytautas Didy
sis žirgą girė J uodo joj j ūroj, jis 
ii jo kariai palydovai būtų už
krėtė savo tautos dvasia ten gy
venančius? Aišku, ne, nesąmo
nė taip galvoti. Tik norėjau pa
rodyti, kad mūsų garbingai 
tautai trūksta ko, ir tą garbin
gasis lietuvis V. Pūtvis buvo pa 
stebėjęs.

Is gana senų laikų, matyt, lie 
tuvis buvo linkęs svetimą dau
giau vertinti už save, o paskuti
niais šimtmečiais dar paryškė
jo, ypač, po baudžiamos laiko
tarpio. Lietuvis buvo priverstas 
lenkti galvą prieš svetimą po
ną, ir dar iki šiol negali to at
sikratyti.

Norėčiau parodyti dar vie
ną pavyzdi. Didelis Amerikos 
lietuvių veikėjas kun. Antanas

Slavizmas. Atėjo ir įsiveržė, 
kokiu nors būdu privertė anks
tyvesnį lietuvi ir dabar mus, pa 
skutinių laikų atsiradusius tūk
stančius mylių nuo slavų bran
duolio, prisiimti jų įtakas (kal
boje, dainose, tautiniuose šo
kiuose, net valgyje — atsipra
šau, — tai taip pat tiesa, tik 
paskutinė įtaka gal mažai pa
vojinga, nors kai kurie mūsų 
vadovai prieš pora dešimčių 
metu ir skelbė, kad paskutinis 
nutautėja—pilnas) ir, nors esa
me ruskių ir pavergti, čia ne
pajėgiame atsikratyti tomis 
svetimybėmis ir jaunimui pa
rodyti tikrąjį tautiškumą....

Prašau pasakyti, Mielas Skai 
tytojau, kodėl taip yra. Kodėl, 
pavyzdžiui, ne rusas ar lenkas 
pasisavina mūsiškius papročius,

ENERGY 
WISE

Change the oil and " 
filters every 3,000to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

2 Momentum’ Tablets 
as powerful as 8 Doan's Pills!

Before you take Doan's Pills for 
muscular backache, remember this: 
there's as much pain reliever tn just 2 
MOMENTUM Tablets as in § Doan's-’ 
and that s a dose you'd never take? 
There s no stronger medication you 
can buy without a prescription than 
MOMENTUM Muscular Backache For
mula MOMENTUM Tablets reduce pam 
and soothe inflammation so muscles 
loosen, you can move more freely m min
utes Remember, for relief of backache 
pam. just 2 MOMENTUM Tablets give you 
the strongest medicme possible with
out a prescription. Take only as directed.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmins*, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykis 

spražymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražia! išleista. 
150 psL Kaina $2^0.

Dr. Juozas 5. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
antrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
<sL, kainuoja $2.00. . »

Dr. Juozas B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybėj ir jos kaimynu istoriją. 
Zll psL Kainfe $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šip knygą yra tinkamos dovanos J vairiomis progomis. Jis Ir 
titas knygas galimi įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiimtus čeki ar 
piniginę perlaidą.

173S South Halstad Stmt, Chieu®, E. 5M83

Taupykite dabar
pas mus

S310

luta dldtUM darbiu. Pirma, jie ja
ded* Jumi puiektl įsmenlikni jūrą 
uiiimojimui. Antra, jie padeda m- 
kvrti geresnę apylinkė* bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Bantaupoi, padėtoi prieš 10 mtae- , 
alo dieną, neU nuoiimčiiu nuo mė
nesio pirmoi dieno#.

Išduodami Certifik&tai, kurie ne- \

I 
palūkanų, priklausomai nuo įdėto*
8 urnos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelė* ųskaitcc 
■'eša

UNIVERSAL
SAVINGS A IOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halitod St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮrtelrU 1928 m*t*l*. T< 421-8070
Į»t*Lro« pletnoM intorooMlUm* p**t»tyu.

— MAiuiBNOK CMtCAM «, IU, Jue»daya Augusi £4 1971
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vežtas į aerodromą, o kiti čekų ministerial suimti ir iš
vežti į Pragos kalėjimą.

Sovietų karo lėktuvan įsodintas čekų premjeras A. 
Dubčekas rusų buvo išvežtas. Kur jis buvo išvežtas, nei 
vienas čekas nežinojo. Čekosolvakijos prezidentas Svo
boda teiravosi apie premjero Dubčeko ir kitų ministe- 
rių likimą, bet tikslių žinių jis negalėjo gauti. Tik vėliau 
paaiškėjo, kad premjeras Dubčekas buvo išvežtas į Pie
tų Lenkiją, iš kurios sovietų karo vadai vadovavo Čeko- 
•Slovakijos invazijai. Rusų karo vadams buvo įsakyta 
naudoti karo jėgą čekų pasipriešinimui palaužti, bet nie
kur tos jėgos nerėikėjo naudoti, nes čekai nesipriešino 
šiai sovietų, Rytų Vokietijos, lenkų ir bulgarų invazijai 
Iš Varšuvos pakto valstybių tiktai Rttaunija atsisakė 
siųsti savo karius į Čekoslovakiją ir nišai nedrįso pa
laužti šio rumunų pasipriešinimo.

Vakar rumunų prezidentas Čėausescu, atsisveikin
damas su kinų premjeru Hua, rado reikalo jam primin
ti, kad Rumunija atsisakė siųsti savo karo jėgas į Čeko
slovakiją, nors buvo daroma labai didelis spaudimas į 
rumunų vyriausybės narius ir karo vadus.

Sovietų karo jėgos pakeitė čekų laikraščių redakto
rius ir radijo stočių pranešėjus, bet jie neturėjo gabes
nių žmonių, kurie galėtų išaiškinti Čekoslovakijos ko
munistams, kodėl čekų komunistai nebuvo toki geri, ko' 
kiais buvo komunistai rusai?

čekų žurnalistai turėjo pakankamai duomenų, ku
riais galėjo Įrodyti, kad čekų darbininkai gali paagmin- 
ti žymiai daugiau produktų, negu patys geriausieji ru
sų darbininkai; čekų laikraštininkai galėjo įrodyti, kad 
čekų laikraščiai Įdomiau redaguojami, negu sovietinės 
paklodės; čekai galėjo Įrodyti konkrečiais duomenimis, 
kad čekai daugiau skaito “supavasarėjusią komunistų 
epaudą” ,negu rusai skaito Pravdą ir Izvesijas, bet jie 
negalėjo įrodyti, kad Rusijos komunistai buvo protinges* 
ni ir galėjo paruošti geresnius potvarkius, nes tokių da
lykų jie nemokėjo padaryti, čekų studentai į Pragos uni
versiteto aikšte atšliaužusius tankistus tiek svilino, kad 
jiems buvo maloniau prakaituoti karšto tanko viduje, 
negu bandyti pateisinti invaziją į Prahą. Bulgarai, ven
grai ir net lenkai gėdijosi įsiveržimo į Čekoslovakiją,/ 
tartum čekai būtų buvę naciai ar fašistai.

