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MANAGUA, Nikaragva. — 
Pagal maištininkų karo jėgų va
do “Comandante Zero” — Eden 
Pastora susitarimą su naciona
linės gvardijos viršininku, maiš
tininkų karo jėgos, sutrauktos 
iš kitų frontų,- šiandien įžengia 
į Managuą Nikafagvos sostinę. 
Paskutiniu metu išvengta krau
jo praliejimo, nes nacionalinės 
gvardijos daliniai, klausydami 
Eden .Pastora įsakymą, sutiko 
padėti ginklus ir būti kareivi
nėse, kol bus paskelbti nauji pa
tvarkymai.

KRAŠTAS PASIPIKTINĘS 
KRAUJO PRALIEJIMU

Visa Nikaragva labai pasipik
tinusi prezidento Somozos ir ki
tų nacionalinės gvardijos vadų 
žiauriu kraujo praliejimu. Be
reikalingai buvo nužudytas opo
zicijos laikraščio, redaktorius ir 
žudyti nelaisvėn pasidūoti, no-. 
Tintieji - žmonės. Pasipiktinimas 
padidėjo, kai kraštas- patyrė Vy
rų, senų ir jaunų berniukų žu
dymą šiaurės miestuose.

Somozai atsistatydinus ir iš
skridus iš Nikaragvos, naciona
linė . gvardija ątsisąĘė tęsti ko
vą. - Prezidentas Urcuyo įsakė 
nacionalinei gvardijai tęsti ko
vą, bet ji patarė jam dingti iš 
Managuos. Somozos išskridimas 
buvo didžiausias laimėjimas."

PASTORA — POPULIA
RIAUSIAS VADAS

Oficialiai tvirtinama, kad san- 
dinistų vadai vieningai vedė ko
vą prieš Somozos šalininkus, bet 
jie nesutaria dėl planų kraštui 
valdyti. Pirmoji penkių žmonių 
laikinoji vyriausybė buvo pa
skelbta Managuos priemiestyje 
prieš dvi savaites. Tuo metu 
Managuoj buvo pats karo vadas 
Pastora, pajėgęs sustabdyti So
mozos tankus, atsispyręs krin
tančioms aviacijos bomboms ir 
asmeniškai sulaikęs besiver
žiančius nacionalinės gvardijos 
karius. Praeitos savaitės pabai
goje buvo paskelbta sandinistų 
trijų žmonių chunta Leono 
mieste. Šios savaitės pradžioje 
prie tos chuntos turėjo būti pri
dėti dar du vardai, bet toks 
pranešimas nebuvo paskelbtas. 
Dabar aiškėja, kad Eden Pasto
ra, o ne sandinistų chunta vedė 
paskutinius pasitarimus su So
mozos draugais. Taipgi aiškėja, 
kad visus pasitarimus, o vėliau 
įsakymus davė Eden Pastora ir
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Oras šiltas.

jo vadovaujamas Nikaragvos 
maištininkų štabas.

ĮSAKĖ BAIGTI ŽMO
NIŲ ŽUDYNES

Penktadienio rytą Eden Pas-. 
tora įsakė visiems sukilėliams1 
baigti žmonių žudynes. Nacio
nalinei gvardijai padėjus gink
lus ir pasižadėjus neišeiti 'iš ka
reivinių, nėra reikalo žudyti 
daugiau žmonių. . Nusikaltėliai 
bus traukiami teisman ir bau- ( 
džiami už padarytus nusikalti
mus. Karo vadai bus atiduoti 
teismui už žiaurius įsakymus, 
duotus kovos lauke esantiems 
kariams. Pats karo vadas Pasto
ra pakartojo, kad žmonių žudy
mas turi būti baigtas. Kad ne
kiltų bereikalingų nesusiprati
mu, Pastora isakė suimti du 
Leono chuntos atstovus, atsira
dusius Managuos priemiestyje.

BURIAMOS DIDELĖS
\ ŠVENTĖS

Penktadienį-į Managuą įžen
gė partizanų daliniai. Ruošia
mos didelės demonstracijos, ku
rios bus tęsiamos ir šeštadienį. 
Vieni sandinistai nori pravesti 
demokratinius rinkimus Į de
mokratinį seimą konstitucijai 
paruošti, o kiti pataria neskelbti.

Menachem Beginą 
.<•' išvežė ligoninėn
TEL AVIVAS, Izraelis. — As

meninis Izraelio premjero Me
nachem Begino gydytojas Įsakė 
jam tuojau vykti i ligoninę ir 
ištirti sveikatą.

Begino vadovaujamoje Likud 
partijoje kilo toks pasipiktini
mas premjero sutikimu nesta
tyti Izraelio kolonijų Samarijo- 
je, kad partijos nariai rimtai 
siūlė išmesti jį iš partijos, šitas 
klausimas buvo pasiūlytas ir 
svarstytas, šitas faktas tiek su
pykdė Beginą, kad jis negalėjęs: 
miegoti, ilsėtis ar valgyti. Jo vi
duriai neveikia. Gydytojas už
draudė Beginui vėl galvoti apie 
tarpusavį ginčą, nes jis prie ge
ro nenuves.

JODY POWELL 
Presidential Pre«« 
Secretary

Paskyrus Hamilton Jordaną 
Baltųjų Rūmų štabo virši
ninku, manyta, kad prezi
dento draugas Jddy Powell 
bus atleistas, bet jis ir to

liau pasiliks Baltųjų 
Rūmų darbe.
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Chicagos Balfo 5-to skyriaus susirinkimd vaizdas. Pranešimą susirinkus’ems atstovams 
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PORTUGALIJOS PREZIDENTAS ĮPAREIGOJO
• MOTERĮ NAUJAI VALDŽIAI SUDARYTI

WASHINGTON, D.C. — Pra-zidentas norų kad galimai dides- 
eito ketvirtadienio naktį didoka ; nis portugalų skaičius dalyvau- 
grupė Vietnamo tremtinių at- į tų rinkimuose ir kad jie būtų 
vyko prie Baltųjų Rūmų ir rei-vyko prie Baltųjų Rūmų ir rei- ; teisingai pravesti. Susidaro įspū- 
kalavo pasimatyti su preziden- į dis, kad prezjcentas parinko ge
tu Carteriu. Demonstrantai no- ra kalbėtoją ir teisingą moterį, 
rėjo prašyti prezidentą pagalbos nes politinės partijos pasitiki 
tremtyje gyvenantiems ir nuo-1 jauna politike. Ji paliko gerą 
lat įvairiais vandenimis plau- j isnūdį Paryžiuje ir gerokai pa
klojančiais vietnamiečiais. . kėlė Portugal jos vardą.

Washingtbno policija^įr BaL j Portugalijos komunistai susi- 
tųjų Rūmų sargai ’ tvirtino, kad , skaldė į tris grupes: maskviniai 
10 valandą negalima' pasimatyti - komunistai, nepriklausomi Per
su prezidentu, nes vėlu, jis jau Į tugalijos komunistai ir trocki- 
ilsisi. Vietnamiečiai vis tiek ; niai. Jie nesusitaria ir skyrium 
prašė leisti jiems prieiti prie i eis į rinkimus. Atrodo, kad šį 
Baltųjų Rūmų -i pasakyti sar-j ’ 
gams,' kad „jiems būtinai reikia ; 
pasimatyti su prezidentu.

Visus nustebino pats prezi-1 
dentas. Kai patyrė apie įvyku
sius demonstrantus, jis. iš bal
kono juos pasveikino, o vėliau j Dalai Lama nesutinka 
apsirengė ir nuėjo žemyn. Pa-Į *
tyręs vietnamiečių prašymą, 
prezidentas jiems užtikrino, kad 
Amerikos karo laivai, radę plū
duriuojančius tremtinius, . juos 
paims į savo laivą, atveš į Ame
riką ir padės įsikurti. }

Prezidentas Carteris ketvirta- Tibetiečių centro, 
dienio vakarą įsakė Amerikos 
karo laivams paimti mažuo
se laiveliuose plūduriuojančių 
tremtinių šeimas.

MOTERIS PORTUGALŲ 
,r VALDUOS PRIEŠAKYJE į f

kartą socialistai bus vieninges
ni.. Bus tik viena socialistų de
mokratų partija, kuri tikisi lai
mėti daugiau vietų būsimame 
portugalų parlamente.

r L- grįžti į Tibetą
Tibeto tremtinys “dievas 

ralius” Dalai Lama atmetė 
nijos komunistų valdžios 
kvietimą grįžti į savo tėvynę 
Tibetą. V

ka-
Ki-
pa-

įsikūrusio 
Rikon vietovėje netoli Zuricho, 
Šveicarijoje, informacijų prane
šėjo žodžiais, “tokių ir panašių 
kvietimų Kinija yra ir anksčiau 

j siuntusi, bet Dalai Lama negrįš. 
Į kol. negaus Kinijos užtikrinimo, 
kad 6 milijonams tibetiečių bus

LISABONAS. Portugalija. — duotas užtikrinimas, kad garan- 
Portugalijos prezidentas Ra- tuojamos pagrindinės žmogaus 
malho Eanes ketvirtadienį pa- teisės — žodžio, religijos įsitiki- 
skyrė Maria de Lourdes Pintas- nimų laisvė ir laisvė iškeliauti 
silgo sudaryti kabinetą rinki- j ir grįžti kada nori”.
mams pravesti. Naujai paskir
toji moteris turės tiktai rinki- kur jis pats ir 100,000 jo rėmėjų 
mus pravesti, daugiau nieko. 
Reiškia, pareigas eis tik laikinai. 
Dabartinių metu panelė Pintas- 
silgo bus antroji moteris, vado
vaujanti ministerių kabinetui. 
Anglijoje premjerė yra Marga
ret Thatcher. , ii

Panelė Pintąssilgo.yra Portu
galijos atstovė prie Jungtinių 
Tautų Kultūros ir švietimo pr- j kas sudaro 18 nuošimčių visos 
ganizacijos, kurios centras da-1 žmonijos pasaulyje, o žmonijos 
bartiniu metu yra Paryžiuje, 
Josios žinios ir patirtis pastatė 
ją tarptautinės organizacijos, 
pirmutmėse eilėse. Dabar Por, 
tugalijos.ambasadorė Paryžiuje 
turės grįžti į, Lisaboną ir patar
nauti savo kraštui.

Prezidentas buvo prašęs da
bartinį premjerą laikinai eiti 
pareigas, nes kitos partijos heą 
norėjo pręmjerui le^ti. pravesti, 
rinkimus. Juo pepąsitikėjo, Prei

Dalai Lama gyvena Indijoje.

pabėgo po nepasisekusio 1959 
metais sukilimo prieš kiniečių 
okupaciją.

Kiek tikėjimą pasaulyje
Prancūzu laikraštis “Le Mon

de” paskelbė sekančius stambių- 
i jų religijų skaičius pasaulyje:

Romos katalikų 709 milijonai,

pasaulyje šiuo metu priskaičiuo
jama visai arti 4 bilijonų (mili
jardų). būtent 3.93 bilijono. Ka
talikų kunigų armija siekia 404 
tūkstančius, vienuolių vyrų — 
70,000 ir vienuolių moterų — 
968.000.

Islamas turi 500 milijonų iš
pažintojų, indų budizmas turi 
467 -mil., konfucionizmas 305 
mik, budizmas1302 mik, animiž- 

|fnas 53vmil.į judaizmas 15 mil.

Prašė padvigubinti 
tremtiniu kvotas

ŽENEVA, Šveicarija. — Da
bartiniu metu yra 230.000 trem
tinių, pabėgusių nuo komunisti
nių ar komunistuojančių Azijos 
valdžių. Jie norėtų apsigyventi 
laisvuose kraštuose, kur galėtų 
ne tik patys sau duonos užsi- 

j dirbti, bet ir užauginti savo šei
mas. Tie tūkstančiai tremti
nių, išsibarstę įvairiose salo.-'', 
nori gauti leidimą kur nors ap
sigyventi ir šeimas išauginti.

Amerikos atstovai patarė vi
soms valstybėms padvigubinti 
įleidži unų tremtinių kvotas. 
Kreipiamasi ir į pietų Azijos ko- 

I munistines valdžias. I**'4 neper- 
1 sekiotų žmoni’" > numažintų 
tremtiniu skrĮ iu. V

Managua džiaugsmingai 
sutiko laimėtojus

MANAGUA. Nikaragva. — 
Iš Managuos ateinančios pasku
tinės žinios sako, kad sostinės 
gyventojai labai gražiai sutiko 
Eden Pastora vadovaujamus 
oartizanus kovotojus, oficialiai 
Įžengusius į sostinę.

Penktadienį p a-g r i ndinėmis 
sostinės gatvėmis pražingsniavo 
didokas būrys partizanų, gink
luotų šautuvais, revolveriais ir 
apsikabinėję rankinėmis grana
tomis. Gyventojai juos pasitiko 
gėlėmis, ant balkonų iškabintais 
kilimais ir įvairiausiais džiaugs
mo šūkiais.

