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LIBANE IZRAELIS ISSRI9KREMLIUS KALTINA ŠNIPINĖJIMUAMERIKĄ, NORI ATLYGINIMO
3IASKVA. — žinių agentūrų * prieš skrendančius lėktuvus ar

ba atominę medžiagą terorizuo
jant visą miestą Ashwood net 
pasakė porą atsitikimų, kur ne
šini rankines raketas teroristai 
buvo suimti netoli aerodromų.

pranešimu, Sovietų Sąjunga, at 
sakydama į JAV pasiuntinio 
Maskvoje įteiktą protesto notą, 
dėl rusiškų šnipinėjimo įtakų 
Amerikos pasiuntinybėje, apkal 
tino, pasiuntinybės tarnautojus 
ir reikalaua atlyginimo už pa- 
darytus Sovietams nuostolius, 
suardant mūro -sieną ir suga
dinant jų įrengimus, kurie buvo 
įtaisyti ne šnipinėjimo tikslams, 
bet tik apsaugojant Sovietų Są
jungą nuo Amerikos pasiuntiny 
bėj3. Įrengtų šnipinėjimo įtaisų, 
nuo šnipinėjimo, kuri dariusi pa 
siuntinybė. ‘ '

Kitaip sakant, Kremliaus po
nai griebiasi save gindami žy
diško metodo: patys muša ir pa 
tys rėkia. Jie kaltina kitus šni
pinėjimu, kad paslėpus savo šni 
pinėjlmo darbus. Kad Kremlius 
labai mėgsta šlapinėti, tai tą vi
sas pasaulis gerai žino. Rusai 
jau anksčiau buvo pasiuntinybe

Kno. Rusai

Solženicynas mato Vakarus 
išsekusius dvasiniai

Rusų tautietis Aleksandras I. 
Solženicynas Harvardo univer
siteto diplomų įteikimo iškilmė
se, kuriose dalyvavo iki 18,000 
studentų, profesorių ir svečių, 
pareiškė, jog Vakarai yra išsekę 
dvasiniai ‘— pasidarė dvasios 
skurdžiais ir todėl negali būti 
pavyzdžiu keičiant Sovietų Są
jungos gyvenimą.

Disidentas Solženiuynas smer 
kė Vakaru laisvėje gyvenančias 
tautas, kad jos išsirenka baimių 
gus ir silpnus dvasioje lyderius, 
kad jos pačios sugadusk>s, skęs 
damos materialinėje gerovėje. 
Todėl jis negalįs rekomenduoti

L kin>nkaitė viena 
perplaukė vandenynus

Dartmouth. Tngl. — Naujo- 
Zeland’jos ūkininko duktė 

Naaomi James viena vienintelė 
būriniu ta /u prieš dvejus me- 

j tus išplai kė Į pasaulį. Padariu- 
‘ si 30.0 myl ų vandenynais, ji 
birželio .8 <i. įr/ai.kė laimingai i 
Dartmouth uo?tą Anglijoje.

Dvidešimt devynių metų Na u 
josios ZelanJ jes ūkininko drą
suolė 53 pėdo būriniu lai
veliu keFonę at’.’kn per 272 die
nas. Uuoste ją svt ko jos vyras, 
minia žmonių ir ’pasipuošę Ang
lijos laivai, kaukdami sirenas.

IŠ S1D0N0 BAZĖS UŽPULDINĖDAVO IZRAELIO PAKRAŠČIUS

šianjtfien mėgėjai statosi įvairiausios rūšies lėktuvus, helik 
terius ir kitas skridimo mašinas. L’avęiksll ’ ‘
na, turinčią 300 arklio jėgų Hispano Suiza motorą, kuris gali pa
stovėti erdvėje 10 minučių, nejudėdamas g vietos!

ip-
slė nuilonie t kią inaši-

CIGARETĖS UŽMUŠA 
MOTERIS

BOSTON. — Bostono univer
siteto medicinos skyrius ištyrė 
ir rado, kad mergaitė, pradėju
si anksti rūkyti cigaretes, daž
niausiai gauna širdies priepuoli 
dar nesulaukusi 
žiaus.

Izraelio kare jėgos visdėlto antradienį 
išvyks iš visos Pietų Libano teritorijos

Tehivivas, Izraelis. — Pirmomis penktadienio valandomis

Izraelio karo laivai, aviacija Ir jūreiviai išnaikino paloti n iečių 
laivyno bazę, iš kurios palestinečai įsiverždavo į Izraelio terito
riją, padarydavo daug žalos turtui ir žudydavo beginklius gy- 
ventoju<\ net moters ir-vaikus.

Oficialus Izraelio pranešimas 
sako, kad bazės naikinimo met ii 
Izraelis neteko dviejų karų, ku 
rie susirėmimo metu buvo už
mušti, o kiti astuoni izraelitai i 
buvo sužeisi, kurie dabar Izrae
lio ligoninėse.

šalia Sidono uosto, apie šešias 
mvlias i cietus. Palestinos karov ‘ 1 . . * vadovybė įrengė Palestinos lai
vyno bazę, kurią naudodavo Įsi 
veržimams į Izraelį, naikinimui 
Izraelio transporto laivų ir karo

Mausimo aparatėli, buvo ją pa-i 
mūryje pasiuntinybės sienose ir 
'kitur. Neperseniausiai toks 
“bug” buvo rastas pasiuntiny
bes-automobilyje, kuriuo važinė 
jo' pasiuntinys. Taipgi nepeikia 
pamiršti’ir pasiuntinybės šviti
nimo radiaciniais, sveikatai pa
vojingais spinduli as.

- Tr prez. Niksonas butų dovanojęs

Washington, — JAV ‘genera
linis-prdkuroras Griffin B. Bell 
birželio 8 -pasakė televizijos ko
respondentė B. Walters, jog ir 
buvęs -prez. Niksonas būtu dova 
nojęs buvusiam generaliniam 
valstybės prokurorui J. N. Mit- 
rhell, jei tik jis būtu galėjęs, kai 
korespondentė priminė, kad Pat 
ty Hearst sunkiau būtu buvus 
nubausta, j(ši ji .būtu neaiški ir 
nežinoma asmenybė.

Palengvins invalidu keliones
Washington, Susis. Dep. mano 

palengvinti taisykles ir padėti 
lėktuvu, busų bei-traukiniu ben
drovėms įrengti judomus turėk 
liūs, laiptelius, liftus bei eleva
torius, pritaikytus invalidams 
lengvai išlipti ar įlipti ir net su 
invalido ratukais įvažiuoti į trau 
kinius, busus ir lėktuvus.

Teroristai vartos raketas 
ir bombas

Washington. Senato, užsienių 
reikalų komitete Tom Ashwood 
pareiškė, kad teroristai netru
kus gali pradėti naudoti raketas

SALENDORfiUS
Birželio 10: Maksima. Getuli-

* - * i

jus> Vingailė, Kantrumas, Vai
nius. Birželio 11: Rozelina, Bar
nabas Ap., Aluona, Dainius, Gau 
dvainis.
SBulė teka 5:16, leidžias, 8:24.
Mteenis,

menę pavyzdingu idealų, kei
čiant sovietišką bendriją. “Peri 
nesvietiškai Įtemptą kančią, ma 
no kraštas, —- sakė Solženicy
nas, — pasiekė tiek siprų dvasi
nį išsivystymą, kad Vakarų sis
tema, jos dabartinėje išsekusio
je dvasinėje būklėje, neatrodo 
patraukli. Faktas, kurio negali
ma nuneigti, kad žmogystė Va
karuose dvasiniai silpnėja, tui 
tarpu Rytuose -— darosi tvirta 
ir stipri”...

Solženicynas, prisiminęs žmo 
gaus laisvę ir teises, pagyrė “ad 
vokatus”, kure tuo rūpinasi ir 
papeikė Vakarų spaudą, kuri bū 
dama stipri ir turėdama tiek įta 
kos, neturėtų , skelbti šlamšto, 
nesąmonių ir tuščių kalbų.

Prisiminęs Vietnamą, Solženi
cynas pabrėžė, kad trumpare
giai politikai pasirašė gėdos pa
liaubas, kurių pasekmėje daug 
didesnis ir galingesnis Vietna
mas dabar užgula virš jūrų, gal
vų. Tas. esą mažas Vietnamas 
buvo tk Įspėjimas, bet tas ma
žas ir pusiau padalytas Vietna
mas sugebėjo nugalėti Ameriką, 
tad kaip Vakarai tikisi tvirtai 
išsilaikyti ateityje?

Baigiant kalbą, Solženicynas 
atsiprašė klausytojų, sakyda
mas; “Yra daug kartumo mano 
kalboje, bet aš noriu pabrėžti, 
jog tai sako ne priešas, bet drau 
gas...”

FBI suėmė daug sukčių 
ir kyšininkų

FBI agentai birželio 8 d. su
ėmė apie 21 uosto darbininkų 
unijų, laivų bendrovių ir biznie 
rių pareigūną, apkaltinant juos 
sukčiavimu, kišminkavimu ir 
tiesiog vagystėmis. Suėmimai 
vienu ir tuo pačiu laiku Įvyko 
visu Atlanto pakraščiu — nuo 
Miami iki New Yorko ir Bosto
no.
_ Ilimois gubernatorius Scott 

atsisakė liudyti prisiekusiems 
taisėams apie finansinius savo 
raflcalua, liečiančius rinkiminės

KINIJOS VADAI STIPRIAI APKALTINO SOVIETUS
PEKINAS, — Kinija Kinijos 

vicepremjeras Teng Hsio-Ping 
labai stipriai puolė Kremliaus 
ponus už jų veiksmus ir imperia 
listinius siekius Afrikoje. Vice 
premjero kalba tokia aštri, sa
koma birželio 8 d. viename ofi- 
cialiniame diplomatų bei politi
kierių priėmime, kad net Sovie 
tų Sąjungos ir satelinai kraštai

Į KALĖJIMĄ AMERIKIETIS 
STUDENTAS

—Michigano uni
versitetą baigęs studentas Izra
elio teismo nuteistas,kad jis pri 
klausė Izraelyje organizacijai, 
kuri yra priešinga Izraelio val- 

jis 
pa-

stvbei. Teismo sprendimu, 
gali būti nuteistas 10 metų 
sėdėti Izraelio kalėjime, 
vieną vokiečių šeimą.

PENKI METAI KALĖJIMO

Hosea Areher nušovė buvusi 
kaJėjmo sargą Herbert Henry. 
Birželio 7 d. teisėjas už tai jį 
nubaudė penkiems metams ka
lėjimo bausme. H. Arecher se
niau pats sėdėjo kalėjime, bet*;Ipjėšdavo pinigus iš 
buvo pasigailėjimo tarnybos iši transpirto b?ndroviu. Suimtieji

— FBI suėmė 21 raketierių, 
kurie Rytų Amerikos uostuose 

iš Įvairiu

apleido priėmimo salę. Kinijos; Lš kalėjimo dar. nesuėjus priklauso suktoms unijoms, da- 
vice premjeras kalboje pagyrė USTn^ terminui. bar turėš aiškintis teisme,
vakariečių siekius suorganizuo
ti pačių afrikiečių vieną bendrą 
karinę apsaugos jėgą.

Politinis banketas buvo skir
tas Rwanda prezidento Jvenal 
Habyaliamana garbei, atsilan
kiusiam Kini oje vizito tikslais.

Neminint Sovietų Sąjungos 
vardu Kinios vice premjeras ap 
kaltino kylančią galybę siekiant 
visur sukelti neramumus, sėjant 
nepasitenkinimą. Tą. esą, galybė 
pasiuntė papildomus karius į 
Afriką tikslu išplėsti karo gais
rą įvairiose vietose. įtraukiant 
Afriką į suirutę ir įvarant jos 
gyventojams baimę ir nepasiti-^ 
tkėjimą rytojumi. Dar prieš ry- 
tyniame Afrikos iškyšulyje gaiš 
ro liepsnoms užsgestant,. tęsė 
toliau Kinijos vice premjeras, 
kylnti galybė pasistengė antrą 
kartą pasiųsti j Zairę samanius 
pravesti skerdynes.