Moralinis Spaudimas į Maskvą buvo toks dideli^; 
kad ji pati jau nenorėjo kalbėti'apie invaziją į čekoslo- 
ivakiją. Ji bandė sudaryti naują čekų komunistinę vy- 
Jriau'sybę, bet be čekų prezidento ir premjero' fąi btivb ri|-

,vą naujoms deryboms, bet šis su,;BręžH|vil'visai nėn^- 
irėjo kalbėti, jeigu nebus į pasitarimus atgabentas Ale£- 
■Sandras Dubčekas. Rusai Dubčeko negalėjo .gabenti ]į 
iMaskvą, nes jis sumuštas ir kruvinas Miilėjb Piėtii Lėį'
.—J-v’'J ---------- c--------VU-- ------------- x

■'Svoboda nenorėjo pradėti jokių pasitarimų sū Bffežiie- 
vu ir-.kitais sovietų pareigūnais be Dubčeko.. Kai rusai 
vis dėlto rengėsi tuos pasitarimus pradėti, gen. Svoboda 
atvykusiam sovietų pareigūnui pasakė:: — Jeigu jūs 
mane versite pradėti pasitarimus be Dubčeko, tai aš 
Kremliuje nusišausiu... o tada galėsite daryti; ką tiktai 
jūs norėsite.” Kremlius tokio skandalo tuo metu neno
rėjo. Jie apiplovė Dubčeką, gerokai jį api-aišib'jb, nuve
žė į Maskvą, aprėdė nauja eilute ir Už trijų didini atve
dė į pasitarimus.

Šiandieną Čekoslovakiją valdo rusams priimtihžiš1 
premjeras, padalytos didelės pakaitos partijos vadovy-

Liūdna invazijos sukaktis
Prieš dešimt metų, 1968 metų rugp. 21 dienos ank

stų, rytą sovietų transporto lėktuvai atnešė į Pragos ae- 
r 
do į Pragos centrą, vyriausybės rūmus ir komunistų 
partijos namus bei laikraščių redakcijas. Ar Čekoslo
vakijos tuometinis premjeras Aleksandras Dubčekas 
turėjo žinių apie ruošiamą rusų invaziją Į Pragą ir ki
tus, didesnius miestus, tuo tarpu iš autentiškų šaltinių 
niekas nepaskelbė, bet premjeras Dubčekas - buvo nedi
deliame vyriausybės posėdžių kambaryje ir atsakinėjo 
į valstybės pareigūnų' gyvybinius klausimus. Jis visą 
laiką palaikė artimus ryšius su čekų prezidentu gen-j 
Svdboda.

Pradėjus sovietų lėktuvams leisti didžiame Pragos 
aerodrome, aerodromo viršininkas telefonu užklausė; 
kas daryti? Priešintis ■ sovietų kariams, lipantiems iš 
lėktuvu^ ar nesipriešinti? Apšaudyti besileidžiančius so
vietų. lėktuvus,.ar. .jų neliesti? Dubčekas’ 'trumpai.’ir ąi- 

,kiai.įsakė.Pragos...aerodromo....gynėjams,;.Ręsipriešintirį”onf^s daiykas, Gen. Švohbdą riisai'^šivėže į Mašį* 
naujai sovietų invazijai. Tą pat įsakymą skelbė j)remje-^a naujoms deryboms, bet šis su ..BrežHęvu visai nęn£- 

;ras Dubčekas kitiems čeįčų kariams/ ^tokįį4^kymasj 
• buvo^duotas jir&identurą ginančiam- dalįniui irSkariub-'
menėš’štabui'.''Jfemsbuv(j‘Įsakyta paši priešinti, ^igu ___________  _______ ______

j vietų karo jėgos veržtųsi Į prezidentūrą ir prievartaulų^joje/čėkistų rūsyje. Kremliun atvežtaš* prėžjdenSš^

omą galingus sovietų tankus, kurie tuojau pasilei-

Nutraukė bylą
Amerikos žurnalistams

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
teisėjas Lev Almazov, skaudžiai 
nubaudęs Amerikos žurnalistus 
Whintney ir Piper — graeitą 
penktadienį abu buvo pakviės- 
tęs į teismą tolimesniems klausi 
marris aiškinti, bet vietoj naujos 
bausmės jis bylas nutraukė. So
vietų valdžia patraukė teisman 
du Amerikos žurnalistus“, reika
laudama atšaukti Amerikos spau 
doje pasirodžiusias netikslias ži 
nias apie Sovietų Sąjungą ir 
kuris žumanalistams buvo duota 
oficiali sovietų valdžios medžią-

ga, įsakyta abiem žurnalistams 
parašyti pranešimus ir atšaukti 
anksčiau paskelbtą informaciją. 
Žurnalistai peržiūrėjo oficialias 
žinias bet atsisakė siųsti laikraš 
čiams, nes jie buvo įsitikinę, 
kad žinios nebuvo tikslios. Jei
gu jie siųstų savo laikraščiams 
netikslias žinias, tai elgtųsi prieš 
savo sąžinę. Nei vienas žumalis 
tas neatvyko į teismą, bet teisė
jas visus nustebino, pareikšda
mas, kad jis tolimesnes bylas 
nutraukiąs. Jis buvo pasiryžęs 
priversti, žurnalistus paskelbti 
atitaisymus, bet vėliau pakeitė 
savo nuomonę, nes šitas reikalas 

spaudoje jau buvo aptarta. Lai-

kraštininkai sumokėjo po $3,424. 
— ūž teismo išlaidas, ir asmenis 
ką 73 dolerių bauda.

Prezidentas Carteris tarėsi 
su George Meaney

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Carteris pasikvietė į 
Baltuosius Rūmus George Mea
ney, Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininką ir aptarė su juo 
visą eilę darbą ir atlyginimą lie- 
iančių klausimų. Santykiai taip 
abiejų vyrų buvo gana įtempti, 
bet, atrodo, pasitarimas reikalus 
šiek tiek sušvelninęs. Meanėy pa 
tenkintas, kad prezidentas pajė 
gė išspręsti kelis algų klausimus 
ir imasi priemonių : ėne'r^įos 
.Izlancnm o —-- *•-[beje, bet čėkai nepadarė.didesnės pažangos negu rusai. 

P'ūbčekas buvo išvarytas į Pilseną tylėti ir valdžios so’ 
jdą prižiūrėti,, Dubčeko: pąrtijpn priįmti dirbtuvių vedėr 
jai ir geresni darbininkai iŠ partijos buvo išmesti, atš- 
Jkąitorpybjė.su rusams gaminamom prekėm klastojama, 
įėf Čėkai dirba daug lėčiau, negu- jie: dirbo , prie Dubčė- 
įkb. Dabartihiš premjeras Buvo ^priverstas prašyti: komd-: 
ąiištų partijos-centro komitetą.. leisti priimti į partiją 
■tuos darbininkus, kurie kartu su Dubčeku buvo iš paręh 
į'os išvaryti. Bė jų čekų gaįnyba nepagerės.

Buvo skelbiama, kad invazija j Čekoslovakiją apsi- 
Įėjo be aukų. Qalnhas daiktas, ka dtbje operacijoje nežū
to rusų, bfet lietusiai žino, kad Į Lietuvą būvd pargaben- 
įi...keli. karstai. raudonarmiečių,. dalyvavusių Čekoslova
kijos invazijoje. Tie raudonarmiečiai buvo lietuviai,! 
mobilizuoti Į sovietų karo jėgas.