Iš naujo "bombarduoja" 
JAV ambasadą Maskvoj
MASKVA. — Po trijų, mėne

sių pertrauko-, kaip JAV ofi
cialiai pranešė, sovietai vėl at
naujina m:kro brangemi- bonr 
bn’-dcv’mą Jungtinių Valstijų 
ambasados Maskvoje.

Anksčiau už tokių labai trum
pų radijo bangų siuntimą JAV 
ambasados kryptimi, Amerikos 
ambasadorius reiškė protestą, 
nes keli tarnautojai, negalėdami 
joms atsispirti, susirgo.

Pastebėta, kad dabartinis 
“bombardavimas” bangomis yra 
kiek silpnesnis.

— Prezidentas Carteris penk
tadieni priėmė Neil Armstrongą 
ir kitus du astronautus, kurie 
lygiai prieš 10 metų išlipo 
Mėnulyje.

— Gydytojai specialistai ty
rinėja moterų vartojamą kosme
tiką. kad nesukeltų odos ar vei
do vėžio ligos.

— Amerikon atvažiavęs Alek
sander Ginzburg rfeikalauja, kad 
sovietų valdžia fšleistųjožmoną.

PATRICIA R. HARRIS PAKEIS ILGAS VALANDAS 
DIRBUSĮ SEKRETORIŲ JOSEPH CALIFANO

WASHINGTON, D.C.— Penk
tadienio rytą paskelbta, kad , 
prezidentas Jimmy Carteris. iš
sikalbėjęs su keliais įtakingais 
administracijos pareigūnais, pri
ėmė atsistatydinimo pareiški
mus iš finansų sekretoriaus Mi
chael Blumenthal, ir nauju 
krašto finansų sekretoriumi pa
skyrė G. William Miller, dabar
tinį Federalinės Rezervų Tary
bos pirmininką Manoma, kad 
Senatas patvirtins Millerį nau
joms pareigoms, nes praeitais 
metais balsų dauguma jis buvo 
paskirtas Federalinės Rezervų 
Tarybos pirmininku. Arabams 
pakėlus naftos ir degalų kainas, 
Blumenthalis neturėjo naujo 
plano kartelio nutarimams pasi
priešinti. Milleris tuojau pasiū
lė uždėti mokesti arabu valstv- (• c V
bėms išvežamiems javams. Jis 
planuoja tą patį mokestį uždėti 
Rusijon, Kini j on ir kitur išveža
miems „javams. Kitos valstybės, 
uždėjo ir ima tokius mokesčius, 
o JAV kažkodėl iki šio meto 
neėmė.

JAV vyriausiu prokuroru pa
skirtas ilgametis departamento 
tarnautojas Benjamin Civiletti, 
kuris paskutiniais metais buvo 
vyriausio prokuroro pavaduoto
jas. Civiletti labai gerai pažįsta 
tarptautinę teisę ir vadovavo 
pasitarimams Korėjos pirkliui 
Parkui grąžinti į JAV ir liudyti 
teismui. Prokuroras Griffin Bell 
atleistas iš pareigų.

Prezidentas Carteris taip pat 
priėmė sekretoriaus Joseph Ca- 
lifano atsistatydinimo pareiški
mą. o jo vieton paskyrė advo
katę Patricia R. Harris, kuri iki 
šio meto tvarkė namu statvbos 
reikalus. Sekretorius Califano 
dirbo ilgas valandas sveikatos, 
švietimo ir kitų Įstaigų admi
nistracijose. iškėlė dideles suk
čiavimo aferas, išlaido daug 
valstybės pinigų, bet tikslios ad
ministracijos neįrodė, nes advo- 
katiškai ilgai rinko duomenis ir 
nėjo į teismą. Prezidentas yra 
įsitikinęs, kad naujai parinkta 
'ekretorė bus veiklesnė ir pa
jėgs greičiau sutvarkyti įstaigų 
pajamas ir išlaidas, paremtas 
oficialiais dokumentais.

James - šlesingeris tikėjosi 
tvarkyti 'krašto energijos reika
lus 'bent* iki metų pabaigos, o 
vėlįSų.,|ątsistatydinti. bet prezi
dentas, pasirinko kitą žmogų vi
siems energijos reikalams tvar
kyti. .

Priimti- atsistatydinimo pa
reiškimai kelių kitų kabineto 
narių, bet Baltieji Rūmai dar 
nepaskelbė prezidento naujai 
parinktu'administratorių. Tai 
bus- padaryta penktadienio po
pietę ar vakarą, kai prezidentas 
susitars su naujais žmonėmis ir 
oficialiai paskelbs.

Oficialiai Jody Powell prane
šė, kad visi administracijos pa
reigūnai privalo bendradarbiau
ti su administracija, jos nutari
mus vykdyti ir tarnautojams 
Įsakyti juos vykdyti. — Jei kas 
neprita'na^adtninistracijos veda-
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naktį paskelbė, kad Jungtinių 
Tautų įsteigtoji labdaros orga
nizacija, pavadinta Internation
al Year of the Child (1979-ieji: 
Tarptautiniai Vaikų metai) yra 
tik frontinė iškaba, naudojama 
interesams bausto nusikaltėlio 
John Ellsworth, siekiančio per 
tą organizaciją įsigėrint! Baltie
siems Rūmams ir, gal būt. pasi
daryti pinigų per nelegalią nar
kotikų ir ginklų prekybą.

ABC tinklas 20 20 programo
je ketvirtadienio naktį John 
Ellsworthą, International Chil
dren’s Appeal vedėją, pavaizda
vo kaip teismo baustą falsifika- 
toriu. seniau buvusi valdžios in
formatorių, turintį santykius su 
stambiais narkotikų kontraban
dininkais.

Jis yra tiek landus, kad sykį 
net suorganizavo ir pravedė 
pusryčius ponios prezidentienės 
Rosalynn Carter globojamų lab
darybės organizacijų naudai.

Amerikiečiams pataria 
neapsigaudinėti

CHAMPAIGN. Illinois. — 
Mokslininkai pataria amerikie
čiams neapsigaudinėti, kad che
mija , g^li padaryti stebuklus. 
Reikia neužmiršti. kad ameri
kiečiai taip lengvai nepasiga
mins sintetinio gazolino. Gazo
linui gaminti reikalingas ilgų 
metų procesas, kurio laborato
rijose negalima atsiekti pagal 
norą, o tik per kantrybę ir ilgus 
tyrinėjimus.

— Britu teisingumo ministe
rija panaikino gražuolės Joyce 
Mclninnery bylą. Nereikalaus 
jos suimti ir siųsti į Didžiąją 
Britaniją.

— JAV vyriausybė ruošia 
naują pensijų Įstatymą kariams.

mai politikai, tai jis privalo lip
ti iš vežimo. — pareiškė Powell. 
Buvo pasklidę gandai, kad ir jis 
atleistas, bet Powell pasilieka.

PATRICIA. HARRIS 
Secretary of Housing 
and Urban Development

Patricia R. Harris, tvarkiusi 
pigiomis sąlygomis namu 
įsigijimo reikalus, paskirta 
sveikatos, švietimo ir ger
būvio departamento sekre
tore. o adv. Joseph Califano 

galės likti patarėju.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

III metai Liepos 21, 1979.

^kartą automobiliui ir savo pa
likimo didesnę dalį užrašė 

į trims paskutitiams Milona ve- 
! žikams. Po Džuzepe Porti mir

ties, laimingi vežikai už gau
tus pagal testamentą pftįįgus 
nusipirko po Įąūtomobilį..‘‘I!

SOCIAL SECURITY ADMINISTRACIJOS PRANEŠĘ 
MAS DĖL MEDICARE

Medicare yra padariusi su
tartį su HMO jūsų apylinkėje 
ir dabar sudaro, papildomų^ 
Medicare narių sąrašus. Jeigu 
jąs norite gauti daugiau; žinau 
apie šią organizaciją, kontak
tuokite HMO įstaigas^

‘D

Medicare įstatymas leidžia 
kai kurioms pripažintoms svei 
katos piiežiūros maintenance 
organizacijoms (HMQ) sudary 
ti sutartis su Medicare. Iš Me
dicare aprūpinimą gaunantie
ji, gyveną toje apylinkėje, kur 
šios organizacijos patarnauja, 
gali pasirinkti, kad gautų Me
dicare padengtą patarnavimą 
iš HMOs už nustatytus iš ank
sto primokėjimus. (for a fixed 
prepaid charges).

HMOs suteikia sveikatos ap
saugos patarnavimą. Ypatingai 
ateinantieji pacientai (autpa, 
tient care), gali dažnai suma
žinta kairia toki patarnvimą 
gauti, vietoje ypatingai bran
gaus ligoninėse gydymo. Tokia 
tvarka gali sutaupyti HMO na
rtų išlaidas už medicinos patar
navimą.

1725 W. Harrisin St., 
Chicago, 111. 60612, 
6033 N. Sheridan Road, 
Chicago, Ill. 606060, 
2010 Š. Arlington Heights 
Rd., Arlinghton Heights, 
111. 60005,
859 Burr Oak Lane Park 
Forest South, 111. 60426,
1200 Harger Read, Oak 
Brook, Ill. 60521,

Visų įstaigų telefonai šie:
Chicagos rezidentams (312) 

912-2700;

Gyvenantiems už Chicagos 
ribų (800) 572-4286. pr. pet.

3)

4)

♦ Mažo ūgio žmogelis ieško-.. ' 
jo bet kokio darbo. Perskaitęs..
į » % > w ’m

laikraštyje'skelbimą,-kad Vie
nus fabrikas .. ieško, naktiniu, 
sa'rgo. ■’Fabrikė lifėhe'džėriš" Ūri 
tiškai 'jį apžiūrėjęs, pasakė: 
“Mums reikia tokio žmogaus, 
kuris butų nervuotas, ypač na- 
ktięĄjnętųjjįs tiri.ęlV.b.ūtį lį>kšv. ... 
Kuris dargi miega mų-..at- 
vira akimi; toks, kuris girdi 
mažiausią krustelėjėmą ir puo 
la į krustęlėjimo vietą; tokio, 
kuris nuolat būdi, tarytum ap
linkui butu plėšikai.-Mes no
rime tokio didelio žmogaus, ag 
resingo ir pavojingo. Trumpai 
tariant, tokio, kuris iš piktu
mo pasidajt?x-iųiakalteliu% —1 
“Gerai, -r. Užsakė % ramus
mažas žni&gelis. J.‘Ak' jums at
siusiu sav^žnipiią’”

ir

(Iš Don-Žnario užrašu) 
‘‘Kai aš turėjau penkerius me-? 
tus, aš prisipažinau, kad my-Į 
liu savo prižiūrėtoją: ji manėj 
sų rykšte išplakė. Kai aš buvau

SENJORAI PASISAKĖ. KAD 
NĖRA TAIP BLOGAI, KAI 
JIE IŠĖJĘ POILSIN MANĖ

Michigano universiteto pro
fesorius John E. Tropmen ty
rimų gerontologas, paskelbė 
kad apklaustųjų seni orų 10% 
pasisakė, kad jiei esą gyveną 
blogiau, negu tikėjosi išeidami 
poilsiu; 30% pasisakė, kad jie 
gyvana geriau, negu tikėjosi.

Prof. Tropmen pasakė, kad 
daugelis žmonių ‘pasidarė 
nesni’—vad. pametė savo 
veniino kontrolę.“

Senatvės yra trys fazės, bū
tent: 65—72 metų amžiaus se; 
niorai reprezentuoja pirmąją 
faze; 72—80 met uamžiaus se- 
niprai sudaro antrąją fazę ir 
80 metų amžiaus senjorai—su
daro trečią fazę.”

Medicinos, ekonomijos, na
mu ir kt. reikmenys dramatiš
kai veikia į visas tris seniorų 
kategorijas. pr. fab.

se- 
£v.

JAV DIDĖJA DIRBANČIŲJŲ 
MOTERŲ SKAIČIUS

Washington, D. C. — Stati
stikos duomenimis dirbančių
jų moterų skaičius- yra dides
nis, negu vyrų, šiuo metu JAV 
dirbančiųjų skaičius yra 101.2 
mil., iš jų — 39 mil. moterų 20 
metų amžius ir. apie. 20- t mil. 
vyresnių arba 51.1% dirban
čių ar ieškančių darbo. Šiuos 
skaičius paskelbė J. P. Michel, 
admin istr a tori aus p a v duoto j as, 
iš JAV Darbo departamento.

