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ŽEMĖS ALYVOS KAINA 
DAR NEBUS KELIAMA

ŽENEVA, Šveicarija. — že. 
mės aliejaus magnatų atstovai 
Ženevoje nutarė dar palaukti 
šesius mėnesius su žemės aly
vos kainos kėlimu, bet ateinan
čio sausio mėnesio 1 d. kaina 
tikriausiai bus pakelta. Kaip 
aukštai ji pašoks, tai priklau- 

’ į r sys nuo dolerio vertės bei nuo 
pačiu gaminiu kainu.• ' a . - * :

: j' w žemės alyvos kainos pakėli
mas bus sprendžiamas šių metų 
gruodža 16 d. tų pačių trylikos 
šalių atstovų, kuriems bus pateik 
tas specialiai tam reikalų suda
ryto komiteto raportas. Iki gruo 
džio.16 dienos komitetas turės 
susirinkti ir apsvarstyti ' visas

organizacijos vadas Yassir Ara
fat ir Sirijos prezidentas Hafez 
Assad. Manomą kad prie Liba
ną — Izraelio sienos yra kokie 
8-900 dešiniųjų milicijos bei ka 
rių. Jie tad ir priešinasi įsaky
mams iš Beiruto ir nesutinka 
įsileisti JT karių. Jungtinių Tau 
tų pajėgų viršininkas, iš savo 
pusės/ sutiko pasiduoti dešinių
jų krikščioniu reikalavimams ir 
nesimaišyti pietų Libane prie 
Izraelio sienos.

Vance kviečia rusus tartis

Washington, D. C. — Sekre
torius Cyrus R. Vance, nekreip
dama dėmesio į kiekvieną dieną

J1:1®*- * " "■

ir Kanados vyriausybės, nesusitarusios dėl žūva vinto svetimuose vandenyse, praeitą

EGIPTAS NORI SAVO ŽEMIŲ, BE 
KURIŲ NEGALI BŪTI TAIKOS

sa-

žemės aferą HeSancias' aplinky j spaudoje aštrėjančius abieju

dėmesio į krentančio dolerio ver 
tę ir į kylančios infliacijos pa
sekmes. Bus varstoma OPEC na 
rių nuostoliai susidarę dėlei dole 
rip įpb-kimo galios; .mažėjimo,

turi apie 50 bilijonų dolerių 
nuostx^id, parduodant užsieniui 
žemės alyvą ir perkant iš užsie
nio alyvai išgauti reikiamas ma 
žinąs bei joms dalis.

iDhbaržOPĘC nariai sutiko

valstybių santykius, primena so 
vietų valdžiai, kad abiejų vals
tybių vyriausybės privalo imtis 
žingsnių įtampai sumažinti.

Sekretorius primena rusams, 
kad tylėjimas reikalų nepage
rins. Abiejų valstybių atstovai 
privalo sueiti ir bandyti nesusi-

JAV
vaite uždraudė žuvauti. Kanadiečiai turi ‘daug vandens, bet neturi žuvies. .Be to, jie yra įsitiki
nę, kad Amerikos vandenų žuvis daug skanesnė. Pabuvę visą savaitę be žuvies, antradienį di
plomatai nutarė leisti abiejų pusiu žvejams gaudyti žuvis, kur kam patinka kol pavyks susitarti 
ir pasirašyti nauja sutarti.

BERLYNE DU KAREIVIAI BANDĖ
• PABĖGTI I VAKARUS

liomi/žemės alyvos bačkutę, bet 
negąHma nuneigti, jog gali būti 
Sftntisrkaifcirie nariai, gali dvy 
Kkos^^rių^kafaos^ribą Der-

gana plačiai aiškino kongreso 
komitetui apie žiaurų pagrindi
nių žmogaus teisių nepaisymą 
Sovietų Sąjungoje , ir apie reika
lą gerbti pagrindines žmogaus 
teises.

kalamo tuojau pakelti alyvos kai 
ną nejaukiant šešių mėnesių bet 
Saudi Arabijos ir Trano atsto 
vams priešinantis, kurių šalys 
yra.^didžausios žemės dalyvis 
pristatytojai, nuspręsta su kai
nos kėlimu paplaukti. Sakomą 
kad Saudi Arabija pasistengė i 
tuo atsidėkoti prez. CarteriuJ, 
kuris “iškovojo” teisę parduoti 
Saudi Arabijai geriausius JA 
Valstybės gamintus karinius lė
ktuvus. ‘ *

Neklauso Libano

James Earl Ray broVs 
patupdytas

Washington, D. C. —■ Ferera 
linis teisėjas Robert Vinvent, 
išklausęs atsakingų pareigūnų 
pranešimus apieJohn L. Ray, 
nutarė padėti jį į kalėjimą. Pa
tupdytais yra pagarsėjusios Ja 
mes Earl Ray nusikaltėlio bro
lis, kuris vienas nušovė juodžių 
vadą Martin Luther King Jr. 
Teisėjas, įklausęs kelių parei
gūnų parodymus, priėjo išvados, 
kad geriausia mušeikos brolį lai 
kyti saugiai kalėjime.

Gint Jbeil, Ub., — Pietų Li
bane krikščionių karinės pajė
gos atvirai pasipriešino Libano 
vyriausybės įsakymams. Jie ne 
tik kad nenusiginkluoją kaip 
buvo reikalaujama, bet jie net 
neįsfteidžia Jungtinių Tautų da
linių į Pietų Libaną arčiau Izrae 
lio sienos. Net tuos karininkus, 
kurie norėjo paklausyti Beiruto 
įsakymų, suėmė ir uždarė į savo 
“cypę”. ,

Jie sako, kad Libaną dabar 
vaido palestiniečių išlaisvinamo

kalendomlis
Birželio 21: Demetriją Aloy

zas; Vasarė, Vadulis, Ramūnas.

Saulė teka 8:16, leidžias 8:28
Debesuotas, tvanku^ galk 

srhattfrW ’ l i

Pagaliau teisia raudono“ 
sios brigados narius 
TURIN, Ital., — Raudono

sios brigados teroristų teismas, 
kurs buvo pertrauktas nužu 
džius prof. Moro, prasidėjo bir 
želio 19 d. Turine. Viso šį kar
tą teisiami 14 raudonosios bri
gados teroristai ir pats jų Įs
teigėjas filosofijos studentas 
Renato Curcio. Be to, į teismą 
traukiami daugiau 30 asmenų* 
kurie yra raudonosios briga
dos nariai, kurie yra padarę d 
dėsnį ar mažesnį nusikaltimą 
ir kurie dabar daugumoje lais 
vai vaikšto, įmokėję teismui 
piniginį užstatą.

Italijos vyriausybės prokuro
ras norėių visiems raudonosios 
brigados tejpristams žudikams 
pritaikyti mirties bausmę, bet 
tik prokuroras gailisi, kad Ita 
Ii jos įstatymai numato aukš
čiausią bausmę tik 15 metų pa 
sėdėti kalėjime.

—Moišė Dajanas norėtų tap
ti Izraelio premjeru, bet jis ne
turi jokios politinės partijos. 
Darbiefitai jam nepritaria, o 
konservatoriai Juo nepasItOd.

Berlynas. Birželio 19 du sovie tyrai. Jie esą! norėję pabėgti į 
tų armijos kareiviai, ginkluoti 
automatais, susišaudė su juos 
besivijančia rytų Vokietijos mi- den ir Friedrih Strasse gatvių 
licija. Susišaudymas įvyko rytų 
Berlyne, kokių keturių blokų nuo
tolyje nuo zonų pereinamojo 
Charlie punkto. Vienas rusų ka 
reivis buvo sužeistas. Jie abu

| milicijos buvo suimti.

Iš automatų lekiančios kulkos 
užkliudė ir ten pasimaišiusius 
civffius. Pasak liudininkų, trys 
civiliai buvo, sužeisti, kurių tar
pe buvo ir Vakarų Vokietijos 
diplomatas, kuris kaip tik tuo 
metu važiavo mašina/ Jis buvo 
tuoj nuvežtas į rytų Berlyne 
diplomatams skirtą ligoninę. Jo 
žmona Guenter Gaus, aplankiu
si vyrą* ligoninėje, pareiškė, kad 
jos vyro gyvybei pavojaus nėra.

Manomą kad tie du rusų ka
riuomenės kareiviai buvo dezer-

vakarus. bėgdami pavogtu bu- 
siuku. bet juos Unter den Lin-

Ispanijoj stiprėja 
autinom’nės nuotaikos

Madridas, Isoanija. Dabarti
nis karalius ir jo parinktas prem 
jeras stengiasi išvengti kraujo 
praliejimo, bet krašte vyrauja 
centralinei vyriausybei priešin
gos nuotaikos. Autonomijos no
ri ne tik Katalonija ir Vaksoni- 
ja. bet jos reikalauja Galicija, 
kuri turi savo dialektą, labai 
skirtingą nuo Kastilijos kalbos.

Praeitą savaitę buvo įspūdin 
gas kariuomenės paradas, ku
rio metu įtakingesnieji genero
lai pasirodė pilnoje uniformoje. 
Vyriausybė paleido iš kalėijmų 
pilietinio karo metu laikytus žmo

kampe prisivijusi milicija suge
bėjo suimti, prieš tai dar gero 
kai susišaudžiusi su dezertyrais.

Kareiviai, kaip pasakoja ma
čiusieji, galbūt būtų sugebėję 
pabėbti, bet pasimaišę gatvėje 
žmonės, kurių vienas buvo par
trenktas busi ūko, ar juos besi
vejančių milicininkų paleistų šū 
vių kulka nuvairavo mašiną į nesų ]eido tremtiniams grįžti iš 
šoną. Mašina atsitrenkus į me-

Viceprezidentas Mondale skris į Izraelį, o 
valstybės sekretorius aplankys arabus

KAIRAS Egiptas. — Egipto užsienio reikalų ministeris, 
patyręs apie naujausius Izraelio “taikos planus“, pareiškė, kad 
Egipto pre’/-identas Sadatas ir vyriausybė atmetė tokius “taikos 
planus.’ Lžsienio reikalu ministeris Ibrahim. Kamei parejškė, 
kad tokių pasiūlymų ir svarstyti neverta. Oficialiai Izraelio vy
riausybe dar nieko Egiptui nepranešė, bet egiptiečius pasiekė 
žinios apie premjero Begino nutarimą pasirašyti taikos sutar
tį dabar, o žemių klausimą svarstyti tiktai už penkerių metu.

Izraelio užsienio ministeris 
Maiše Dajanas, išgelbėjęs Begi
no kabinetą nuo atsistatydini
mo, vakar nirėjo išvykti į Wa- 
chingtoną. kad galėtų valsty
bės sekretoriui ir prezidentui 
Jimmy Carteriui patį paskutinį 
Izraelio pasiūlymą taikai su sa
vo kaimynais. Jeigu Dajanas 
neišskrido antradienį, tai . tik to 
dėl, kad niekas'Wahingtone ne
buvo pasiruošęs jį priimti Ir iš
klausyti.

Premjeras Begin nenori ati
duoti žemių Egiptui ir Jordani
jai. Egiptui jis sutiktų atiduoti 
dakį Sinajaus pusiąsaliOj bet jis 
nori pasilikti kelias strategines 
ir derlingesnes vietas. Jam la
bai rūpi degalų versmės, kurios 
yra netoli Sinajaus pakraščių. 
Be to, jis nori gauti specialias

Uždarė Vietnamo konsulatus

Pekinas, Kinijos — vyriausy
bė, atsilygindama, kad Vietna
mas išvaro-kiniečius, įsakė tuo
jau uždaryti tris. Vietnamo kon 
sulatus. kurie veikė pietų Kini
joje. A’i so j e Kinijoje dabar bus 
tik viena Pekinge Vietnamo pa
siuntinybė.. Dabartiniame Viet
name jaučiamas maisto trūku
mas. Dauguma tesugaba vos pus 
badžiai išsimaitinti.^ Jungtinių 
Tautų maisto ir žemės ūkio or 
ganizacija^ kurios centras yra 
Romoje, birželio 19 d.‘ įsakė pa 
siųsti F Vietnamą už” 2,*5 mil. 
doL maisto gaminių.

“žuvų” ginčas

Washington. —: Jaįrkuris lai
kas kaip vyksta taip vadinamas Privilegijas Izraelio kolonistams 
“žuvų” ginčas tarp -Kanados ir Sinajaus strateginės? pozicijose. 
JAV. Kanada Amerikos, o JA'Kairioje Jordano Pusėje Begi-
žuvų” ginčas tarp ^Kanados ir Sinajaus strateginės? pozicijose.

nas nori pasilikti visas žemes, 
kurios biblijos laikais priklausė 
Judėjai.

Jordanijos karalius, parodęs 
Jordanijos diduomenei naują jų

Geležinės gėdos sienos parei
namuoju Charlie punktu naudo
jasi turistai,' tiek pat ir abiejų 
pusių kariniai patruliai, šį perei 
namąjį punktą, sakoma, dažnai 
pasinaudoja įvairūs bėgliai, ne
išskiriant net tos pačios gėdos 
sienos sargybinių

užsienio, bet kariai netoleruos, 
jeigu bus bandoma skaldyti Ispa 
nijos valstybę. Provinccijos gali 
turėti savo autonomiją bet jos 
privalo pasilikti dabartinės vals 
tybės sienose.