‘ Aišku, kad tokia Kinijos vi
cepremjero kalba negalėjo pa
tikti Sovietų atstovams, kurie 
ne tik patys pabėgo iš banketo, 
bet kartu išsivedė ir Kubos, Ry 
tų Vbkios, Bulgarijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir Mongolijos atstovus

Tuo pat laiku atskridęs Kini
jos užsienio reikalų ministeris 
Huang Hua į Olandiją, nelauk
tai pasmerkė Sovietų veiksmus 
ir siekius Afrikoje. Jis priminė, 
kad Kinija bet kur pasaulyje 
kovos prieš griovikus ir riaUšL 
ninkus. *

bausmės terminui. bar turėš aiškintis teisme.BRZEZINSKO POLITIKA DOMISI KARIAI
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidento patarėjas Zbigniew 
Brzezinskis, grįžęs iš Kinijos, 
pastebėjo, kad jo politika buvo 
priimta be jokių pastangų iš jo 
pusės. Nespėjo jis apsižiūrėti, • 
prezidentas paskelbė saugumo, 
tarybos nariams, kad reikia už
imti griežtesnę liniją sovietų ka 
ro jėgom Afrikoje. Kubos kariai 
yra Maskvos įrankis, rusai nega
li manęs apgaudinėti. Kubos ka 
reiviais jie nori pavergti visą 
Afriką.

Prezidentas pats pasiūlė Pran 
cūzijos prezidentui ir Vokietijos 
kancleriui sudaryti karo jėgą 
kuri turėtų pastoti kelią Kubos 
ar kitiems veržtis į Zairę. Brze
zinskis prieš pusantrų metų pra
dėjo siūlyti prezidentui imtis 
griežtesnės kalbos su sovietų 
valdžios atstovais. Jie naudoja 
priemones užvaldyti paskiras 
valstybes, o paėmę Afganista
ną, taikosi prie Pakistano, pla
navo užimti Iraką, o dabar sti
prinasi visoje P*etų Afrikoje.

Anksčiau Brzezinskis visiems 
saugumo tarybos nariams kalbė 
jo apie reikalą beitos kalbos su 
Kremliaus valdovais, o dabar 
jis tyli. Brzezinskio pozicija do
misi vis platesni administracijos 
sluoksniai. Kariai yra įsitikinę, > 
KI Awlda ■uatiprinti Siaurį

i

Atlanto Sąjungos narius ir pa- 
didinti Amerikos lėktuvų staty
ba

50 metų am- / medžiagos bei kontrabandos ga- 
J benimui i Libano uostus ir pales 
/tiniecių karo bazes. Palestinie
čių laivyno bazė vadinasi Dabar 
ai Bari, joje stovėjo patys,ga
lingiausi ir ^greičiausi palestinie 
čių karo laivai, naudojami pa-f 
kraščiamš ginti ir priešui pulti. | 

Pats didžiausias įsiveržimas j 
;š Dabar ai Bari buvo Įvykdytas 
šių metų kovo 11 dieną. Tada 
ginkluoti palestiniečiai norėjo 
sunaikinti kelis Izraelio pakraš 
čių postus, bet jiems nepavyko. 
Tada jie pasiekė pakrašjius ei
nantį plentą, sustalniė moteris 
ir vaikus į paplūdimį vežusį bu- 
są ir išžudė 35 žmones, važia: 
vusius tuo busu. Izraelio karo 
vadovybė ryžosi imtis priemonių 
tokiems užpuolimams sustabdy
ti. Ji ryžosi išnaikinti visas Pa
lestiniečių karo bazes, esančias 
Pietų Libane. Kad palestiniečiai 
vėl neisiveržtų į Pietų Libaną 
ir nepradėtų ruošti įsiveržimus 
Į Izraeli, Jungtinės Tautos siun 
čia savo karius į Izraelio laiky
tas pozicijas Pietų Libane.

Izraelis prižadėjo atšaukti vi
sas savo karo jėgas is P1-tų Lr

tiems darbinin-

KALIFORNIJA NENORI 
MOKĖTI MOKESČIU

SACRAMENTO, C.al. Kali
fornijos gyventojai yra apkrau 
ti pačiais didžiausiais mokes
čiais. bet valdžios priešakyje 
stovintieji finansinink-o norėjo 
dar daugiau juas pakelti.

Mokesčiai esą reikalingi Įvai 
rieins valstybės reikalams. Da
lis mokesčių būtų buvę sunau
doti mokėti
kams. kurie nieko naudingo ne 
dirba. Pinigas jiems reikalin
gas pragyventi.

Rinkėjams pasisakius prieš 
mokesnių kėlimą, valdžios spe- 

fcialistai ^iranešė-. kail didokas 
skaičius darbininkų bus atleisti 

»iš darb v. (Kalifornijos pavyz- 
Įdžiu užsikrėtė kitos valstijos, 
į kurios ruošiasi neleisti techni
kams kelti valstybės mokes
čių.

Apskaičiuojama, kad bent 25 
valstijos pasisakys prieš kėlimą 

Iartimiausiuose rinkimuose. ’

Carter bandys valdyti infliaciją 
Washington D. C. — Preziden
tas Carter! s pareiškė, kad jis 
imsis priemonių kas mėnuo ky
lančiai infliacijai suvaldyti. Jam 
labai nepatinka, kad aukso kai
nos taip smarkiai pakilo ir kad 
kongreso atstovai dar daugiau 
didina biudžetą, negu jis. Pir- 
mon eilėn, Carteris yra pasiry
žęs vetuoti valstybes biudžetą, 
jis nukirps visas tas sumas, ku
rias keli senatoriai pridėjo. Pre 
zidentas yra linkęs mažinti vals

Diplomatus nustebino 
sovietų valdžia

MASKVA, Rusija. — SovĮe-___
tų užsienio reikalų ministerijos]kad palestiniečiai neįsibrautų 
------ ------- amerikiečiai Libano į Izraeli Kad gnkluoti įsi.

jų Įrengimus klau- veržimai tikrai būtų sus

tu "saugus/ta' izraelitai penkta- stiprių ir saugių pastolių. Staty 
dienio ryte puolė ir išnaikino ne bos metu viskas lūžo ir gyvybęs 
tik greituosius palestiniečių lai- neteko 53 statybos darbininkai, 
veliu naudojamus labai skubiam Specialistai tvirtina, kad pastor 
transportui bet sunaikino ir tųl lių statytojai nebuvo pakanka- 

i mai atsargūs ir netikrino -staty- 
bos.

bano ateinantį antradienį, bir- lybės išlaidas, bet jų nedidinti 
želio 13 dieną. Bet Izraelis nori,] Kongreso atstovai žino, kad pre-
kad visas pasienis būtu saugus zidento veto jie neoanaikins.

pranešimas, 
išardė visus 
syti, ką amerikieČiąi pranešinėja ir Izraelio pasieni 
namo, sukėlė gardaus juoko. Ru 
sai turėjo drąsos paskelbti, kad 
ne jie sugadino slapto klausymo 
mašinas, bet amerikiečiai.

Rusai buvo įrengę pačius ge
riausius klausymo aparatus, pra 
vedę tuneli ir klausė, o čia įlin
do vienas Amerikos marinas ir 
niekais pavertė užsienyje pirk
tus pačius brangiausius klausy- 
tuvus. Sovietų valdžia praneša, 
kad ji reikalaus pinigų iš Ame
rikos ambasados už sugadintus 
aparatus. Rusai neoasako. ar tie 
klausytuvai buvo pirkti Ameri
koje. Kad konfliktas būtų likvi
duotas. tai Nepalio ambasada 
pataria JAV nupirkti naujus 
klausytuvus ir įkelti j tą patį 
tunelį, tegu rusai klausosi.

1VBVW. Prokuratūra traukia teis-
tabdytijman pastorių (rištavonių) ben 

drovę. kuri nemokėjo pastatytiu Libanu bū

neteko 53 statybos darbininkai.

— Amerikos ban k’rinkai yra 
linkę paskoilmti stambesnes su 
mas Zairės vyriausybei ir vario 
kasyklms.

laivu gynėjus.
PaJestmieaai buvo paskelbę, 

kad kvo.ll dieną įsiyeržusieji 
teroristai išplaukę į Kipro salą, 
bet Izraelio aviacija stebėjo pa- 
lestiniečių pakraščių judėjimą 
ir matė, kad Palestinos karo lai
vai iš Izrael o plaukė tiesiai į 
Dabar ai Buri uostą.

Sunkieji Izraelio traktoriai pa 
čiame Libano pasienye pravedė 
kelis naujus kelius. Keliai pade 
da lengviau ^ug*»ti pasienį 
pravažiuojantiems nekliudo pa
sigėrėti puikiais pasienio vaiz
dais Izraelio spaudoje buvo ke
liamas balsas apie reikalą pada
ryti kelias pakaitas Libano pa
sienyje. bet Libano vyriausybė 

gudoje buvo kr

— Teisėjas įkišo į kalėjimą ad 
vokatą. kuris labai jau jautriai 
gynė neapginamą filmą, bet vė
liau už penkių valandų paleido 
advokatą Donald Zachary.

Manoma, kad Izraelis pasitrauks 
nori atgauti visas savo žemes, 
karo vadai ir vyriausybės atsto
vai pabrėžė, kad jie netoleruos 
palestiniecų Libano demankaci- 
jos zonoje. Jeigu palestiniečiai 
ir toliau iš Libano veršįg į line 
lį, tai sekančioji Izraelio ekspe
dicija pasieks Beirutą ir bandys 
š pagrindų, apsisaugoti nuo pa 
lestiniečių. .



Visa sistema tarnauja SSSR imperializmui
Dr. Igor Glagolev, guvęs aukš ryžęs kirsti kur labiausiai komu 

tas Sovietų pareigūnas — SSSR nistams skauda.
Mokslų Adademijos Tarptauti
nių Santykių Instituto Nusigink’gai pasiekė ir Jungtinės Valsty- 
lavimo Sekcijos viršininkas, dėl bes ir kaip žymus politinis ana- 
to vadovaujantis asmuo SALT listas yra vertingas patarėjas 
(Strateginių ginklų Apribojimo) apie nebaigiamas derybas dėl 
derybose jau seniau rūpinosir starateginių ginklų sumažinimo 
kaip perspėti laisvąjį pasaulį J (SALT), apie žmogaus teises ir 

kitus svarbius klausimus kaip 
savo asmenine

Pasiekęs Vakarus, ji» sekinta

pagaliau pasiryžo pasiaukoti 
pats save apleisti savo gimtinę 
ir pasidaryti tremtiniu kad ga
lėtų pradėti lemtingą kovą prieš 
slegiantį ražimą, kokį įvedė ko
munistai užgrobtuose kraštuose 
ir perspėti amerikiečius kad 
jiems gresia didelis pavojus. 
Kaip toks didelis, jis Kremliu
je buvo pripažintas saviškiu, 
prig kurio net pats KGB virši
ninkas Andropovas nesikabinė- 
jo, Dr. Glogalęv galėjo net ki
tapus geležinės uždangos išva
žiuoti ir ta privilegija pilnai pa
sinaudojo 1976 m. spalio mėn. 
išvažiuodamas negrįžtinai, pasų

Irių. Tačiau Sovietu vadovybę tę_

Kauno miesto teatro rūmai

atmeta. 0 jei sovietų pilietis pri 1 
taria amerikiečių pasiūlymui 
sumažinti ginklų gamybą, parti
jos vadovybė paskaito politinio 
nepatikimumo ženklu. Iki šiol 
kai kurie Sovietų mokslininkai, 
parėmę amerikiečių pasiūlymus,) 
rezultate buvo pašalinti ne tik 
iš bet -kekių sprendimų proceso, 
bet dar buvo kaltinami pro-ame- 
rikomzmu, buvo partijos bau
džiami^ į žemesnės rūšies pozi
cijas perkeliami, jiems visaiškai 
uždrausta išvažiuoti į užsienius

patirtimi liūdi , įr suina2inarnos algos. O jei ko 
ninkas kad Sovietų Sąjungoje.Sovietų komisijos ar vie-
nėra žodžio net minties laisvės 
ir kad paskalos skleidžiamos 
apie Kremliaus “taikos karve
lius” yra KGB agentų fantazija, 
tikslu apgaudinėti Vakarų lyde
rius ir Vakarų viešąją nuomo
nę.