Trumpai

PIETVAKARIŲ PARAPIJOS IR KAIMYNYSTĖS 
FEDERACIJA RŪPINASI GARANTUOTU NAMŲ 

VERTĖS ĮGYVENDINIMU'

KODĖL PASISAKOMA SPAUDOJ PRIEŠ SENATO- 
„ RIAUS E. KENNEDY VISUOTINĄ APDRAUDĖ? -

Aš buvau gerokai nustebiu, 
i tas, neseniai amerikiečių spau- 
Į doje pamatęs laišką, kuriame 
pasisakoma prieš senatoriaus 
Edwerdo Kennedy nacionali- 

|iiį sveikatos apdraudos pasiū
lymą. Tai būtų privalomas įs
tatymas, naudingas ne tik vy- 

, resnio amžiaus žmonėms, bet 
visiems šio krašto piliečiams. 
Kodėl mes, amerikiečiai, esa
me vienintelė valstybė pasau
lyje be visuotinos apdraudos 

programos.? \ .
Statistikos tyrimo duomenys 

rodo, kad 80% Kanados pilie-

čių yra daugiau, negu paten
kinti savo visuotinos socialinės ; 
apdraudos programa.

šiuo, metu šiame krašte "be* 
veik visi dirbantieji asmenys 
priversti nusipkti privačiose 
kompanijose sveikatos ap" 

draudą, mokėdami dideles pre, 
mi j as. Todėl daugelis- dirban
čiųjų laukia, kad senatoriaus 
E. Kennedy sveikatos ^planas 
būtų sekančiais metais igyveu. 
dintas.

Charley H, JJavis, 
Seal Bcchj CAlif.

IfrQ IČT ATTQIATF ATS. Kūriniai išspausdinti,] 
JUO IYLiA <J 01x11 Ei, .. 1978 m gausio t naujasis- 

įstatymas nustato laiko iki au
toriaus gyvenimo^ plus 50 me
tų po autoriaus mirties ir 75 
metij terminas po išspausdini
mo nežinomo autoraus (ano
nymous) kūrinio. pr.

su rykšte išplakė. Kai aš buvau Mes gavome iš Chicagos vietinių namų savininkų 
ParapŲos ir Kaimynystės Federacijos. pa

manė ''už thT°pSlSd?,t^Kai ]^uo^ garantuotos namų vertės plano projektą, kurį 
makbuvo sukakę i^kametų, dėl į° aktualumo čia ištisai patiekiame su savo, komen- 
aš prisipažinriu, kad pamilau’tarais. ' ‘ ’ P:
mūsų virėją. Ji’ man pasakė^'; ’ Pasitikėjimas federacija’ yra pagrindas 
kad ąš ją apdovanočiau broš-' jr; pastovios^Tbendruomėnės. Tas pasitikėjimas- paeina iš 
kute. Kada inaij sukako dvide. ^yggŲąjjų^ finansinių. Įstaigų, miesto, biznierių ir na- 
smit nietų, as prisipažinau, savininkų. Kai kurie namų savininkai dažnai nesi- 
man i.asake. “pakalbėkite suimta daryti namų 'pagerinimų, galvodami, kad jie ne- 
mamyte”.— Tai ’-padalyti aš,' gaus pilhą niamų kainą, už padarytos pgenmmus. , 
gražiai atsisakiau), f Pagaliau,|
kada man. sukako.^triądęšimt jmais, sustiprĮntų namų savinink,ų supratimą, kad jų na-- 
metų, as pnsipązipaū,;kad pą.-jnių yertė; nekris^. ■. Namas, kuriame gyvena savininkas 
inilau Jpenki^desi.ippe|. ^metų; apdraustas 100% miesto = įkainuotos vertės. Šis

• planas paskatintų namų savininkus - pagerinti ir išlai- 
f jkyti jų nuosavybes. Žinant, kad įdėtas darbas ir pinigai 

Inebus veltui,,ir kad jūsų apylinkė bus ; maloni 
sJ priima gyventi. ,

milą u . ] 
senelę. Ji maloniai ištekėjo už 
manęs ir aš pilnai esu 
gas, nes esu turtingas’’.

laimin

* Džiubeppe Porti buvo ži
nomas keistuolis Milane. 50 
metų jis vedė kovą prieš auto
mašinas. “Vežikas — pagal jo. 
galvojimą, — tai ideališka tran 
sportacijos priemonė. Rašyda
mas testamentą Džiuzepe Per
ti nutarė atžymėti savo neapy-

KAIP PAKEISTAS AUTO
RIAUS TEISIŲ ĮSTATYMAS?

KL. Pasakykite man kaip yra 
pakeistas JAV autoriaus teisių 
(Copyright) įstatymas? K.B.

ATS. Tas bendrasis JAV 
revizuotas autoriaus t^sių di
lius, tapęs įstatymu prezaden- 

I tui G. Forduj 1976 m. spalio 19 
d. pasirašius ir įgavo P. L. 94- 
553 (Title 17, U.S. Code) var
dų.

stiprios i

KL. Paaiškinkite ,kaip nau
jasis įstatymas' veikia?-Art jis 
veikia ir į praeiti (retroakty- 

i vus) ?

ATS. Ne. šiame įstatyme 
nėra jokių rektoaktyvių nuos- 

| tatų, t. y. Įstatymas veikia tik 
ateičiai.

. < į K. Ar naujasis įstatymas pa-
Garantūotaš. Namų Vertės Planas su kitais pagerini-’ lieką skirtumus tarp papročių

visiems'

KT- Man sukaks 65 metai sę. 
kančio mėn. pabaigoje ir aš 
planuoju tada išeiti- poilsin.Aš 
esu daug kur skaitęs, kad. vy
resnio aanžiaus asmenys.’gauna 
kaž kokias lengvatas, bet aš 
nežinau kur tuo reikalu aš tu
riu kreiptis. Ai- jūs galite man 
nurodyti tiesų kelią toms info r f 
macijoms gauti? Mps- D. $L

ATS. Pradžiai ’ nurodv&imę 
knygelę, vad. Persons Retired 
in Dignity and’ Esteem. " Jums' 
tą knygelę gali atsiųsti thė 'Jta- ’ 
yor’s Office for Senior Citizens 
and Hadicaped. Toje knygelė
je rasite adresus ir ffelęfoiiųs 
krautuvių, pramogų vietų, re
storanų ir kt., kurie sėniorams 
duoda nuolaidas ir ten yra nu
rodytos valdinės prc^arornSj-^ė- 
ii i o rams lengvatoms gaufi.Tuo 
reikalu jūs paskambinkite' 
May orės įstaigai telefonu 744- 
4016; ten pat galite kreiptis pa
piginta kaina gauti RTĄ korį, 
teles . basais bei traukinėliais 
važinėti. Sėniorams patarnaiK 
ja arčiausia jūsų namų įstai
ga,- kuriat- galite .paskanibiijti' > 
tel. 478,08555. pr. pet. s

P., S. Lietuvių kibą sociali
niais reikalais informacijų ga
lite. gauti pas LB. Soc.t' klulk» 
vedėja: A. Čepulis*. ,3261 So. * 
Halsted St., Chicago, llliois. 
60608. <

teisės (common law) ir statu
tinio Įstatymo, kurie buvo bu
vusių autoriaus teisių nuostatų 
dalimi ?(of previous copyright 
eneetment) ?

ATS. Ne. Naujasis Įstatymas 
panaikina papročių nestatuti. 
nį (nonstatutory) įst., norma
liai teismo'’vykddnia " įšt.y ir 
praktinę autoriaus teisių ga
lią (protection) neišspausdin
tų veikalų.

' i -. į J ' - į *.i ’ <1 • i j

— Jeigu . darbdavys 
darban rehabilituoti" 
arba jaunuolį tarp ’18-21 iii. F 
iš neturtingų šeinių ir buv' ka- IĮUO 1 -6.bųt4j, 2) Savininkas "pil-
linins, tai gali iš pajamų alsi- i valo tame name gyventi, 3) Namas privalo būti Federa- 
skailyti net iki $3,000.;A'pie tdi’cijos ribose, kurios yra tarp 47’gatvės iš šiaurės pusės 
praneša Income taksų . Įstaiga.' Įr 75 . gatvės iŠ pietą; Bell gatvąaš rytlfįusės ir Cicero 

gatvė■ iš vakarų,'■ 4) Nusavybės,' kurios .yra kvalifikuo- 
,.vv tos, bus'apdl'auštos. 100% įvertintos rinkos kaina,"Jūs 

ko vykti į Olimpiadą Maskvoje. Uapšite dalyvis, kai namas bus Įvertintas ir Kai sutartį
I pasirašysite, 6) Jokių suvaržymų namo pardovimui ne- 
bus,.-7) Teise gauti ■ Federacijos fondo primokėjimą, jei 

®.turėsite nuostolių namą parduodant; jūs tą teisę Įgysite, 
H kai būsite dalyvavęs tame paine penkis metus ar dau- 
H giaū, 8) Nuosavybe gali būti perkainuotai,' kai savinin- 
H kas padaro namų pagerinimą. "' ■ >
H Tame projekte iškelti keli klausimai ir duoti į juos 
II atsakymai, būtent: 10 metų programa bus finansuo- 
H jama su pradiniu penkių metų taksų apmokestinimu vi 
H sų namų savininkų. Tas kainuotų maždaug S15 per me 
U tus penkiems metams. Namo Įvertinimas nepaveiks Į 
gi nousavybių mokesčių mokesčius?: nes mokesčių Įvertini- 
hi mas bus konfidenęialus. Planąs neapims infliacijos, ne$ 
|į planas nėra automatiškai keičiantis. Tačiau nuosavybės 
g,perkainojimas dėl infliejas įgalės būti padarytas.
B - < K&s atsitiks Fondui, jeigu nereikės namų pardavė- 
g jams išmokėti pinigų?'— Jeigu, po dešimt metų, nerei-> 
B kės daugiau išmokėti, Fondas galės būti naudojamas 
B federacijos ribose .esantiems pagerinimams.
g Dalyvavimas plane netrukdys namą pardouti, nes 

savininkas nuosavybę galės parduti bet kada, bet ne- 
J gaus premijos, jei nedalyvaus plane bent penkis metus.

Šiam klanui paremti organizatoriai kviečia visus 
t Į svarbų susi linkimą, kuris įvyks š. m .’liepos 22 d., sek- 
Im.adienĮ, 2 vąl. p. p. Lourdes High School patalpose,

4034 W. 65 St.*.- . ’ ‘ 4 -• :

.-u Šio. projekto .organizatoriai yj*a Peter Jonaitis,. Jim
> Field ir Aid. BrAdy." ’ ’ r

Ik savo pusės mes pritartume projektui, jeį' ribos 
būtų praplėstos, bent apimtų Brighton Parko 'iti 'Brid- 
geporto lietuviškas kolonijas, kurios yra reikalingos 
namų.pagerinimo ir geresnės apsaugos. Pr. šulas

praneša

asinė!) i

—Daugelis afher kiečių '’atšisa-

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl. ........ $10.(10

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKU KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai _ r $10.(X*

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ____ _____ .

4. J. laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__ $10.00

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL 
Chicago* HL* 60608

Pndcti tkMeF) paito
: n:

-> i ’ • -

į Tarti planu? 'įgyvendinti nustatytos šios "sąlygos: 1)
L T i "11 f » ~ % I -T:. . IX - • - T -J . .... - -

‘‘Nebijokite,.-pasakė gra
žus plėšikas jaunai našliukei, 
r— man pačiam jumi Jicreikia; 
man reikalingi tik jūsų pini
gai”. Jaunoji moteris su dide

li iii pykuiii suriko; “Prading tu 
>;tnan 4u6jau iš akių! iVadinksiįi 
įtuf toŲ<yri."pats, kaip- ir"visi-ki- 

fttt! vyrulei i C vSsvr-. ’omjž 
f oi.’. 46
:c8;T!’,i«wir;.; n t

— Žmogaus senatvės žymės 
pirmiausia pasirodo ant odos, 
sint' gyslų ir arterijose.

— Izraelio premjeras Begin 
turės labai plačiai aiškinti^ sa
vo partijos vadams už nutarimą 
rtėštatyti daugiau kolonijų Sa- 

‘Anarijaje.a„t7,^ c

KL. Malonėkite" paaiškinti, 
kuriam laukui naujasis įstaty
mas apsaugoja autoriaus tei
ses?

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai . 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

-'•i.’'. ■ " n . \

" Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PATR1A CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tel. 247-5081

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St., Chicago, HI.

.» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MA1 SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 19 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 :30 vaL vak
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

Tel. 476-2206

y VELTUI įvertiname
JŪSŲ NAMA 

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

MEMBER TEIRAUKITĖS MAGfaKL
TELEFONU- 

254-8590

-NAUJIENOJCHICAGO 8, ILL. SatCWay, July-21; 1979
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ŽODIS JAV (R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS APYLINKĖMS
JAV PREZIDENTAS SKELBIA PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĘ ORGANIZUOTAI 

IR GAUSIAI DALYVAUKIME PAVERGTŲ TAUTŲ PARADE, CHICAGOS 
VIDURMIESTYJE, LIEPOS MĖN. 21 DIENA.