Hua Kuofengas, atsisveikindamas su rumunais, pa
gyrė juos, kad jie nepasiuntė savo karių Čekoslovakijos 
invazijom Jis džiaugėsi, kad tdda rumiihai pasipriešino 
sovietų prievarta.! ir p'Starė ateityje stipriai! priešintis.

Jeigu kiltų karas tarp laibojo pasaulio ir sovieti- 
riės imperijos, tai Čekoslovakija būtų pati silpiausioji 
sovietinė grandis. Yra pagrindo, manyt,, kad yra- kelios 
Kitos Silpnos grandys.

naujumu emeMo ą ftt. AGguit Žl, 1978

(Tęsinys)

prezidentą.
Neilgai -čekų premjeras Dubčekas galėjo skelbti pa-' 

skutimus patvarkymus/ liečiančius nesipriešinti . sovietų 
karo jėgoms. Prie vyriausybės rūmų atšliaužė trys tan
kai,, ir žinovų vadovaujami, sovietų karininkai susirado 
kambarėli, iš kurio premjeras Dubčekas palaikė ryšius 
s uvisomis čekų karo jėgomis. Rusus Į minėtą .kambarėlį 
atvedė čėk^š; tarnaujantis sovietų karo jėgoms. Kartu 
su Dubčeku biivo keli kiti jo kabiento ministerial, o li
kusieji ministerial svarstė Įvairius valstybinius reikalus 
gretimam posėdžių kambaryje. Sovietų karo jėgų virši
ninko vardu premjeras Dubčekas buvo areštuotas ir iš

L. VENCKŪS

Aftiindji Anglija

žmonės tokius ‘‘čipsus” valgo ne tik su žuvim, 
Jie tinka ir su kiaušiniais ir daržovėmis. Tai pigus 
ir maistingas užkandis labai parankus fabriko dar
bininkams, kurie pertraukos metu negali ilgai lauk
ti ir gaišti. Gipsinėje bulvės jau iškeptos arba tik vos 
iš taukų išgraibytos, dar karštos supilamos į popie
rinį maišelį. Kas mėgsta, užsiberia druskos, užlaši
na acto, užbarsto pipirų. Kad bulvės ir žuvis neatvė
stų ir kad per ploną popierinį maišelį neprasiverž
tų taukai, porcija suvyniojama dar į seno laikraš
čio dvigubą lapą. Gatava, neškis.

Vakarais, grįžtant iš pasivaikščiojimo ar iš ki
no teatro ypatingai jaunimas sudaro ilgas eiles prie 
čipsinių. Augesni parsineša po porciją į namus ir 
pavalgo prie stalo, nepamiršdami užsiplikyti savo 
mėgiamos arbatos, kuri dagiausiai baltinartia. Ta
čiau jaunimas čipsą valgo eidamas gatve.imant pirštais 
iš suvynioto laikraščio.

Mes, naujai į sį kraštą atvykusiėji dypukai iš 
pradžių tai laikėme nehigienišku ir blogu įpročio el
gesiu. Bet matydami tą patį vaizdą per eilę metų, 
apsipratome ir netrukus patys panašiai elgėn-ės.

Kiekvienos tautos žmonės turi savo specifinius 
patiekalus, savo įprastą skonį ir pagal jį gamina 
sau maistą. Mums europiečiams, bent pradžioje, ang
lų valgyktobffe gamintas maistas atrodė labai hėsko- 
ningas. Nesvarbu ar lai mėsa, bulvės ar daržovės — 
viskas verdama be druskos ir be prieskonių. Tik ant 
sla’o netrūksta vi okių padažų, niuštardos, acto, pi
pirų ir stipresnių prieskonių iš tolimųjų rytų, kurie

mums pradžioje buvo stiprūs ir neįprasti.
Dažnai pasiilgdavau savo gomuriui iriėgiainį' 

rūkšeių kopūstų, barsčių, juodos ruginės duonos, d’eš^ 
ros arba kad ir tokios paprastos silkės. Pas anglus 
tokių dalykų neužtiksi. Tik didesnėse delikatesų 
krautuvėse, žydų ir kitų svetimtaučiif, valdomose, 
galėjome lokius “skanėstus” užtikti.

Anglai prie juodos duonso, dešrbs ir raugintų 
kopūstų nėra pripratę. Kai mes vasaros metu pirk
davome daugiau pieno, jį tyčią raugindavome, bri
tai apskirbusio pieno bonkas išmesdavo į šiukšlių dė
žę, sakydami, kad toks pienas sugedęs, supuvęs. Bi
jodavo nusinuodyti.

Karo melu visoje Britanijoje veikė maisto kor
telių sistema. Viena iš pagrindinių norniuctų prė- 
kų buvo mėsa. Britai avienos mėgėjai, bet jos nėvi- 
suoniet buvo galima gauti. Mėsos trūkuhias buvb 
kompensuojamas įvairiomis dešromis, kubas buvo 
galima pirkti be jokių kortelių. Deja, taš britų ne
džiugino. Jie dešra neskaito mėsos produktu, tik pa- 
kaitald, ir dešrų retai tevartoja.

BRITŲ ŽEMĖJE.

Pirmąją naktį pernakvoję britų žemėje, sekantį 
rytą jau anksti keliame. Po ilgo laiko ilsėjomės, kdd 
ir ne minkštose, bet švariai paklotose lovose. Pačios 
lovos daug patogesnės už Seedorfe ar kitose Vbkiefi- 
jos stovyklose turėtus guolius. Nor$ būtiį gera Hdč 
pagulėti, bet reikia ruoštis pusryčių. Po to jau vyk
sime į mums paskirtą vietą. KoJ ją pasieksime, nebM 
kur pavalgyti. Todėl po pusry čių einarit iš valgyklos, 
kiekvienas iš mūsų gauna po keturis genis sumtišH- 
niiis kelionei. Mes savo globėjais patenkinti. Rūpi
nasi jie, lyg motina vaikus į mokyklą išleisdama, ar 
ba lyg gera žmona savo vyrą į darbų išlydėdama;

Iš Hull stovyklos į geležinkelio stotį vykstame 
autobusais. Jie dviejų aukštį ir tdi tndtiiš ndiijifena. 
Trhukiriiū važiuojame į DdilSašler. Vlžiuo0hiril ste- 
birrie pto langus mums šį syėiirtią kraštą. SkiHuihas 
hėmažas. Dar taip neseniai matėme Vokietijos lau
kusi Ten kiėkviena žemės pėda išnaudojama; Apdirb
ta; apŠčtd; apsodinta ir nušienauta. Anglijoje pa
ilsi geležinkėlid bėgius iš abiejų pusių platus ruo
žais žehiės gal dešimtmečiais žmogaus nešienautas. 
Žemė sukritusi, krūmai visaip išsikeroję į visas pu
ses; auga kaip jiems patinka. Kam būtų dernokrati- 
jo kraštas. Net ii* gamtai leidžiama gyventi ir vysty
tis be jokių varžtų.

l^avažitiojarhe didoktlš dobilų laukus. Ganosi 
galvijai. Dobilai jienis siėkid iki pi’vų. Gyvuliai dau- 
gtaii išriiindžiojd, nė kaip suėda. Lietuvoje ar Vokie
tijoje tokie dobilai būtų plaunami, bet Čia tas nie- 
kaiti iiefūpi. Tai matydami prieridnią išvados, kad 
vietos ūkininkai arba turtingi, arba blogi gaspado- 
riai, kad šitaip šeimininkauja.