Apie Sovietų lyderių “taikin
gas” intencijas Dr. Glagolev pa
sakė: “JAV-bių ir kitų demo
kratinių kraštų diplomatai ne
paliaudami skatina dabartinę 
Sovietų vyriausybę kad mažin
tų ar kad nors nebedidintų SSSR

šos įstaigos sekcijos nariai iš
reiškė pageidavimą priimti ko
kį JAV pasiūlymą ar bent tokį 
pasiūlymą rimtai pasvarstyti,

Š. m. birželio mėn, iš spaudos išeina 
monografija;
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11 vai. 45 min. atidaroma genocido paroda parapijos sporto 
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žįsžamus.,
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LIETUVIŲ ARCHYVAS

Bolševizmo metai
Sušinskas pakvietė Andriušį pas save į butą, kad geriau 
apsvarstytų pastarojo padėtį. Pirmadienio ryta Andriu
šis atvyko pas Sušinską, prašė duoti revolverį *r pąpasa’ 
kojo jam smulkų į užsienį pabėgimo planą. Sušinskas 
duoti revolverį atsisakė, bet patarė su bėgimu neskubėti, 
o palaukti, kol susidarys didesnė grupė norinčių pereiti 
sieną ir pažadėjo jam tuo klausimu padėti pagal savo iš
gales, ir pasakė, kad jam, Sušmskui, jau žinoma apie ki
tų asmenų pabėgimą. Tą pat dieną Andriušis išvyko įpaskelbti publikai, man buvo i organo visoje Sovietų Sąjungo- 

pasakyta “O, ne! šito skelbtiIje — Politbiuro narys, kuomet Vilnių, kur buvo areštuotas. Sušinskas, būdamas DVRA 
negalima, tai buvo klaida strai- Boris Ponomarevas to tarptauti-' leitenantu' turėjo glaudžius ryšius SU buvusiu kapitonu

tokia sekcija, institucija ar ko- psnyje” 0 kuomet aš pacitavau nio departamento šefas yra dar Michelevičiumi, 1940 metais pabėgusiu i Vokietiją, iš ku
misija dažnai visiškai panaiki 
narna...

Dr. Glagolev kaip Solženicy
nas ir eilė kitų Vakarus pasie
kusių — pabėgusių ar ištremtų 
jų disidentų, patvirtinami ir vie 
ni kitų liudijimus, papildo, vi
su rimtumu perspėja-- laisvas 
tautas saugotis sovietų žabalų 
ir neklausyti ką jie sako, *d žiū
rėti ką jie daro.

Pradėjusį gegttžės mėnesį duo 
tame spaudai pas&siteųne 
view of the Njews š. m. gegužės 
10 d. nr. 19) Dr. Igor Glagolęv 
paklaustas, kokiu tikslu atkelia 
vęs į Jungtines Valstybes, atsa 
kė: ’Kaip istorijos ir politikos 
tyrinėtojas įsitikina kad komu
nizmas buvo ir yra reakcinis są
jūdis, o aš buvau ir esu šalinin
ką reprezentacinė demokratijos. 
Buvau strateginių ginklų maži
nimo sutarties (SALT) šalinin
kas ir visuose savo raštuose ad
vokatavau strateginių ginklų ba 
lansą tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstybių. -Bet SSSR 
buvo leista turėti daugiau svie
dinių (missiis) negu turi JAV-

* Mes kurie analizavome nusi
ginklavimą, laikėmės tikros gin 
klų lygybės, niekados nemany
dami kad Jungtinės Valstybės j 

?bus tiek paikos (so stupid) prr 
.pažinti sovietams pranašumą 
toje srityje Po to, Sovietų pusė-

nebebuvo spausdni^mi, o buvo 
faktinai uždrausti, bet faktas 
apie nusileidimą Sovietų prana
šumui nebuvo sovietų žmonėms 
skelbiamas. Kuomet aš bandžiau
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iš amerikiečių šaltinm žinią, kad r tik kandidatas į Politbiuro na- 
Brežnevas pasirašė protokolą, rius. Bet dabar jau Politbiuro . ... .... v. . ,
jie primygtinai tvirtino, jog to Į narys, naudojasi ir užsienio rei- asmenis kvietė į Vokietijų. Sušinskas apie tą laišką pra 
spausdinti sovieų žmonėm# ži-įkalu ministerija ir Centro Kom nešė Babickui ir Butvydui, kurie po to pabėgo į Vokieti- 
noti negalima. Tokios taktikos! miteto Tarptautinio Departamen ją. Be to, svarstė Andriušio SU Gasėnu į Vokietiją pabė- 
ir dabar tebesilaikoma, bet esu’to štabu. Įtaką į kitų valstybių gįm0 p]aną ir pažadėjff jiems, kiek galėdamas, padėti. - 
tikras, tegul tik Sovietų Sąjun- vyriausybes daroma per Užsie-į
ga per SALT per sau garantuo-lhių Reikalų ministeriją, o įtaką | Kai dėl Sušinsko veiklos politinėje policijoje ir ten. 
tųrpadidmią. \pranjaiu-* į kompartijas paprastai daroma, padaryto darbo, nukreipto prieš revoliucinį judėjimą,
irią kaip Soviet^lyderiai paišau-, per CK Tarptautinį Departs.- ]jy}os duomenimis nepatvirtinta, kad jis būtų dirbęs 
dos tą pranašumą LslsVajam Pa nien^į. valincoi vavnliii/’iniom indėilTniii tzvIZl Iralfinima narro

rio gavo laišką, kuriame Michelevieius Sušinską ir kitus

sauliui šantažuota~ - - fe
Sovietų sistemos analize 

žemiau sutrauktai suminimi 
kai kurie Dr. Glagolevo atsaky 
mai į Revieū Of The News atsto 
vo John Reas klausimus.

Sovietų Sąjungos Komparti-

mentas, kuris yra perėmęs buv. 
Komintemo funkcijas bando de 
rinti (koordinuoti) kitų kraštų 
komunistų partijų veikla, pak
viečiant į Maskvą tų partijų ly-

“Sulinė Taikos Taryba vra žalin^ai revoliuciniam judėjimui, todėl kaltinimą paga 
organizacija, SmTfetau- RTFSR BK 5813 str. lakyti neįrodytu. Taip pat laikyt1 

tįne ir nepolitine, bet tikrovėje neįrodytu Sušinsko nusikaltimą ir pagal RTFSR J3K 58 
yra subordinuota ir CPSU (So-^ 11 str. 
vietų Sąjungos Kompartios) i 
Tarptautiniam Departamentui ir 
KGB. Pasaulio Taikos Tarytas 
tikslas yra daryti įtaką į demo
kratinių kraštų liaudies mases. • 

Sovietų Sąjungos Komunis
tų (Partijos lyderiai bet kokius 
pasireiškimus už taiką pačioje 
Sovietų Sąjungoje stengiasi nūs 
lipinti, bet ie yra labai suin
teresuoti savo įtaką plėsti tar-

Remiantis išdėstytu KT pripažino kaltais:

Andriušį- Bronių pagal RTSFR BK 19-58-la, o Su* 
s šinską Antaną, kaip talkininką (posobnika), pagal RTF- 
iUSR BK 17-58-lb. •' ' *

Vadovaudomos RTFSR BPK 319 ir 326 str. str.

nuteisė:

/Andriusj Bronių, Juozo sūnų, pagal RTFSR BK 58- 
la str. liepti nubausti aukščiausia baudžiamąja priemone 
— sušaudyti, ir konfiskuoti jam priklausantį turtą;

Sušinską Antaną, Antano sūnų, pagal RTFSR BK 
58'lb, pritaikius RTFSR B K 58 str., atimti dešimčiai įse- 

SU K. G. B., bet sunku pasakyti, apie “taika” ir “nusiginklavimą”. tų .leisvę pataisomųjų darbų, stovyklose, penkenems me 
kieno priežiūroje tas glaudumas! yra tikrai populiarūs ir Sovietu-tams suvaržyti politines teises ir konfiskuoti jam priktelT 

’ • ■ ' " ~ ‘ - -------------- ‘santj turtą. Pagal RTFSR BK 58-11 ir 58*13 str, štr. Sų-'
šinską Antaną išteisinti..

Bausmės laiką.Sušinskui apskaičiuoti nuo 1941 me
tų vasario 4 dienos, .. . • . .

Sprendimas gali būti apskųstas SSSR Aukščiausiojo 
Teismo Karinei Kolegijai 72*jų valandų laikotarpyje nuo 
momento, kai sprendimo nuorašas įteiktas. nuteistajam, 
skundas paduodamas per XI Armijos K. T.

Originalas su reikiamais parašais . .. ,
Nuorašas tikras: 7 . ' ■ . ’ ' -

derins išklausyti Intemacionali-j toju ^’kraštu, ku-
nta Departamento pareigūnu praj^ 3uhlteresuc>ti Pasauli-, 
nešimų ir gauti instrukcijų. Taikos Taryba yra ^audo- |

Tas Tarptautinis Departamen jama, kadangi komunistų parti“ ’ 
tas glaudžiai bendradarbiauja jos nėra populiarios, o žodžiai, 
su K. G. B., bet sunku pasakyti, | apie 4

vyksta, nes Andropovas yra ir Sąjungoje ir visame pasaulyje. 
KGB viršininkas ir, aukščiausio (Bus daugiau)
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K. T. Sekretpejus, gfeiw.
(XI Armijos K. T. antspaudas). •" - n -E 1. •

- Z- ‘S . -a.

Andriušis Bronius ir Sušinskas - Antanas < padavė 
SSSR Aukščiausiojo Teismo Karinei Kolegijai , saw ka 
sacinius .skundus, kurie 1941 metų balandžio 18 dienos po 
sėdyje, pirmininkaujant armijos karo juristui Uibi'iehui 

Iir nariams: divizijos juristui Kandybinui ir 1, rango ka
ro juristui Bukąnovui, buvo svarstomi. Karinė Kolegija 
išklausiusi drg Bukanovo pranešimo iy vyriausiojo pn>‘ 
kuroro padėdj'ėjo drg. Machrovo išvados, jog spręijįjjjną 
reikia palikti galioje, nutarė Andriušiui baudžiamąją 
priemonę sušaudymą pakeisti -dešimtimi metų laisyės 
atėmimu pataisomųjų darbų stovyklose, penkeriems me*

palikti galioje. • • " T.
XI Armijos Karinio Tribunolo 1941 metų gegužės 

13 dienos posėdyje nutarė nuteistajam Andriušiui Bro
niui bausmės atlikimo laiką apskaičiuoti nuo 1941 metų 
sausio 23 dienos. , . •; ~ - - v -;<■

* a *
’ • "Nuorašas;

1 . Visai slaptai Egz.Nr.
/ SPRENDIMAS NR. 0045

Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu 
1941 metais kovo 15 dieną.

XI Armijos Karin’s Tribunolas 'švaž»uejamoje sę 
sijoje Vilniaus mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio 2 
rango karo juristo šeinemano ir narių: 3. rango karo ju
risto Osokino ir jaunesniojo karo juristo Kuzmenkovo, 
sekretoriaujant karo juristui S’zovui, uždarame teismo 
posėdyje išnagrinėjo kaltinamąją bylą Nr. 0062 —U.