PERŲ GRĮŠ Į DEMOKRATINĮ VALDYMU
LIMA. — UPI agentūros ži

niomis, Peru karinė vyriausy
bė, kuri valdo kraštą beveik 
dvyliką metų, pradedant 1966 
m. nusprendė grįžti prie demok 
ratinio valdymo ir pravesti 
rinkimus į valstybės kongresą 
bei balsavimo keliu išrinkti 
naują krašto prezidentą. Tai 
būtų žymus Aparista partijos 
laimėjimas, kuriai vadovauja 
83 metų amžiaus radikalas 
Victor Raul Haya de la Torre 
ir kuris prieš trejus metus su
sitaikė su Peru karine vyriau
sybe. Toliau Peru gyvenime 
žymią rolę vaidina populiari 
krikščionių dešiniųjų partija, 
vadovaujama buvusio Limos 
mero Luis Bedoya. šio$ dv: 
partijos rinkimuose gali lai
mėti 66 parlamente vietų iš 
šimto. Manoma kad šešios kai
riųjų partijos kartu gali pra
vesti Hvisų. parlamento atsto
vų — apie -33%. 1

/ Visų dėmesį atkreipęs 
įvykis

Peru valstybėje betgi didžiau 
šią dėmesį ir sensaciją sudarė 
ne numatomi rinkimai į par 
lamentą ir į prezidentūrą, be 
gen. Leonidas Rodriguez drą 
sus “žygis”. Jis panoro pasi
matyti su prezidentu pačioj* 
krašto prezidentūroje. Užsiai 
ginęs barzdą gen. Rodrigue 
įžengė j prezidentūrą ir parei 
kalavo pasimatymo su prezi 
dentu, bet prezidentūros pare 
gūnų buvo atpažintas. Tuomet 
jis sėdo ant prie prezic’entūrof 
stovinčio motociklo ir dingo iŠ 
sargybinių akių.

Gen. Rodriguoz sukėlė ir va 
dovavo riaušėms dėl staiga pa
keltų maisto kainų. Jo vyriau
sybė nemėgo ir buvo policijai 
įsakyta jį surasti ir suimti. Jis 
net tris savaites, vienur tai ki
tur pasirodydamas, erzino po-

ir Tfa^vyrfausybfc be ft jos wlta..

Slenka žemės sluoksniai
WASHINGTON. — Gaddart 

Space Flight centro, Green 
beit, Md., mokslininkai apska 
Čiuoja, kad 1906 m. per San 
Francisko žemės drebėjimą iš
judinti žemės sluoksniai slen
ka spartesniu tempu kaip bu
vo manyta.

.-Žemės sluoksniai San And 
res apylinkėje, išmatuojant juos 
satelitų pagalba bei lazerinių 
spindulių Dangomis, slenka tri 
jų colių greičiu į metus. Tai, 

’maždaug, 50% greičiau kaip 
buvo anksčiau skaičiuojama.

Valstybės Kanados žvejams už
draudė gaudyti žuvis teritori
niuose vandenyse.

Abiejų šalių suvažiavę dele
gatai^ ‘ižuvų” ginčui spręsti, su-j karahenę, išvyko medaus'mene 
sitare-laikinai leisti žvejams lais vyriausias jo sūnus Hu
vai žuvis gaudyti visuose van- sejinass pareiškė, kad Jordanija 
desyse, gi tuo tarpu bus toliau norį atgauti visas buvusias Jor 
deramas^ dėl žvejybos pakto il-^ danįjog teritorijas. Jordanija ne 

.... jbuvo pakviesta į taikos pasitari-
--------------------mus, jengvai* galėtų pri 

si jungti, jei būtų noras atlduo 
ti Jordanijai karo metu pagrob 
tas žemes.

šio mėnesio pabaigije į Izraelį 
išskris viueprezldentąs Walter 
Mondale. Jis turės visus reika
lingus įgaliojimus paties valsty 
bės prezidento: Izraelio planai 
bus pasiūlyti arabų valstybėms, 
bet jeigu tie.planai bus atmes
ti, tai tada JAV siūlys savo pla 
nūs Aritimųjų Rytų taikai. Tu
rint galvoje agresingus Sovietų 
Sąjungos planus į Persijos įlan
ką taika Artimuose Bytuose bū 
tina.

Su grižu- viceprezaidentui iš 
Izrael ’< > valstybės sekretorius 
skris į Egiptą ir kitas arabų 
valstybes. Jis ilgiau apsistos 
Saudi Arabijoje. Kai bus atmes 
tas dabartinis Izraelio planas,

gesniam laikui.

Sen. Kennedy nemėgsta Čilės

Washington, — Sen. Kennedy 
nepatenkintas prez. Carterio 
sprendimu suteikti 8 mil. dol. 
kreditą Čilės vyriau sybei žemės 
ūkio gaminiams pirkti JA Vals
tybėse ir taipgi, pagal anskty- 
vesnę sutartį, pasiųst: gen. Au
gusto Pinochet vadovaujamai 
vyriausybei karinių bombų. Sen. 
Kennedy primena prezidentui, 
kad iki nebus išaiškintas pusant 
ro tūkstančio politinių kalinių 
dingimas, jokios net ir dovanų 
siuntos negali būtisinnčiamos 
į Čilę.
r,—TT ■; rmr-rm- w—

pagaliau, buvo pagautas ir iš 
siųstas atgal į Argentiną, kur 
jis anksčiau gyveno politinio 
pabėgėlio teisėmis. Gen. Rod 
rigūez yra revoliucionierių par

__ Turimo “raudonosios brigą 
dos” narių teismo eigoje buvo 
nušautas prokuriras, vienas ad
vokatas ir valdžios pristatytas 
liudininkas.

— Chicagos miešti leidimai 
važinėti automobiliais (stickers) 
pasibaigia liepos 1 dieną. KiekJ 
vienas vairuotojas privalo įsigy 
ti ateinančio pusmečio liudijimą tas aaoanims izraeuo pianas 

j tai tada JAV pasiūlys savi pla-
ną kuris gali Izraeliui nepatik
ti. JAV turėjo daug kantrybės, 

- bet vaistyk departamentas yra 
įsitkinęs, kad taikom Artimuose 
Rytuose negalima toliau atidė
lioti.

— Egipto prezidentas Sada- 
tas apgailestauja, kad š andieni- 
niąi Izraelio vadai nepajėgia pa 
siūlyti taikos sąlygų šių dienų 
nuo karų išvargintiems Artimie
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Bolševizmo metai

M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

Snrinko ir redagavo teisininkai Jonas Talala*

(Tęsinys)
v

LIETUVIŲ ARCHYVAS

Ginkit lauk skvrzdes, termitus 
kol jie paties iš namų neišvarė

Pavasariui atėjus ir gyvybe^ saldų ir lipnų maistą. Dėlto, 
iš skruzdės žiemos miego paki- j vienas būdas skruzdelių nesuin-
lūs, nekilnojamos nuosavybės 
savininkų pirmas rūpestis yra 
patikrinti pastatų apsaugą nuo 
kenksmingu vabzdžių invazijos. 
Tokie — oirmoj eilėj yra skruz 
dės (skruzdėlės) ir termitai, ku

k
i u

teresuoti yra nepabkti neapsau
gotų maisto produktų ir ką val
gius nepabarti jokių trupinių, 
masito liekanų, nemazdotų in
dų ir t.t.

Daugiausia žalos namuose pri 
rie iš pirmo pamatymo atrodo įdaro juodosios skruzdės, vadi- 
panašūs, tei nėra giminės. Kaip narnos carpenter ant (skruzdės 
nuo jų gintis, tų reiklių žinovas dailidės). Jis rausiasi į medį, 
Bernard Gladstone straipsnyje gadindamos sienojus, ramsčius 
“Varykite lauk skruzdės ir ter- ar bet kokias pastatui reikalin- 
mitus kol jie dar jūsų neišva- gas medines dalis. Dėlto žmonės 
rė laikrašty Christian Sdenve kaltę klaidingai suverčia vien ter 
Monitor rašo:

Skruzdės ir termitai iš pirmo 
pamatymo atrodo panašūs ke
liais atžvilgiais: jie steigia ko
lonijas arba lizdus ir dirba 
drauge kaip vienetas rinkdami 
maistą ir jį nešdami į lizdą 
Daugelis jų rūšių tuo ar kitu 
metu pavasariais užsiaugina 
sparnus ir yra matomi skrai
dant spiečiais. Kai kurių rūšių 
skruzdėlės užpuola medžius ir 
padaro daug žalos, už ką daž
niausiai kaltė klaidingai suver
čiama termitams. Tačiau tie va
bzdžiai daugeliu požiūrių yra 
skirtingi ir priemonės jų nusi
kratyti gali būti visiškai kito
kios.

Skruzdės savo lizdus stato na 
mų .viduje arba iš lauko pusės 
ir keliauja viešai ir matomai jie 

: kaip termitai, kurie ir gyvena 
Jr keliauja užsimaskavę. Nors 

daugumas skruzdelių rūšių į 
savo kapčius (lizdus) keliauja 
įprasta is,savo ’sumintais takais, 
bet kai kurios, tos tvarkos nesi- 

' laiko ir jas galima matyti klai
džiojant be jokio tikslo.

, Vienos skruzdėlės maitinasi 
^vabalais, kitos minta žalesomis, 

dar kitos ėda bet kokį riebų,

mitams. ‘Dailidės’ medienos neė 
da, o medyje tunelius išgriau- 
žia patogesniam susisiekimui su 
lizdu, kuriam erdvę taip pat iš- 
griaužiama medyje. Išgriaužtą 
medieną (pjuvenas, žiospiras) 
“dailidės” neėda, o sausas iš- 
spjaudo ir dėlto galima jų tune
lius rasti pagal paliktas medie
nos krūveles ant grindų.

Skruzdės — dailidės savo liz 
du i mėgsta parinkti držgną vie 
•tą, dėlto gręžia medį kur arčiau 
kiauro vandens vamzdžio arkito 
kio lašančio laido arba po iš
puvusio stulpo ar šiaip kokio
je vietoje. “Dailidės” mėgsta 
kur medyje rasti kokią tuštu
mą, kas jiems sutaupo daug sun 
kaus gręžimo darbo, o dar la
biau mėgsta savo gentį apgyven 
dinti radę arti namų augantį 
medį, turintį kokį iškiurimą,kur 
yra užtektinai drėgmės, o na
muose maisto.

Geriausia priemonė skruz- 
dėms iš savo namų išgyvendin
ti rekomenduojama surasti jų 
kelius į namus ir ratu aplink 
namus gruntą sudrėkinti — 
pašlakstyti chlordanu skiediniu 
ar kitokiu panašiu insekticidu, 
nepaliekant duryse, pamatuose

ar sienose skylutės, r per kurias, 
ramiausiai jos įeina ir išeina, 
Chlordanas palieka filmą, kuris 
skrusdėles muša , per kelias die
nas ar savaites.

Termitai
Termitai — jie medžius ėda 

ir jais minta, bet jų niekuomet 
nepamatysi, kaip kad matai 
skruzdėles. Termitai bijosi švie 
sos ir oro; jie gyvena aklinai iš 
lauko užmūrytuose “miestuo
se” ir susisiekia iš medienos pa 
s įstatytais . tuneliais, pašali
niams jų gyvenimo ir darbo nė 
matant. Dėltodažnai “per metų 
metus jie nesusekti dirba savo 
darbą, kol namas sugriūna ar 
daldai vidui subyrėja.

Termitų kolonijos paprastai 
įsisteigia žemėje aplink jų pasi 
rinktą namą iš lauko puses. Ko 
lonijos savo darbininkus kas
dien siusčia į tuos namus mai-

sto parnešti. Tie darbininkai no 
ri-nenori turi kasdien sugrįžti 
į požemius gauti drėgmės, nes 
pabuvę ilgiau be kontakto su 
žeme jįe džiūsta ir miršta. Dėl
to, norint apsaugoti namus nuo 
termitų invazijos reikia aplin
kui visą namą žemėje pastaty 
ti termitams nuodingą bar
jerą.

Tik vieną sykį savo- amžiuje 
termitai apleidžia savo vamz
džiais ir tuneliais išvedžiotą tam< 
su aptvarą ir koloniją pagyve
na' salėje, kai sparnus užsiaugi
nę veisliniai nariai spiečiais iš
skrenda naujoms kolonijoms 
tinkamų- vietų parinkti. Taip 
vieną šiltą dieną keletą valan-

du saulėkaitoje pasismaginę ir 
patinkamą vietą suradę, jie nu
simeta sparsus ir rausiasi že
mėn naujos kolonijos statyti. 
Dažnai apie pradėtą naują mie

numestų sparnų.
Termitai yra sutverti visai 

kitaip, negu skruzdės.Termitas 
—vabalas iš vieno gabalo vien
tisinis kūnas su keturiais vie
nodais sparnais, po du iš abiejų Į

XI Armijos Karinis Tribunolas išvažiuojamoje sesi
joje Vilniaus mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio 2. 
rango karo juristo Bezgino ir narių: vyresniojo leitenan 
to Šlomo, sekretariaujant Mamontovui, nedalyvaujant 
kaltinimui ir gynybai, uždarame teismo posėdyje tsnagri 
nėjo kaltinamąją bylą Nr. 00108 29 šaulių korpo,’26 kava
lerijos pulko 2_jo eskadrono raudonarmiečio :—

Liškausko Vytauto,.Kazio’sūnaus, gimusio 1’922 (?) 
metais Virbalio miestelyje, Vilkaviškio apskrieties, Lie
tuvos TSR, socialine kilme iš pirklio šeimos, mokinio, lie' 
tuvio, SSSR piliečio, nepartinio, nuo 1929 metų buvusio 
šaulių organizacijos nario, jo žodžiais neteisto, nevedu
sį©, Lietuvos kariuomenėje nuo 1940 metų kovo mėnesio, 
už nusikaltimą, numatytą RTFSR BK 58T b str.