Apie vidurdienį išlalpinaitii iš traukinid. Vėl 
iyitatAriiė autobusais. Nuo Sežilby Nottinghamo 
Krypt irti. Netoli Newark rrliestetid privažiuojame 
vViįįšfey stovyklą. Per karą ji Buvb stmeriklečių la- 
fcūhų adįy vhta, dabar jau tuščia. Pastatai, kaip ir 
Mdll pėrbinšmoie stovykloje, banguotds šfcardos pus 
bačkČs fbrrdos barakai, išrikiuoti keliomis eilėmis. 
Kiek atokiai ndo jų įrengtos prausyklos, skalbyklos 
su šiltu ir šbitu Vandeniu jr pastoguriio tfėtbš. Visai 
arti stovylklbs yra neni^S^’^wxfVomas $u keliais 
tuščiais anga ra iš. kuriuose refkaTttais d&r pastovi 
ffe-ttas kitas, per savaitę atskrendąs lėktuvas. Dar to
liau nuo skkrdihių barakų stovi visa eilė geresnio 
pastatų. Tai a<iministrauijos butinės ir stovyklos 
rentrinė valgykld.

Libanas. įaučiasi > 
į...visų ap[eįsfq§

nb’’ppra<^nfas>jt;Šal&i*-'al Šefes 
pareiškė,.j«kad nėr- 'jiingtrįį^s

nhr Taūtų”atst^v^^n^p.Įįžąde 
ję teikti parama -Libano ka7 
riams, jeigu atsirastoj pavojus, 
trio tarjte dabar tos-p^famos ne
teikia. JAV: prižadėjo įsikišti, 
jei Izraelis ntisistaldytų, bet da 
bar JAV visai nekalba .apie. In
tervencija, bet nieko -nedaro. Li 
bano prezidentas bijo, kad ga
lingosios valstybės - gali > palikti 
Libaną savo likinnii. z

— Vokiečių užsienio reikalų 
ministerij’a padėjo vokiečiu kon 
sulate esantiems teroristams su 
sisiekti su Bilandziku ir išeiti iš 
konsulato. Jie taip nor&įo pa
daryti, Bet:^biic^a jų neilldido.

Atrodo, kad po karo, amerikiečiams išvykus, nie
kas čia nebeg^vefio. Mes piririieji pdkatio gyvento
jai. Apie tdi bddija aukšta žolė apžSę bdžakai ir vo- 
rabnklidi vKiujb. Mus siiskirsto įto dvylika žmonių j 
vieną barakėlį. Tvarkomės kariškai. Išsirenkame ba
rako vyresnįjį, paši skirs tome švaros darbams eilės 
tvarka. Stengiamės kaip galint tvarkingiau ir šva
riau įsirengti, šalia geležinių, bet švariai paklotų lo
vų stovi nedidelės spindelės. Jau pirmąjį vakarą ant 
jų atsiranda Vokietijoje pasilikusių žmonų, vaikų ar 
mergaičių noutraukds.

Pirmomis dietidftiiš \Vigsley Stovykloje visi pa
tenkinti. Valįdrriė ffėt ketiifiš ksriįtiiš dienoje. Mais
tas nepalyginAntai geresiiis kaip Vokietijos stovyklo
se. MaitindniėŠ bendfojė tatgyklojfe; kdriojfe kiekvie
nam barakui {teskirti atskiri stalai.

Po plfthįjįį fitišryčių tVrgšley sto^HVH Ubai 
nusivyJėmė. Bigiant valgyti rtlttttiš fcbvd pasmyla 
palikti ant statų s£^o itšĮvlžlus iš Midi HJgro įriin- 
kuis: šaukšfa, šakūt^, pėilį ir pdoftuk^ .Štai tau! 
Ten mums sdkė, bad galėsime jdbš pišitaikyti kaip 
savo nuosav^Bę, d čid, vifs tik miins itvitfktfš. kiti 
tą anglų vamžio^ “tidvdrią“ skub^ dfinftl.fe musų, 
šiandin, aną fvyk| b^biiferi^ut, airddb Jbohffiga, kad 
dėl tokio menko da^yktf jahdinomcs. Bet pagalvojus, 
kad mes buvom jdn Hck kartų nuskriausti, apvogei, 
užguiti, tai darosi suprantama. Vien tik pliką gyvy
bę išnešę iš karo verpetų, mums dabar kiekvienas 
mažmožis dttddč tfeHiiigb dalyktl ’turbūt jau toks 
žmogaus būdas, kad jis, kuomet suniekintas, sutryp
tas ir haškrraustas štengiasi dkiMdti, atsitiešti. 
Įsikurti. Be šilo natūralaus insanklo bet kuris ©vis 
per a tiksli žūty Ir gyve&me nebfitfl ptbgrMd.

(Bus daugiau)

Jk%25c4%2585itorpybj%25c4%2597.su


GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ępąęiAVYBt AKIŲ LIGOS 

W«*t 103rd StrM) 
VaLandos pggal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA. LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 įt, T»L 737-5145 

Tikrina akis Pritaiko afrinim ir 
“contact lenses’”

Td.; 562-2727 arU 562 2728

DK K. G. BALOTAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 $0. PuJ«»JU Rd. (Crewford 
Modlcol Building). JeL LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimu 
Jei neateįticpja, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJĄ 

MS-0533

DR. PAUL V, DARGIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

We*tche*t»r Community klinikos 
Medicinos dtrvktono*

1*14 S. Hanhein? Rd., We*tche*tor, 1L.
VAJLAy'DOS: 3—-9 darbo dienom ig ir

M. ŠILEIKIS Eagle Lake, Wis. (Aliejus)

A,A. Zigmas Dailidka
A. a. Zigmas Dailidka buvo 

gimęs ir augęs istorinės Lietu
vos ribose — netoli Lydos. Gim 
naziją lankė Eišiškėse, o uni- 
vertitetą lankė teisių gakul- 
tetą, magistro laipsniu, bai 
gė Vokietijoje. Iš mažens mėgo

VaL agal susitarimą, uždaryta treč j sportą ir visuomeninį veikimą. 
~~ _ ” ]Gimnazijoje, o vėliau universi-

DR.LEONAS SEIBrJTISi 
t i

tėtę, priklausė įvairioms orga- 
nizacijoms^ bet daugiausia vei
kė varpininkų, liaudininkų ir 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gose.

Leidinių Fondo valdybos pirmi naitę ir pradėjo rėplioti kitais 
ninku ir “Sėjos” redakcijos ak- laiptais. Tėvas, susiradęs 38 ka
ringu nariu. libro revolverį, smarkiai suriko,

Nenuostabu, kad rugpiūčio 11 o meška tuo metu nukrito nuo 
d., atsisveikinant, į laidotuvių laiptų. Pro durų langelį tėvas pa- 
koplyčią žmonės netilpo. Kal
bėjo liaudininkų vardu prof. M. 
Mackevičius, varpininkų redak
torius Antanas Kučys, Vilniečių 
dr. šalna ir Lekas, visuomeni
ninkų Jonas Jasaitis. Be to kal
bėjo mokslo ir artimi draugai. 
Visi pažymėjo jo kuklų būdą 
ir mokėjimą su visais sugyven
ti

Liūdesio pilną minėjimą pra
vedė buvęs “Sėjos” redaktorius 
adv. L. Šmulkštys.