(Bus daugiau) r v '
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Detroito naujienos
Detroite Lietuvių Organizaci- 

jų GŽntrg, f Imri Šiuo metu Įei
na 25 organizacijos, 1978 m. ba
landžio 8 4 metiniame atstovų 
šusiiinkinM, aptariant DLOCo 
ąantįkiua au 1LB. Detroito Apy- 
linke,'su pazitenkinimn buvo 
konstatuota, kad L. B. Detroito

nūfiui Gitvydžiui ir Alfonsui 
Juškai santykiai ir bendradar
biavimas buvo itin darnus.
’ įsteigus Detroite L. B. Centri- 
nę.Apyiinkę dėl jos neapdairios 
ir viekam norint dominuoti Va-- 
dovybės veiklos Detroito lietu
vių tarpe buvo sukeltas neri
mas ir susiskaldymas. DLOCo 
atstovų susirinkimas vienbal- 
aiši nutarė į tokia L.B. Centri
nės Apylinkės neigiamą vei
klą atkreipti lietuvių dėmesį 
paskelbiant spaudoje.

kuopos pirm. inž. A. Šukys, o 
pagrindinius darbus atliko šau
lys Ą. šiurkus, stovyklos admi
nistratorius Sf. Lungys ir kiti 
šauliai, šauliai ir svečiai džiau
gėsi stovyklos gerėjimu ir gra
žėjimu. Po to svečiai vaišinosi 
sesių pagamintu maistu o iš
traukę stipresnės kai kas ir po
smelį bandė užtraukti.

t

Nors diena buvo vėsoka, bet 
jaunimas bandė baseine paplau
kioti. Buvo ir kitų paįvairinimų 
laimėjimų stalas, kuriam vado
vavo A. ir P. Bukšniai, Bilietus 
platino E. Braziūnienė, A. Buk- 
šnienė ir G. Rimkunienė. Dova
nas laimėjo: B. Valikėnas, V. 
Kimberauskienė, A. Šukys, A. 
Lungys, J. Mikalavičius, J. U- 
moras, M. Mickienė, M. Kinči- 
uvienė, J. švobienė, A. Šukienė 
ir P. žiurinskienė. Trumpį žo-

■ ' ---------•---- -——“T—; ‘
ckienės. Rengėjai L. B. Apjdin-^nas — ižd. Kiti valdybos narisf ’

—
P. Petrušaitis^ Marta Stanaitį 
ir Ęd "Shflingas^ '.' 
1 _ v jt' >

; - ritminės.

kė.

A.L. Tautinės S-gog išvyka.
A. L. Tautinės S-gos išvyka 

įvyks birželio 11 d. Saliomėjoa 
ir Albino Grigaičių Sodyboje! 
netoli “Dainavos”. Pra ažia ris- 
Man Chester J apie 2 milias Dai-į 
navos link iki Sharon-Hollow 
Rd. ir į ji sukri kairėn, juo važiavus iki Hew , Rd. sukti] 
dešinėn ir vaduoti iki Nr. 16101. Džiugu. kad-Šįa lįitayig .tra- 
Sąjungos Skyriaus V-Ba kviečia) dįdne ^vėnte domia mjĮsų jau- 
visus atsilankyti.

dešinėn ir vaduoti iki Nr. 16101.

Birželio M
!šaulių-Įucį>a■■ ĮtipŠaTJ03 W 

nines, au' tradiejĮiiįi-l^n^i. JŠy m 
v įvyks ant Mičigėnoi ežero Įra&ri m

1 p. Vinco .Bagdopo sodyboje tarp, g 
Ji Kenosha ir Racine, iuiestu. j. -1^

Džiugu, kad-šia lįėluvi j tra-J W 

nimas ir joje gausiai dalyvau- 9 
ją. Nemanyčiau, kad paparčio ■

šiais metais birželinių trėmi
mų paminėjimas pyks birželio 
mėn. 18. d. Kultūros centre, po 
pomaldų, kaip įprasta 12:30 vai. 
Akademija ir minėjimas. Meni
nę dalį atliks visų trijų tauty
bių Estų, Latvių ir Lietuvių me
ninės pajėgos: Detroito ir apy
linkių lietuviai kviečiami gau
siai

žiedo ieškojimas būtų ftv&rhiati-į

D.L.O.Č. Valdyba, ijį tarė pirm. A. Šukys padėko*
* l damas visiems už atsilankymą

atsilankyti.
Ant, Sadauskas.

nkantis laužas, j aukštį šaunan- S 
ti liepsna, atsispindinti pilkšva- K 
me ežero vandenyje, bendros W 
dainų' sutartinė^ mistiškai nu- ■ 
teikia visus, suriša j didžiuięl S 
lietuvišką šeimą, dvasiniai su- • 
stiprina. ■ ’; ■

Jurgi* MAa* B

Britai negaM pyepU

TeupyĖite dabar 
pasėmus ..■■c ii -i

■ • .4 ' . i . »

Pia «« taupom! jtaf ptalgsl *t- 
didžius darbu*. Pinna, ji* pa

deda Jum* partekti asmeniško* jūsų 
užsimojimu*. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams ĮsigytL

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priež 10 mėne

sio dieną, než* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami CertifikataL kuri* ne-

Vsaaros sezono atidarymas.

Šaulių Stovyklos Pilėnai va
saros sezono atidarymas įvyko 
šėštūdienį birželio mėn. 3 d. 
Oras pasitaikė labai geras, tad į 
atidarymą susirinko gražus bū
rys gamtos molėtoju. Visi dži
augėsi tyru oru ir žaliuojančia 
aplinka. Sesės šaulės ir broliai 
šauliai tuoj kibo į darba. Mote
rys triūsė virtuvėje, skuto bul
ves ir tarkavo “ruošė cepeli
nus, kepė kūgelį, o vyrai lygino 
lietaus išplautą įvažiavimo ke
lią. Po sunkaus darbo sėdo prie 
stalo pusryčiauti. Netrukus pra
dėjo rinktis svečiai. Pirmiau- 
siąi apžiūrinėjo Pilėnų rajoną, 
šiais' metais vėl išdygo naujas k 1* r- ** _ _

ir aukas statybai Aukuotojai 
buvo S. ir D. Petrauskai — 100 
dol.,’ V. Kimbarauskienė, S. 
Stempinaitis, J. A. Grinius po 
25 dol. ir P. .Takunskienė 20 dot 
Pasidarbavo šeimininkės: St. 
Vičienė, A. Zakarkienė, S. Pau- 
likienė. E. Lungienė ir moterų 
vadovė A. Šukienė. Vyrai A. 
Gesins, J, J. 
Rinkevičius.

Braziūnas ir

pie pora Šimtu kėdžių, raštinė 
t r sau del J’s — garažas pasidė
ti įrankiams. Planų pastątui pą- 

Urbams «•

Teatro 
jau praeityje.

Gegužės 20 ir 21 dienomis 
Kultūros centre buvo pastatyti 
Los Angelečių du veikalai: Bir
utės Pukelevičiutės 3-jų veiks
mų premijuota drama •“Paliki
mas” ir Detroitiečio Vytauto 
Alanto 3-jų veiksmų komedija 
“Saulėgrąžų Sala”. Režisavo Los 
Angelė? Dramos Samburys, va- 
devuojamą? Dęlfloa Ma

Festivalis

RACINE, WIS.
Trėmimų minėjimas.

Birželio 18 d. vietos Altos 
skyrius ruošia masinių trėmi
mų iš Lietuvos į Sibirą minėji
mą šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje.

9 vai. 30 min. iš ryto bus pa
maldos šv. Kazimiero bažnyčioj 
je už žuvusius dėl Lietuvos lai
svės.

Minėjime, kuris įvyks 4 vai. 
p. p., kalbės kun. dr. J. Pruns- 
kis ir rodys skaidres apie tuos 
įvykius bei tremtinių gyvenimą. 
Sibire.

Meninę programas dalį atliks 
Racine Lietuvių Moterų klubo 
kvartetas ir kiti.

1978 m. skyriaus valdybą su
daro; Vlkt. Kažemėkaitis —

Londonas. — Gyvenimu 
goraižiuose ” susidomėJo visuo
menė ir vyriausybė po to kai 
na rytą (Pamela Ribbift, 26'mie
tų amžiaus, pašauni į giėtą 
vo 2 metų sūnelį jFVeddfe 
ko į gatvę iš balkono 12 aukšte. 
“Ta vieta varė ją H pibto**. pa-

galėjo aukštai gyventi ir niekas 
kitas negab gyventi gyvai do
guose “Tai kAJėjiinaa^ sakyda

mus pradėjo statyti tmj po II 
Pasaulinio karo.

Sovietuose. irgi
statomi aukšti gfmfedai, be 
stojaus JT skomo, -he£ tee

V1'

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto*' 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąakaltoe
"'eša C- _ it
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Kad neklaidintu skaitytojų

Japony |ūry bangos

kai turi teisę laisvai tvarkyti savo reikalus. Galinde ra* 
Syti vertingus poezijos paragrafus, dėstyti puikiausias 
mintis ir siekti visiems suprantamos kalbos. Mums at
rodė, kad velionis labai gerai suprato laisvi svarbą. Jis 
mokėjo skirti laisvės siekiančias nuo laisvę stabdančių 
jėgų. Ar visi šį klausimą supranta? Jeigu klausimas bū
tų aiškus, tai neatrodytų, kad susirūpinimas nepagrįs
tas. Jeigu laisvės problema būtų padėta pagrindan, tai 
iškeltos mintys nebūtų atrodančios keistomis.

Bet p. Dilienės patikslinimas išeina iš vėžių, kai ji 
reikalauja ne tik iš redaktoriaus, bet ir iš pranešėjų 
laikraščiam atidžiau sekti įvykius ir neklaidinti skaity
tojų. Bendras pageidavimas yra labai gražus ir geras, 
bet jis neatsiekiamas. Nepasiekiamas tndėl, kad kiek’ 
vieną dieną jis tiksliau aiškinamas, darosi suprantames 
nis, bet tikroji teisybė kiekvieną dieną vis toliau nubė
ga. Ji reikalauja, kad ne tik redaktorius, bet ir laikraš
čio korespondentai atidžiau sektų įvykius ir, kas svar
biausia, neklaidintų skaitytojų. Patikslinimų autorė ga
li būti tikra, kad kiekvienas žurnalistas, lankęs trumpus 
kursus ar metines žurnalistikos pamokas, žino, kad tu
ri labai atidžiai sekti įvykius ir tiksliai perduoti žinias. 
Ne vienas reporteris neteko darbo vien dėl to, kad ne’ 
pajėgė tiksliai aprašyti įvykių ir perduoti jvykių eigos. 
Esame tikri, kad nei vienas nenorėjo sąmoningai žinių 
išklaipyti. Už sąmoningų žinių iškraipymą gabiausias 
jaunas žurnalistas netenka darbo. Dažnai jis pašalina
mas su “vilko bilietu”.

Ponia nori, kad redaktorius suprastų skirtumą tarp 
lietuvių reformatų ir liuteronų. Turime pasakyti; kad 
redaktorius tais laisvais studentavimo laikais praleido

Kitoje šios dienos Naujienų vietoje spausdiname po
nios Halinos Dilienės patikslinimus,. pasitaikiusius pas
kutiniuose šio dienraš. numeriuose. Ji nurodė,kad apraši
nėjimuose Dr. Mykolo Devenio atsisveikinimą šermesi- 
nėje, nepaminėjo, kad reformatų kunigo pakalbėta mal
da reporterio buvo pavadinta kalba, o pNe ] 
taip pat sukalbėta malda, bet ir ten ji pavadinta kalba. į

Prisipažįstamą, kad padarėme klaidą, neatskirdami 
prie karsto pasakytos kalbos ir maldos. Karštą vasaros 
vakarą publikos pilname šermeninės koridoriuje stovin’ 
Čiam reporteriui gal ne taip lengva atskirti kalbos nuo 
maldos, kaip tai galėtų padaryti šių dalykų žinovas, bet 
reporteris turėtų daugiau patyrimo turėti ir būti tiks
lesniu. Bet reikia turėti galvoje, kad ir geram reporte
riui sunku atskirti maldą nuo kalbos, kad tas pats žmo
gus čia kalba maldą, čia skaito sklandžius eilėraščius ir 
čia pat stengiasi įdėti kelias gilesnes mintis Į klausyto
jo galvą. Dar būtų geriau, jei pajėgtų tas mintis įdėti ir 
į širdį, o ne vien tik į galvą... Širdyje jos ilgiau stovi.