Parengtinio ir teisminio tardymo duomenimis Kari
nis Tribunolas nustatė:

Lišauskas, tarnaudamas Darbininkų-Valstiečių Rąu 
donojoje Armijoje ir būdamas nepatenkintas esamąja 
tvarka, 1941 metais kovo 22 dieną pabėgo iš karinės da
lies su tikslu pereiti valstybinę sieną j vieną iš kapitalis
tinių valstybių. 1941 metais kovo 23 dieną Virbalio mies
telyje vieno piliečio bute Liškauskas pasienio būrio buvo 
sulaikytas. . -

Remdamos išdėstytu, Karinis Tribunolas pripažint 
kaltu Liškauską Vytautą padarius nusikaltimą, ’ numau
tą RTFSR 58-lb str. -

Vadavaudamos RTFSR BPK 319 ir 320 štr. str. Ka
rinis Tribunolas

II

pusių.

Sprendimas gali būti apskųstas per Xf AmybsJ&ari-

Nk.
V

Skruzdės kūnas yra per juo
stą tiek sugnybtas, kad atrodo 
sudurtas iš dviejų dalių perma
tomų sparnų,taip pat keturi,bet 
viena pora žymiai mažesnė.

Savings Plan at work, a Me 1b setaside fidn eadC

That way, you’re making i n*al &ntat 
future. And in Americas, too. 
So buy United Stater- Savings Bondk

yfcHy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into betda 

Aring the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons,T

Med by a British bullet
Molly knew die time had come to take 

Mode in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when

Today, when it s time to take

. bur U.S Savings Bonds.

L Serapinas

Didžioji Lietuvių Tautos Tragedija

n u te i s ė: j ■T'-’■
Liškauską Vytautą, Kazio sūnų, pagal RTFSRtsK 

= 58-lb, str. liepti nubausti aukščiausia baigiamąja "prie; 
įmone — sušaudymu, be konfiskaviino turto, kadangi jo 

1 nuteistasis neturi. ’ 5 ' • y : -t

Korektūros pataisa
1978 m. birželio mėn. 20,d. 

Naujienų straipsnyje “Didžioji 
Li etų vi ų T autos Tra ged i ja” 
trecioje skiltyje, 19, 20 ir 21 ei
lutes išleisti ir jų vietoje įdėti 
šią straipsnio dalį:

Kiek buvo ištremta lietuvių 
1944 m. antrą kartą raudona
jam okupantui sugrįžus Lietu
von'— dar tikrų duonrenų iė-" 
turime. Bet jau ir apytikriu ap
skaičiavimu susidaro nemažes
nis skaičius už pirmosios oku
pacijos mėtų įv*ykdytūs trėmi
mas. Prrdėjūs' apie 3Q.00 parti- 
žataū aūku ir išžūdvtus kalėji
muose — raudonasis slibinas 
prarijo virš 100.000 lietuvnų 
tautos vaikų.

Tik vienerius ihėtus teišgy
venę komuhistimo tėrord siau
be, antra karią ralldoifejafh 
marui užplūstai Lietuvą, vds- 
ką palikę, tukstanciaT nifisū tau- 
tiėčių Bego į ViT&rirs — į taiff- 
sia nežinia.

Su TėKyūės žėtnė saujetc ir 
tvirta priesaika širdyje ątsidur- 
dami už Tėvynfes ribų pasižadė
jome likti ištikimi kovotojai su 
mūsų krašto pavergėju,, pagal 
savo sugebėjimus, — ambasa
doriais, j^s laisvės šaukliais.

Tremties stovyklų sunkme
tyje, beveik be priekaištų,- išli
kome priesaikai ištikimu Mat 
vargai gimdo galiūnus, o per
teklius — Ištižėlius, dvasinius 
skurdžiūsl

Vakaruose atkutę ir šiltai įsi
kūrė, daug kas ėmė pamiršti 
šiurpią praeik pavergtą tautą 
ir savo misiją.

Vykūsi atkąkli k m yina ir te
bevykstanti rdėji&L kova, dėl 
tautos laisvės p*vergtoje Tėvy
nėje liks anižirfmsr herbinis 
lietuvių tautos Jcovihgumo pa
vyzdys. . .« , v

Tačiau ta<h tikra dalis tiru tos 
tėvsmėje, parti^rsftši patirtai 
milžiniškas nmtcrialines ir dva
sines skriaudas prievartos ir M- 
dčktrinacijos įtaksye ėmė tar
nauti Lietuvos |>avcrgėjui. Bet
gi liūdnas ir^skaJ&dus' vaizdas 
darosi-laisvuose Vakaruose,! tai 
savanoriškos okupanto užma
čioms \ykidyti talkininkę gre-

(Tęsinys) n| Tribunolą SSSR Aukščiausiojo Teismo Karmet Kofegi
tos tankėja ir ilgėja. Jųjų dar- jai 72- jų valandų laikotarpyje nuo momento, kai spren- 
bas — tikra tautos'išdavystė, dhno nuorašas įteiktas nuteistajaxiL-

Originalas šu reikiamais parašais
“ Ntiora^

Teismo Sekretorius karo juristas Sižov.
Atšp. 9 ėgz. Išsiųsta pagal apskaičiavima ^soglasno 

raščėta). j 1

Mūsų išeivijos sukomunisti- 
Himui, subedievinknui, morali-> 
niarn sužlugdymui, tautiniam 
sunaikinimui okupantas laisva
jame Vakarų pasaulyje tarp lie
tuvių atidarė antrąjį frontą, 
kad susilpnintų ir_j neviltį įs
tumtų rezistencinę įtampą pa
čioje okupuotoje Lietuvoje. Su- 
Jikvidavus politinius laisvės ko
vos veiksnius ar juos perėmus 
visiškon okupanto talkininkų 

-— tiltininkų bėi visokiausio at
spalvio bendradarbiairtojų kon- 
frolėh. lietuviško ji išeivija tap-j 
>tų dHupahto rr jo talkininkų su- 
teHvtirrėnirs jegbmis “isvathicį 
ta.” Siam žygiui įgyvendinti til
tų ‘‘ifižinrėriaf’ ir dirba issijiio- 
še.

Kad Lietuvės vadavimb bylą 
iVumarintų ilgiems laikams, 
bendra darbiautojų fronto du 
priešakinių eilų vadai, aukšto . 
tų valdžion —-'yra sujauktos pa
dėties stabilizavimas į nonAa- 
Jią padėtį.

Washingtoh, — Paštų tantau 
tojų darbo sutartys baigiasi. 
Prasidėjusiose derybos^ 554,000 
pasšto tarnautojų uniją reika
lauja padidinti atlyginamus 

14%. Reikalavimas yra dvigu
bai* didesnis. negu kad prez. 
Carteris nori I Rezidentas mano, 
kad slopinant infliaciją, reikėtų 
vengti didinti atlyginimus, o jei 
be jų negalima apsieiti tai rei
kia pasitenkinti tik 5,5%.

Žudynės Pakistano /aerodrome
Karači tarptautiniame aero

drome. Pakistane, apsaugos sar 
gybiniai pradėjo šaudyti į aero- 
promo darbininkus, kai darbiniu 
kas negalėjo įrodyti savo tapa
tybės asmenybės dokumentais.

Aerodrome buvę keleiviai tu
rėjo slėptis nuo švilpiančių kul
kų. Sakoma kad mažiausiai 30 
asmenų buvo sužeista, o kiek bu 
Vo užmuštų — nepranešama.

'—Manoma kad Brežnevui pa
sitraukus ar mirus jo vietą už
imtų Kirilenko zkuris būtų griež 
tesnis už Brežnevą.

Visai slaptai Ėgž’. Rr‘. 1. 
SPRENDIMAS NR. 60TO"

Sovietinių Socialistinių’. Rė'spūbiikų Sąjungos Vardu 
( r 1941 metais balandžio 26 dieną.

XI Armijos -Karinis TrlbūA'oTSš i^aži^jainėjė šeši? 
jojė Vilniau? riiieste, susidedąs iš pirrnTninkaŪjan'či'o 2. 
raiigo karo juristė Bėzgino ir narių: vyresniojo leitėAan^ 
to Suv&rbvd, pėlitruko VasiljeVo; sekretoriaujant Mas 
m'ontovui, nėdalyvaiifant kaftfrunWii gyAybai,- uždara
me teismo posėdyje isnagrirtejb kaIt-iA'aAiSj® bVfe Nr. 
00100 29 ŠK 616 lengvosios aWflferijfe palfcĄ į^rškSriAin- 
kio— _• .

1. Kėlniiėko Štasio, Jūrgio sūnaus, gimusio 1910 Alė
tais Killipfų kairiie, Kėdainių apskrities,- Ltėtvr/os TSR, 
sėcfaline kūme iš valstiečių, vAMiėčiO, lietuvio,- SSSR pi
liečio, nepartinio, turinčio 2-jų klasių išsilavinimą, jo žo
džiais neteisto, Lietuvos kariuomenėje nuo 1929 metų, 
už nusikaltimus, numatytas RTFSR BK 19-58-2, 19'58-8, 
59-10-sios dalies ir 58-1L str. štr., . ;

2. 616 lengvosios artilerijos pUlkO ptrtkarifr'nkro — 
Semaškos Vlado, Juožo sūnaus, gimusio 1917 metais

Bratkių kaifne, Raseinių apskrities, Lietuvos TSR, sočia' 
line kilme iš valstiečių, valstiečio, lietuvio, SSSR .piliečio, 
nepartinio, su žemesniuojti išSilavAaiftiū, jo žodžiais ne
teisto, nevedusio, buvusidj'e Lietuvos lariUonOŠjė nuo 
1939 metų, f 2, ,
už nusikaltiems, nematytus RTFSR BK t9-58r-2, §8-10 1

3. 29 ŠK 616 lengvosios artelerij'os pulko /tomftihar- 
miečio — ’ V *

■ » * £ ■ ■

Januso Jono, Sirito Sūnaus, gnntisfo mfIneuis Pa* 
upės kaime, Raseinių apskrities, Lietuvės TSR, socialine 
kilme iš valstiečio, valstiėčio, lietuvio, SSSR piliečio,'ne
partinio, su žemesniuoju išsilavinimu, jo žodžiais neteis
to, nevedusio, buvusio Lietuvos kariuomenėje nuo 1939 
metų, 
už nusikaltimus, numatytus RTFS1R ė K 1&58?!!, Tb*58-l 
h, 58-1601 d. ir 58-11 str. stfe, 

daugiau)
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Susivienijimo istorija
Povilas Dargis, Susivienijimo mo tapatumu ir to užsimojimo 

Lietuvijų Amerikoje vykdomo-, vykdymo panašumu. Alums, 
Šios tarybos prezidentus, be vi-1 Amerikos lietuviams Jai karto
kos eiles kitų amatų ir parei- josi tartum iš anksto suplanuo-

• tu-likimu. Norom nenorom, da
bar rišani ir išriša m rūpimą ’ 
klausima ar reikalą tain kainl

jie. 11)14 m. Seimas nutarė iste
rijos leidimą^pavesti Pildomą
ją! Tarybai ir, pagaliau, 1916 
metais pirmoji SI-A ISTORIJA 
išvydo dienos šviesą iš ‘Tėvy
nės’ spaustuvės. Tad nuo pir
mojo Seimo nu tarini . rašyti, 
iki knygos pavidalo skaitytojui,

turėjo tapti didžiausios Ame
rikos Lietuvių organizaci
jos istorijos atsakominguoju klausimą ar reikalą taip, kaip j reikėjo Įtakos metų.

1 Palyginkim tai su dabar pa
gali būti’rašyta SLA ISTORIJA Jr maty-

redaktorium. Kaip tai atsitiko, tai rišosi pareityje. Tokio pusi-j 
jis pats aiškina 632 puslapių kartojimo pavydžiu 
knygos prataryje: Susivienijimo Lietuvių Anieri-^sini visišką panašumą.
' Susivienijimo Lietuvių Ame- koje istorijos rašymas. } Jau 1960 metais Pildomosios
rikoje Pildomoji Taryba ryžu- Jau nūn 1916 metų turime Tarybos suvažiavime buvo kt- 
sis paruošti SLA Istoriją, įvy- Tamošiaus Astramsko parašy-Įliamas naujos istorijos rašymo 
kdo tai šiuo leidiniu. Mūsų Su-^tą SLA Istoriją, laikotarpio nuo klausimas. 1962 ir 1964 metų 
sivienijimui suėjo jau 90 metų.’1886 iki 1915 metų, ši . leidinio Seimu *>e buvo gautas pritari
at), kiek pasimokyti galima iš>kelias dienos švieson buvo ne- mas istorijai išleisti. 1S',6 m.

trumpas. SLA Seimas Elizabe- Seime buvo priimtas įnešimas, 
the, N.J. 1900 metais nutarė:tkad istorijos paruošimas būtų 

pagreitintas. Nuo 1966 iki 1968 
metų Pildomosios Tarybos su
važiavimuose istorijos klausi
mas buvo aptariamas ir prieita 
šios vieningos nuom ^nės: “Su
prantama, jog per mūsų orga
nizacijos istoriją mes kartu pa
vaizduosime žymia dalimi ir vi
sų Amerikos lietuvių praeities 
darbus, šį žygį visada laikėme 
ypatingai svarbiu ir japtėm pa
reigą veikti nedelsiau!”.