Minėjimas baigtas giesme Ma
rija, Marija ir Lietuvos Himnu.

A. a. Zigmas Dailidka mirė 
rug^ųgipūčįo 8 d. sulaukęs 58 
mętų ąmžiaus. Palaidotas rug
piūčio 12 d. šv. Kazimiero lietu-; 
vių kapinėse, sekcija 70, blokas
28, Sklypas 13. j • Seniausias žurnalas Post In

Ilsėkis Zigmai ramybėje, o šei rikes Tidnigar yra Švedijoj, lei 
mąi ir artimiesiems užuojauta, dgiąmas Švedų karališkosios

S. Paulauskas akademijos, pradėtas leisti 1644 
—t------- ' m. Seniausias dienraštis yra Hąr

lan Dagbad Norvegijoje, pradė
tas leisti 1656 m. sausiu S d. 
Yra išlikęs to dienraščio pir
masis numeris.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini KRIKŠČIONIUI

195Q mętais, atvykęs į šį krąš 
tą, kol buvo’ vieną bendruome
nė, aktingai joje reiškėsi. Buyą 
Kultūros fondo Valdybos pir
mininku ir garbės teismo nariu. 
Ilgus metus buvo Varpininkų

INKSTŲ, PUSLiS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
W WEST 63rd STRĘET 
VaL antrad. 1—4 popu t 
ketvirti 5—7 vaL yaį 

; Ofiso telef.: 776-2880 - 
Rezidencijos telef.: 448-5545

1

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

pr*ktiki, MOTĘR J lipei. 
’ Ofim 2652 WEST 5yth ŠhR2ET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. štštadie- i 
ai*!* 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

A ORTHOPEDaS-PROT, ORTHOPED/lS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. M8o. ban- 
dažai. Special; pagalba tjjom*.!

•(Ak* SupporU/ir t t'

MM WM.j63rd St, Chicepc. UI. .60629 
T»lę€i PRotpect 8-5084 r i

PERKRAŲSTYMAI

moving
Leidiniai _ aparauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŽERENAS 

' ’ Tel. WA 75-8063

MOVING
Ąpdriųitn garkriiustymąs 

Ii atstumu.

ANTANAS VILIMAS
376-1882 arba 376-5996

X

RADUQ fEIM0$ VALANDOS
VUoi Parimo* Iš WOPA,

14?0 idL Ą. M.

Lfetuyty kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8^0 iki 0:30l 
*al. nU

V*dė|« Aldona Daukui

Telef.: HEmloek 4-2413

%. MAPLIWQG^ Ą¥i. 
CHICAGO, ILL 40429

Aidžiausia* kailių 
pdsirinklrr.aj (

PM TlejBlnl»d
Uetae) tad ti nik* 9^

NORMANĄ
burSteinj

T«L263-582r

1S6 North Wahaah 
m mam

* — Jd iinote asmenffi, kurie 
gdlėtų iusjsaky{i Naujienas, pra- 
iohie atsiųsti jų adresus. ' Me* 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

leido vieną šūvį meškai į sunu- 
kį. Matyt, kad tas šūvis buvo 
skaudus, nes meška sucypė, nu
virto ir pradėjo trinti sužeistą 
vietą. Tuo tarpu duktė Pam su
riko gąsdinančiu balsu. Meška 
pradėjo strapalioti, o tėvas tuo 
tarpu paleido į dar 7 šūvius. Li- 

i ko tiktai du šūviai, o meška dar 
buvo gyva. Medžiotojai turi ži
noti, kur meškai taikyti, nes įneš 
ką labai retai vienu šūviu gali
ma nušauti.

Meškai nutekėjo daug kraujo, 
ji tapo bejėgė. Prieš porą naktų 
ji buvo užpuolusi kitus vasaro
tojus, atvykusius į tas apylin
kes pamedžioti.

As pritraukiau juo* žmoniškomis virvėmis, meilė* ryšiai*.- — Oxe. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimą] ir ? pre i Škirpai teisingumą ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini- 
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kiiris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

tv. RASTO TYRINĖTOJAI.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

rev^lyeriu nušovė 
35Q sv^ry meškų

CRANE Lake, Minn. — Atos
togų atvažiavusią ir ūkininkų 
kabinoj apsistojusią šeimą už
puolė didelė 350 svarų meška. 
Pirmiausia ji nuėjo į tvartą ir gų bei dokumentų ir leidimų 
bandė pasiekti Sage šeimos 15 J rinkinys visame pasaulyje yra 
metų mergaitę Pam. Užtrenkus Kongreso biblioteka, įsteigta 
jai lubų duris, meška nusirito j į 800 m. Washing!ene. 196D m. 
kopėčiomis ėemyn. Ji priėjo * 
prie kabinos gyvenamojo ir už
darė pravirą langą.

Tuo tarpų pribuvo tėvas ir 
motina. Meška įsiveržė i priėmė

• Didžiausias pasaulyje kny-

APOLONIJA At BARZDUKIENĖ
MARTA DAUKANT

me-

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

birželio 30 d. joje buvo virš 
59.000,000 spausdintų dalykų. 
Bibliotekas namas užima viena 
akrą ir turi net 328 mylias len 
tvnu.

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE ĄVENUE
TęĮ. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
• Mirė 1973 metų rugpiūčio 22 dieną, Amerikoje išgyveno- 60 

-ų • ir sulaukusi • 86 metų amžiaus. ’ :. »/ L- :; ri " 5 ;■? ’

Gimusi Lietuvoje/ Kupiškio visi. Virbališkių'kaime/1 ri t v
• - Paliko nuliūdę: vyras Kazimieras/ sūnus1 Albertas*1 jžmonaJir

anūkas Robertas su žmona ir dvi-proanūkės: Sherri Ąnnę ir Shawne- 
Lynn; anūkė Beverly, dukra Stella su vyru Mat Gibas, -anūkas Gary 

-ir- kiti giminės, draugai ir pažįstami: ' : ; : -
X . e. •

Lai j būna Tau, Apolonija, - lengva šios šalies žemelė-

Liųdi vyras ir visa šeima.
Kazimieras J. Barzdukas

— Federalinis Rezervu Ban
kas skolinamų piniąų nuošimtį 
pakėlė yięnu nuošimčiu. Už sko
linamus pinigus dabar reikia mo 
keti t1/* %.

child's safety
. Walking to th< ichool įm, 

to the playground, to a friend’* 
house, to the xtore — those 
are common experience* a- 
mong »chool-aged children. 
However, walking without the 
proper knowledge of pedei- 
trian lafety often lead* to 
uęędlesi childhood injuries 
and fatalities, warn* T>r.Albert 
H. Domm, child safety special
ist and formerraecficaldirector 
of the Prudential Insurance Co.

Here art baric rules 
which Dr. Donom urges par
ents to impre^ on their 
children:

Walk only 
on tbf side
walk; whets 
there is no 
• lį.Mik 
stay on the 
left ride of 
tharoadfao' 
lag thf on
coming traf- 
fic; cron 
th* street 
In marked

£
Dr. Albert 
H. Domo 

crosswalk*: look left, then 
right before leaving the curb, 
making ąure the way b ęktr. 
Finally. watch for turning 
can and w|I|k quickly yhan 
crossing.