Bet nemanome, kad ponia Dilienė, visą laiką susirū
pinusi didelės parapijos rgikalaĮs, būtų rašiusi patikslr 
nimus, jeigu prie karsto pasakyta malda būtų pavadin
ta kalba. Bažnyčios nustatytose taisyklėse gali būti aiš* 
kus apibrėžimai, kas yra malda ir kas yra kalba, bet 
praktiškame gyvenime, bent mums atrodo, kad melstis 
gali ir paprastas nusidėjėlis, o kalbą pasakyti gali ir 
aukščiausią laipsni užsitarnavęs dvasiškis. Jeigu žmo
gus nuoširdžiai ko prašo, tai jis meldžiasi; jeigu jis iš 
savo širdies išlieja kebas mintis apie iškeliaujantį, tai 
jis kalba. Jis sako savo širdies maldą ...

Poniai Dilienei, o gal ir kitiems, nepatiko Naujie
nų redaktoriaus pareikšta baimė, kad iškeliaujančiam 
mūsų tautiečiui nebūtų padaryta skriauda; kad vietoje 
sąmoningo kovotojo už savo tautos laisvę ir pagrindines 
žmogaus teises nebūtų padaryta tiktai religinės grupės 
kuratorius, o ne drąsus pasiryžęs kovotojas už savo kra’ 
što laisvę, ne didelis kultūrininkas, kuris stumia pirmyn 
visus, daro juos kultūringos bendruomenės nariais ir 
mūsų tautiečiais.

Kai kam šis susirūpinimas gali būti keistas ir baimę 
net nepagrįstas, bet turime žinoti, kad pačią pagrindinę 
kibirkštį reformizmui davė laisvės idėja. Galime būti 
naudingi, kai patys jaučiamės laisvi. Tauta gali bujoti, šventos atvesti? Ką jiems reiškia 400 paskutinių ipetų

ka o buvoja sava^es geriausioje ^Ženevos bibliotekoj’e, studij'uo- 
P damas skirtumus tarp šių dviejų tikybinių grupių. Jis

■ aplankė didelių reformatų kapus, skaitė originalus ir 
lankė garsiųjų debatų vietas.Protarpiais- klausimus kiek ■ 
paaiškėdavo, bet vėliau jis ir vėl nebuvo toks aiškus, ko
kį laikraštininkas norėtų matyti. Visi žinome, kad baž
nytinės reformos klausimas prasidėjo šešiolikto šimt
mečio pradžioje. Jį pradėjo Martynas Liuteris, prikal 
damas prie bažnyčios durų pačius pagrindinius savo mo
kymo dėsnius. Galvą pakėlė Kalvinas, Zvinglis ir kiti 
tikąjimo dogmų aiškintojai. Vieni jų norėjo suvienyti 
visus protestantus, kitiems atrodė, kad protestantai 
nepakankamai protestuoja. Vieni kreipė daugiau dėme’ 
šio į evangelijas, kitiems labiau rūpėjo kasdieninis gy
venimas. Buvo laikotarpis, kad Lietuva buvo susižavė
jusi stipria protestantizmo banga, ried ėjusią visoje Va
karų .Europoje. Daug laiko praleista įvairiausių klausi-i 
mų aiškinimams, bet ne visi klausimai buvo'! išaiškinti. 
Tolimesnės studijos parodo, kad protestantizmas taip 
pat nebuvo vien Liuterio išgalvotas. Visa eilė mokytų 
žmonių ištisus šimtmečius dar prieš Liuterį kėtė tas pa
čias problemas, kurias Liuteris mokėjo aiškiai formu
luoti. Problema gili. Ji užima daug laiko? ,Jol^'redakto
rius negali viso laiko pašvęsti vienai problemai, Jis pat 
ma, ką laikas jam leidžia ir ką jis pajėgia iš praeities pa
imti, net niekas neturi teisės reikalauti, kad jis pašvęs
tų daugiau laiko toms.studijoms. Jo laikas aprėžtas. Męs 
kiekvieną dieną kalbame lietuviškai, bęt nęprąmpksta- 
me pačių pagrindinių dalykų. Neprašome tniijIpo ir aį§-- 
kaus sakinio, o ką parašome, tai dažnai paliekame su 
klaidamis. Kaip galjma reikalauti tikslumo įš studijų, 
kurių kiti protingi žmonės nepajėgė išspręsti?

Kaip ten bebūtų, žinome, kad, be reformatų bažny
čios reikalų, labai aiškiai skyrė laisvėn einąnęįąs įr Jąjg- 
vės siekiančias jėgas. Jis niekas ųęįkalė kojos j- laisvę 
tramdančių maldyklų. Tuo tarpu lietuvių tarpę yra ku 
ratorių, kurie eina į lietuvių jėzuitų centrą mišių laikys 
ti. Ko jie ten.ieško? Ar jie tikis jėzuitus prie dvasios

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
valstybėje

(Tęsinys)

skausmingai, sunkiai Įgyvendinami. Nelaukime, iki 
Į kokie rusai ar kažkokie kacapai pradėtų visomis pa
saulio kalbomis “įrodinėti” Phaisto skritulį esantį įrą 
šita senąją slavų kalba. Kaip tuomet sulaikyti ir pa

keisti jau “įpilietintą”'pasaulio nuomonę? Tadą jau 
gali būti per vėlu.

. KĄ SAKO HERAKLlQN MUZIEJUS KRETOS 
SALOJE?KĄ SAKO UŽSIENIO MOKSLININKAI?

Klausiau Al. Granto, ar jisai tarėsi su tos srities.
specialistais užsienio mokslininkais, ar jiems išdėstė Phaistos (ar PhUęstos) skritulio laikytojas He- 
savo teoriją? Atsakė, kad kai kurie mokslininkai su-|ra^’.°? muzĮeJus Kretos saloje yra 1974 m. išleidęs to; 
tinka su jo aiškinimais, jog skritulys įrašytas senąja niuz^eJaus direktorius dr. prof. S. AJexiou stamboką 
lietuvių kalba. Bet jie nenori, savo pavarde paskelb-t ^atalagą, 128 psl., dar su 8 psl. priedų ir .dar su k^Uo- 
ti tokius tvirtinimus. Kodėl ? Visų pirma, esą, pašau-' m,s. desunttMnis (nuotraukų kreidiniame pppieriuįe, 
lis per mažai žinąs apie senąją lietusią kultūrą ir įkaiti tinai s u Phaistos skrituliu. Tekste 4/-48 psl. 
tuo nepatikės. Tokau: lai gaišina tas, kas išrado, skaitome (vertimas): f
tos tautybės žmonės, € y. lietuviai. Jie neturį jokio) **Garsusis skritulys iš Phaistos rūmų su hierogla- 
noro iškovoti didžiulį pakeitimą senojoje pasaulio i f ini u įrašu. Tie įrašai buvo įspausti ansp audinio is ak 
kultūros istorijoje kitai tautybei. menimis į abi skritulio pusės, kai molis dar buvo, šla-

O ką tuo reikalu daro lietuviai? Nagi, l>e pas- pias. Įrašai bėga įvijai (spiraliniai) nuo krašto į cent- 
kelbtų kelių rašinėlių beveik nieko Gaugiau. Kod^l? rą. Kiekvienas ženklas reiškia kokį garsą ir žodžiai 
Galimas dalykas todėl, kad užsieniečiai to nepatvir-'atskirti statmenomis linijomis. Kai kurie ženklai yra 
tina. Lietuviai tebėra, didele dauguma, vergiškos pri-Hideogramos”; tai reiškia, jie neturi fonetinės vertės, 
gimt*?* tvariniai, linkę nuolaidžiausiai pataikauti’bet reiškia kokius daiktus ar parinktą mintį, ženk- 
svctimieMėfUS ir kenkti savo tautai. Kaip gafi bū-jlai yra keturiasdešimt penkią rtiSii, pavaizduotą kdip 
ti toks senas lietuviškas raštas, jei apie jį nerašo ti-^ žmonių galvos, vyry, ar moterų vaizdai, žuvys, paukš- 
luluoticji, nepaskelbia iš sakyklos klebonai ir vado-.čiai, vabzdžiai, sėdėjimui kėdės, odos, laibai, arklai ir 
vėliuose neparašyta e 9 . ’kiti įrankiai, rožės pavidalo puošmenys ir kk Sterilu-

menimis į abi skritulio pusės, kai molis dar buvo, šla
pias. Įrašai bėga įvijai (spiraliniai) nuo krašto į cent-

Sovietų vadovybė kaikur veikia 
per Soialistų partijas, ne per

I komunistines partijas.
į Paklaustas ko Sovietai nori Af

_j žinoma,

Dr. Igorio Glagolevo perspėjimas Vakarams
žymus Sovietų pilietis, jau amuniija aprūpinimo Afrikoje.' rikoje, atsakė: Senai žinoma, 

Ta daroma “taikos” vardu pa-. kad Sovieų lyderių užsienių po- 
sakė J-8- Etika yra kontroliuoti visa Af-

Sovietų S-gos Komunistų par rikos kontinentą. Jie Afrikoje 
tijos lyderiai laba stengiasi pri- organizuoja kebas armijas, ap
eiti prip Jungtinių Valstybių: ginkluoja Afrikoje diktatūrinių 
zmimųj ir įsigyti įtakos per tą valdžių sudalytas armijas, te- 
PasauEo Taikos Tarybą ir bend roristų grupes ir ppr savo siun- 
rži per jų. vadinamą “sąjūdį už-čiamus kariškus “patarėjus” šie 
Pasaulio taiką”.

“Būdamas Sovietų Taikos Ko 
miteto narys Pasaulio Taikos 
Taryboje dalyvavau tūkstan
čiuose diskusijų, su amerikie
čiais “sako Glogolevas. Idėjos 
apie taiką ir. nusiginklavimą yra 
labai populiarios Junginėse Vals 
tybėse ir kai kurie amerikiečiai 
dirba Sovietų Sąjungos Kom-; 
partijos lyderių interesams, pa-1 klausomybę gavusiose valsty- 
tys nežinodami kad yra galima bėlėse įsodinti sovietams palan- z z t ••• 1

1976 m. spalio men. pasirinkęs 
laisvę tik dabar davė spaudai pir 
mąjį interview. Jis vodovaujtn- 
tis asmuo sovietų delegacijoje 
darybose su JAV dėl strateginių 
'ginklų sumažinimo (SALT), bet 
įsitikinęs 'kad Kremliaus laisvą
jį pasaulį akiplėšiškai apgaudi
nėja, įsitikino kad reikia pasi
aukoti ir pasaulį petrspėti, kad 
pabustų iš snaudulio ir akylai 
budėtų. Iš ilgo reportažo, at
spausdinto The Review Of The 
News, š, m. gegužės 10 d. lai
doje čia paimti keli Dr. Glagole- 
vo pateikti faktai parodyti kaip 
šviesūs rusai žiūri į dabartį -

Sovetų Sąjungoje yra specia
lus fondas, kuriuo naudojasi 
SSSR Kompartijos Centro Ko- 
ĮųitetąiS. Fondui lėšos surenka
mos bažnyčiose visoje Sovietų. 
Sąjųngjje^ kur tikintieji yra jtb 
kinti,, kad jų aukos eina “tik
ros. taikos reikalui per Pasaulio 
Taikos. Tarybą, jį.kurios mjtjn- 
gus. kviečiami tik kitų kraštų 
kompartijų nariai arba žmonės,

sakė js.

“taikos” sugestijas .nukreipti

kia paimti savo kntrolėn visa 
.Afrikos kontinentą. Viena, jau 
visiškai sovietų? kariškų “pata
rėjų” vadovaujama Afrikos vals 
tybė yra Etiopija, kuri šiandien 
rieš sukilusia provinciją kariau
ja Kubos kareiviais ir sovieti
niais “paarėjais” — karininkais.