Kadangi visas archyvas, t. y. 
istoriniai šaltiniai vra ŠIA Cerr 
tre, buvo nusistatyta musų Su-, 
sivienijimo atskirų laikotarpių 
apmšynią pavesti trim Centro

tiekus metų įvykių — laimėj i-! 
Įnų ir bėdų!

> Būtų nedyvas, jei kam surai- 
buotų toji kaleidoskopinė pano
rama, kai mūsų eilėse yra bu
vę per 100,000 lietuvių. Kiek čia 

’bendrų ir asmeninių — paski- 
'rų siekinių, laimėjimų ir nusi
vylimų! Kiek čia visuomeninio*

/Furėti parašytą oruganizacijos. 
istoriją”.

Ir tik 1904 metais Seimas pa
vedė SLA istorijos rūpinimą 
Pildomajai Tarybai: Kai ir iš to 
pavedimo nebuvo vaisių, tai 
190''. m. Seimas istorijai para
šyti paskelbė konkursą. Tamo
šius Astramskas jau 1907 m. 
Seimui įteikė jo parašytos ist -

. - - j
bangavimo ir idealistinių pas
tangų! Kiek čia svajonių ir gy
venimiškos patirties! Ir kiek 
bendrų minčių, gerų patarimų J rijos rankraštį, tačiau tik 1999 
galima semtis bei matyti vei-'ni. Seime, sųsipt 
klos gaires Susivienijimo Lietu- medžiaga, buvo 
yią Amerikoje turiningoj pra- reikia prašyti T 

darbą papildai.
Viena tarp būdingumų yra Tada jau atėjo talkon A. B. 

.kyšanti, kurią pravartu pami- Strimaitis ir V. K. Račkauskas, 
ųėti ir dabar, būtent, užsimoji-1 Reikalingą papildymą padarė

Viena tarp būdingumų yra

indis su esama] 
nustatyta, kad? 
Astramską jo

Meili draugystė

styti dalykus, skiriasi ir stiliais, žmonių seyai laukiama žinia.
Skirtingi yra visų trijų auto-jkud nuo ateinančia liepos mėn. 

rių aprašomieji laikotarpiai, 1 dienos daktarai galės vietoj 
skirtingos 
aplingvbė'

KNYGOS ANGLŲ KALBA
. A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intvir.lų nutxyxii

ipnUysul, paimu Ii gyvenimo. Lengva* mius. gyva kalba, gražiai išleist*

; Dr. Jmsm S. Kantus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos 
Matriuti nuo pat senųjų snižių m pokario metu. Vidutinio formato, 141 
pat, xunnoji $2.00.

Pr. Jurai B. Končius, VYTAUTAS THB GREAT. Istoriniai DLK V3 
tauto bruožai, paliečiant u> laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyno istorini 
2il Kaliu $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

_Daugnrai Mg knygų, yra tinkamos dovanos Įvairiomis progom!< h 
4___ * — _ .. - atsiuntus Čeki »

.PWtae periikU.
L • ; * .

17S9 Beiti H&lfted Street, Ckie&r$. Ui. $8163

d j / X <4 & * * 1 * <4 W ---------------------------J

tarnautojam, būtent, esantiems naujų autorių pasitarimą isto- Diržys (Lietuvos diplomuotas 
‘Tėvvnės’ redakcinėj komisijoj, rijos reikalu.
Tad Junzui Petrėnui buvo skir
tas seniausias laikotarpis, An
tanui Šodaičiui buvo paskirta majai Tarybai iki 1970 m. Sei-| dininkas aprašo laikotarpį, ku- 
vidurinė gadynė, o kun. Petras 
Dagys įsipareigojo aprašyti nau- 
j uosius laikus.

Deja, šis suplanavimas buvo 
nesėkmingas. Greit kun. Dagys 
pasitraukė iš Susivienijimo tar
nybos, o 1968 m. pavasarį staiga 
mirė Antanas Sodaitis. To pase
kmėje planas iširo darbo nepra
dėjus. O vis dėlto 1968 metų 
Seimo pavedimas išsilaikė Pil
domosios Tarybos dėmesyje. 
1969 m. lapkričio 29 d. sušau
kiau Centro raštinėn numatytų

teisininkas) gerai supranta tarp-
Pakviestieji autoriai sutiko karinės gadynės dvasią, nuotai- 

įteikti sayo rankraščius Pildo-lkas, vi lt lis. Gerai, kad toks liu-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCE AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS
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mo. Tuo pat metu buvo nutar
ta, kad Pildomosios Tarybos 
prezidentas bus istorijos leidi
nio atsakinguoju redaktorium.

šiuo metu aptarta, kad SLA 
ISTORIJĄ turi sudaryti ketu
rios dalys, paruoštos šių auto
rių: I dalis — seniausio laiko
tarpio iki 1916 metų — parašy
ta Juozo Petrėno, II dalis — 
nuo. 1916 iki 1944 metų laiko
tarpio — parašyta Antano Dir- 
žio, III dalis — nuo 1944 metų 
iki mūsų laikų laikotarpio — 
parašyta Algirdo Budreckio ir 
IX7 dalis — bus santrauka an
glų kalba visų šių trijų istori
jos laikotarpių, paruošta A. Bu
dreckio. J

Antro ir trečio laikotarpio 
autoriai per vienerius metus-sa
vo uždavinį atliko, o seniausio 
laikotarpio dalis (t y. I dalis) 
nebuvo parašyta, kadangi auto
rius pasitraukė iš SLA tarny
bos. Istorijos reikalui atsidūrus 
tokion padėtin, 1971 m. gruo
džio mėnesyje pakviečiau Joną 
Valaitį ir Vytautą. Sirvydą pa
ruošti trūkstamą istorijos .pir
mąja dalį.

šis paskutinis bendradarbių 
parinkimas buvo sėkmingas. 
Jie abu yra išeivijos pirmųjų 
veikėjų ainiai, abu rašto žmo
nės — laikraštininkai. Dažnas 
skaitytojas juos prisimins, kaip 
lituvių visuomeninio judėjimo 
dalyvius, šios Istorijos I Dalies 
autorius Vytautas Sirvydas ir 
viso laidinio techninis patarė
jas Jonas Valaitis, jų įsipareigo
jimus deramai atlikę, užtikrino 
greitesnę galimybę SLA Istori
jos pasirodymo visuomenei.

Nepriklausomos Liet u v o s 
Respublikos auklėtinis Antanas k

name S LA buvo gyvame ryšy
je su kraštu, kuriame sėmėsi 
pasistiprinimų iš gimtojo kra
što nepriklausoma gyvenimo 
laimėjimų.

Pokarinė gadynė su naujovė
mis ir gyvąja dabartimi yra Al
girdo Budreckio pažįstami lai
kai. Jis gi galimai geriausiai su
pranta naujų aikų aplinką ir a- 
praiškas, ypač kaip augęs ir iš
simokslinęs Amerikos aukšto
joje mokykloje ir mokslo laip
snius turįs už istorinius darbus.

Ir dabar matom, kad praėjo 
daugiau 15-metų nuo minties, 
iškėlimo istoriją rašyti iki šio 
leidinio atspausdinimo.

bendros 
nevienod 3 įtam

pos, įvairios nauj .vės.

Į B<t visi trys mitriai turi ir 
bendro. Juos jungia organizaci
jos meilė ir gėrėjimasis Susivie-j 
nijimo ilgu gyvenimu, daugeliu 
atliktų didelių darbų. O visus 
tris skirtingus laikotarpius jun
gia bendrus Amerikos lietuvių 
siekimas vienas antram padėti 
nelaimės atveju, padėti Tėvynei 

'Lietuvai ir viską tai atlikti bro
lišku nusiteikimu. Tai yra ben- 

♦dra lyg ryški gija — einanti per 
tuos tris savo rūpesčiais skir
tingus SLA gy’veniino laikotar
pius.

Ketvirtoji šio leidinio dalis — 
santrauka anglų kalba. Tebūna 
ji čia, Amerikoje gimusiems bei 
lietuviškai nebeskai tantieme.
Jiems bent bendrais bruožais 
susipažinus su tėvų, senelių vei
kla, gal ne vienam bus palies
tas jų sieloj išsilaikęs idealusis 
lietuviškas kampelis, iš kurio 
gal gims ir noras grįžt savo tė
vu gini ton kalbom gal grįžt ir 
glaudesnėn brolių eilėn.

Manau, Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, išleisdamas šią 
90-ties metų 
riją, kaip ją čia matome, atlie
ka naudingą 
nei Lietuvai, 
ei vijai, o taip, pat pats sau.

POVILAS P. DARGIS 
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje 
PREZIDENTAS

laikotarpiai, I dienos daktarai galės vietoj 
gyvenimo j “brand” pavadinimo brangių 

kainų išrašyti “generic’’ pavadi
nimu tu is pačius vaistus žymiai 
pigesnėmis kainomis. Generic 

fkainos yra pačios vaistų indus- 
Įtrijos nustatytos, o brand kai’ 
nos nustatytos vaistininkų žy
miai aukštesnės tik pelnui pa- 
didinti, o skirtumas tik vaisto 
vardo pakeistinre: pavyzdžiui, 
generinis mokslinis vaisto 
vardas yra tetravydine, o brand 
vardas yra tetrex. Kainos skir
tumas už “brand” etiketės re
ceptą $6.18, už “generic” $4.51.

Visuomeninės Sveikatos (Pu
blic Health) departinentas iš 
800 substancijų ir 6.000 pavie
nių produktų atrinko 175 ir 1,- 
600, kuriems daktarai gali iš
rašyti generic receptus. Bei šios 
programos kritikai pasilieka 
skeptikai. Pavyzdžiui, Illinois 
Medical Society pirmininkas 
Dr. David S. Eox sako, kad far
maceutas gali generic produktą 
pirkti $5 pigiau negu brand, o 
pacientui parduoti 
tais pigiau.

Tos programos 
Dr. Crary Swinger 
Ilinojaus farmacijos mokykla 
seks ar vaistų vartotojai skriau
džiami, ir jei taip, tai bus kreip
tasi į seimą, kad imtųsi teisinės 
akcijos.

savo veiklos isto-

darbą mūsų Tėvy 
visai lietuviškai iš-

pigesnės rūšies valytai
BUS NUO LIEPOS 1

Ilinojuj galų gale paskelbta

tik 25 cen-

direktorius 
pasakė, kad

— 37 metų amžiaus ‘raudono
sios brigados” įsteigėjas Rover- 
to Gurčio pareiškę teismui, kad 
jis esąs kovotojas už komunis
tinę santvarką ir savo tikslams 
j is teroro metodus.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE** — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYaK

šia Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje istoriją ruošė žmo
nės, kurie skiriasi savo -tempe
ramentais, jų priėjimais svar-
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Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik . — $X3C

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį prie 
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rn MU mjonil JUf tv I 
tirta didaltai darbu*. Plrru, jie ps- į 
deda Jum* pasiekti asmeniškai jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su* i 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę ; 
(r parūpina fondus namams įsigyti. z

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mint- 

šio dieną. neša nuoiim&us nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kuris ne- j

ENERGY 
WISE

> S\ I

Oort to * Bern LtMrt

palūkanų, priklausomi! nuo jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.
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Carteris atidavė kanalą Panamai, kada 
Brežnevas atiduos Lietuvą lietuviams?

Visi skaitėme, televizijoj matėme ir girdėjome, kad 
JAV prezidentas Jimmy Carter, įtakingų patarėjų lydi
mas, nuskrido Į Panamos sostinę, pasirašė ratifikuotus 
dokumentus ir juos viešai, ketvirtadalio milijono žmonių 
akivaizdoje perdavė Panamos prezidentui Omar Trujillo. 
Visi matė,kaip galingiaųsiaji pasaulyje valstybė, valdo’ 
ma pagal konstituciją ir veikiančius Įstatymus, pasiža
dėjo perleisti silpnutei valstybei dešimtie mylių pločio 
•kanalo zoną ir visus- laivams iš Atlanto Į Pacifiką permes 
įfi .Įrengimus. Atlikę tuos formalumus, pareiškė susirin
kusiems, kad visi esame naujos eros Amerikos tautų ir 
Valstybių santykiuose. Iki šio meto santykius sprendė jė 
ga, o nuo šios dienos spręs Įstatymai. Iki šio meto buvo 
tręmplenamos žmogaus teises, nuo šios dienos , bus ger
biamos pagrindines žmogaus teises visoje Amerikoje.