Imperialistinė — komunistinė 
Rusija yra pavergusi 144 tautas, 
įskaitant ir mūsų tėvynę Lietu
vą. Okupantas pavergtas tautas 
visapusiškai išnaudoja, rusina, 
paslėptai ir rafinuotai vykdo fi
zinį ir dvasinį šių tautų geno
cidą. Mūsų šventa pareiga yra 
priešintis ir priešinkimės visais 
galimais būdasi ir priemonėmis: 
skelbkime pasauliui apie Rusi
jos daromas skriaudas Lietuvai,

reikalaukime Lietuvai laisvės.
Reiškiame pagarbą ir pasiti

kėjimą Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, tvirtai ir garbingai 
stovinčioms, ginančioms indivi
do ir tautų laisvės principus, 
ir pavergtiesiems teikiančioms 
laisvės v’ltį pakartotinai skel- 
b’ant PAVERGTŲ TAUTŲ SA
VAITĘ.

Neužtenka laukti pagalbos iš 
šalies, bet ir patys privalome

kovoti už savo tautos laisvę vi
sais galimais būdais ir priemo
nėmis.

Kv:ečiame R. Lietuviu Bend- * . iruomenės apylinkes organizuo- t 
tis ir gaus'ai dalyvauti PA
VERGTŲ TAUTŲ PARADE, 1 
paverstos tautos laisvės siekio
— šūkio transparantais nešini. • 

(R) Lietuvių Bendruome
nės vadovybė

Lietuviai dalyvauja Pavergtų Tautų savaitės eisenoje.
Paveiksle matome žygiuojantį Praną Būdvytį.

Amerikos Lietuvių Taryba akylai seka 
Įvykius ir nedelsiant veikia

Spaudoje ir gyvenime

KA LIETUVIS PRIVALO ŽINOTI t

KGB Įpareigota kovoti liuoti aktyviuosius 
Ttil- < llStUS.

naciona-

nas Aleksiejus Mjagkovas, ku
rio mums įdomi knyga “Inside 
the KGB” yra išėjusi ir anglų 
kalba. Na, čia neįmanoma būtų 
viso šios knygos turinio atpasa
koti, bet įsidėmėkime nors tai, 
kas jo į Vakarus atsivežtuose

Bostoniškis “Keleivis"” 1978 m.. 
Nr. 49 atspausdino redakcinį ra-' 
šinį, vertą ir mūsų skaitytojų 
dėmesio. Ten rašo:

— Motiniškoji Maskvos širdis 
dar niekad mūsų neužmiršo, o 
josios KGB budri akis visuomet•
lydi mus pasaulio šunkeliuose, dokumentuose liečia tautinius 
ir toli siekianti jos draugiška sąjūdžius ir išeiviją. Taigi — 
ranka visada stengiasi mus gra-Įkas iš tikrų šaltinių liudija tą 
žiai surikiuoti žygiui pageidau
jama kryptimi.

Tas Maskvos pastangas ybač Saugumo Komiteto prie Aukš- 
dokumentuotai atskleidžia darj čiausios TSSR Tarybos statuto 
1974 m._ iš Sovietijos į Vakarus i slapti įpareigojimai KGB dar- 
atbėgęs KGB aukštas pareigu-’ buotojams štai ką įsako:

prieš užsienio antisovietinių na-į 
cionalistų centrų veiklą ir prieš Į 
antisovietinius nacionalistinius į 
centrus Sovietų Sąjungos teri-j 
tori joj e.

— Kovojant prieš užsienio 
antisovietinius n a c i o n a listų 
centrus, įpareigojama juos iš
ardyti.

— Sustabdyti užsienio organu i 
zacijų teikiamą organizacinę

Tam skaldymui ir nuginkla
vimui reikia infiltruoti į nacio
nalistu organizacijas KGB agen
tus, kurie išryškintų jose vi
daus skirtumus ir sukeltų tarp 
nacionalistų' grupių nesutari
mus.

— Su pagalba patyrusių KGB 
agentų stengtis užimti naciona
listinių grupių vadovybę.

— Įžymiuosius nacionalistus
pagalbą ir ideologinę paramą sukompromituoti ju kolegų aky- 
Sovjetų Sąjungos teritorijoje

“motinišką Maskvos rūpestį”. O 
jo ten spausdinami Valstybės

Sovietų Sąjungos teritorijoje 
nacionalistiniams elementams.

— Nacionalistus “ideologiniai 
nuginkluoti”, panaudojant ati
tinkamai parengtą medžiagą.

— Imtis priemonių suskaldyti 
l ir sunaikinti jų grupes ir iže

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

se, sukeliant įtarimą, kad jie 
bendradarbiauja su KGB.

Kiek šioji KGB ofenzyva yra 
sėkminga mūsų lietuviškosios 
išeivijos organizacijose, galite 
plačiau apsidairę patys spręsti. 
Gal dabar geriau paaiškės, ko
dėl akrtais palyginamai menka 
titnago kibirkštis pėrkaitina ir 
mūsų veikėjų tarpusavio kovos 
įniršį, kodėl be rimtos priežas
ties suskyla bendrinė veikla ar 
net jau labai griežtas ir tolregis 
“tautinės drausmės” saugotojas 
staiga suserga raudonlige ar po
litiniu vištakių.

Bet ne mažiau įdomūs yra ir 
kiti Saugumo komiteto slaptieji 
įsakai, reguliuojantieji KGB 
veiklą Sovietų S-gos viduje. 
Tarpe jų tuose raštuose išskai
tome ir tokių vertų mūsų dė- 

| mesio KGB pareigų:
— Patikrinti ir nuspręsti, kam 

leisti ar neleisti įvažiuoti ar iš
vykti iš Sovietų Sąjungos.

— Patikrinti viską, kas siun
čiama užsienin, ir suregistruoti 
visus, kurie susirašinėja su ka
pitalistiniais kraštais.

— Išaiškinti autorius anoni
miniu antisovietinių dokumen
tų, tikrinant korespondencijų 
rankraštį.

— KGB viršininko įsaku Nr. 
00220 saugumo pareigūnai pri- 

| valo tikrinti privačius laiškus, 
telefono pasikalbėjimus ir da
ryti slaptas kratas įtartinų as
menų butuose.

— Sekti pabėgėlius iš kapita
listinių kraštų, dabar gyvenan
čius Tarybų Sąjungoje. (Taigi 
pastarasis potvarkis “paima ata- 
skaiton” ir mūsiškius Lietuvon 
grįžusius “tarybinius žvalgus”.)

Michianos, Union Pier, Beverly 
Shores (Sandūnų). Visada yra 
pasakomos kalbos, padedamos 
gėlės prie buv. Nepriklausomos 
Lietuvos prezidentų paminklų, 
ir taip yra kasmet pagerbiami 
tautai nusipelnę prezidentai. Po 
iškilmių dažniausiai visi daly
viai susirenka kur nors pabend
rauti, pasivaišinti — sustiprinti 
tautinio solidarumo ryšį.

Šią tradicinę, Tautinio susi
kaupimo išvyką kasmet organi
zuoja LKV Ramovė, Chicagos 
skyrius, vadovaujamas ilgame
čio skyriaus pirmininko A. Juš
kevičiaus.

Tenka tik nemaloniai paste
bėti, kad šįmetinėje išvykoje 
nebuvo šauliu, kurie kasmet or- 
ganizuoti ir uniformuoti pasigė
rėtinai dalyvaudavo šioje Tau
tinio susikaupimo išvykoje. Ten 
pat pasiekė nemalonus gandas, 
kuris tuojau pat pakuždomis ir 
nubangavo per visus dalyvius. 
Kalbėta, kad šaulių nedalyvavi
mo priežastis yra tik vieno šau
lių vadovo asmeninio priešiško 
nusiteikimo reikalas. Tai, iš tik
rųjų, sunku ir labai sunku pa
tikėti šiam gandui. Betgi jei tai 
bus nustatyta, kad tame yra 
kiek nors tiesos, teks giliai ap
gailestauti. kad šis asmuo yra 
visiškai nepribrendęs užima
moms vadovo pareigoms...

Koresp.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
vadovaujama pirmininko teisi
ninko dr. K. Šidlausko, pasigė
rėtinai vysto ALTos veiklą: 
akylai seka, stebi Amerikos ir 
oasaulinės polit’kos įvykių rai
dą ir nedelsiant, atitinkamai ■ 
i įvykius reaguoja, jei tik jie 
liečia Lietuvos ar lietuvio rei
kalą. ALTos taryboje aktyviai 
reiškiasi T. Blinstrubas, kun. J. 
Prunskis ir kiti.

Šiuo metu ALTos centras — 
valdyba planuoja surengti Ame
rikos Lietuvių kongresą, kuris 
įvyks šių metų rudenį — spalio 
mėn. 13-14 dienomis Clevelande, 
Hollender House patalpose, 6110 
Superior Ave.

Vietinis ALTos skyrius, va
dovaujamas energingo ir ALTos 
veiklai pasišventusi© pirminin-
ko inž. Algirdo Pautieniaus,

v

O

(R) LB-nės vadovai nuolat 
reprezentuoja R e o rganizacinę 
LB-nę, plačiai skleidžia jos 
idėją.

Centro valdybos pirmininkas 
dr. Vytautas Dargis pasakė pat
riotinę, uždegančią kalbą tradi
cinėje Tautinio susikaupimo iš
vykoje, prie Nepriklausomos

i Lietuvos prezidentų paminklų, 
Tautų draugystės parke, Michi
gan valstijoje.

Kaip tradicija, šitokia išvyka 
vyksta kasmet birželio mėnesį. 
Tokia ir šįmet įvyko. Dažniau- 
šiai dalyvauja organizacijų at
stovai ir apylinkių lietuviai,

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką:.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

(R) LB Brighton Parko 
apylinkė išrinko 
nauja valdybą

Metinis visuotinis apylinkės 
narių susirinkimas įvyko š.m. 
birželio mėn. 3 dieną Šaulių na
muose. Susirinkimui pirminin
kavo V. Pocius, sekretoriavo P. 
Burneikis.

Veiklos pranešimą padarė 
apyl. pirmininkas A. Abraitis, 
iždo — V. Pocius. Iždas rastas 
pilnoje tvarkoje: rasti visi pa- 
iamų-išlaidų pateisinamieji do
kumentai ir kasos knyga veda
ma tvarkingai. Susirinkimas 
abiems pranešėjams - darbuoto
jams padėkojo už eitas pareigas 
ir kruopščiai atliktą darbą.

Pravesti rinkimai į valdybą. 
Susirinkimui pageidaujant, rin
kimai pravesti pusiau slaptu 
balsavimu. Išrinkti ir pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: Vai. 
Pocius — pirm., Al. Kasparas 
— vicepirm., P. Burneikis — 
sekret., L. Sticelytė — iždin., 
A. Marma — koresp.; parengi
mu vadovė — Iz. Pozienė, talki
ninkai: J. Paškevičienė ir Sf. 
Kozmarskis. Kontrolės komisiją 
sudaro: B. Ambraziejus, A. Ab
raitis, Z. Jalašinskienė.

Naujai išrinkta valdyba rodo 
gražios iniciatyvos veikti. Jau 
turėjo kelis valdybos posėdžius, 
kur aptarė Pavergtų Tautų pa
rado eisenos reikalą, nutarė ja
me organizuotai ir galimai gau-

rengiasi lietuvišku nuoširdumu 
kongresą globoti.

ALTos centro valdyba kvie
čia visas ALTą sudarančias or
ganizacijas į kongresą siųsti 
rinkinius delegatus. Taip pat 
kviečia ir lietuvišką visuomenę 
šiame kongrese dalyvauti.

Kaip žinoma. Amerikos Lie
tuviu Kongresas vyksta kas pen- 
keri metai, tad įvykis yra ne
kasdieninis, visi tautiniai sąmo
ningi, gyvi lietuviai privalėtų 
šiuo įvykiu reikiamai domėtis ir 
gausiai Kongrese dalyvauti. Su
prantama, dalyvių skaičius kon
grese ir liudys Amerikos lietu
vių tautinį - politinį gyvastingu
mą. Tad renkimės ir gausiai 

, dalyvaukime Amerikos lietuvių 
kongrese, taip skaitlingai, kaip 
ir amžinos atminties Olio, dr. P. 
Grigaičio ir L. Šimučio laikąsi.

A. Berž.

Dėl rusų primetamos pilietybės
Sovietų Sąjungai paskelbus 

neleistiną įstatymą, kuriuo as
menims, killusiems iš Maskvos 
okupuotų kraštų, primetama So
vietų Sąjungos pilietybė, Ame
rikos Lietuviu Tarybos pirmi
ninkas dr. Kazys Šidlauskas 
motyvuotu raštu kreipėsi i 
Valstybės sekretorių Cyrus R. 
Vance, atkreipdamas dėmesį, 
kad Maskvos įstatymo I para
grafo 8 pastraipa pažymi, jog 
Sovietų pilietybės aktu nuspren
džiama, kad Sovietų pilietis ne
gali būti ir kito krašto piliečiu. 
Dr. 'Šidlauskas pažymėjo, kad 
šitoks nuostatas griežtai prie
šingas faktui, jog JAV nepripa
žįsta Baltijos kraštų inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą, todėl 
JAV nuosekliai turi pripažinti, 
kad pavergtuose kraštuose gy
venantieji lietuviai, latviai ir 
estai pasilieka savo senųjų res-į 
publikų piliečiais.