According to Dr. Damm, 
children should far tha 
school bus on the curb m in 
the safety zone, not In the 

v roadway. U discharged from 
the bus In mid-street, thėy 
ahcmld walk In the safety 
xona^o tbe droeawalk' and 
then dirCC^y to the curb. 
When crowing to the opposite 
ride of the street; thshould 
wait until the bus nss movfd 
on, rather than riakx being 
aenght In the Gow of traffic į

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PĄTARHAVf 
MAS DIENA 
IR N£KTL

BALČIŪNAITĖ
Qyv. Arrayo Grande, Cal.' anksčiau — Chicago}e. Hl.

Mirėt 1Š78 m. rugpiūčio'18 d., sulaukusi 81 metų amžiaus. Gimu
si Lietuvoje, Naumiestyje.,,

kaliko nuliūdę: duktė Vera M- Smith ir jos šeima, gyv. Fb-rt Worth, 
Texas, sūnus Joseph L. Yorsis su šeima, gyv. Arrayo Grande, Gal., 
ir Jriti,-giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo motina “ mirusio Leo Ząlalis.
Antracfienį, rugpiūčio 22 d. ' oažnytinėmis apeigomis laidojama 

Arrąya Grande kapinėse.

Nuliūdę lieka:
Duktė ir sūnu^ su šeimomis

tėvas ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street

^CYCLE TIPS
The Right Fuel Does A Better Job For Your Engine

Getting the most out of 
your motorcycle requires 
the use of the right fuel for 
your particular engine. 
While most owners’ manuals 
will give the technical infor
mation about using regular, 
ethyl or unleaded gasoline, 
they ratily go PEI tp explain 
how one differ* from an
other. Also they don’t ex
plain exactly what happens 
in the combustion chamber 
of your engine.

^The experts at Kawasaki 
Motors Corp., U.S.A.,: from 
their Santa Ana, Calif., head
quarters, want you to know 
what happens when the 
engine runs, so you have a 
better working knowledge 
of your bike. This in turn 
will help you diagnose prp- 
bkms and help you keep 
your motorcycle running 
smoothly for many years to 
come.

In a four-stroke engine 
the fuel is drawn into the. 
cylinder from the carbure
tor by the down-stroke' of 
the piston. The piston’s 
upstroke then compresses 
the f^el which is ignited by 
tiU plug, causing the 
compressed fuel mixture to 
ignife and force the piston 
downward, creating the' 
power of the engine.
* hroblemt occur in this

and power, these varying 
compression ratios deter
mine the type of fuel for 
your motorcycle. , 
' Unleaded or premium 
gasoline is recommended for 
most motorcycles and the 
“octane rating” should be 
at least 89, with 91 the pre
ferred rating.

Using the wrong type of 
fuel will result not only in 
poor performance but can 
cause a condition called 
“knocking” which can even
tually damage your engine. 
This situation will occur 
when a rider uses a fuel with 
too low an octane rating. As 
the engine fights for power 
from this under-rated gaso
line, the temperature rises 
in the combustion chamber 
causing extra pressure and 
self ignition of the fuel rn 
the combustion chamber. 
This of course works against 
the proper timing of the fuel

burning process and also' 
increases the heat which the 
cooling system must dissi
pate. Both these effects 
cause damage to the engine.

You’ll know when your 
engine starts knocking. As 
you accelerate, especially 
through the low gears, an off
beat and repeated pinging 
will occur. This is your en
gine knocking and should be 
avoided. Check your owners’ 
manual again for the proper 
fuel recommendation.

The experts at Kawasaki 
want your motorcycle to 
run smoothly and trouble 
free for many, many years. 
Using the right fuel for 
your bike is one way to in
sure against difficulties.

(Editors Note: This is the 
first in a series presented by 
Kawasaki dealing with the 
fact that safe, smooth motor
cycle operation is more than 
just turning the key).-

L

rątingM of the fuel indicate* 
the reUtivr quality <jf t|>e 
firiou* blend* of gasoline. 
Thit detane rating rimpįy 
totatum the anti-knoęk 
tfuriitie* of a specific gaso
line. The proper fuel « 
detenniaad by the amount 
of eompreeuon ia the com
bustion chamber, gnd just 
t^motorcyde* differ in &iz8 KZ650 and on the pump is posted 89, the “octane rati

ipO
Unleaded or premium gasoline is recommended for 1 

most motorcycle*. Here the rider fills up with unleaded fuel, 
which is suggested in the owner’s wanual for his Kawasaki

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKO? KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
CJdcX£(M
Ltetuviij
Laidotuvių
Dirt t tori,
Aąaociacijoa

ANTANAS M, PHILLIPS
TOM AS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

407 So. LITUAMCA AVENUE. Pkone: YArti 7-4401

BUTKUS - VASALUS
So. 50th Ave* Cicero, flL Phpne: OLympic Z-1Q03

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone; LAUyette 3-4571

GEORGE F. RŲDMINAS
M19 So. LITŲĄNĮCA ĄY& TeL: Y Aria 7-J138-H3I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACSAW1CS)

4424 WEST 69tn STREET RKpnbUc 7-1211
“lt WEST 23rd PLACE Vii tink 7-«7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, pilot HilX VL $74-4411

“ P. J. RIDIKAS
3354 So, HALSTED STREET PhMM: YArdi 74|})

CHICAGO a. MX Tne^y. Aojust 22. 1978



KAS VERTINGA

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Rėžis. Juozas Kaributas iš

RESEARCH INSTITUTENaujienoms reikalingas

Adresas

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

Pavardė ir vardas “LIETUVOS AIDAI
Pavardė ir vardas

KEY PUNCH OPERATOR
Adresas

GOOD ROOFERS WANTED

484-1707

- rugsėjo 2 
al. Stephens

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

♦ Platinimo vajaus 
tinimui nemokamai

utį Frank Zapollt 
J2O*% W.TSfh St.

GA 4-U54

MACHINE ASSEMBLER 
Must have own tools. 
Free Hospitalization. 
Apply in person:

NYGREN DAHLY 
1422 W. Altgeld, Chicago

TOOL & DIE 
TROUBLE SHOOTER

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Apply Plant Manager 

ARTHUR C. TRASK CORP. 
7201 W. 65th St

An equal opportunity employer

Willing to work hard. Plenty 
of work to do. Call between 9 
and 5.

SiuntmiaiįLietnvM^ 
“ ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5%0

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

Contact MR.
- 585-5300.

ralinį sekretorių centro įstai
goj ne vėliau kaip keturiolikta 
(14) dienų prieš susirenkant sei 
mui.

VI skyrius, 6 straipsnis. “Sei 
mas išrenka trims (3) metams 
trisdešimt dviejų (32) narių Di 

. v. , _ . i rektorių Taryba, kurie eis tas
aciau j Atstos ai turi utį parinkti ir jų pareigas ligi nauju direktorių iš

1—2 years experience 
Near Midway Airport 
Call Mr. McIntyre 

767-2500

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede ________ dot

Pavardė Ir vardai___________________ -___

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė Ir vardas _________

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

:a, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa.
lokių Įsipareigojimu._____________________

CHEMICAL OPERATOR
Chemical manufacturer in Clearing 
industrial district seeks experienced 
chemical operator for liquid bath 
Chemical plant. Waste water treat
ment desirable. Must have 2 to 3 
years experience in Liquid Chemical 
processing.