Niekam ne paslaptis, kad Amerika galėjo kanalo pa 
namiečiams neatiduoti. Galiojo prieš 70 metų veikusios 
sutartys, kurios leido JAV ne tik naudoti kanalą laivams 
perkelti, bet davė teisę-ginti visą Kanalo zoną.- Panamie
čiai taip pat žinojo, kad’JAV jų grasinimų nebijo; kad 
Panamoje esantieji JAV marinai visuomet galės apginti 
kanalą nuo atkakliausių sukilėlių. Jiems taip pat aišku, 
kad amerikiečiai lengvai galėtų pravalyti platesnių zo
ną abiejose kanalo pusėse ir neprileisti prie kanalo ĮrenJ 
girnų jokių sabotažininkų. Rusai nutiesė per visą Euro’ 
pą neperžengiamą sieną, amerikiečiai galėtų dar platesnę 
sieną pravesti. Joki maištininkai jos neperžengtų ir ame
rikiečiams nereikėtų naudoti tokių žiaurių žudymo prie
monių, kokias naudoja sovietų pasienio sargai. Bet Ame
rikos prezidentai, karo vadai, Įtakingesnieji politikai ir 
atsakingi administratoriai priėjo išvados, kad geriau su
sitarti Su panamiečiais, negu vesti kovą.

? 'J *

Tokios nuomonės atsakingi Amerikos pareigūnai 
priėjo prieš keturioliką metų. Amerika buvo Įdėjusi ,di’ 
deles sumas Į .kanalo sritį. Brangiai kainavo kanalo pra
kasimas, dar brangiau kainavo užtvankų Įrengimas. Prąn 
cūzai bankrutavo ir kanalo nepajėgė prakasti, bet ame-

su .nuošimčiais. Amerikiečiai žino, kaip kanalo reiklus 
pelningai administruoti. Jie buvo Įsitikinę, kad jie gali ir 
panamiečius išmokyti, kaip tokį didelį Įrengimą ne tik 
pavyzdingai tvarkyti, bet ir leisti kitoms tautoms pigiau 
pervežti pagamintas prekes. Jeigu amerikiečiai mokėjo 
pelningai tvarkyti kanalo reikalus; tai apmokyti pana
miečiai taip pat galės išmokti, kaip viešuosius kanalo 
reikalus tvarkyti. Jeigu Amerikos laivai mokėjo mokestį 
Panamos kanalo bendrovei už laivų ir prekių pervežimą, 
tai tie patys laivai galės mokėti ir panamiečiams už per
vežimą laivų kanalu. Faktinai, nauja era buvo pradėta, 
kai amerikiečiai pasiūlė apmokyti panamiečius ir pąjno’ 
kyti juos, kaip kanalą administruoti Panamiečiams bus 
pigiau, nes jiems nereiks laikyti marinų užtvankoms sau
goti.

Derybos buvo ilgos ir sunkios. Panamiečiai norėjo, 
perimti kanalą tuojau. Jeigu amerikiečiai būtų paklausę, 
tai šiandien kanalo jau nebūtų. Jis būtų išardytas, laivai 
juo negalėtų plaukti. Amerikos diplomatams buvo labai 
sunku Įrodyti panamiečiams, kad užims daugiau laiko, 
kol jie ne tik pramoks, bet išmoks, kaip kanalą reikia 
pelningai administruoti. Amerikiečiai, pradėję pasitari
mus kanalui perleisti Panamai,-pareiškė, kad jie derybų 
metu nenaudos intervencijos į Panamos vidaus reikalus. 
Jie nenaudos jėgos net ir tuo atveju, jeigu negalės susi
tarti. Jie reikalavo, kad Panama pasitikėtų Amerikos nuo 
Girdžiais norais perleisti kanalą, bet jie taip pat norėjo, 
kad mažai ką nusimanantieji panamiečiai turėtų kantry 
bės visą problemą suprasti, susitarti ir susitarimą vyk
dyti. Trys JAV administracijos Įtikino panamiečius, kad 
JAV tikrai nori perleisti panamiečiams - kanalą, bet jie 
taip-pat nori, kad kanalas veiktų, laivai plaukiotų į abi 
puses, nebūtų diskriminacijos ir niekas tarptautinio su
sisiekimo netrukdytų. Panamos diktatorius gen. Omar 
Trujillos patikėjo amerikiečių gerais norais ir padėjo 
greičiau baigti susitarimą. Pats premjeras Trujillos at
vyko į Washington^,- pasikvietė kitų valstybių galvas 
kad būtų liudininkais naujo susitarimo ir kad vėliau ame 
rikiečiai neatsiimtų savo parašų.
* . ' .; ■ ? * '■ • J

Diktatorius, vyriausybė ir didelė krašto gyventojų 
dauguma patikėjo pasirašyta sutartimi ir rengėsi dede- 
lei šventei Panamos sostinėje. Tuo tarpu Pietų Ameri
koje, tame skaičiuje ir pačioje Panamoje,'veikiantieji ko
munistai visą laiką tvirtino, kad Ameriką kanalo pana
miečiams neatiduos. Ji patarė krašto gyventojams neth

Žiema (Akvarelė)M. Šileikis

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

keti amerikiečių pažadais, nes jie apgaulingi. Matyti, kad' oOO litro į metus, kaip dabar 
komunistų propagandos instrukciją paruošią Magkvoje kad išgeriama.- Tai, esą......
auklėti propogandistai. Jie žino, ka'd reikią tiktai grobti 
svetimas žemes, stumti vergijon nedideles, tautas, ;^et-Įeis 
ti jiems laisvai tvarkyti savo reikalus rusų propagandis
tams rodė- silpnumą, ideologinių reikalų nesupratimą... 
Kada jau ir komunistams buvo aišku, kad prezidentas 
Carteris pats atvažiuos ir atveš ratifikuotus dokumen- 
tus, tai jie pradėjo organizuoti nerimą, protestus prieš 
prezidentą Carteiį ir ardyti tvarką. Tvarkąs palaikyto
jams teko tris studentus, Maskvos politikos šalĮpipžįus, 
naujos sutarties priešus nušauti, kad jie nedrįstų pasto
ti kelią naujai erai tautų ir valstybių santykiuose.

Prezidentas Carteris pradėjo naują erą. Jis atidąyė 
Panamos kanalą Panamos gyventojams. Kada Bręzą.ę- 
vas padarys panašų žingsnį? Turime reikalauti, ką.cf'jis 
ilgai neatidėliuotų. Carteris ątidąyė kanalą.Pąnamai, mes 
turime reikalauti, kad Brežnevas atiduotų Lietuvą lie
tuviams. ši mintis privalo būti paskelbta pei- galingas 
Amerikos radijo stotis. Pirmiausia j jos. turi jp^nesti pa
vergtoms tautoms, kad Amerikoj prezidentas ątidąvė pa

Šių metų birželio mėn. 1 d. čiu skaisčiausiu spindesiu. Tu- 
Naujienų laidoje rašėme, kad retų liepsnoti ir skelbti džiaug- 
Lietuv'4s okupantas ne tik sten- smingą jaunystės pabudimą, 
giasi Lietuvą kolonizuoti, suru- Bet šitas šešiolikmetis neūžau- 
sinti, bet ją dar nori paskandinu ga — Pabradės psichiškai atsi- 
ti alkoholio jūroje. Nurodėme, ” ' 
pasiremdami Vilniuje leidžia
mo žurnalo “Mosklas.ir Gyve
nimas’’ 1978 m. pirmame nu
meryje paskelbtais daviniais, 
kad okupuotoje Lietuvoje kiek
vienam gyventojui tenka 12,5 
litrai išgertas degtinės, 40 litrų 
Jaus ir 25 Itr. vyną Tai baisūs 
skaičiai neturinčiai net trijų mi
lijonų tautai, kurie veda ją prie 
savižudybės ir išsigimimo. Net 
tas pat “M. ir G.” rado reikalo 
užsiminti, kad alkoholis yra pa
vojingas visai tautai, išgeriant 
vien tik dektinės nemažiau 100,-

t, siau
bingi skaičiai duodantieji siau
bingas pasekmes visuomenei.

Kuo jie siaubingi, kokias pa
sekmes ątneša okupuotos Lie-1 
tuvos visuomenei, ypač Uetuvių 
tautai, tai matyli paskaičius ta
me pat -Vilniuje laidžiamame 
“Švyturyje” 1978 m. sausio 
mėn. atspausdintą straipsnį 
“Kas butelio dugne”, būtent:

— Tai mėlynžiedžių akių po-

, likusių vaikų namų augintinis 
— beviltiškai kabarojasi vysty- 

■ kluose, o j o. didelės mėlynos a- 
• kys žvelgia kažkokia nenusako

ma beprasmybe.
— Tas berniukas, kaip ir vi

si kiti šitq kambario gyventojai, 
,dar neištarė ir niekada neištars 
jokio žodžio. Jis niekada ne
žengs ir savo pirmojo žingsnio, 
—’ aiškina gydytoja.

— Nors daugelio jų amžius 
Perkopęs per dešimt metų, vi
sus iki vieno tenka nuolat priži
ūrėti ir nuolat slaugyti. Visiš
kai taip, kaip kūdikius. Netgi 
dar sunkesnė ir sudėtingesnė 
jų priežiūra,; nes čio ne šiaip 
/vaikai, o beAaltiski lįgomsa,’JaE; 
riems nepagelbės joks profeso
rius. Joks specialistas, jų neiš
mokys pasakyti nors vienskie- 
menį*žodį, atskirti kasdien ma
tomus žmones . . .

Tik kelioliktą minutę draug 
su medikais vaikštome tarp ei
lėmis surikiuotų lovelių. Neži
nau,-kiek dar pirmam sykiui jšn

rai bus gal penkeri ar šešeri . .. ^.turėtum! Nes kiekvienoje lovo-
— Jau šešiolikti, — tikslina,je matai vis kitaip suluošintą, 

gydytoja psichiatrė Nijolė BU'įyaįką, kuo nors nebepanašų į 
čelvtė. matytus, dar skaudžiau alkolio-

Taigi jos, tos vaiskiai žydrios lio paliestaą.
akys, dabar turėtų šviesti pa- 7

matytus, dar skaudžiau alkpho-

Kadaise Šiaulių miesto medi-

Lietųvą, J>gt Ąr kitas pavergtas .tautas. Bet tegu Brežne
vas naują sovietinio gyvenimo erą pradeda nuo Lietuvos.

, Reikalaujame laisvės Lietuvai. Prezidentas Carteris, 
, JAV kongresas ir visi jsrašto gyventojai dąyė laisvę pa

cinės blaivyklos pareigūnai man 
rodė girtuoklio priešinį. Bute
lis, o apačioje suregzliota: /‘Di
džiausia tikro vyro laimė yra 
buteliuko dugne ! ! !’* štai, da
bar pamačiau, kas iš tiesų yra 
pačiame butelio dugne, štai ta 
“laimės viršūnė” . . . štai:

Veronikai S. — devinti. Silp
naprotis Pasvalio rajono Salo
čių miestelio kirtuoklės vaikas. 
Vienas iš trijų.

Ramūnui K. — šešiolika. Ir
gi silpnaprotis Panevėžio rajo
no alkoholikės vaikas.

Linutei G. — šešeri. Defor
muota galva1 ištišar pirštuką 
bečiūlpianti ^silpnaprote : mer- 
geitė iš 7 vaikų šeimos. Abu tė
vai (Pakruojo rąjr«no Guosta- 
galio ,apylmkė)9girtuokliai. Tė
vas nežinojo kur žmona ir ka
da ji sugrįš ... Jų mažamečiai 
auga be jokios priežiūros . . .

Žydrūnui B. — dešimti. Nie
kada berniukas-nesužinos savo 
gražaus vardo — ryški įgimta 
silpnaprotystė. Atvežtas į Pabra
dę stačiai' iš'Pagėgių'Ifgbnmės, 
kur medikai beveik pusantrų 
metų glaudė, gydė. Atvežė jį ir 
dar tris “alkoholikės x Jadvygos 
B. ir jos girtuoklio sugyventi
nio” mažus vaikus,' paliktas 
gatvėje. Ir. t. t .

Iš 423 Pabradės psichiškai at
silakusių vaikų namų augintinių 
bent pusė yrą alkoholikų vaikai. 
Ir tiktai tokių, jkurie oficialiuo
se dokumentuose girtuokliais 
yadinami. Lygiai jmsė iš tų ne
laimingų -— visfeki idiotai, o ii- 
ti — imbecilai (32,7%) ir debi
tai (17,2%). Visiškai panašia 
statistika-' operuoja ir kitų psi
chiškai atsilikusių vaikų /painų 
medikai.

rikiečiai jį prakasė, Kolumbijai sumokėjo 25 milijonus j namiečiams Panamos kanalą, </ sovietų yąidžia privąlo’ namiečiamsj ’ JJre£n$vas .su .visomis ąoyietinėnais tarybo- 
dolęrių yžjteisę naudoti kanalą ir išrinkti įdėtus pinigus atiduoti lietuviams Lietuvą. Ji pbrivalo atiduoti ne .tik’ mis privalo duoti laisvę"Lietuvai.

— Vyriausybė suėmė kelis 
šimtus įtariamų asmenų, prik- 
priklausiusių nelegalioms orga
nineijoms.