■ Sovietų politikos tikslas yra įma ' 
; nomai visose naujosiose nepri-

kįus diktatorius ir įgyvendinti 
pro-sovietines diktstūras, Pa- 

tnamo karą Sovietu lyderiai vyzdžiui, kaip sparčiai Sovietai 
Jungtinėse Valstybėse buvo su- .įsigalį AfHĮroje^ rodo ir toks 
organizavę sąjūdį sustabdyti pa -faktas, kądf Ętįppijps visa ka- 
sipriešiuimą šiaurės Vietnamo riuomenės vadovybė yra sovietu 
komunistų agresi jos Ikarui (prieš kariškių rakose.

(Bus daugiau)Rietu Vietnamą

timų Valstybių ir kitų demokra- ________
tinių kraštų konroartijas pavers , «
ti savo agentūromis. Jungtinių j _ AųLerūęo^ yyrjaysybė leidc 
Vaisybių kompartijos vadovy-j Kinijai pirkti jai'būtinai ręiką- 
bė'yra betarpiškai subkordiauo lingu ginklų trijų rųijijofių dė
ti Sovietų Sąjungos Komųnis- Įerrų sumai. Pątys kiniečiai nę- 
tų partijos Centro Komiteto pajėgia šių giiftlų pasįgaminti- 

__ ___  r__________ Tarptautiniam Departąman(ui. — Atstovų rūmai, 247 balsais 
rybose dėl teroristų gnklais ir Pasitaiko sunkumų, Ir. kartais 

tijoms nepriklauso, bet dirbo So 
vietų Sąjungos sovietinei vado
vybe.

Įdomu žinoti, kad ta pati Pa
saulio Taikos Taryba panaudo*. 
jama teroristą grupėms sveti
muose kraštuose apginkluot. 
Pr. Glagolev pats dalyvavęs de

' ’ . .. . , , x- orieš nutarė paskolinti Neū Yopistoriją? .Kąip jie npn, kad paprasti reporteriai neklai k& ^0^40.
dintų skaitytojų, kada pagrindinė prooleina jiems pa reikalingus miesto finan- 
tiems neaiški? _ x b sams tvarkyti.

bandymų. View 11 laiku buvo maayta, kad skritulys atvež Į AL Pridotkas (Grant) sako, be lietuvių kalbus 
■ •’ 'gero žinojimo neįmanoma įskaityti to skritulio, o dau

gelis hieroglifinių raštų mokslininkai nemoka lietuviu 
kalbos, todėl negalį jo įskaityti.

Minėtuose lietuviškuose straipsniuose, net pakar
totinai, paskelbtas A. Granto įskaitytas įrašas, kalban
tis apie ateinančią pražūtį, gal Atlantidos žuvimą.

Kas nori, gaji kreiptis, be minėtų šaltinių, ir į pa
tį A. Grantą adresu: Alexander Grant. 28 North Fęųs, 
Upper Largo,. Fife K¥8 6ER. Scotland. Jam galimą pa 
šyti ir lietuviškai. Ar pas jį nuvykti. Tik, kaip niįflė- 
jan, jis vargingai mato ir lik viena akim.

Patariu lietuviams, ypač jauniesiems, ar mėgs
tantiems sunkius sprendimus, senobinių rašjų pagal 
ba. visą reikalą-gerai patyrinėti, panagrinėti, pastudi
juoti. nuvykus į Heraklion muziejų Kretos saloje, ly 
po to parašyti spaudai. Atrodo- čia reikią rlide,snio 
bendravimo. Neužtenka, kad lietuviai tmj pąfikės. 
Svarbu, kad pagrindiniai pasaulio mokslininkai, uni
versitetai ip Heraklion muziejus patikėto’ jog Įrantos 
skritulys įrašytas senobine lietuvių kalba. O tai ne
paprastai sunku padaryti, įrodyti. Atmesti visada gą. 
įima, ir labai lengva.
, daufiau) .

tas iš Mažosios Azijos. Dabar manoma, kad iš Kretos, 
kadangi panašūs ženklai rasti įrašuose ant kirvio Ar- 
kalokhari griuvėsiuose. Skritulio paskirtis nežinoma; 
buvo manyta (aiškinta) kaip vardų ar ko kitko kata
logas, turįs- bendro su Phaistos rūmų statyba. D augiau ( 
patikima prielaida teigianti esant religinę giesmę, nes 
kai kurios grupės ar ženklai yra kartojami kaip ref
renai, Skritulys gali būti datuotas pradiniu “NeoPa- 
Jatial” laikotarpiu*’.

Ta proga galime prisiipįfiti, kad panašios rūšies 
ženkliajai (hieroglifiniai) įrašai vartoti ne tik Kreto
je, bpt4r Mažojoje Azijoje, bititų senobinėje Sirijoje, 
Mays tautos ir užteką Centrinėje ir Piety Amerikoje. 
Taip pat egiptiečių. Riek ikšiol žinomo, kai kuriems 
d ai kėaršardžiMns išreikšti vartoti tam tikri ženklai. 
Veiksmažodžiams buvę vartojanti atskirai sutariami 
ženklai. Vėliau pradėti vartoti brėžinėlai išreiškiau- 
tieji prieti alsius su 21 ženklais, šimtmečiams bėgant 
hiero^ifiuis raštas kiek suprąstiųtas ir vadinamas 
hienttiaįu, dar vėliau demotiniu.

FĄJ.STO (PHAISTOS) SKRITULYS RAŠO APIE
J . ATEINANČIĄ NELAIMI

Norint teisingai įskaityti btfrogliTiHias raitus rei
kia daug kanlryMs ir misimaaynio. Ypatingai sasku 
naujės rūtiės, dar « e iškaitytas, kokiu yra mūsą apta
riamasis. Pradėjus klaidingu pagrindu, galima visiš

Nauji atradimai Visado> buvo ir ilgai bus labai lys dar nėra perskaitytas. Taėfcnryra buvę ištisa eilė kai pasiklysti. Bet kada'ir koks teisingas pagrindas?

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAST) “^4rnF? 4<
Ckicaf* & {U. Saturday, Jm^ įqi 197$
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Mažeika & Evans
TEL. — BE 3-5Į93 «USI rinkim r

Laidotuvių Direktoriai

•f

Tel. 737-8601

DR.LE0NAS SEIBLTIS

EUDEIKISi

M. If

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Stret) 
Valandos pagal suMtanma.

JAV pradeda rmtai 
tirti Yen*rp3 gamtą

"Test o vi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pakė
limas kaip vakaro vaisomąjį auka".

i
i

1B-
? ŠĮ

INKSTŲ, PŪSLĖS f” 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai antrad. 1—4 popiet 
ketvirto. VaL vat 
Ofiso talef..- 776-2880 . 

Rezidencijos telef.: 448-5545

B

— VENECUELOS DRAUGIJOS me
tinis susirinkimas įvyks birželio 10 
d.» 6:00 vai. vaK šauliu namuose, 
2417 W. J3rd St Nariu dalyvavimas 
būtinas.

Valdyba

DR, C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«l*f. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

S0UTE ft, FLpIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rį., Westchester, IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i» 

k** antra Šeštadienį 8—3 vai. 
Tel: 561-2727 >rba 56Z2728

• &UIBKUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

4449 So. Pvlaskf Rd, (Crowford 
*hcal BuiUbig)' Tpį. LU 5-6444 

'jotinis pagal susi tari mą 
ri n^riliepia, skambinti 374-8004 Psalmė 141:2.

Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 
suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prasyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trukumus,. Ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Ber «ur yra ml 
rūšie|i? 1 tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties'’, kurią gausite na 
moka mat Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 68629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

damą <pgt^aįpį f»iruotojŲ oru 
dingų p&tRHKŲ llA p išvengti

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrjna akis Pritaiko akinius ir 
^contact lenses”’

VaL agal susitarimą, vždrryta treč

Lietuviu Motery Draugijos “Ap 
svietą” pusemtmis narių susirinki
mas įvyks šeštadienį, birielio 10 d., 
1 vat popiet 3808 So. Union Ave., 
Įėjimas is kiemo. Narės prašomos 
dalyvauti ir užsimokėti duokles, nes 
vasarą susirinkimu nebus. Po susi
rinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

ti. . : Hifllflllll. niiLliii.i? įminu

Vashingtonas. Jungtinės Vai* 
stybės pradeda visu rimtumu j 

tirti Aušros žvaigždę Venerą. 
Tuo tikslu šiomis dienomis iš- 
siunčia du erdvėlaivius Veneros 
atmesferas tirti, ar Venera, tu
rėdama daug panašumo į mūsų 
Žemę neturi kokios įtakos į mū- 

I t su planetos atmosferą. Tik Vene 
ros atmosfera yra 100 kartų tirs 

™ tesnė už Žemės atmosferą su 
f temperatūra iki 900 laipsnių 

į ■ karščio pagal Farenheitą.

Siunčiamieji d’ų enlvelaiviai 
— Pįoneer Venus I numatytas

ra) š. In. gruodžio 4 d., o Pio
neer Venus H penkias dienas vė
liau. Abudu Pionieriai turi skir 
tingus uždavinius -

Cicero avyhukės
Chicago. The National En

quire aprašo dvi Cicero, H L dvy 
iikametės mergaites seseris dvy 
nukes Jannete ir Barbara

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Citrina yra ne tik patrauklus, čiąu per paskutinius 5 metus 

1 bet ir įvairiais atžvilgiais .ląj^ąį yrą pakilusi 103%. Illinois vaL
Bendra praktika, MOTERŲ naudingas vaisius, naudojamas stijoj dabar dirbamosios žemės

Ofisas 2652 W«T Fl^ET 
Tel. PR 8-1223

OFISO VALi pirm., antiad., treeiad 
ir pėn£L M ir ^8 yąL vąk. S^tadie- 
riais Z-4 vai popiet ir kitu laikv 

pagal susitarimą.

Sibiro kankiniui

’£ ■ '• -.iA

A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdas

i APLINK MUS IR MUSU NAMUS
Dn MYKOLUI DEVENIUI

~ t’. ŠILEIKIS, O, R

M. Miškinytė.

Miuaaiia**

gabaliukais, . įdėti susmulkintą 
. agurką, truputį draskos, cu
kraus, užpilti 1 kvarta atšaldy-

(iUaigot) b 

677-M8S

.Į. DR. VYT. TAURAS 
SYPYTŲJAS 4R CttlRURGAS

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PRR ANNUM 

$5000 er meru 
minimum 

90 fMRthi

I

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiv atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 3765996

2850 West 63rd St^ Chicago. Į IL 60625 
T»1af> PRpspfct £5084

Aparatai - Protezai. ban
dažai. Speciali pagalba tujoms 
(Arch Sapporu; ir t t -

i K PERKRAUSTYMAI 

. MOVING
Leidimai —. Pilna apayauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tai. WA 5-8063

SOPHĮE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos proęremos Iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8^0 iki 9:30 

srat ryto.
Vedefa Aldona Daukus

Telef.: H&nlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, |LL 60629

Didžfauf tes kailiu 
pasirinkimai 

pee rlentoteR 
Uettxv; MUninkt 7^ 

GhtaMPX 

NORMANĄ
RŠTEINJ

valgiuose ir-gėrimuose. Dauge- -akeris kainuoja 1,581 d: L per 
[iu atvejų citrina naudotina dė-] paskutinius 5 metus pakilo 
mių naikinimui bei kosmetikų- 202%. Brangiausia dirbąipg žer 
je. Virs 50 vaistinėse pardavi- n|ė yrą New Jersey vateėijpj-į- 
inėjamų preparatų tūri citrinos $2,057 už akeri. Pų^ąųsią ūkįr 
bei jos sulčių. Anglų jūreiviai ’ ninkavimui tinkama žemė yrą 
ilgose kelionėse įtrina vari oda- New Mexico vafetijoj. Dabar 
ęp skorbuto ligos prevencija^, ten žemės akeris kainuoja £83,

Vairavimo vądovėjįs
Nacionalinė Saugumo Taryba 

skelbia kad praėjusiais metais 
• Junginėse Valstybėse buvo apie 

17 milijonų trafiko akcidentų 
’ (Dęlaimingų nuotykių), kurių 
86.0 nuošimčiai atsitiko dėl sto
kos patyrimo saugiai vairuoti 

; automobilį. Shell Oil kompani-

— Jei žinote asmenis, kuri* 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
Some atsiųsti jų adresus. Me 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

13-me šiinrimętyjp mongolai iš- pastaraisiais metais padidėjo ■ 
rado lemonada .ir juo vaišindą- H%, o per 5 metus pabrango, 
;o labai gerbiamus bei tur- 56%. .
ingus asmenis. Nežiūrint, kad _ Stankevičienė reko- 
emonadas yra laba! svaikas ir: su W
maistingas gėrimas, ilgą rokėliy lapais arba su rūkštvnė- 
nebuvo populiarus, kol žmones mjs; SvogŪHq 
leismoko Įsirengti natūralaus smulkiai ^pjangtyti ir sutrin-l 
iedo sandelių. Atsiradus saldy- tj.su driiska. Burokėliu lapus ar 
tuvams lemonad- tapo ypatmga! rQgštj7ies išyirti }Jti - tiau. 
populiams ir gaivinantis gep- rafeamt| afels> su^ftU^d 
mas. Jį galima gaminti is mil- ----- 
telių — Minute Maid lemonado 
kristalų, kurie yra fre iokig sko- 
nio_ bri spalis dirbtinų pri> to'™<Iens7r suplaktu kef^' 
maišų. /: užbalinti 2 šaukštais grietinės.