Attractive starting rate and frin-

10 West 35th St.
Chicago ILL 60616.

An equal opportunity employer 
M/F HDCP

Namai, Žemi — Pardavimo! 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

w/4 child. Gen. hsewrk, no coo
king, pvt. rm. w/TV. Days off 
flex. Must supply recent Refs. 
Englishspeaking foreign well- 
come. Top salary. 251-3515.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose grr^L ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Ta!man Avė. 

Tel. 927-355$

TECHNICIAN
IIT Research Institute, a leading 
independent research organiza
tion, has opening for’a Techni
cian in animal research.Pref er 2 
years College, ideal with mic
robe biology background.

Work will involve training 
in cell culture, animal research 
and cancer research laboratory.

If qualified, please contact: 
CATHERINE JABLONSKI 

567-4167
I I T

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'denUs

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

■damas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamoj _______ doL ______

Immediate opening for dependable 
person. Position requires knowledge 
of mechanical inspection testing 
equipment and ability to read prints.

CALL WAYNE
DATA SPECIALTIES

Northbrook 564-1800]

PRESSMAN
Harris LXD printing press. Some ex
perience necessary. Good starting 
salary and benefits. Opportunity for 
advancement Near loop. Call for 
appointment.

BERLAND PRINTING 
939-1219

PRINTER - OFFSET
Experienced A B Dick 350-360. 
Loop printer. Excellent compa
ny benefits.

346-8081.

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

DI MIIIO 
a—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automoMlla 
Uabillfy apdraudimas pensininkams 

Kreiptis /.J
A. LAURAITIS 

4M5 5®. ASHLAND AV S. 7 
S2M775

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

Oficialus pranešimas 
Visiems skyrams ir direk

toriams

— Mes planuojame papildo 
mą kelionę į Vilnių spalio mėn, 
Marius Kiela — 737-1717.

(Pr.)

ežero pakrantėje,
dainoms skam-

— Tomas Balčius ir Paulius 
Voliotis iš Bridgeporto apylirr

RENT1NG IN GENERAL 
N u • n> o s

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

..HICKORY HILLS MOTEL.- 
(Under NEW MANAGEMENT) 

NEEDS MAIDS 
Full & Part Time 

598-4000

Experienced with making and repai
ring of piercing, blanking, forms, 
dies etc. used in metal stamping 
operations. Must speak English. Ap
ply: BELL & THORN

4259 S. Western Blvd., Chicago

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5, 3 mie
gami. 51 St už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell 114 aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65.000.

10J4 akru žemės, netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

MAINTENANCE MECHANIC 
Chemical plant located in Chi
cago area seeks maintenance 
mechanic with good all around 
skills with heavy emphasis on 
electrical and welding. Union 
shop. Call 248-6767 for appoint
ment
An Equal opportunity Employer

Los Angeles, žinomas keliauto
jas po pasaulį, dar žinomesnis 
savo keli: nių įdomiais aprašy
mais, rugpiūčio pabagioje iš
vyksta į Europą. Ilgiausiai sus
tos Italijoje, kurioje gyvena 
daug jo pažįstamų ir dran-

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUTTTR gift PARCBLB SCRVICI 
uei W. 49H» SL, Otkm, III <0429. — T*L WA 5-27T7 

m3 U. Chfeagt, lit «M0C — T*t X5MW
V. VALANTINA8

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė. $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juette Parite.

HELP WANTED — FEMALE 
D.rfaininkiŲ Reiki* _

LAIKRODŽIAI ir BRANOINYBtS

Perdavimu Ir Talaysua 
1646. WEST «įHi BTRilT

t«M4 MpvHte
, ■, - -.-I- " - -r I rtiw«*

MACHINIST
ENGINE LATHE

5 years experience—make own set 
up and have own tools. Top wage, 
all fringe benefits.

APPLY IN PERSON:
BERRY BEARING COMPANY

3900 S. Cicero. Ask for Machine 
Shop.

SIUNTINIAI Į LIETUVA' 
MARDA N0REIKIEN1

tWS Wert IM St, ChieBto, IH W621 • TeL WA 5-Z7S7 
DUWIli Mslrlnklmftf rOšlec {valriy prekfa 

MAISTAS Ii tUROPOf SAND8LIŲ.

Pranešame, kad BALFo Di
rektorių pavedimu, Direktorių 
suvažiavime, įvykusiame 1977 
m. spalio mėn. 22 d., Brooklyn, 
N. Y., centro valdyba šaukia 
IS-tą Seimą 1978 m. spalio m. 
28 d., 9 vai. ryto šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw Av., 
Chicago. Ill. 6062?

a, KAZE BRAZDZIONYTt,
|=I PROGRAMOS VED8JA
W/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-52(74

ELECTRICAL & MECHANICAL 
MAINTENANCE MAN 

needed for south side plant. 
Apply in person or call 646-3600.

CHICAGO STEEL & PICKLING 
122nd TORRENCE

— Hot Springs, Ark., ALTos 
skyrius rengia antrąją šių me
tų gegužinę, kuri įvyks Darbo 
dienos savaitgalį 
d., šeštadienį, 12 
parke prie Blakely Mt. užtvan
kas. Visi Hot Springs lietuviai 
ir besilankantieji svečiai kvie

čiami atvykti ir smagiai pralei
sti popietę 
lietuviškom 
bant.

“b) Jei skyrius negali pasių
sti i seimą savo narius atsto
vais, tada skyriaus valdyba ga
li įgalioti kitus aktyvius BAL- 
F’o narius iš kitų vietovių.’’

IV skyrius, 6 straip: “Akty
vūs nariai. Kiekvienas asmuo, 
gerbiantis JAV konstitucija 
principusąrašęs į skyrių ir su
mokėjęs seimo nustatytą meti
nį nario mokestį gali būti pri
imamas skyriaus nariu.”

Pastaba Skyriaus atstovais 
gali būti tik skyrių nariai.

VI skyrius, 3 stripsnis. “a)

—Elzbieta Kardelienė iš Mont- 
realio atostogauja Los Ange
les, Cal., ir vieši pas savo drau
gę Alodiją Dičiūtę - Trečiokie
nę, lankydama ten gyvenančius 
gausius pažįstamus. Viešnia EI 
zbieta Kardelienė ir jos draugė 
Alodija Dičiūtė - Trečiokienė 
buvo pirmaeilės,Valstybių. Ope
ros Kaune solistės. Be abejo, ji 
aprašys savo atostogų įspū
džius.

bent vieną atstovą”.
Pastaba. Skyrius, kuris turi 

mažiau negu 25 narius, bet yra 
sudarytas bent iš 7 narių (t.y. 
mažiausio narių skaičiaus lei
džiamo sudaryti teisėtą skyrių), 
turi teisę paskirti į seimą vie
na atstovą.

Pavyzdžiui: skyriai, kurie 
turi 25 narius ar mažiau—ski
ria 1 atstovą; 50 narių 
stovus; 75 narius — 3 atstovus, 
ir t.t.

Brazdžinytės ra
dijo rograma “Lietuvos Aidai” 
nuo pirmadinio, rugpiūčio 21 
d., transliuojama pirmadieniais 
ir antradieniais nuo 9 vai. vok. 
iki 9:30, gi penktadieniais nuo 
9:30 iki 10:00 vai. vak. iš lietu
viams gerai žinomos stoties W- 
OPA — 1490 AM. Visais skel
bimų , pranešimų ir kitais rei 
kalais kreiptis į Kazės Brazdžid 
nytę, tel. 778-5374.