A. ČECHOVAS
Iš rusų kalbos versta Jono Valaičio.

Svajos
Keleiviai seniai jau eina, bet niekaip negali išeiti 

iš nedidelio žemės sklypelio. Jų priešaky sieksnių 
penketas purvo, juodai rudo kelio, užpakaly tiek pa L 
o toliau, kur bežvelgsi neperžvelgiama baltos miglos 
siena. Jie eina, eina, bet žemė vis ta pati, siena near
čiau, ir sklypelis pasilieka sklypeliu. Švystels baltas 
kampuotas akmuo, dauba arba šieno glėbys, prava
žiuojančių pamesta, trumpai švystels didelė dumblina 
bala, o tai staiga nelauktai priešaky pasirodys neapib
rėžtų bruožų šešėlis; juo arčiau prie jo, juo jis mažes
nis ir tamsesnis, dar arčiau — ir priešais keleivius iš- 

•auga verstų stulpas su nutrintu skaitmeniu arba var
gingas berželis, slapias, paliktas, kaip pakelės elgeta. 
Birželis kažkadą nupiepęs savo geltoųų lapų likučiais, 
vienas lapelis nutrūks ir tingiai nulėks prie žemės... O 
ten vėl migla, purvas, ruda žolė kelio šalimais. Ant žo
lės pakibusios blankios negeros ašaros. Tatai ne tos 
tylaus džiaugsmo ašaros, kuriomis verkia žemė, pasi- 

— tikdama ir išlydėdama vasaros saulę, ir kuriomis jinai 
girdo aušroje putpeles, griežles ir lieknus, ilgasnapius 
*ioriius. Keleivių kojos klimpsta sunkiam, limpan
čiam purve. Kiekvienas^žingsni^ vertas įtampoj.

Andrejus Placha kiek sujaudintas. Jis apžvclgi- 
nėja valkatą ir bengiasi suprasti, kaip tatai gyvas, 
blaivas žmogus gali neatsiminti savo vardo.

— Juk tu stačiatikis? — Klausia jis.
—Stačiatikis, — trumpai atsako valkata.
— Gm... reiškia tave krikštijo?
— O tatai kaipgi? Aš ne turkas. Ir į cerkvę einu, 

gavėju, mėsiško nevalgau, ko neleista, religiją pildau 
tiksliausiai...

— Na. tai kaip gi tave vadinti?
— O vadink, kaip nori, vaikine.
Ptacha paglaudina pečius ir visiškai suglumęs 

plekšnoja sau į šlaunis. Antrasis gi šimtininkas Nįkąnd 
ras Sapožnikovas solidžiai tyli. Jis ne toks naivus, kaip 
Ptacha. ir, matyt, puikiai žino priežastis, skatinan
čias stačiatikį žmogų slėpti nuo žmonių savo vardą. 
Ryškus jo veidas šaltas ir griežtas. Jis žingsniuoja pj- 
siskyręs. nenusileidžia iki beprasmio plepėjimo su 
draugais ir, tarsi stengtųsi parodyti visiems, netgi mig* £ąi Dieve duok jai sveikatą, o jeigu mirusi, tai duok, 
lai, savo orumą ir išmanumą. r» ' 1

— Dievas Jave žino, .kaip tave reikia suprasti, Ję- Jeudhgieji ilsisi! 
šia neatstodamas Ptacha. — Prasčiokas — ne prasčio
kas, ponas — ne ponas, o taip, tarsi vidurkis kažku
ris... Anądien tvenkinyje aš rėtį ploviau ir našavau 
tokią štai, kaip pirštas, gj’vačiukę su žiauųbm <ir uode
ga. Iš pradžios maniau, kad tatai žuvis, paskui žiūriu 
— kad tu padvėstum! — letenėlės yra. Nei tai žavinąs, 
nei tai gyvatė, nei tai velnias susivaikys, kas jinai , to
kia... Tai štai ir tu... Kurios tu kilmės?

— AŠ prasčiokas, kaimiečių kilmės, 
valkata. — Mano mamuU iš baudžiavinių dvariškiui 
buvo. Iš pąžiūros aš nepanašus į prasčioicą, tatai tik
ra, nes mane toks likimas ištiko, geras žmogau. ^lano 
mamutė prie ponų auklė buvo ir visokį malonumą ap- ^džiu, tuną išlaikau švarų ir skaistų, pasnikus pildau,

turėdavo, na o aš kūnas ir kraujas josios, prie jos bu- valgau tinkamu laiku. Kito kurio žmogaus tiek ir tė- 
vau ponų namuose. Lepino jjė mane, paikino ir į tąjį 
tažįk£ mušė, kad mane iš prasčioko kilmės į gerus žmo 
nes išvestų. Aš lovoje miegojau, kiekvieną dieną tik
rus pietus valgiau, kelnes ir pusbačiukus avėjau, kap 
kuris nors baįorukas. Ką mamutė pati valgė, tuo ir 
mane maitino; jai ponai sukniai padovanos, o ji mane 
rengia... Gerai gyventa! Kiek aš saldainių ir meduo
lių savo vaiko amžiuje suvalgiau, tai jei tatai dabar 
parduotų ui, tai galėtum gerą arklį nupirkti. Rasto ma
ne mamutė išmokė, Dievo baimę vaikystėje įkvėpė 
ir taip mane paruošė, kad aš dabarties negalių nei ko
kio prasčiokiško, nedelikatinio žodžio pasakyti- Ir degti 
pės, dabar, negeriu, ir vilkiu svariai, ir galiu geroje 
draugijoje išlaikyti deramą pavidalą. Jeigu ji gyva,

ra malonumo, ką degtinė ir burnojimas, o aš, jei yr^a 
laiko, sėdžiu kamputyje ir knygelę skaitau. Skaitau 
ir vis verkiu, verkiu-.

— Ko gi tu veiįki? ,
— Rašo graudingai. ^UŽkitą knvgelę penkiakapei- 

kį duosiu, o verki irpejuoji iki begalybės.
— Ar tavo,levas mįręS? — klausia Ptacha.
— Nežinau, vaikine. Nežinau savo gimdytojo, 

nėra ko nuoęėniės slėpti. Aš taip apie s aye svarstau, 
kad ašibųvap besantuokįnis mamelės k^ūdikėlts^pLanp 
mamelė visą savo amžių prie ponu gyvemo ir nenorė
jo už prasčioko Jękėti...? ‘

vo jinai pamaldi, ’^evąbaiminga, bėf skaist^ęs neis- 
saugojo. Tatai, žinoma, puodėnaė, di^iigė mĮodėmę, 
ką ir bekalbėti, ,bet del Jo, gal. man^e^Ką^ąrp kraii- 

Į jas yra. Gal, tiktai iš vardo prascęokg^. pjs^esmės ki|- 
• mingas pdpps. . r » '

, ™ ) “Kilmingas ponas” tatai sako tokiu, pasaldintu te-
retais šęręhais, pakelia aukštyn akis ir dukart persi-’ -
Žegnoja.

•Viešpatie, ranjybę jos sielelei tavo karalystėje, kur

. mingas ponps.
Valkata nudengia galvą su bestypsiapčiais ant jos

noriuku, raukdaąias siaurutę savo kaktelę ir leisda
mas iš raudonos pašalusios noselės girgždančiu* gar- 

— Paskirk jai, Viešpatie, vietą malonią, rietą ra- ‘ sus. Ptacha klauso, nustebęs į jį žvairuoja ir nesiliaų- 
myb&s! —!kalba jis tęsiamu, verčiau senės inegu vyro, ja glaudinėb pečius.

"Kafan —Išmokyk ją. Viešpatie, tavo vergę Kseniją, iš-! Nuėję verstų šešetą, šimtininkai ir valkata sėda 
teisinimu iavupju! Jeigu ne meilingoji motinėlė, bū- ant kalpmkp pailsėti.

šuo ir tai savo pavadinimą atsimena, — mump 
Njkandiy,

Nuėję verstų šešetą, šimtininkai ir valkata sėc^i

ęidsąujai eiunis prasčiokas be visiškos nuovokos. Dabar, i
vaikine, ko manęs beklausi, aš viską suprągtu: ir pa- Ptacha.'— Manę vadina' Ąn<Įriu^(a, jį j
saulinį rastą, ir Dievo, ir visokias maldas ir katechi- - kiekvienas žmogus, turi savo šventą vardą, ir niekam 
zijas. Ir gyvenu pagal šventraštį-. Žmonių neskriau- šitas vardas nepamirštamas! Niekaip!
- - ....... v • 1 - ------ 1 :1J --, (Bus daugiau;
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ĖKUStRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Ma*ki *d. (Crowfor4 
Bbildtag). TeL LU 5-6444 T 
ponius pagal susitarimą, j 

ri še^siliepia, skambinti 374-80GL

DR C. K. BOBELIS 
Inkstų ir jlapumo takų 

chirurgija
T.M. 695-0533 

Fox Valloy Modicol Confer 
860 SUMMIT STREET 

*OUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
f Medicinos direJctonos

t938 S. rtmhoW Rd., Westchester, IL. \
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antra , šeštadienį B—3 vaL 
Te! j 562-2727 arba 562 2728

M. K. Čiurlionio dekor»ci|os estaat fo sumanytai operai Jūraft

.EI------BE 3-5893

GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

39)7 Wwt 103rd Stetc) 
Valandos pagal ragi ta rimą

D R. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71 St T»L 737-51M

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

IGNAS PETRAUSKAS

Buvo atlygintas
(faliniais kalnuose.

Turkijos dienraščių praneši- 
iftu, Kttrdų kovos persimetė iš 
šiaurės Irako įTurkijos valdo- 
Arūs Kurdų kalnus. Kurdai ka- 
naudamr dįėl religinio ar taufi-

Mes turime garsų žurnalistą, leista fotografuotis kartu, žino- 
kuris per 30 metų, kiekviena ma tik pastovint delegacijos už- 
proga, visoje jam prieinamojo, pakalyje. Atrodo, kad jis turė- 
spaudoje niekino VLIKĄ ir jotjo gerokai paststrebti, kad jo 
veiklą. Kiekvienam Vliko nuta- nosytė būtų matoma ntfotrau- Dauguma fafidų yra mushHmo-

yra žuvusiu.

riiliui jis rasdavo priežastį pa-Įknje.
sakyti, kodėl taip o ne kitaip?| Laukiame Vliko tarybos pa-

nų tįkėjimo. SUSIRINKIMO
i Ir štai Vliko pirm. p. Valiūnas, sisakymo spaudoje už tą Vliko 
į paskutiniame Vliko seime nu- pirmininkui suteiktą garbę.

VaL agal susitarimą. cžd?ryta tree stebino išeivius, pasisodinda-j 
, ” mas ta žurnalistą savo dešinė-
DItLEONAS SEIBG TIS ‘je. Spaudoje kilo klausimai, ko-f 

j dėl Vlik j pirm, taip pasielgė?
1 Nejaugi ti paklydusi avelė gry- 
žo į savo kaimenę? O gal tik 
vilkas užsivilko avies kailinius?

Neilgai teko laukti atsakymo., 
Nepraėjo nei pusės metų, kaip 
musų tiltų statytojai, pasikvie- 

’ tė mūsų gerb. pirmininką daly- 
_____ „ _ vauti priėmime pas Vice prez.

r GYDYTOJAS IR CHIRURGAS IMondel. O gal, kad pasinaudoti 
oriidri praktika, ipec. AAOTERJ ligos. organizacijos vardu? (*)

INKSTŲ, pbŠCtS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5^7 vaL vat
OfUs' TrieV 776-2880 _ 

Rezidencijos triefcr 448-5545

pasisodinda-|
Išpliekė rykštėmis 

du britų inžinierius
Londonas. Britų užsienių

DR. VYT. TAURAS

Ofisas 2652 WEST 5yth SI RC-ET
< Tel. PR 8-1223

OFISO ^AL.: pirm., anti act, treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Ststadie- 
2žms 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

dažai. Special; pagalba kjjomk.
(Arch Support;; ir t t.

2tS0 West 63rd St„ Chicago. IIL 60629 
Telef.: PRospect 8-5084

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — ®flna apcriuda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 
TaL WA 5-8063

(*) Ir pati audiencija buvo 
pritaikyta “labai s^rbhi"’ Lie
tuvai m mentu, Pasaulio Lie-, 
tuvių Bendrūdmenės valdybos 
pirmininko kadencijai pasibai
gus. '

Ir ten ta delegacija vėl iškėlė 
L i e t u v d s» lįėprikfausomybės 
klausimą, nežiūrint jau ankš
čiau paries rezidento pareiški
mo ir kongreso nutarimo, tub 
klausnrfn. AtšfoVąr, dar kartą 
tą klausiįfa, iškėlė, btrodo lyg 
nogėdami, kati jis butu dar 'per
svarstytas ir gal kaip kitaip per
redaguotas.