— Changing Times birželio VąĮgj® su bulvėmis, užpiltof- 
ir. pranešė, kad rinkoje kai kur niis 1^’dytų sviestu, 
pasirodė generic maisto pro-, 
dūktai, be jokių pagražimimų 
etiketėse, tik su užrašu — žir-' 
niai, komai, burokėliai. Jie nė
ra garsinami, todėl truputį pi
gesni, negu'žinomų firmų koų-’ 
servuotos daržovės. Jei- turės* 
pasisekimą, tai generic produk
tus pradės pardavinėti A&P >r 
kitos krautuvės. C tnsumer Re
ports žurnalo tyrinėtojai kad 
uz nustatė, generic konservuo
tą maistą reikėjo mokėti $8.64, 
gi už tokį pat rinkinį išgarsin-( 
to vardo prekes sumokėta;
$12.34. ' • * *- »I

— Grybus naudojo jau senų 
senoveje. Romėnų kareiviams 
juos du Mavo dėl stiprumo mū->

. n se. Prancūzų karaliaus dva
ro ekonomai juos augino kainų* 
uolose netoli Paryžiaus. Jose 
dar ir dabar tebeaugina grybus. 
Grabai, kaip ir daugelis daržo
vių, yra naudojami priesko-'| 
Hams bei v.i’gių skonio deri
niui. 1977 m. amerikiečiai su- ! 
landoje 347 mtkjoftus svarų 
grybų, dviem milijonais dau
giau, negu prieš 45 metus.

— Agrikultūros departmen
tal pranešė, kad praeitais me-, 
tais ūkininkavimui tinkamos; 
žemės akro kaina vidutiniška^ 
pakilo 9^. Per 5 metus kaina 
padidėjo 1(15S ir parduodama 
nž $490. Tik ?^ebraskoj pasku
tiniais metais kaina sumažėjo 
4% ir parduodama už $3&5, ta-

insured'
V

žiuotį. Išrašė vetera
nas šoferi ir ViiF&vįmo in^truk

Driving 
nemoka- 
gazoiino 
PO Box

618,6Į, I), Houston,
Tex.

I
torius.
Skils Book” f&UHUna 
mai bet IcarioiT Shell 
stotyję grbg. parsiųs

Brandner, kurias reiktų pąva- 
dmti vieną siela divėuoąe |cū- 
nuošė. Nežiūrint kaip teii pasi
taikė viena nuo antras, bet ką 
viena daro-antroji žino arba da
ro tąpat. Pavyzdžiui 1972 m. 
Barbara namie (Fontana, Wis.) 
važiuodama dviračiu pervirto 
nulauždama vieną ranką. Jean- 
nete tuo metu svečiavosi per 60 
mylių nuo Fontanus , pas tetą 
Čikagoje. Kaip v^fiąu byvo išaiš 
kinta, tuo pačiu momentu kai 
Barbara ranką nusilaužė, Jean- 
nete v:su balsu sukliko. --Kažko 
tią nelaimė ištiko mane seserį” 
ji sušuko.

Mokykloje jų darbai yra pa
rašomi paraidžiui panašiai.

Dabar Brandnerių šeima gyve 
na Čikagos priemiestyje Cicero.

mirus, dukrai, utliai balfininkei, Dalei ir jos vyrui, di
džiajam Altos pirm., Kaziui BobeHtri gilią užuojautą reiškia.

Ona ir Petras, šilai.

JULIA SILLUS

Pagal tavus Vaičiulytė.
Gyv. 7131 S. Mozart St.

Mirė -978 m. birželio 6 6:30 vai. vak. sulaukusi 86 metų amžiaus.
Gimusi Lietuvoj.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: pusbrolis Walter Bielskis, kuris laidotuves tvarko, 

ir jo sūnūs Walter ir Charles Bielskis, pusseserė Helen Linkus^ jos 
vyras Walter, sesers sūnus Frank Stilus, įo žmona Gertrude ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.’ Lietuvoi liko sesers ir brolio vaikai.

Velionė buvo žmona mirusio Frank Stilus.
Kūnas pašarvotas Petkaus - Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st-St 
šeštadienį birželio 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Julia Stilus giminės, draugai ir pažistamį nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotųvpse ir suteikti jai paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą,

Nuliūdę lieka: 
Pusbrolis, pussesere, giminės.

Laidotuvių Direktorius poaald A. Petkus.
Toį. 476-2345.

F

BRIGHTON
PER ANNUM 

certificates 
$5000 or rnoro 

4 yeir min.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL: LA 3-8248

(West of California a ve.)

PER ANNUM 

$1000 or mor» 
I yoor min.

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašįnoms Vieta

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME, 

2533 W. 71st Street 
Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

CRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI* TUT0M0B1L1AMS PASTATYT)

Ckicagof
Uetavių
Laidotuvių 
Direktorių 
Aseeeiacijos

AMBULANO 
PATAJĮNAVI 
MAS DIENZ 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
W So- LITUANTCA AVENUE. Phone: Y Ard r 7-3401

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave* Cicero, flL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3X19 So. UTUANICA AVK TeU YAr^ 7-1133-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICX)

Ž4Ž4 WEST 69ta STREET RKpūbUe 7-1113
2314 WEST 23H PLACE Vhxlni* 7-4679
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilk, l^L 974-4414

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALoTED STREET PIiom: TArds

MAUltiMot. Chicago », ILL Saturday, June 10, 1978

tj.su


PONIOS HAUNOS
dilienes patikslinimas
Naujienų š. m. birželio mėn. 

2 ir 3 <i. laidų pranešimuose a- 
pie Dr. M. Deveni 1 laidotuves 
suradau keletą netikslumų, ku
riuos norėčiau atitaisyti, švie
sios atminties Lietuvos Ev. Re
formatų Bažnyčios kuratoriaus, 
nuoširdaus lietuviškų reikalų 
bei kultūros rėmėjo l)r. M. De- 
venio laidotuvėse man teko da
lyvauti nuo pradžios iki užbai
gos.

Birželio 2 ir 3 d. tilpusiuose 
praneši m U(«se nebuvo pažymė
ta, kad atsisveikinimas su Dr. 
Deveniu buvo pradėtas gedulin
gomis pamaldomis kurias at
laikė Lietuvos Ev. Reformatėj 
Bažnyčios gen. superintenden
tas kun. Stasys Neįmanąs, asis
tuojant superintendentui kun. 
Povilui Diliui. Pamaldų metu 
kun. S. Neimanas išryškino ve
lionio asmenybe ir jo nueitą 
kelią. Pranešimuose rašoma 
“kalbas sakė įvairūs liuteronų 
reformatų (!) pareigūnai ir ku
ratoriai.” Tikrumoje Ev. refor
matų vardu kalbėjo Lietuvos 
Ev. Reformatų Bažnyčios prezi
dentas kuratorius Motiejus Ta- 
mulėnas. Kiti kuratoriai ar pa-' 
reigūnai nekalbėjo.

Toliau pranešama “prie kapo 
kalbėjo lietuviai reformatai.” 
Atitaisydama, pareiškiu, kad 
kapinėse iš viso jokių kalbų ne
buvo. Kunigai (tai rodė jų rū
bai), S- Neimanas ir P. Dilys su
kalbėjo maldas, pa kurių buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas.

M. Gudelio pareikšta baimė 
“kad iš Dr. Devenio nepadary
tų religinės grupės kuratoriaus” 
atrodo keista ir nepagrįsta. JI 
prieštarauja kitų kalbėtojų iš-

matams, iš kurių tarpo kilo Dr. 
M. Devcnk.

Vardan leųsyliės, 
nu, kud ne tik feclalctorius, bet 
ir kiti buk rašei 4 pranešėjai ati
džiau sektų įvykius ir neklaidin
tų savo skaitytojų. Malonu bū
tų, jei Naujienos daugiau susi
pažintų su lietuviais protestan
tais ir darytų skirtumą tarp 
reformatų ir liuteronų.

HALIN A DILIENE r
Čikagos Lietuvių Ęv. Reforrųatų 

1 "arapųos^piręiiųinjtė. ;

, — Dr. Jule ir dr. Stasys Skrip-. 
kai iš Kearney, N. J., atvyko į 

, svečius ('hieagon pas savo sū7
nu inž. Romą ir jo šeimą. Ta 
proga aplankė pusbrolius ka- 
zimierą ir Vladą Skripkus jį 
gražioje sodybojer, esančioje 
Lockporto bei Lemonto 
linkėję. *■ : •

me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)KODĖL?!

Sekdami Lietuvos didinga is
toriją ne karta susigraudinę pa
tys savęs klausiam, kodėl Lietu 
va, buvusi didelė ir galinga vals 
tybė, taip sumenko? Kodėl, pa

upy-? vyzdžiui, lenkai buvę daug ma- 
■ < j žesni ir menkesni išaugo į dide- 

-. Illinois lę ° did€s-
birzelio 8 d, Big Pay lo^ šumazėjo, kad prieš
Šime laimėjo 972,23,8 ir 6840j 
Gold Strik lošime laimėjo 30,[ 
17, 21, ir 10. •_ .į!
— Vak»r .? psk atspausdinta1* 
straipsnis “Paslaptinga sala ir ' 

'paslaptingi žmonės” yra Vlado 
Rasėiausko.

— S.L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas įvyks birželio 
10 d. 1:00 vai. p.^p., parįausrGi--

1 lenkus pasidarė tik nikštukai ir 
į su kuriais niekas nebesiskaito?

Kodėl su lenkais daugybė su- tepasimokma”.

tarčių vis išėjo lietuvių nenau
dai? Net lietuvių pergalės liko 
o nelaimėtos? Pavyzdžiui, žalgi-. 
rio mūšis, laimėtojas nužygiavo 
iki Marinburgo, bet pavergtus 
prūsus atsistatyt neorganizavo 
arba iš Klaipėdos išvaryt vokie 
čius ir nebandė ? Vis tai klausi
mai, nulėmę Lietuvos buitį, į 
kuriuos nerandam atsakymo. Ir 
jų yra labai daug.

Lietuvių tautos šventa gies
mė “Lietuva Tėvynė mūsų” sa
ko: “Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”. Jei šios gies
mės autorini bt ilgiau pagy^ 
vemnęs tikriausiai būt sukūręs 
kitą ar šią papildęs tokiais žo
džiais: “Iš praeities tavo sūnūs 

. 0 iš praeities.