—Dėl visų rūšių stogų dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

kės žaidžia jaunučių beisbolo 
mirus bei suvargus, perims vi- 
kės čeimpionas.

— Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijos mokykloj prasidės 
mokslo metai rugsėjo 6 d. Joje 
kasdien dėstoma lietuvių kalb- 
ba šeštadieninėje lituanistinė
je mokykloje mokslo metai 
prasidės rugsėjo 9 d. 9 vai. ry
to. Apie ją parapijos biuleteny 
“Lietuvių Žinios” taip rašoma: 
“Raginame visus tėvus, arti ar 
toli gyvenančius, leisti savo vai 
kus į šią mokyklą. Mūsų visų 
tikslas yra: pratęsti mūsų ko
lonijos gyvenimą bent 50 metų 
į priekį, šeštadieninė mokykla 
ir yra ta įstaiga, kuri ne tik 
moko lietuvių kalbos, bet ir 
ruošia busimuosius mūsų ko
lonijos veikėjus, kurie mums 
mirus bei suvargus, perims vi? 
są kolonijos veiklą į savo ran
kas.. Tegul tad nelieka nė vie
no lietuviuko* kuris nelanky
tų šią mokyklą. Tad lauksime 
jų visų rugsėjo 9 dieną, 9 vai. 
ryto.’’

— LKVS “Ramovė” Los An
geles skyrius ruošia Vytauto Di 
džiojo minėjimą parapijos sa
lėje. Rugsėjo 3 d. ten bus šau
lių ruošiamas balius su progra
ma ir šokiais. Parapijos baza-' 
ras bus spahb’ 22 d: rsu įvairia 
programa jaunimui ir( suaugu
siems.

Ramiai moteriškei
kambariu butas antrame auBte Bnd- 
geporte. ramiame name. StotanU 
po 6 vai. vakaro.

M. i I M K U S » 
, Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, ghninią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

MAN in his 50-ties, handy with 
tools to clean metal in junkshop. 
Call 226-3893.

MACHINIST — DIE'MAKER
Setup & maintain custom built spe- 

r cialty packaging equipment. Clean 
1 light work.

N E in city location
I FOR INFORMATION 561-2496

•' Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
zsažlndamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ________ dol

Pavardė ir vardas — ---------- ------------------------------------------------------------------

— ^Tauragės klubas kviečia 
visus į pikniką rugpiūčio 27 d., 
tuoj popiet Vyčių salėje ir so
delyje, 2455 W. 47 St. Veiks vir 
tirvė ir baras, gros Ramonio or 
kestras. Įėjimas tik $1. (Pr.)

Naujieną vadovybė.Ir Platinimo'vajaus komisija kreipia^ 3 :risus-skai’ 
lyto jus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant, š^senįaųsia Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir Ji užprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietiiviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos 
taio .pat pavergtos- Lietuvos -tratos žufcmfų gerovei, f 
riekiant - Lietuvos - nepriklausomybės - aWtyifio if visuotino Į Mttūt 
kalų renesanso. - iojrrr?

-1 -"r L> SĄMDtlUi .jc? r^r/jr1
c * , v" “į' 1 ** *7 r *01 iT • f

skaityti Ir platinti Naujleiias. atsirado.mėcenauL>u-_^.
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis,-sav. Grand,Shores m 
17350 Gulf /Blvd./ St Petersburg,: FL 337 
trijų dienų atostogas dviems asmenims? : 
svečiais 
žaidimu

Mūsų bendradarbė fr savaitinės skilties “Aplink mus Ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija..; Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.. T.

MECHANICS 
FORKLIFT

Immediate opening for journey
men mechanics. Experienced on 
gas—LPG, FCR controls + abi
lity to trouble shoot. We provide

i advanced training in cable HOUSEKEEPER
form, EV 1 plus square D con- \yante(i by Wilmette Family 
trols. We offer excellent wages 
plus company free fringle be
nefit package.
LESSMEISTER
CLARK LIFT cf CHICAGO SO

7000 West 63rd Str
Chicago, Ill. 60638.

IMMEDIATE OPENINGS FOR EXPERIENCED OPERATORS 
IN THE FOLLOWING JOBS:

• DE VLIEG/Jig Mill
• External & Universal Grinder,

* Internal Grinder,
• Milling Machine Operator,

• Gear Grinder
• Spiral Bevel Gear Cutter & Grinder.

Must speak English, be able to read blueprints, do setup & have 
tolls. Excellent benefit program. • 1

LITTON PRECISION GEAR 
4545 S. Western Blvd., Chicago 
847-4211 MS. O’SHEA ., ;

An equal .opportunity Employer . n :< ' * -

Seimą globoja BALFo Chicti 
gos Apskritis, vadovaujama pir 
mininko Valerijono Šimkaus.

BALF’o 19-tas seimas vyks 
remiantis: 1. BALF’o Inkorpo 
racijos dokumentais, 2. BALF’o 
įstatais, 3. Illinois General Not- 
For-Profit Corporation Act. 
BALF’o įstatų ištraukos Seimo 

atstovų reikalu
VI skyrius, 2 straipsnis “a) 

Kiekivenas skyrius turi teisę iš 
rinkti arba paskirti į Seimą viė 
ną atstovą nuo dvidešimt pen
kių (25) teisėtų narių; f v‘ 
kiekvienas skyrius turi teisę Į’mandatai įregistruoti pas gene [rinkimo. Asmuo išrinktas direk- 

jtoriumi ir nedalyvavęs seime, 
turi atvirtinti savo išrinkimą 
dalyvaudamas sekančiame po 
seimo Direktorių susirinkime.” 

Pastaba. Jeigu skyrių atsto
vai siūlytų į direktoriatą asme
nis, kurie seime negalėtų daly
vauti, tai reikalingas kandida
tuojančio asmens sutikimas ra 
štu ir taip pat įgaliojimas kitam 
asmeniui, kuris seime nedaly
vaujantį išrinktą direktorių at
stovautų po seimo įvykstančia- 

Ime pirmame direktorių posė- 
Į dyįe.
j VI skyrius, 7 straipsnis. “Di
rektoriai dalyvauja seime kaip 
pįlnateisiai atstovai, lygiai taip, 
kaip išrinkti skyrių atstovai ir 

ftaipgi įteikia savo mandatus 14 
dienų pries seimą.”

Su šiuo pranešimu siunčiame 
mandatų lapus, kuriuos prašo 
me naudoti5 • pristatant seimo 
atstovus. Prašome siųsti man
datus generaliniam sekretoriui, 
BALF'o įstaigos adresu — 2558 
W/69thJSt', Chicago, Ill. 60629, 
iki 1978 m. šįalio 1 d.
//Laukiame skaitlingo dalyva- 

Įyimoi seime; ■ ‘ '
q-1 iBendraš : Amerikos Lietuvių

• šalpos Fondas 
m.. <Maria; Rudienė, pirm., 
j_Ona Jokūbaitiehė , gen. sekr.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

INCOMING INSPECTOR

BEST THINGS IN UFE

■State Farm U1e Insurance Company ||