Iš tos kohiisijofe atstovų pra
nešimų, nematyti ar p. Valiūnui

Kurdai nesiliauna refkalavę 
neprrklacisbmybėš

Ankara, — Kurdais apyventi’ 
plotai, Kurdistanu vadinami r 

. • x . y. • i iu - i J™ išdrirštyti tarp Turkijos, buvo duofas žodis ar ne? Bėt jisgffrfc-

MOVING
Apdriustis p«rkriūsžym«s 

iš įvairių rišlumų.
ANTANAS VILIMAS

Tol',

už nrropelhtts seime htfvn atly
dintas. Jfe tūri AžfarfgHs. tad 
jis ne tik buvo pakviestas - būti 
delegacijos i&HVr, fifet jam buv6

klausomybės, bet n'ė&ali jbs £-. 
kimtrti. LaiSš- ntfd’ IžSco vi&ur, 
tai kitur Skyla Kurdu riaušės 
ir kovos str valstybes policija ar
ba; dažniausiai, ša kariuomenės

□ fūrydur 

A child's safetySUUHIE BARČUS 
iEfflfos valandos 

Vn»i pnjęrrmot B WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kelbe: kasdien nuo pir-

ir sekmadieniais nuo 3:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, Ttt. 60629

Walking to the school bus, 
td the C6 i friend’s

house, to the store — those 
are common experiences *a- 
mong school-aged children. 
However, walking wiftriA the 
proper knowledge Of pedes
trian safely often le^ds td 
needless childhood rn^uri^s 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Domm, child safety special-. 
1st and formermedtfetf director 
of the Prudential TnsdrariceCo.

Here aYe some basic rnlex 
which Dr. Dčmm urges par
ents to impress on their 
children:

Didžiausias koiHu. 
ptBirinkimas
ffS® SaltLntnk> 2^ jflįfr~
|/Y\CbJot<o> ----- ■x“r

Want only 
on the side
walk; wfcer* 
there is no 
s idewalk 
stay on the 
left side of 
the fac
ing thfe on
coming traf
fic; cros« 
the street 
in marked

— Jei fftrtW artftenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsfijfsfi fų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- 
ffteJ b&iiokahjSi.

Dr. Albert
H. Domm 

crosswalk*: look left, then 
right before leaving the curb, 
making sure the way is dear. 
Finally, watch for turning 
can and walk quickly whtn 
crossing.

According to Dlr. Dornm, 
children should wait for the 
school bo* on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 

' the tare ih nrtd^treet, Otey
> should walk in.the affcty Ą 
\ zone to the crosswalk and 

» then directly to the curb.
When crossing to the oppbSflte 
aide of the street, £h>y would 
wilt until the bw has moved 
on, rather than risk bring 
caught in the flow of traffic.

wW 1 

vos kainą, pakelti tuojau 25%, 
bet Saudi Arabijos minfeteris 
priešinasi, įrodinėdamas, kad 
toks staigus kainos pakėlimas 
Įneštų chaosą Į pasaulio ekono- 

, miją.. Infliacija tuomet visiškai 
I būtų nesuvaldoma, o jos pasek
mės atsitrenktų į pačius arabus.

Vyskupas Neklauso Vatikano 

Vatikanas, Neklaužada 
Prancūzijos vyskupas Marcei Le 
febvre, kuris neklausydamas Va 
tarano, mišias laikydamas prisi 
laiko tik lotynų kalbos, pasku
tinėmis dienomis pašventino dau 
gran kunigų, kurie yra tokios 
pat nuomonės kaip ir pats vys
kupas. Vatikanas tokiu vyskupo 
Lef?bvre elgesiu yra labai nepa
tenkintas ir birželio 19 d. pareis 
kė, kad kunigų pašventinimas, 
tokių, kurie nesutinka su Popie
žiaus įsakymais, daro daug ža
los Bažnyčiai ir gali turėti ap
verktinų pasekmių.

Vyskupas Marcel Lefebvre 
buvo popiežiaus 1976 m. suspen
duotas. '

Aukštesnės alyvos kainos
1 ' . -| ž?jieva, — Suvažiavę žemės 
I alyvos magnetų atstovai į že- 
jnevą Šveicarijoje pradėjo pir- 

rei moję, eilėje svarstyti žemės aly 
kalu ministerija poniutė aš-}Pylimą. Dolerio ver 
tria protesto nota Saudi Arati- smunkant, žemės alyvą par
jos valdžiai dėl 'viešo publikai duodančios šalys turinčios Mos 
matant išpliekimo dviejų britui^ ^iiangi jos ūž tas pačias 
inžinierių, kurie pagal kontrak-' Pre^es "turi atsilyginti žymi 
tą krašte dirba. j didesniu dolėr. j skaičiumi.

Londono Daily Mail praneši-j. jg į alyvos magnatų kori
mu, tiedu inžinieriai — 27 me-|ferenciją švėfc-arijoje yra šuva| 
tų arnSaus Nigel Maidment iri žiavušiif 13'. ministrių bei at^ 
35-mėtis Brian Cooper, praeitą/tovų. Vieni jų norėtų žemės aly 
grūodziį mėnesį buvo arestuo-j - — \ :- — • • -- — - •
ti už alkoholio varymą ir pfati-1 • 7' - - t. ■ •” ? —
ninią, kas mahometonų įstaty-{ 
ma is draudžiama. Abtidu gavok 
po 70 kirčių nendrinėmis ryk-j 
štėinis. Negana to, dar 7 kiti bri
tai laukia eilės’: jiems Priteista], 
bausmė rykštėmis nūo 30 ikį.

. 60 kirčių. - • - f
Visi kaltinami' alkoholiu ap- 

r rūpindavę aerodromo Jemene 
statybos darbininkus.'

Žemaičių Kultūros klubo pusme
tinis narių šuširinkiams įvyks trečia
dienį, birželio 21 d.. 1:00 vai. popiet 
Šauliu namuose. 2417 W. 43 St. Na
riai prašomi atsilankyti ir užsimokė
ti klubo duokles, kad neliktumėte 
suspenduoti. Klubas turės 2 mėnesiu 
atstogas. Raikai ui esant, kreiptis i 
raštininke R- Didž kalvienę. jtel.927- 
8660. Po stisirinkįmp bus vaišės.

R. Didžgalvienė, rast.

CHICAGOS UETUVIŲ SUVAL 
KIEČIŲ DRAUGUOS pusmetinis 
susirinkimas įvyks penktadieni, 
birželio 23 d., 7 vai. vak. .Vyčiu 
salėję, 2455 W. 47 . St. Nariai pra
šomi atsiliept, nes yra daug 
svarbių .reikalu aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės. '

E. Strimgys

H ,'J JI

PAUL MEUO^AS I
\Gyv. Nevada City, (įal.

'SĖtrė 1978 in.; birželio 19 d., 5.00 vai. popiet sukurkęs 58 meti; am
žiaus. Gimęs Muskegon, Mich.

Paliko nuliūdę: 4 dukterys — Pamela. Ann-Mary, Naricy ir Donhą, 
sūnus Scott, sesuo Estelle Zubričkr su vyru Joseph ir loti giminės, 
drangai b& paž&faiht

Trečiadienį, 6 vai. vak.
Kūnas pus pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St 

Ketvirtadienį, birželio 22 dieną 1:30 vai. popiet bus lydimas iš koply- i 
eros 4 Lietuvią Tautines kapinės.

Visi a. a. .Paul, MacOno giminės, draugai ir pažisfrmū nuošft-džai 
kViėČiafai dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę HeiCa:
‘dukterys, sunūs, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povdas J. fcd&as. Y A 7-T9TT
1

GrOOd 
Nutrition

energy reserve and insulator 
to help maintain body temp
erature. It Aipports and pro
tects vital organs.

Att fata are mixture* 4f 
saturates, mondumturatM

Balancing Fats In The Diet
The hazards of an unbal

anced diet have recently been 
dramatized - by negative re
peris of such regimes as the 
liquid protein fasting diet. 
Such reports serve to remind 
us that the body needs a wide 
variety of nutrients to sustain 
good health. And though you 
may find it hard to believe, 
one of the necessary mitaients 
h fat, provided, however, we 
don’t take in too much.

It is common today for 
doctors to suggest reducing, 
the total amount of fat con- 
rermed and, at the same time, 
balancing saturated ones with 
polyunsaturated. Generally 
this means sharply decreasing 
the use of foods rich in satur
ated fats and moderately in
creasing the intake of pdy- 
unsafurated fats.

Betfdes providing energy, 
some fats carry polyunsatur
ated essential fatty acids and 
ritemThs A, t>, E and K. A 
meti containing some fit is 
more likely to satisfy you. 
Tfce fet ,in lhe? body has

and polyunsaturates. Fat high 
in saturates is usually solid at 
room temperature and with a 
few exceptions comes from 
animal sources. Fat high in 
polyunsaturates is usually 
liquid at room temperature 
and comes from vegetable 
and marine sources.

In achieving a'dietary fat 
balance^ it is not enough to 
know what kind of fat 
is in a food. You also need to 
know how much it in a serving. 
If the total amount is small, it 
makes little difference 
whether it is saturated or not. 
This is the case for most 
common vegetables and fruits
— and most plain breads and 
cereals. These go a long way 
to fitting oit ouy mėals in an 
appetizing way.

However, fat-rich foods can 
make a big difference in the 
balance.

Although >11 dairy products 
contain th4 stWfe kfhd of At
— and it is Mgh 1n saturates — 
the amount in a'teiMht varies. 
T>ef^m» ^begvy creaąi, 
sour cream',ate creim‘butter 
or cheese thin m wMle milk, 
and least of all in skim milk, 
Cota)* chfeeft tk yoturt 
made from skim milk.

The fat in >11 kinds oY red 
QMrig is chiefly saturated but,

again, th’e amount varies. 
There is a high amount in a 
serving of T-bone steak, pork 
sausage dr bacon, an inter
mediate amount in leg of 
Tarrib or feni ham and Tess in 
veal or a lean cut of beef 
such as round ot rttrrip.

The fat in poultry is less 
saturated(more polyunsatur
ated) than thatinYed meats 
— but duck and goose contain 
mote fat than chicken and 
turkey. Fish and shellfish' 
either contain very little 
fat or contain modest amounts 
of highly polyunsaturated fat.

Nuts are naturally fat-rich. 
The nature of this fat depends 
on the nut. In pecans and 
walnuts it is highly polyun
saturated. Coconut fat w 
highly saturated. Other nuts 
fall in between.

Margarines and shortenings 
are always lower in polyun
saturates than the oils from 
which they were made — but 
higher than butter or lard.

By taking these differences 
into, account, you can better 
balance polyunsaturates and 
saturates in your fneate. For 
example, use MazoU. margar
ine (instead of butter) on 
breads and vegetables. 
salads with a dressing made 

Mazola com oil. And 
use com oil whenever a recipe 
calls for melted shortening or 
vegetable 6il.

For additional help in 
balancing fats in your meals, 
write for Mazoli’s booklet, 
“Diet For - Today,** from 
Dept. DT-tN, Bok 307t 
Coventzv, CT 06238. '

Dr. Dortrthy M. Ratkmann
Director of Nutrition for 

Best Foodie a Division of 
CPC International Inc^

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinklmės tikra širdimi, 
pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; Jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas parinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekiną. Bet «ur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
*V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

yį®V Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

3E i
4

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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 
b/ 2533 W. 71st Street 
a. Telef. 476-2345-6

* * 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-3

TRYS MODKRNISKOS KOPLYČIOS
AIKSTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckicagot

Lietuvių
Lili otų vių

Direktorių

Associacijos

AMBtA-ANČr 
pAtarn^
MAS DIENA

S IR NAKTL

l TURIMI
KOPLYČIAS

p VISOSE MIESTE
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LAJBANAUSKAS

307 So LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-344)1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic Ž-I003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 Šo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS 
s;« So. UTUANTCA AVK fd.: TAH. T-UM-iijt

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICT)

2424 WES1 69tn STREET RA-ppblie 7-1211
1513 WEST 23rd PLACE Vii tink 7-M72
tm» SOUTHWEST HIGHWAY, paloa Hilk, Ii 974-4411 

— ■ ■ ... riif

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALSTKD STREET Plonį; TArdi 7.iJH

naujienos, CMKAGO I, HXWedneoday, "june21. 137§



REAL ESTATE

BRICKLAYER

Naujienoms reikalingas

Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė S350.

Juozo šmotelio

RIMTAS NAMŲ. 
PARDAVIMAS

PERSONAL 
Asmeny Ieško

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Korė 
važi-

Pavardė Ir vardas

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

NAUJIENOS
1739 SO. MALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8634

• Platinimo va j ana proj 
pastangas, prašau Jas alui

Pavardė ir vardas

Adresu -------------

• Platinimo vajaus 
tinimui nemokamai

Pavardė ir vardu

Adrecu -------------

1^11 Prank Zipolit 
t20S¥x W.vsth st.

GA 4-1454

Jusurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-787b

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontu :

LAIKRODŽIAI Ir BRAMOINYlU

Pardavimu Ir Taisymu.. 
2644 WEST m FTRIIT

T»M4 UpMIc 7-1*4]

j pasakė Yoon.
Korėjos delegacija atstovau 

ja šimtą stambių kompanijų.

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

PART TIME HELP NEEDED.
MACHINE SHOP. 

DOWNERS GROVE
1648 Ogden Ave.

960-1070

lamu lietuvffl^ iptudą ir Naujieną 
prldedamui ________ doL ______

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAJS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS L

HELP WANTED' — MALE 
Darbininky Reikia

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

M. i 1 M K U 1 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE ' 
4259 S. Maplewood. Td. 254-7450 
Taip pat daromi 
iškvietimai. ***'

symai ir kitokį blaTucaL____^

• USsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ________ č

Pavardė ir vardu — — .......