Dėl to prašomas Valstybės 
departamentas oficialiu raštu 
pažymėti, kad JAV Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojus 
tebelaiko senųjų Baltijos vals
tybių piliečiais ir nelaiko jų 
bona fide Sovietų Sąjungos ar 
kurio kito krašto piliečiais.

Toliau savo rašte ALTos pir
mininkas dr. K. Šidlauskas pa
brėžia, kad ryškus absurdas yra 
Sovietų nuostatas, kuriuo lai
komi Sovietų piliečiais ne vien 
Baltijos kraštuose, neteisėtai 
Maskvos užgrobtuose, gyveną 
žmonės, bet ir tie. kurie vaka
ruose įgijo kitų kraštų piliety
bę. ir.net jų vaikai. ALTos pir- 

siau dalyvauti, šia kryptimi ir 
veikia. Organizavo pikniką lie
pos 12 d. Vyčių sodelyje.

mininkas reiškia pasitikėjimą, 
kad JAV ras priemonių globoti 
Baltijos kraštų išeivius, kurie 
keliauja į savo tėvų kraštus ir 
kuriuos Maskva skelbia esant 
jų piliečiais. Minėtas Sovietų 
įstatymas yra nesiderinantis su 
teisiniais principais, su jų pačių 
detentės linija. Apgailestauja
ma. kad Amerikai praeityje ne
pakankamai panaudojant Balti
jos valstybių klausimo, dabar 
Sovietų Sąjunga klastingai jį 
kelia JAV žeminančiu būdu.

TELEVIZIJOS ATSTO
VAS ALTOJE

WGN televizijos egzekutyvi- 
nis produseris gyventojų bend
ruomenės reikalams D. K Wil
lings lankėsi Amerikos Lietuvių 
Tarybos centro būstinėje ir tu
rėjo ilgesnį pasikalbėjimą su 
ALTos pirm. dr. K. Šidlausku 
ir su kun. J. Prunskiu apie Chi
cagos lietuvius ir Lietuvos rei
kalus. (ALT)

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM8 Tablets are 
50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes' There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.
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i Chicago $33.00 per year, $13.00 per 
lix montha, $10.00 per 3 months. In 
other USA lacalitie* $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pašei meru  $10.00 
trims mėnesiams  $ 9.00 
viacam me neari ai _______ $ 3.00

Kanadoje:
metame  $33.00
puaei metu  $18.00
Yianam maaaaioi  $ UJO

30 cents par copy.

Nee yruecftio air me* d. 
Dianraailo aakMc

Chicagoje ir priemleaciuoee: 
metama  $33.00
Pusei matjj — .. ... $18.00
trinu mėnesiniu _______  $10.00
vienam mėnarini.  $ $.30

Litoae JAV viatoee:

Užsieniuose
metame  $34.00
pusei metu  $18.00
▼lenam mėnesiui ______ $ 4.00

Naujienos eina taarflan. įžaki riant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted 8t, Chicago, 
m. aooofi. T*ia£ oi-oioo.

Plains reikia dusti pasta Sausy 
Orderiu karta a niša tyma.kasaus* ---------------------- ISCJO

NAUJIENŲ ražtinė atdara kasdien, I fakyre aafcnadieniua, nua 
B vaL ryto iki S vaL vakaro, žežtadieniais —* iki 11 nL

Naujienų piknikas
Šių metų liepos 28 dieną, šeštadieni, įvyks šių metų 

vasaros piknikas. Ne šiandien, šį šeštadienį, bet kitą 
šeštadienį.

Iki šio meto Naujienų piknikai būdavo sekmadie
niais arba kitomis šešiomis dienomis, bet šios vasaros 
pikniką teks daryti šeštadienį. Jis prasidės lygiai 12 
valandą ir baigsis 19 vai. vakaro.

Pasirinkome šeštadieni ne todėl, kad būtume norė
ję, bet todėl, kad kito pasirinkimo nebuvo. Vietos pikni
kam Chicagoje žymiai mažiau, negu būdavo prieš de
šimt metų. Chicagos priemiesčiuose būdavo daug gra
žių sodų ar' miškų piknikams. Juos daugiausia turėjo 
lietuviai,' todėl buvo smagu jų soduose ar laukuose su
ruošti piknikus. Buvo, didelis Dambrauskinės sodas, 
dar patogesnis buvo Bučo daržas, bet . jau kelinti metai, 
kai šių vietų jau nėra.. Lietuviai juos pardavė. Ten da
bar .laukai išdalyti, sklypais ir statomi namai.

mą, pasirinko Wozniako sodą, šios vasaros piknikui. 
Wosniako vietovė vasaros piknikui yra pačiame miesto 
centre, senoje Chicagos lietuvių kolonijoje. Joje, yra 
daug žalių medžių, po kuriais stovi ’stalai, o aplinkui 
aptverta didelė tvora, kuri atskiria pikniko vietą nuo 
judančio miesto trafiko.

Wozniako sodas yra vieno bloko atstumoje nuo So. 
Western Avenue. Tikslus sodo numeris yra 2530 Blue 
Island gatvėje. Į Blue Island gatvę galima įvažiuoti iš 
So. ir N. Western Avenue. Į ją galima įvažiuoti iš So. 
Halsted, So Ashland ir kitų gatvių, kurią bet kurioje 
vietoje kerta Blue Island nuo So. Ashland ir So. Wes
tern Avenue.

Į pikniko vietą važiuojantieji Blue Island gatve, vie
no bloko atstumoje nuo So. Western Ave., pastebės dide
lį mūrą, apaugusį dideliais medžiais. Tame name yra ke
lios salės restoranams, įvairiems renginiams, didelis ba
ras, o kitoje mūro pusėje yra visas blokas piknikams.Va
kariniame gale yra didelė aikštė mašinoms pastatyti, o 
rytinė dalis, apaugusi medžiais ir yra graži ir didelė 
vieta piknikams. Aikštėje galima sustatyti šešis šim
tus automobilių, o pačiame piknike galima sutalpinti 
bent 3,000 ir daugiau žmonių. Ten yra didelė salė šo
kiams, valgykla, baras ir daug stalų piknikautojams pa
šokti, užkąsti ir pasižmonėti. ■

Kas norės automobiliais važiuoti į Naujienų pikni
ką, tai nedaug gazolino sunaudos, nes piknikas bus pa
čiame miesto centre. Automobilistai padarytų gerą dar
bą, jei vieni pustuščiomis mašinomis į pikniką nevažiuo
tų. Turėtų paprašyti kaimynus bei pažįstamus ir kartu 
važiuotų į pikniką. Kas neturi automobilio arba nenori 
jį naudoti, tai gali atvažiuoti autobusais, einančiais S. 
Western Avenue, S. Hasted St., 22nd Street arba Blue 
Island autobusais. Bet kuria Chicagos busų linija gali
ma pasiekti Blue Island, o vėliau įžengti į pikniko vie
tą. Kas nenori važiuoti automobiliais ir turi stiprias ko
jas, tas iš senų lietuvių kolonijų, esančių Vakarinėje 
miesto dalyje, gali į pikniką ateiti pėsti: Esame tikri, 
kad piknikan ateis _ didokas būrys 18-tos, Bridgeporto, 
Brighton Parko ir kitų vietovių lietuvių.

Pasirinkome Wosniako sodą todėl, kad jis yra pats 
geriausias piknikams ruošti, jį galima lengviausiai pa
siekti

koti išeities? . ....
V. Zubrys.Dr.. Juozas Meškauskas siūlo ALTai

Naujienos’kelis paskutinius metus piknikus ruošdavo Ar 
cher gatvėje,. Polonia Grove vietovėje, bet šį metą jau 
ir toje vietovėje nėra vietos piknikams. Medžiai iškirs
ti, sodų salė nugriauta, o iš piknikų vietos padarwtas

■ sklypas mašinoms- pastatyti. Sumkėjus pinigus už ru- 
; deninį pikniką, savininkas pasakė, kad kitą metą pik- 
; niko' tame sode negalės ruošti ne tik Naujienos, bet vi

sa eilė lietuviškų, draugijų ir. klubų.
Naujienos likusios be -pikniko sodo, apvaikštinėjo 

\ visas Chicagos apylinkes, Chicagos priemiesčiuose. Ras
ta už Chicagos gražių ūkių, kuriuose būtų galima su
ruošti didesnį pikniką, bet reikia toliau važiuoti. Nau-

■ jai įsigyti ūkiai platesniems sluoksniams nežinomi, ne
■ visi taip lengvai galės juos pasiekti.

Be to, šiais metais prisidėjo dar vienas dalykas: vi
si šneka, pradedant krašto prezidentu ir Illinois guber
natorium, kad šiais metais reikia taupyti gazoliną. Ga
zolinas yra daug brangesnis ir jo mažiau yra. Jeigu 
teks toliau vykti į pikniką,tai gazolinui bus išleista dau
giau, negu piknikų pramogoms. Naujienų administra
cija, taupydama gazoliną ir trumpindama susisieki-

Turėjome imti šeštadienį, nes tai buvo vienintelis 
būdas įkelti koją į šią vietovę.. Visi sekmadieniai ir šven
čių dienos užimtos jau dviem metam ir trims metams. 
Senos rganizacijos, užėmusias vietas piknikui praeitais 
metais, užėmė tas vietas ne vien šiems metams ir sekan
tiems. Naujienos turėjo pasirinkti šeštadienį, nes visos 
kitos dienos buvo užimtos. Kai atsiras laisvas sekmadie
nis, užimsime ir jį. / ■ p .

Šeštadienis neturėtų būti blogas piknikui, nes dau
gelis žmonių nedirba šeštadieniais. Jie gali piknikauti. 
Šeštadienio rytą gali apsipirkti, o pietų važiuoti į pikni
ką, nes turime tas pačias geras šeimininkes, kurios bus 
pagaminusios geriausio maisto. Bus geras orkestras, vi
si galės pašokti ir pasižmonėti.

Mums svarbu, kad šis piknikas būtų didelis. Už tei
sybės Žodį Naujienas puola ne tiktai rusams tarnaujan
tieji lietuviai komunistai, bet dalis naujai atvažiavusių 
tremtinių bijo priešui pasakyti teisybės žodį.

Parodykime visiems lietuviams, kad teisybė yra sti
presnė, negu laisvai priešų skleidžiami melai.

Įsijungti Į JAV'
Daktaro siūlymas, kad Altą 

turėtų įsijungti į LB-nės Visuo
meninių Reikalų komisiją, yra 
ne kas kita, kaip sąmoningas iš- • 
eivijos skaldymas, kėlimas di
delio papiktinimo ir pikto erze
lio'. Kas keista, kad reporteris 
nieko nemini apie tai, kad kas 
iš suvažiavimo dalyvių į tokį 
daktaro siūlymą būtų, pareiškęs 
kitokią nuomonę. Tenka spėlio
ti kodėl? Gal dėl to, kad suvažia-i 
vimo dalyviai manė, jo'g never
ta į tokį jo siūlymą reaguoti, ka
dangi paskaitininkas “nusišne
kėjo”. O gal jie jau iš anksto 
buvo nusiteikę tokią jo mintį 
priimti, nes jis tuo atskleidę 
ALRK Federacijos vado'vų už
mojį sunaikinti Altą. Jei tai tie
sa, tada būtų aišku, kad ALRK 

[Federacija jau nuėjo kreivu ke- 
įliu ir jos vadovai nejaučia atsa
komybės, o jų; tyla reiškia pri
tarimą.

Bet be minėtos daktaro pas-' 
kaitos šiame suvažiavime iškilo 
dar kitas kurio’zas. i

Federacijos atstovas Altos 
{Valdyboje inžinierius Vytautas 
Katkus, kuris, kaip Jonas Urbo
nas rašo, gana išsamiai nupasa- 

• kojo Altos valdyboje posėdžiuo- 
*se vykstančius nesklandumus 
.bei komedijas. Jis netikėjęs, jog 
tokia netvarka ten vyksta, kol 
nepamatęs savo akimis- I 

! šitoks Altos valdybės nario 
; išnešimas viešumon apie kaž 
kokias posėdžiuose vykstančias 
komedijas yra daugiau negu

.. Bendruomene
nizacijose, kad posėdžių metu 
gali iškilti diskusijų ir ginčų ar 
skirtingų nuomonių pasisaky
mų, bet niekas tai nevadina ko
medijomis ar netvarka. Šitoks 
Vyt. Butkaus viešas nušnekėji- 
mas suvažiavime ir jo atspaus
dinimas Drauge yra ne kas ki
ta, kaip piktas pasityčiojimas 
iš Altos veiksnio tikslu jį sunie
kinti-

Ir iš viso, toks Vyt. Kutkaus 
viešas suvažiavime pareiškimas, 
galima sakyti, kad tai labai re
tas įvykis organizacijų veikloje. 
Jo tdks nediskretiškas pasityčio
jimas yra ne kas kita, kaip mau
ro darbas. Draugo skaitytojai 
tikrai gali galvoti, kad' Altos 
valdybą sudaro komedijantai, 
kurie posėdžiuose krečiai kome- 
di j antiškas išdaigas ir kurios 
nustebina Vytautą Kutkų. Gau
nu Altos veiklos informacijos 
biuletenį ir jokių komedijų ar 
nerimtų išdaigų jame nerandu.