Naujienoms reikalingas ;
L Į N OT I P I NIN K A S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-
rėno salėj, 4416 s Western Ave'}.^ valandomis informacijų prašome kreiptis te- 
Narės kviečiamos dalyvauti — jleiODU: .
bus valdybos rinkimai ir daugf ■ JT A 1-6100
kilu svarboj reikalų.. (Pr) j .
— SPECIALI 20% NUOLAIDA *

vo t. p. atiduota pagarba refor-tfja-ag įvairių puošmenų. Moka-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platįnkno tajansi komisija kreipiasi l visos akai* 

tytojus ir į visos lietuvius^ ir .prašo . ...........................
dos pirmūnų pavyzdžiais, tfatinant j 
m juo susipažįstant ir j[ užstara; 
štamą smdSsę ne tik lietaviSkgįj 
taip pat pavergtos Lietuvos ~ir jo 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės 
kalų renesanso.

1 VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, .atsirado mecenatų,.kurie pri

.tikslu sudaryti nenutruk-

Mykolas Karaitis, gav. Grand -Sboręs motelio ir Rezldendaic viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813—891-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems' asmenims. Laimingieji tarės progos būti 
svečiais, puikiame, motelyje prie pat paffiripr' naudotis privali pajnūdimiu, 
žaidimų kambariu,' TV, telefonu, ir- kitais moderniais įrengimais. >

Mtįsų bendradarbė ir savaitinės skilties ** Aplink mus ir mūsų naimur 
autorėj M. Miškinytė paskyrė $50- premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos’ rude
niniame Naujienų piknike. - ‘ ' L'

Visas ir visus -kviečiame 1 dldžiįjĄ žalk^.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bet galimų skaitytojų reikalsmi 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

Pavardė ir Tardai

Adresai

• Užrakau Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardai________________________

, kurta

Adresas

Sponaoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydaiBM lietuvišką spaudą ir Ntujiemj
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamai dot

Pavardė ir vardas

Adresas -------------

♦ Ptatintao vajaus 
tinimui nemokamai

siuntinėti Naujienas dvi savaites raipa.

Pavardė ir vardas

Adresas -------------

r
Pavardė Ir vardai

Adresas —-

FT
Pmrdė Ir vardu

.^frraas ■ ■■—■

MARIJA NOREIKIEN1
tSM West St, CUeiro, IU. 8OT2» • WL WA M7CT

DlduJU uaslrinfrtniai foras rtilua jvaMp prutif.
MAISTAS Ii EUROPOS SANMUV^

SIUNTINIAI T LIETUVĖ ’

MARQUITTI OIFT PARCELS mviCB 
HS1 W, Hth M. ChlOF, HL W09. — T«L WA S97S7 
tm S<. H«iM*i M, Chfcave, HL — Tai. SM«N

. . “LIETUVOS AIDAI”
H, KAZt BRAZMIONYTS, 

PROGRAMOS VEDĖJA
J/ -jWOPA 1490 AM Fit at 9:30—10:00 p. m.

:WLNR106-3FMSat.at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71«f Street, Chicago, illinoi* 60629 

fek£ - 778-5374

1978 METU KELIONĖS Į LIETUVĄ
BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 IŠPARDUOTA 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪCIO 3
RUGPIŪCIO 22 IKI RUGP. 31.

Visos kelionės tarės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dieną. USSR 
viza $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu.- Užsisakant vietą reikia Įmetėti $100.00 
rankpinigių. ’ ; . rMarius Kiela

6557 So. Tolman Ave.
- Chicago, IH. 60629 

312-737-1717
- — arba — *

GORDON TRAVR SERVICE 
r Prudential Plaza 

Chicago, IH. 60601 
312-644-3003

Air tam nbjoct to change and government ipprvMi

lietuviam^-- p<^ųną^|ntj yra ko. 
L lietuviai iš dūdės valstybės 
ir tautos pasidarė, mažiukais 
dėl savo fizinio nepajėgumo, bet 
dėl pasidavimo apgaulėms, ku-t 
rios ir dabar tebesitęsia. Vijto 
pasaulio lietuvišką išeivija vien
balsiai kalba, kad reikalinga iš

eivijoj išlaikyt lv?tuvybę ir ats
tatyt savo tautą nepriklausoma 

j valstybe jos etnografinėse yi- 
i bose, šiems tikslams pasiekti rei 
t kalingi tam tikri vęiksmai’ėji- 
' mai, panašiai kaip šachmatų len 
I (oj. Į tokius veiksmus ir tenka 
žiūrėti, šiuokart palieku nuoša
ly į vykdytą veiksmą vakar ir žiū 
riu tik į šiandieninį, būtent in
tensyviai skelbiant šiais metais 
įvyksiančias pasaulio lietuvių 
dienas Toronte — Kanadoje. 
Jas skelbiant gražbylystės labui 
daug apeliuojama į visų lietu
vių patriotinius jausmus, kvie
čiant viso pasaulio lietuvius 
skaitlingiausiai dalyvauti, paro 

Man lietuvišką susipratimą.

Taigi, viso * pasaulio lietuvių 
dienos. Pagal tokius skelbimus 
išeina, kad SUVALKŲ TRIKAM 
PIS — Suvalkai, Seinai ir Punsr 
kas nebe šiam pasauly, nes ten 
esantys lietuvių kultūriniai vie
netai nekviečiami! Kodėl ???| 
Nerandam atsakymų prieš kelis 
šimtmečius padarytiems .kliidin 
giems ėjimams, nes tų ėjimų 
vygdytojų is^capų neprikelsim 
ir įiepaklausim, tačiau šiandienį 

vygdytojai galėtų ir turėtų 
paaiškinti. O visų šiose dienose 
dalyvausiančių pareiga 'klausti;
Aplenkimas šio lietuviško kam 

pelk> nėra paprastas. Prieš keljs 
šimtmečius lietuvių-lenkų sutar 
čių atrūgos pasirodė tik daug ve 
liau; lenkai jomis ramstosi ir 
šiandien, būtk lietuviai patys 
prie Lenkijos prisijungė. Pana
šiai ir šis, atrodo, nedidelis rei- 
:kalas, atėjus tautų apsisprendi
mo laikui, lenkų bus išnaudotas, 
kad patys lietuviai šio lietuviško 
kampelio atsisakė.

Kaip šiandien męs sielojamės 
dėl praeityje lietuvių pasidavu
sių svetimų klastai taip ateities, 
lietuvių kartos sielosis dėl dabar 1 
tinių lietuvių neišspręsdami klau 
simo, KODĖL TAIP ELGĖS?

Pirmųjų lietuvių išeivių Ame 
rikoje yra sukurta daina:

Pabusk lietuvi • pagalvok 
Ir savo vardą pagodok, 
Mokykis iš' kitų tautų 
Būt kultūringu ir gerbtu. 
Taigi, pabusk * lietuvi!
Taigi pabuskime visi ir 

dinkime vieni kitus!
Užmirštas Seinukas

Namai, žfmė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, temo — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

■PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

' DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, PreE'dentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Virginia 7*7747

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

Mūrinis bungalow apie 12 
metų. Įrengtas rūsys, švarus, 
kaip naujas, Brighton Parke.

2 po 5 mūrinis. Gražiai atro- 
.do, Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
z Notary Public 
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

RIMTAS NAMŲ j
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda tzŽ 
$38,800. V

7 KAMBARIŲ namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porčius; nau
ja elektra. Apsauga nuo potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas, geleži
nė tvora, tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $16.500.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuc Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. S

Gausus namę pasirinkimas 
pietvakariuose 

BUDRAITIS REALTY 
Įvairi apdraudė — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkim 
nuomininkui

4243 W. 63rd SL, Chlofe 
TeL 767-0600.

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 arba 737-8534

IEŠKAU PIRKTI 4 butu narna. Mar
quette Parke tarp Western ir Cali
fornia. TeL 778-3909 po 6 vai. vak.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tek 476-7727.

HELP WANTED — MALE 
parbininky Reikia

MACHINE ASSEMBLY
_ Excellent opportunity for mechanic

ally inclined person. Must read .blue
prints. Modern factory. N. W. Chi
cago location. Benefits. Salary open.

286-1610

MACHINISTS
General machinists Some background 

, in machine building helpful. Excel
lent .conditions. N. W. Chicago loca- 
i tion.

Call RAM -286-1610
I i

ža-

—- Amerik >s specialistai 
dėjo ipasitarimus su sovietų vai 
džios atstovais apie erdvėlaivių 
konlrtūę, kad neįvyktų nelai- 
nelafmių ir didelių nuostolių

BRICKLAYER

Experienced Mason 
For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS. INC. 
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

OPEN HOUSE
3221 W. 51st St.

mūrinis 9 m. senumo, 2 po 5. 3 
miegami, ši šeštadieni ir sekmadieni 
birželio 10 ir ll1 L, nuo 1 iki 6 vai. 
Kaina $83,900.

ŠIMAITIS REALTY 
436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam? Statyba Ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu^Chleauot mlwto leidimu 
Dirbu ir- užmiesčiuos* frelt, fa- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
435S SO. Washtenaw Ava. 

TuL 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS. ■ .

IR VISKĄ NAME" ?' 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397

C—18 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9f pusmečiui automobilis 

Liability apdraudimas pans!ninkami 
Kreiptis

4M5 fe. ASHLAND AVI.mvn

(JETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Lake)

Oaio namus Ii la’rito Ir B vidaus 
Darbas fa rantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS

DIE MAKERS
All positions available for flat and 

rotary Steel Rule Die Makers. Full 
or part time openings on 1st and 2nd 
shifts. Full benefits, night bonus and 
paid vacation. ~
TRIANGLE DIES & SUPPLIES, INC.

1040 S. 25th Ave. 
Bellwood, III.

Call in English 544-7901

LAIKRODŽIAI Ir BRANMNTBMį

Pardavimu Ir Talaysu, 
WBST FTR1IT

TtWu RlpvMte 7-W1 
■ , — ■ !■» I !■/

M. 1 I M K U $ 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450

PERSONAL 
Asmeny Ieško

VIENA moteris paieško kitos pavie- 
nios moteries, norinčios pagelbėti 
ruošoj ir pigiau pragyventi Marquet
te Parko apylinkėj. Galima naudotis 
viso namo patogumais. Dėl daugiau 
informacijos teL RE 7-8105.

Biznio Proga — Mieste 
BUSS. OPP. — IN TOWN

Mes išmokysime atsakomin- 
gą asmenį paruošti mašinas ir 
atlikti kilus panašius mašinša- 
pėd darbus.

Turi suprasti angliškai.
BURNEXTORP.

1460 Landmeier Road 
Elk Grove Village, Ilk 
Skambinkite angliškai 

Tel. 593-3747

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Areb«r A». 
ČMmbo, III. 60631. T»l. YA 7-5990

HOME WORKERS 
WANTED 

ADDRESSING A 
MAILING ENVELOPES 

For information send Self 
Addressed envelope to: 

JOYCE BUTLER 
11542 S. Vincennes Ava. 

Chicago. I IL 60643

IŠNUOMOJAMAS RESTOranas 
atskirai arba su Cocktail Lounge 
su visais jrėngrmais ir įrankiais 
65-tos ir Western apylinkėje.

Jsl. 926-5272.

HBLP WANTED — FEMALE
_______ Dtrbinlnkly R«ILU __

REIKALINGA VALYTOJA
VIENAI DIENAI 

SAVAITĖJE
Reikia susikalbėti angliškai, i lr . -
Reikalingos rekomendacijos. ■
Artima šiaurinė miesto apylm- ęKALTYKPATS IR PARAGIN? 
kė.

Tek 337-4449 arba 649-8012

BEST THINGS IN LIFE

l^all Frank Zapolli
HOSVi W.vsm H

GA 4-8454 IMtVtABC

blate Farm Lrfe insurance. Comp vs J

KITUS SKAITYTI

f « MAUĮllMOi, CWCA30 f, M* 1®,