Namai, Žemė — Pardavime! 
REAL ESTATE FOR SALA

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

•penki bus pelningi.
ft

Kaip gręžiamas Atlanto 
dugnas

Gręžimui giliųjų šulinių sau
sumoje ar po vandeniu panau
dojama esminiai ta pati techno
logija ir technika, su dviem iš
imtimis. Pirmiausiai gręžiant 
mylių gilumo šulinius Meksi
kos Įlankoje (Gulf of Mexico) 
ir Atlanto Okeane reikia pasi
statyti tvirtą žemės grunto pa- 
kaitalą (substitutą) terra fir-! 
ma, antkurios bet kokiose kli-

Jersey pakraščius ir nieko ne-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto laWImv 
Dirbu Ir užmiesčiuos* gr*H, fa- 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Alft. r 

Tai. 927-3559 < ,

PAIEŠKOJIMAS
Capricorn moteris, gimusi 1913 

m. sausio 7 dieną, ieško^sau drau
gės Capricorn. Atvykite:

13 Charles St 
Hot Springs, AR 71901

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘•Sūduvos” išleista 
knyga —

5u legališkomis formomis

Knyga su formomis gauna* 
ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko 
mis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘‘Naujienos”. 1739 S 
Halsted SU Chicago Hl 60608

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prez'deaUs
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

• H anksto be raginimo pratęsiu ayo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________ doL

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

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
; Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

4- American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Np mokama* patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio, 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių 'nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kuaštus; 
Sudarom a iškvietimus giminių apsiianfrymni Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. '<***' '

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervu o u vietas 
Iš anksto — prieš 45-60 dienų.

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

2 butu 9 m. senumo. 2 do 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell 1!4 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
S65.000.

10!4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25.000.

ŠIMAITIS REALTY’
Notary Public

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

HA»Wrm GIFT FAKCKLS SBKVICB 
«•? W. Htk M, IIL — TM. WA M7I7

SXU te. Malttarf Bt„ Cbleaf., IIL MMM. — TM. Ž9443M 
V. YALANTINA*

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenixm 

nuomininkus
4243 W. 63rd Chlc>«« 

TeL 767-0600.

LABAI GRAŽUS 5 kamb. 3 mie- 
gamu 20 m. mūro namas Ir garažas 
arti Kool-Aide.. Graži gatvė, gėri kai
mynai. $29,700.

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

7 KAMBARIŲ namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porcius, 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 priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

B . “LIETUVOS AIDAF 
ra. KAZE BRAZDZ10NYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
J/ W0PA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p. m. 

WLNR 106.3 F*M Sat. ai 8:00—10:00 p. m« 

2646 W. 71 Bt Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

SIUNTINIAI Į METUV4 
MARMA NOREIKIENi

Weft IWt St, CMesfo, HL M62» • TeL WA 5-27S7 
DWHto MtirinAhna* fwrvt rOU«* (valriy Brakšt.

MAISTAS Ii BUJtOPOf SANDBLIV.

Mūsų finansai tvarkoje, 
pareiškė Chicagos meras Bi- 

. . . v. , landic, — federaline valdžia yra
Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- prasiskoiinusi šimtus bilijonų, 

oo valandomis informacijų prašome kreiptis te- už paskolas jai reikia mokėti 
lefonu: ' dideles sumas.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 Areh«r A». 
S&o, III. «63X Tri. YA 7-59W

PAIEŠKOMI seni ateiviai iš Telšių 
apylinkės: p. SERNICKAI IR MOLIS 
JONAS. Paieškomi arba apie juos Zi
na maloniai prašomi rašyti: 

Mrs: V. Griggs, 
618—8 Ave., SE 
Calgary. Alta, CANADA 
T2G ONU

CHILD CARE—HOUSEKEEPER Į
Live in. own room. bath. Near North. _______ _ ___ ________ __ ____
Must speak some English. Experienc- an(j shorthand skilk and dictaphone 
ed. References required. Call 248- 
7179 evenings or 876-3351 days.

Pasirodo, kad Meksikas Pan
ko (Gulf of Mexico) pakraščiais 
aliejaus ir natūralinių dujų grę
žimo pramonė veikia jau 30 me
tų ir paskutiniu laiku rimtai su- 
sėdomėta Atlanta pakraščiais ir 
pradedama atidaryti “paskuti- 

Neatrodo kad Jehova rimtai j nį frontą’’ nuo Baltinorės Tar-i 
pasakė pagaminęs Jevą ją per-jpeklio (Baltimore Canyon) iki j 
duodas Adomui, girdi, žydėk i-Į Boston ir toliau. Visu tuo pa-|

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenato, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813-391-9753, paskyrė 
.............. 4 atostogas dviems asmenims Laimingieji tarės progos.būti 

aikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis priva&i paplūdimiu, 
ambariu, TV, telefonu fr kitais moderniais įrengimais.
bendradarbė ir savaitinės skilties wAplink mus ir .mūsų namus” 

autorė -lt Miškinytė paskyrė ^0 prariją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos ' bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. !

jos 
ręs 
\iliziiotoms bendru jnenėms. j tol laika 
Sunkų įsivaizduoti gyvenimą, šimtmeči 
jei pasibaigus anglims, alyvai žmonių skaič 
ir dujoms sustotų m Jarai 
fabrikuose, žemės ūkyje, 
sportalijoje, k u savomis 
promis išmtui žmonių tru

Pietų Korėja siūlo JAV 
didelį bendrą projektą

CHICAGO. — Pietinės

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 

Įgyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Į1L 606£g

ir technikai darbininkai.
fcin© melu per TS flkį 100 my

lių tolumo nuo New Jersey kran
to šimtus pėdų vandens gilumo
je Bbandoniėji gręžimai, daro
mi nuo pluduruojančių takela
žų (rigs). Ant tų takelažo de
nio statomi gręžiamieji plieni
niai bokštai. Pats takelažas pri
tvirtinamas stovėti vetoje vir
šum gręžinį * šulinio galingais 
įkąrą is.

Pats grąžtas (drilius) yra il
gas iš 30 pėdų ilgumo pliend ir 
30 inčų skersmens vamzdžių. 
Grąžtas pagal reikalą siekia iki 
12,000 ir net 14.000 pėdu ilgu
mo, vamzdžio apskritą tuštu
mą iš 30 inčų sumažinant iki 10 
o tolimiausiame gale iki 2 inčų 
diametro.

Išgręžti jūroje naftos ir dujų 
ieškojimo skylę — šulinį trun
ka nuo 2 iki 3 mėnesių ir kaš
tuoja nuo 5 iki 10 milijonų dor 
lerių.

--------- 1 I HELP WANTED — MALE-FEMALE
HKLP WANTED - FEMALI Į R,1W1 p.rb|n|nkv |r 
____ D«rbinlnkię Rrikll _____ r ‘ *

VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIAI REIKALINGA 

KOMPANIONĖ

Duodamas privatus kamba
rys, maistas ir atlyginimas. 
Lengva namų rcnisa ir lengvas 
virimas.

Tel. 424-5495

Žmonijai žemėje inilijonakj laiku žmonijai perviršijus ke- 
bilijonais daugėjant, enęrgi- tūrių bilijonų (milijardų) skai- 
klausimas jau yra pasida-jčių pojiuliacijos daugėjimo ste- 
gyvybės klausimu, ypač ei-r belojai tvirtina, kad visai nebe- 

bendru anenėms. Į tol laikas kad artėjančio 21 
pirmojoje pusėje 
•ius padvigubės.... 

Jungtinės Amerikos Valsty- 
tran- bės labiau kaip kitos šalys su

naudoja daugiau energijos ir 
daug bilijonų kaštavęs iš Alias- 

ktų dienų dienas nugabenti kos šiaurės naftos (nevalytos 
reikmenų, prekių ar maisto alyvos) laidas yra iškalbingas 
produktų per kokį šimtą ’■mylių,1 įrodymas, kad JAV skiria daug 
k^ dabar vienas van sunkveži- susirūpinimo savomis energijos 
mis patogiai padaro per mažiau versmėmis 
kaip dvi valandas. Kas liktų iš versmių ieško nebe vien 
visų miestų, likusių be šviesos j žemėje bet ir vandenyse, 
dar pernai girdėjome apie įvy
kius pernai New Yorkes dalyje 
— Harlem.

Amerikiečiai yra tiek įpratę 
energija naudotis, kad net sa
vo dantims valyti elektrinius 
šepetėlius vartoja.

kiu būdu nebegalėdamas išsi
gelbėti jis kamino dugne pra- 

t dėjo šauktis pagalbos. Paga-j 
daukę pradėjo gręžti pirmuo- j;au buv0 išgirstas ir pašauktų 
sius išbandomuosius šulinius, gaisrininkų, suodinas paišinas 
nekantraudami .patirti kas ten kajp kaminkretis ištrauktas ir 
yra po okeano dugnu. {policijai atiduotas.

Atlanto okeano dugno gręži
mu suinteresuotos kompanijos 
turi padariusios savo tyrimus 
ir ką yra patyrusios galima spė
ti iš to kad jos nesigaili jau nuo 
1976 met, išleidę $1.1 bilijoną. jos ini j delesadja 
nuomai 93 traktu pnesats New, nėja ?0 JA V lejkodi,ma ge,.„ 

i vietų ir sąlygų investuoti. Pra
ėjusį savaitgalį ta delegacija 

! buvo Čikagoje, kur tarėsi su 
stambiais biznieriais dėl bend 
ro projekto, kurs būtų nau 

t dingas abiem kraštams. Pra
nešim e pasakyta, kad sandėris 
i turėtų iš abiejų pusių apimt 
daug milijonų investavimų.

i “Korėja čia nemano daryt 
Į invazijos į Amerikos rinką”, pa 
‘sakė Suk Mahn Yoon, Korėjos 
: Prekybos Skatinimo korpora 
j cijos viceprezidentas. (Korėjos{ 
‘ biznis esąs suinteresuotas m a-Į 
I nufaktūros arba gaminių per- 

na, ir mūsų

Žemė jau pripildyta su kaupu, tinental Shelf (sausžemio pako- 
ir pildymas vyksta pagal celių pa ar “lentyna” (reef) Atlanto 
dauginimo lentelę, nes trumpų okeane.

TYPIST—STENO
We currently have an opening for 

an individual with accurate typing

ability Must be neat appearing, or
ganized and have a'pleasing persona
lity. Starting salary $660 per month, 
plus a comprerensive benefits pack
age.

For Interview Appointment Call 
RON SMITH 

757-4200 Ext. 339 
AMSCO

389 E. 14th St. 
Chicago Heights, llj.

Equal opportunity MAptcqftr K/l
NAUJllHM, CMJG4GO ILUWftdMf*

Plėšikas kamine
LOS ANGELES. — Vagių 

akademijos nelankęs 20 metų 
amžiaus vagišius' Guillermo 

ai- o* v , .. Lopez turėjo patvrima. kurįAlice Stephens, Chicago Conservatory kolegijos Vokalinio de- \ • 1° J uc- vls^ sayQ amzlų atmins. Lzsi-i
partmento vedėja, kviečia visus lietuvius atsilankyti j jos studijos korgs nakties metu ant vieno: 
studenčių ir debiutančių rečitalius, ketvirtadienį, birželio 22 ir namo stoijo ir besidairvdamasj 
kenktadienį, birželio 23 d. 7:45 vai. vak. konservatorijos Nelson nepastebėjo nudengto kamino 
salėje, 7-me aukšte. Abi dienas bus skirtingos programos. angą, į kurią ir nugarmėjo. Jo

Po šia lentyna tikima ir spė
jama esant stačiai neišsemia
mų energijos versmių esant.

U. S. Geological Survey, tai 
j yra Vidaus Reikalų departmen- 
Jto įstaiga, kuri už tvirtas su- 
Imas išnuomoja federalinės vy
riausybės nuosavybėje esančių 
pakraščio vanden sklypus, su
rinktomis datom isx apskaičiavo, 
kad vien Baltimorės Tarpeklis 
(Canyon) gali turėti — dar pa
brėžia kad tikrai gali, nuo 400jJersey, nors iš tų 93 traktų tik 
milijonų iki 1.4 bilijono (mili
jardo) statinių * nevalyto alie
jaus (naftos) ir nuo 2.6 trilijo
nų iki 9.4 trilijonų statiniu na
tūralinių dujų (gas)..........i___

Nepaisant Aplinkos Apsau
gos įstaigos, pakraščių gyvento
jų ar gamtos mylėtojų prieši- 

Įrimosi galingosios kompanijos 
Exxon, Shell, Texaco ir Conti
nental nieko nebelaukdamos 
stvėrėsi milžiniško azarto, o jas 
pasekė kitos.

Tos kompanijos — didieji A- 
merikos pramonės milžinai, jau 
nuo kovo ir balandžio mene* I mato sąlygose (audros ir didžiu ( 
siais atplukdė savo plaukiojau-1 lės bankos gali saugiai veikti1 dirbimo įmone, 
čias platformas (rigs) i New {kaip gręžimo mašinerija taip’ kompanijoms si

NGS