Po šio jc viešo pareiškimo jis 
daugiau neturėtų dalyvauti Al
to's posėdžiuose, nes jo pareiški
mas yra tolygus šmeižtui, tiks
lu pakenkti šiam veiksniui. Ir 
pati Altą turėtų nuo jo atsiribo
ti. O jei Federacijos valdyba ne
sutiktų jį pakeisti kitu, kažin ar 
vertėtų ir pačią Federaciją lai
kyti savo tarpe, nes taip piktai 
apžmeižti Altą vargu kas kitas 
galėjo.

čia ir vėl kyla klausimas, kuo 
virto ALRK Federacija pateku-

A. Harriman pataria 
tvirtinti sutartį

WASHINGTON, D.C. — Ave- 
rell Hariman, buvęs ambasado
rius Maskvoje ir pažįstąs rusus, 
patarė Senatui patvirtinti prezi
dento Carterio pasirašytą stra
teginių atomo ginklų kontrolei - 
sutartį. Prekybininkas Harri
man gana gerai pažįsta ne tik 
sovietu politikus, bet ir marša
lus. Jis gana gerai pažino Sta
liną ir Chruščiovą, yra .Iželis 
kartus kalbėjęsis su Brežnevu. 
Jam atrodo, kad būtų geriausia 
patvirtinti pasirašytą sutartį ir 
pasitikėti Valstybės šekr. Cyrus 
R. Vance, kuris vedė svarbiau
sius pasitarimus sfl visais įtakin
gesniais sovietų vadais.

Bandykite nafta suskai
dyti imperialistus

BERLYNAS, Vokietųa. — 
1967 metais. Maskvoje įvyko 
arabų vadų pasitarimas.. Arabai 
norėjo gauti rusų paramos prieš 
amerikiečius, padedančius žy
dams. Kosyginas suvažiavu
siems arabams nurodė, kad tai 
ne toks lengvas dalykas.

— Pabandykite imperialistus 
suskaldyti nafta, — pasakė Ko
syginas. Jis tvirtino, kad tai ge
riausioji priemonė. Vieni arabai 
suprato Kosygino pasiūlymą ir 
ėmėsi priemonių -jį vykdyti. 
Konkrečių žingsnių ėmėsi mula 
Chomeini, o dabar tuos pačius 
planus turi Libijos diktatorius.

skandalas. Be to, jis nutyli ir ne- si į frontavikų glėbį? Nejaugi _ Vietnamiečiai labai džiau- 
pasako, kokios ten posėdžiuose Amerikos lietuviai katalikai gali(gjasi prezidente Carterio įsaky- 
vyksta komedijos. Kiekvienas pakęsti tekį šios organizacijos mu laivynui rinkti laiveliuose 
žino, kam yra lemta veikti orga- sunykimą. Ar neatėjo laikas ieš- rastus žmones.

JONAS PYRAGIUS

(Tąsa)
Gyvendamas Amerikoje S. Darius visų pir

ma aplankė didesnes lietuvių kolonijas, papasa
kojo apie tėvynę, atnaujino senus ryšius ir, dėl 
visą ko, užmezgė naujų pažinčių. Papasakoti Da
rius turėjo daug ko, nes jis ne tik savo akimis 
buvo matęs atsikuriančią iš praėjusio karo griu
vėsių Lietuvą, šį kartą kaip Nepriklausomą, bet 
ir pats buvo jos atkūrime dalyvavęs. O papasa
koti jis mokėjo. . -

Pagaliau atėjo laikas Dariui ieškotis darbo 
ir pragyvenimo šaltinio, nes savo kapitalo jis ne
atsivežė, o iš giminių malonės ilgai gyventi Ame
rikoje neįprasta, šešeri metai skraidymo Lietu
voj buvo padaręs savo: Darius pamate, kad atsi
sakyti skraidymo jis neįstengs. Prie to prisidėjo 
dar ir kitos, kol kas slepiamos mintys. Jam šiaip 
taip pavyko įsitaisyti nuosavą lėktuvą, kuris, 
kad ir ne ką geresnis už skraidytus Lietuvoje, 
bet atitinka gan griežtus techniškus valdžios rei
kalavimus ir skraidyti įmanomas. Darius ir pats 
nori pasitobulinti, kad iš lietuviško masto lakū
no taptų t’nkamu amerkinėms sąlygoms. Tam 
jis išeina vieną, o pabuvęs ir kitą — aukštesniąją

civilinių lakūnų mokyklą. Darius tampa “skra 
jojančio cirko" lakūnu, kas tada Amerikoje bu-' 

vo labai madinga.
Tai darydavosi taip: pora ar daugiau lakū

nų su nuosavais ar išnuomotais lėktuvais sudaro 
“šutvę", užmezga ryšius su bet kurios apylinkės 
kuria nors organizacija ar paskiru "menadže- 
rium”-, ir ruošia aviacijos dieną. Programoj—kiek 
akrobatikos bet daugiausia lėkdinami norintieji 
paškra’dyti. Mokestis — 1 doleris. Tais laikais 
maždaug 1928 — 1930 metais, Amerikos aviaciją 
jau buvo beišauganti savo marškinius, sukirp
tus po I-jo Pasaulinio karo. Tūkstančiai lakūnų 
oriniame susisiekime, skraidančiuose cirkuose, 
karo viacijoje ir kitur jau buvo išraižę Ameri
kos padanges ir apzuję visus kontinento kampe
lius. Daugeliui tų lakūnų neleido ramiai miegoti 
Lindliergo transatlantinis skridimas. 0 Darius 
buvo vienas iš nedagelio amerikiečių lakūnų, 
mačiusių Lindbei'go triumfą Le Bourget aerodro- 
me, perskridus Atlantą Aviacijos pramonė jau 
pradėjo ruoštis naujam etapui — tarpkontinen- 
tiniam susisiekimui, nes tolregiams amerikie
čiams atrodė, kad jų aviacijai savame kontinen
te greit bus perankšta. Jei kuris lakūnų norėjo 
iškilti paviršiun, turėjo paskubėti, kol kelias i»er 
vandenynų tebėra zynvmas, bet dar neistivptas. 
Priešingai — gali tekti ilgai laukti progos, gal 
būt net ligi tarpplanetinio susisiekimo ban- 
(tynių. ....

Sprendžiant iš arčiaus laikysenos, nuvykus 

Amerikon* galima teigti, kad transatlantinio 
skridimo mintis, nuslydus nuo liežuvio Kaune 
atsisveikinant su draugais, įsigijo tvirtas for
mas jam besistumdant minioje, Le Bourget aero
drome prie Paryžiaus, sulaukus Lindbrgo. Tada 
Darius buvo kaip tik pakeliui iš Lietuvos į Ame
riką. Besitrankant po Ameriką ši mintis pama
žu virto planu. Jam nuolat įstrigę galvoje, kad 
“Lietuvoje velniškai daug liko nenudirbta”. 
Einant evoliucijos keliu daug ką nelaimėsi. Ką 
gali padaryti žmogus, nebūdamas pripažintas 
genijum, nei mokslininku, nei politiku ar bent 
šauniu pulkininku? Reikia ko nors ekstra, 
kokio nors žygio ar nuopelno, kuris išjudintų 
tautą šiapus ir anapus vandenyno sparčiau kurti 
Jaunąją Lietuvą.

Jau 1929 metų gale Darius rašo savo bičiu
liui Lietuvos karo aviacijoje apie savo sumany
mą perskristi tinon stop’r iš Amerikos į Lietuvą; 
Bošo ir klaus'a, kokios nuomonės būtų apie tai 
tik ką įsisteigęs Lietuvos Aero Klubas. Gauna 
atsakymą, kad šis sumanymas yra pašėlęs ir ne
įgyvendinamas, kad už pinigus, išleistus finan
suoti skridimui, būtų galima įsteigti Lietuvoje 
lakūnų mokyklą ir išmetu bent‘W0 'gerų lagū
nų, ir Lt. Darius į tai ęusijūokė.'* “Pinigų, <esą, 
kuriuos išleisim skridn&ii, jokiam kitam reiKa- 
hii sunaudoti negalėtumėm, nes tam kitam reika
lu’ neiškaulinsim nė cento; kol nebūsim perspio-
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vę per baliukę”.
~ Svarbiausia skridimo paruošimo dalis buvo 

jo finansavimas. Susidėję su Girėnu visas savo 
sutaupąs, juodu vos įstengė įsigyti palaikį lėk
tuvą, kurį buvo įmanoma pritaikyti tolimam 
skridimui, čia Darius sugalvojo originalų planą, 
gal būt vienintelį, turėjusį šansų pavykti. Jis ne
panoro ieškoti vieno mecenato, ar kokios grupės, 
ar aviacijos firmos, kuri panorėtų skridimą fi
nansuoti ir panaudoti savo reklamai. Viena, kad 
tai buvo sunku, nes surasti garbėtrošką milijo
nierių buvo pavykę tik vienam Chamberlainui, 
perskridusiam Atlantą su savo mecenatu Levi- 
nu, o kas svarbiausia — toks skridimas būtų' fir
mos ir, geriausiu atveju, Dariaus skridimas, bet 
ne lietuvių skridimas. Antra vertus, milijonie
riai ir firmos, linkę investuoti skridiman kapita
lą, rastų lakūną, turintį stipresnių ryšių fr pa
žinčių įtakinguose biznierių ir akcininkų eluogs- 
niuose. Dariaus reikalu’ buvo svarbiau, kad skri- 
dimą finanuotų ir tuo būdu su juo susirištų visi, 
ar bent kuo daugiausia Amreikos lietuvių. Rem
tis vien idealumu Darius taip pat nenorėjo: per
daug lietuvų jau buvo lankęsi Amerikoje ir uba
gavę mirštamai svarbiems tautiniams, reika
lams .

(Bus daugiau)



DR. K. G. BALOTAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulukj Rd. (Crawford 
MoOical Building) T»L LU 5-6446 
Pviuna ligonius pagal susitarimą.

Jfi neaLsj Ijrpta, skambuti 374-8004

DIL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wo«Mi*star Community klinikos 
Modkinos diraktoriu*

S. Manhoim Rd„ Westch*«t*r( Ik.
V ALANUOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tai.: 562*2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS

VACYS PRŪSAS

3907 West lG3rd Strwi 
Valaadca pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W- 71 SL T»L 737-5145 

Tikrina akis, Pritaiką akinius ir
“contact lenses’” 

VaL Ksai fuaitarim^ Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

ŠIS BEI TAS. ENERGIJOS REIKALU
(Tęsinys) (Bus daugiau)

Kažkodėl akmėns anglies, kaip lia u britai pradėjo išnaudoti- _ Hamilton Jordan įpare i go- 
naudingos žaliavos, pramoninis vandens "bangų jėgą savo impt organizuoti prez. Carterio 
apdirbimas, atrodo, Amerikoje ir jos pakraščiais, gi amerikietis rijjįįnįję kampaniją ir gauti 
labai mažai arba gali'būti ir. vi-.sukonstrukiavo mašiną-turbiną, pačius gabiausius žmones, 
siškai nepraktikudjamas, jį pa-'kuri Atlanto gelmė jo, panaudo-  
keičiant iš užsienio atvežamu 
žemės aliejumi ir natūraliomis 
dujomis. Ir labai gaila, nes ak
mens anglies pramoninis apdir
bimas suteiktų angliakasiams 
daugiau darbo, kurių dabar apie

pačius gabiausius žmones.

jant vandens gilumos slėgimą
ir temperatūrų skirtumą, ne tik
pati sukasi, bet priedo suka dar
ir dinąmo mašiną. Tai labai GĄROLlį>> Liudas, Antano s., 
svarbus ir daug žadantis van- gimęs 1920 m. kovo 8 d. Gra- 
dens panaudojimo būdas. Gaila,1 jauskų km., Ariogalos vi., Kedai-

Paieškojimai

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3 rd STREET 
VaL antrad. 1—1 popiet.

j 20 tūkstančių “slampinėja” be-  ------ JZ....—--------------
{darbiais ir kuriuos šelpia išmo-'bama — tartum tokios mašinos!

Ofiso t»l«f.: 776-2380
Rezid«ncljQ« teltfu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika, spas. MOTERŲ Ilges. 1 

OfiMs 2652 WEST 5nh SI R2ET 
Tai. PR 8-1223

Į kant bedarbio pašalpą surinktais 
Įmokesbių pinigais. Antra ver- 
itus, pramoninis akmens apdir- 

. bimas padėtų subalansuoti 
Amerikos prekybos su užsieniu 

{nuostolingą balansą, nešantį bi- 
jlijonus dolerių nuostolio, padė- 
tų išspręsti grėsmingą energijoms 
krizę, panaikintų bei žymiai su- 

unSO VAL.: pirnu antrai, trečiai mažintll infliaciją.
ir penit. 2.-4 ir 8-8 vaL rak. Sfaitadie- j Vanduo, 
tiaia 3-4 vaL popiet ir kita laiku] 

Dagjū aucitarisa. Vanduo — svarbiausias ele
mentas žemėje. Nebūtų van
dens, nebūtų gyvybės- Bet van-

OKTMOPKDjks-PBOTK^JSTAS i duo ne vien tik gyvybę-palaiko: jektų deriniai, kurių tarpe, be-
jis plačiai pritaikomas pramo- n 
nėję.

Jau žiloje senovėje vanduo, ant bangų besisupančią^ “antį”, 
titeo West 63rd St, Chicane. VL 60629 pradėjo patarnauti žmogui savd ■ agregatu vadinamą.

{nugara nešiodamas laivus, suk- Tokių agregatų ištisą eilę in- 
= Į dainas medinius ratus, trinda-! žinieriai suvėrę ant ašies ir pa- 
i 1 mas grūdus, pūsdamas orą į leido laisvai siūbuoti vandenyno 

i naujaisiais lai- paviršiuje-Bangų jėgai agrega- 
jkais, jau isprūsintais, žmogaus tus kilnojant, jų viduje įtaisyti

— užtvankose sukeltas vanduo ėmė j hidrauliniai siurbliai vandens 
sukti iš geležies padarytas tur- bangų energiją jjaverčia slegia- 
binas — gaminti elektros srovę, mo skysčio energija, kuri ir su-

Juo žmogus darėsi gudresnis, ka tame pačiame agregate įtai- 
jud, daugiau išsilavinęs, tuo’syta
plačiau vanduo yra įkinkomas Tuo' būdu kiekvieno -generato- 
atlikti vienokį ar kitokį darbą, riaus pagamintą elektros srovę 
Štai, neperseniausiai prancūzai, kabeliu perduodama į krantą.

— ėmė naudoti vandenyno vandens Inžinieriai teigia,, kad kiekvie- 
potvynį ir atoslūgį sukti elekt- nos “anties“ naudingumo koofi* 
ros jėgainės mašinas, o kiek vė- 'cientas būsiąs 45-50%. Apskai-

* Aparatai - Protezai. iJOcL ban- 
euzai. Speciali pagalba kJjoaM.

' lAtca Supports) ir t t

PRospecf 4-5084
. ■ ■ I damas medinius ratus, trinda-

■jri T A L» I Ti A i -mas grūdus, pūsdamas nra i 
•A./- U. V 11 IDA kalvės židinį. Gi

DR. ę K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
SL Petersburg, Fla. 33710 

‘ TeL (813) 321-1004

PERKRAUETYMAl

MOVING
Leidimai —■ Pilna apdriuda 

ŽEMA KAINA
R. iERRNAS
T»l. WA 5-8063

! SOPHIE BARČUS j
RADIJO iElMOS VALANDOS

Vf*o» profraom If WOF4,
M98 ML A. M.

Uctuviv ka’ba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Seftadienials 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
vaL irto.

V«d4(a Aldana Davkut

Talaf.: HEmleek 4-2413
7159 S*. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 6O6»

--.t"------------------
A ^Tietuvos Aidai’

It BRAZDŽIONYTt

Programos vodi|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

■ St? Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
>• ii WTIS stoties 1110—AM banga.

■’ 2646 W. 71at Street
' < Chicago, Illinois 60629 

’’ Telef. 778-5374

geriausia, randame Britani- O v7
jos inžinierių sukonstruktuolą

turboelektrogeneratorių.

V Enjoy th® fruits of summer’s labor — with a delectable soar 
eream dressing. Simple to make and delicious to servą, it’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes* 
strawberries, cherries, apples, plums, pear*, pineapple, apricot?
and kivL

Developed by home economists for Morton Salt Company* 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortoc^Nature’s SessonrSessocdng
blendL

Other salad tips? To please the eye as well as th® taste buda^ 
wary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 

I cm the serving platter.
< To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wed^ea 

apples, peaches, nectarines, pears and some plums in hman 
Juice* Sour Cream Dressing for Fresh Fruits

1 (8-ounce) carton sour IA teaspoon Mortem '
* eream * Nature’s Sessena

\ M eup firmly peeked seasoning Uand
brown sugar

Combine all ingrtdien&i la wnall bovi; mix veZL Stem 1B 
fra refrigerator Makes about 2/3 cugk

čiuojaina, kad trijų metrų aukš
čio vandens bangos vieno kilo
metro ilgio agregatų vėrinyje 
galės pagaminti 45 tūkst. kilo- 
vatvalandų elektros.

c) Vėjas. 9’ '
Vėjų, kaip ir vanderų, jau ži

loje senovėje žmogus mokėjo 
įkinkyti savo tarnybai: sukti 
sparnus, plukdyti laivus- Bet dėl 
vėjo nepastovaus būdo, dėl jo 
kapryzų bei užgaidų, civilizaci
jos išpaikintas žmogus jį beveik 
buvo palikes ramybėje, nenorė
damas su juo daugiau “terlio
tis’’. Tik įsigalint energijos kri
zei, vėjas vėl buvo prisimintas 
ir “paprašytas” tarnauti žmoni
jai, jau be kapryzų teikti ener- 
giją-

MATULIAUSKAI: Julius, 
Juozas, K’.zanieras, Kostas ir jų 
seserys: Emilija ir Valė, kilę iš 
Ke’mžs valsčiaus.

MICKEVIČIUS, Dominykas, 
Vinco s-, gimė 1893 m., žižinių 
dvare, Pagirių vi., Ukmergės 
apsk. Į JAV-bes atvyko 1913 nie- 
tals.Gyvenęs Brooklyn, N.Y.

PELECKIS, Dominykas ar jo 
vaikai gyvenę 314 W. 4th Street, 
So. Boston, Mass.

TUMIENĖ - ČESNAKĄVIČIC- 
TĖ, Marija, Donato d., gimusi 
1991 metais Leningrade, gyve
nusi Kaune, mokytoja.

URBONAS, Juozas, gimęs 
1900 metais.

VALAVIėllS, Kestutis, Jono 
s., apie 70 m-a., gyvenęs Kaune, 
jo žmona Polė ir dvi dukros: Bi- 

I rūtė ir Meilutė.-

V1ŠINSKAS, Ignas, gyvenęs 
228 River Street, Paterson, N.I.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
of LITHUANIA

kad apie jį mažai rašoma ir kai- nių apsk.
t , i MACKEVIČIUS. Viktoras,] ir nebūtų. 0 jei prie to viso kas; . .. ,. .. I, .... apie ov m.a., is Šlaunų,pasakyta, prisiminsime dar i 

anksčiau aptartus ir jau baigia-! 
mus įkinkyti vandens izotopus 
šiluminei energijai išgauti, tai 
ir turėsime pilną vandens reikš
mę žmogaus gyvenime, jo svar, 
bą energijos srityje. :

-Vandenynų ir jūrų bangavi
mus paversti elektrą daug ban
dyta ir tebebandoma. Tam tiks
lui jau yra. sukurta net keli šim
tai įvairiu projektų bei jų de
rinių, bet rimtą eksperimentinį 
bandymą teišlaikė vos keli pro-

41 West 82nd Street 
New Yoik, N.Y. 10024.

1979 m. liepos 16 d.

$
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Amer. Liet. Dailininkų S-gos Garbės pirmininkui

T

DAIL. PROF. ADOMUI VARNUI
mirus,

jo' žmonai Marijai, Domei Petrulytei ir artimiesiems 
reiškia galiausią užuojautą.

Amerikos Lietuviu Dailininku S-gos Valdyba

55

šS

3
Čiurlionio Galerijos, Ine., Krikšto tėvui 

ir Garbės pirmininkui

I PROF. D AID ADOMUI VARNUI | 
£ m i r u s, X

žmonai. Marijai, Domei Petrulytei ir artimiesiems || j°
reiškiame galiausią užuojautą.

i , ..gį Čiurlionio Galerijos, Ine.
Direktorių Tary ba

£

Fruit-Filled Fantasies EXi s

1

Prof. ADOMAS JUOZAS VARNAS
Prof. A. J.'Varnas, dailininkas, visuomenininkas ir kul- 

tūrininkas, sulaukęs virš 100 metų amžiaus, mirė 1979 m. 
liepos mėn. 19.d. 3 vai. 45 min. ryto savo namuose.

Buvo Čiurlionio Galerijos. Ine., steigėjas, jos ir Amerikos 
Lietuvių Dailininkų Draugijos garbės pirmininkas, Filatelistų 
draugijos “Lietuva” garbės narys. Varnas Montessori Centro 
direktorius. Priklausė Lietuvių Istorikų draugijai. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijai. Lietuvių Fondui ir dar kitoms 
lietuviškoms draugijoms bei organizacijoms.

Pasiliko nuliūdę: žmona Marija Vamienė-Kuraitytė. glo- 
k bėja Domicėlė Petrutytė, brolvaikis Zenonas Varnas su šei

ma Detroite, brolis Jonas Čepulis su šeima, pusseserės Sofija 
ir Julija Lietuvoje, kiti giminės ir draugai.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, liepos 21 d., 12 vai., 
Mažeikos Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.

Atsisveikinimas bus sekmadienį. 7 vai. vak.
Laidotuvės-įvyks pirmadienį, liepos 23 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus nulydėtas į Švč. M. Marijos Gim’mo parapijos 
bažnyč’ą. Po gedulingų pamaldų bus nulydėtas į Tautines 
Kapines.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų drau
gijai ar velionius paminklui.

Nuošiidž at prašome visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti* šiose laidotuvėse.

t Nuliūdę lieka:
ŽMONA, GIMINIAS ir ARTIMIEJI

Laidotuvių direkt; Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. 
Telefonas 737 8600.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Turėdami didį Kunigy Dievo namams, artinkime* tikra iirdlmb 
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 
aĮtoriaųst nedarydami'*kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę'savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir istikiltasis tarne”

_ IV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. L03Q3

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
TeL 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENL4USIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGĄ ' w - - * *

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345
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LIŪDNOS IŠVAKARES
tikis savo atsiminimuose rašo, 
kad jų buvo apie 13.500. O gen. 
K, Musteikis savo atsimini
muose rašo, kad internoutų len
kų karių skaičius pasiekė 14 
tūkstančių. Tiek ar tiek, bet jų 
turėjome ir juos išlaikyti Lietu*

Rugsėjo 28 d. pareiškiama, 
kad ekonominiai susitarimai, 
šiuo metu galioją tarp Vokieti
jos ir Lietuvos, neturi būti pa
liesti aukščiau minėtomis S. Są
jungos priemonėmis. Abi vals
tybės pasižada nuslopinti bet
kokią lenkų agitaciją. O kai len-1 vai buvo sunki našta, 
kų problema bus galutinai iš
spręsta, pas’žada atstatyti taiką 
Eucooje.

F bbcntropai priima Sovietų 
nasižadė.i’ma duoti palengvini
mų vokiečiu tranz:to trafikui 
per S. Rusiją, su Rumunija, Ira
nu, Afganistanu ir Tolimaisiais 
Rytais. Taip pat patvirtina So- 
v:etų pasižadėjimą tiekti Vokie
tijai žibalą.

Tą dieną baigėsi antros slap
tos derybos, kuriose daugiausia 
buvo paliesta Lietuva ir Lenki
ja. Nes vykstant karui įsibėgė
jusi vokiečių armija užėmė dalį 
pagal susitarimą S. Rusijai pa
skirstos teritorijos. Bet vokie
čiai tą užimtą teritorijos dalį ne
norėjo rusams atiduoti, nes jie 
už ją kovojo ir liejo kraują. Tai 
S. Rusija pareikalavo, kad ton 
sąskaitom jai būtų atiduota 
Lietuvai Vokiečiai sutiko ir vėl 
pasirašė slaptą protokolą, kad 
Lietuva atiduodama S. Rusijai, 
išskyrus jos vakarinio pakraščio 
dalį, kuri protokole- pavadinta 
Suvalkijos juosta. ' -

Spalių Ž d. pasidavė paskuti
nė lenkų pasipriešinimo vietovė 
Hela.- Lenkijos armija buvo iš
sklaidyta-' ir prasidėjo vokiečių 
ir rusų okupacija.

nubausti. Gresia iki 20 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.”

Ar ilgai reikės Lietuvai lai 
kyti internuotuosius karius?

ateitis, štai keletas įdo- 
atsakymų, kuriuos 
iš įvairių “Vairo”

su-
nu-

be-
nu-

ir

Vykstant karui i Lietuvą 
go Lenkijos kariai. Jie buvo 
ginkluojami, internuojami 
apgyvendinti jiems skirtose sto
vyklose. Tai gali kilti klausimas, 
kiek mes turėjome internuotų 
lenkų karių, štai trys spaudos 
šaltiniai, bet kiekviename nu
rodyti skirtingi skaičiai. “Vai-

Pasibaigus vokiečių-lenkų ka
rui, žmonės spaudoje domėjosi 
kokta dabar yra padėtis ir ko
kia bus 
mesnių 
-inkau 
merių.

Prievarta užmegzti san
tykiai su Lenkija?

“1938 m. kovo 20 d. Lietuvos 
seime tuometinis min. pirmin. 
pasakė, kad “jėga nėra teisė”. 
Kol toji jėga buvo gyva, ji ga
lėjo kurti ir savo “teisę”, šian-. 
dien nebėra jėgos.”

Kaip atsilieps katalikybei 
Lenkijos žlugimas?

“Lenkija iki šiol buvo Euro
poje vienintelė didesnė valsty
bė. kurioje katalikų religinis ir 
politinis veikimas vyko palan
kiausiose sąlygose. Ji buvo lyg 
kokia Vatikano tvirtovė, ir pats 
Vatikanas kreipė labai daug dė
mesio į Lenkiją, remdamas ją 
visomis moralinėmis priemonė
mis. Dabar beveik % Lenkijos 
patekus S. Rusijai ir Vokietijai, 
toji “tvirtovė” sugriuvo.”

Ar tebegaliojo 1920 m. pasi
rašyta S. Rusijos-Lietuvos 

sutartis?
“Teisinės tikrovės požvilgiu 

anoji sutartis pilnai tebega
lioja”. '

Nusikaltusieji Lenkijos 
kariai?

“Pabėgę Lietuvos piliečiai nuo 
karo prievolės ar tarnavę prie
šo kariuomenėje yra padarę nū-

ras” (žr. 1939 m. Nr. 38) rašė, sikaltimą. Senaties tokiems nu- 
kad internuotų lenkų karių bus šikaltirriams nėra. Todėl, jeigu

“Pagal tarptautinę teisę, in--, 
ternuotieji kariai grąžinami ka
rui pasibaigus, tai vaĮstybei, iš 
kurios jie yra atbėgę. Jeį loji 
valstybė išnyko karo pasėkoje, 
tai nr.ernuot eji atiduodami jos 
teritoriją užėmus ai valstybei. * ■- 
Bet p.’icš tai taikia pripažinti 
de jure užimtą teritoriją ir.fųąfc ri 
rr.aliai nutraukti diplėmatinibs, ■ _ 
santyk’us su' nebeegzistuojančia 
valstybe.” ,

“Vairas”, 1939 m. Nr.. 37 ir 38) - <
Pasibaigė vokiečių-lenkų karas, 
Vokietija su S. Rusija pasirašė 
krauju sucementuotas sutartis, 
ir pas’dalinb Lenkiją. Tuomet 
S. Rusija pradėjo guostis įsityir- 
tinti Pabaltai erdvėse. Aprąmi-. 
nimui pasaulio, kad ji neturi im- I 
perialistinių .tikslų,ėmėsi su Pa
baltijo valstybėmis sudarinėti’ 
apgaulingas sutartis. O ko S. 
Rusija norėjo, “taT pašąko?9&os. 
spaudos ištraukos. '

Ką Stalinas įsigijo

Laisvės Alėja Kaune

Į*’^Dė^nt Latvija, pa-
jaiŠkėj d,4 * kad K'bmuhistams yra 
reikalingi Liepojos ir Ventspilio 

iš Estijos?;Q5j:'|; uoąfai,'riės šiė ‘ūost&i riš /Rusijos 
“Praeitą savaitę Sovietų Š-gos gilumos yra pasiekiami geležin- 

pastangos^ įsivyrauti Pabaltijy keliais ,ir Rusijos gyvenime vai- 
davė apčiuopamų vaisių. Ręm- dino reikšmingą vaidmenį. O 
damasi bendru susitarimu su pasaulį stebino gaivališkas ver- 
Vokietija, kuri užleido Sovietų ’žimosi tempas.;-fIr vis dėlto tas, 
S-gai visą, buvusį Lenkijos plo-‘tempas,, kuriuo Sovietų S-ga 
tą į rytus nuo Būgo upės, rusų ėmėsi savo tikslų Pabaltijy rea- 
diplomatija ėmėsi žygių atitin- lizavįmo, buyo. netikėtas. Suši
kamoms išvadoms Pabaltijy pa- darė įspūdis, kad rusų diploma- 
daryti. Pirmoje eilėj eSovietų f tijai .skubų, kuo greičiau, sūdą-. 
S-ga susitarė su Estija, įsigyda- Į ryti įvykusius faktus.”

apie 10 tūkstančių. Gen. S. Raš- I tokių yra grįžę, jie turės būti į Baltijos jūrą.

Patikslinimas apie

Praeito penktadienio Naujie
nų pranešime apie prof. Adomo 
Varno mirtį ir 1978 m. vasarą 
atsilankymą Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse ir. sklypo įsigijimą, įsi
brovė netikslumas.

Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
buvo ne pats Varnas su žmona, 
bet Varnienės giminaičiai, se- 

, niai turį sklypą Lietuvių Tauti- 
• nėse Kapinėse. Vandenės sesers 
i vaikai pasirinko puikų sklypą ir 
' nupirko Varnams.-' Menininkas 
: bus laidojamas šalia giminių.

Reporteris

1 
I

i

Saugotis meningito
Bakterijų sukeliamas menin

gitas yra nepaprastai limpama 
liga, dėl to jos apkrėstas turi

‘ būti atskirtas nuo sveikųjų.
Nacionalinio Ligų kontrolės 

i centro mokslininkai Atlanto ir 
Kalifornijos universiteto Los 
Angeles mokslininkai, galvos 
smegenų ir nugarkaulio tyrinė
tojai nustatė, kad vienam (dažr 

j niausiai vaikui) šeimoje ta liga 
i apsikrėtus, visai šeimai ta liga 
namuose apsikrėtimo ■ pavojus 
yra 600 kartų didesnis, negu 
bendrai publikoje. Dėl to medi
kai primygtinai pataria būtinai

1 visus vaikus šeimoje įskiepyti.

KAIMIETIS IR GYVATE
, Gyvatė pas Kaimietį į namus atėjo: 
Ji prašėsi ne dykinėt, bet uždarbiauti, 
Vaikus Kaimiečio ji augint norėjo: 
Duonelė uždirbta saldesnė gi ragauti.
“Žinau aš, — sako ji, — kad žmonės pratę 
Tarpusavy blogai galvot apie Gyvatę, 
Kad jas dėl jų pikčiausio būdo peikia,

'Ir iš senovės kalbos pasigirsta,
* * - r ■« f ’ t -*

Kad padėkos jos nepažįsta,
Kad joins draugų ir giminių nereikia, 
Na, ir tokia baisi dar jųjų gėda,

.Kad josios net savus vaikus suėda ... 
Gal būti visa tai, bet aš tai ne iš tų: 
Aš kaip gyva dar niekam hėįgyliau, 
Bodžiuosiu taip visų darbų piktų, 
Kad. duočiau net išplėšt ir savo gylį/’

Ir kad, žodžiu, geresnė aš 
Už gyvates visas.

'Eik pagalvok, kaip tavo aš vaikus mylėsiu”. 
Kaimietis sako: “Nors įtikėt tavim reikėtų,

Tavęs priimt bet negalėsiu,
Nes jeigu tavo pavyzdžiu mielai tikėtų, 
Tuomet su Gyvate gera piktų būrys

z įšliauš, na/ ir vaikus visus jos rft.nnarirrš:’'"
’ Ir,-rodos, balandėlė,"mano tu,

;į. Jau mudviem ir dėl to.neteks gyvent kartu, 
Kad pagal mano supratimą,

Geriausia net-G\wate velnias tegu ima.

Elektros inspektorius 
gavo 6 men. kalėjimo

CHICAGO, t— Miesto tarnau
tojas, elektros inspektorius Wil
liam D. Frankland U.S. Distrik- 
to teismo nubaustas 6 įpėpesiais 
kalėjimų.jr- Y1/-? 'metų sąlyginiai.

i Jo nusikaltimai tokie, kad vienų 
metų bėgyje,., taip 1977 ir 1978, 
dviem atvejais išreikalavo iš 
kontraktorių kyšių — ,$1(000 ir 
$500. Teisėjas Stanley Roszkmy-. 
ski už prisipažinimą ir apgailes
tavimą šešių kitų .kyšių (su

1 bendra $4,087 suma.) bąusjnės 
į nebedidino.

ma iš- pastarosios teisę įrengti 
jūros bazes Qeselio ir Dago ’.sa
lose, os taip pat Paldiski uoste, j 
Pasakojama, kad Stalinas. estų j ■ 
paklausts, koks uosts būtų So-peris, Lormuluodamas bendrais 
vietų S-gai pageidaujamas jūros . bruožais vpkieęįų politikos tiks- 
bazel įrengti, esą-atsakęs, pirš- lūs, įsakmiai .pabrėžė, kad Vo- 
tu nurodydamas į Paldiski, kietija tęturipti .Pabaltijy tik 
(Baltijskij Port):-J‘£tai, — tai ękąnomirv’us .interesus. Krito į 
mūsų, Petro Didžiojo”. .• ■ į akį ir ..ta. plinkyftė, kad Hitleris

.. . _ * nebepaminėjo atskirai nei Esti-
Iš to. matome, kad ir Stalmas". Latvijos, .nei. .Lietuvos

siekė S. Rusijai saugu .sėjimą; neį gU0Uj0s. Iš-to.',ir buvo] 
. tuojau padaryta vįąaį pagrįsta.

išvadą, kad Vpkietiją iš anksto 
; pritarianti visierps tiems pakei- 

•jtimams' kurie rusų diplomati-' 
į jos gali būti įvykdyti Pabaltijy.
Netrukus po to Latvija pasirašė 
su Sovietų S-ga sutartį, visais 

j atvejais panašią i rušų-estų sū- 
■ jšitarim^..”

Iš 'Hitlerio, pasakytos i kalbos 
j buvo] galima suprasti, kad . Vo- 
-l kietija nesipriešins, rusų diplo-

- Lmatijos iniciatyvai. ■. Pabaltijy.' 
• ;;r Šią-, nuomonę patvirtino ir ta

^aplinkybė, kad Vokietiją yrą, 
■. pradėjusi skubią vokiečių re- 
' pątriaciją iš viso Pabaltijo, tuo, 
, lyg . norėdama pabrėžtų -kad ji 
yrą;nusistačiusi galutinai likvi
duoti savo įtaką šioje erdvėje.

I Rusai pradėjo derybas ir- su 
Lietuva, kviesdami* sudaryti ati- 
tinkarną susitarinią. Liętūva 
tuųįnęt turėjo tik triimpą jūros 
juęštą, kuri nesudarė jokioš 
reikšmės. Bet strategiškai žiū
rint,. Lietuva' sudaro :’rnatūralų 
teritorinį tiltą tarpį-RytprūsiiĮ 
ir Pąbaltijo. Tai susirūpino‘Sta
linas, “kad ir LiettiviV nepašicla-

Ką apie -tai kalbėjo 
Vokietija?

“Toje kalboje Vokietijos kanc- 1

• Tik niekingieji bijo būti 
niekinami. - ’ ’'.

kww bad enoughwr had to fight the British 
fcr ow freedom. But co top of that, we had to fight 
dtt wwAei, too. ■

B^ctuae winter ttVaDey Rxge meant snow, ice. 
sad freezing temperature*. All serious enemies to a 
wtlrrahift army without proper doching. 
mt marly enough food, and short oq

k was an army long on courage^ 
bat short on money

And then the monev came. 
Some $27,000,CC0 from tKc 
podoecž df Mw Amencane.

Tbec’s how people took stock

tn Amenca t»ck then, and you know how
turned ouc

Nowadays, people arc sriti helping America scay 
strong and selPsufficient. And they re helping them-
*4ves to safe, dependable savings, by taking stock hr

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings BorxU- 
They won’t leave you out m 

the cnkl

Ne* E wv4» pr* hrwrmw awiaW
c/ 5 vein the vear) l/w, wnien or 
Borxis car* be « renwxii pmwwied. 
netted, Bordi oa be embed sr your bank, tnsrrrw *» 
woe to «oee cr local inenme 
wk KMf be (Wwwid unci

JfKstieB,

PASSBOOK

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinkinys, iliu
struotas, gaunamas Naujienose, kaina $4).

Pensininkams proga 
užimti tėvu vietas .

-CHICAGO. — Pirmajam ban
dymui pasisekus* Chicagoje at
sirado senyviems žmonėms, 
ypač moterims, geros progos 
šiek, tiek prie Social Security 
dar užsidirbti. Prasidėjo- seka
mai: vyrui pabėgus į Kaliforni
ją. žmona Lorna Bilhime su 
dviem mažais vaikais pasiliko 
Berwyn, Ill. Pasirodė, kad jai 
verstis bus neįmanoma ir ji ar
timiesiems pajuokavo, kad teks

samdyti vaikams “papa” ar 
“mama”. Kitiems pajuokavus: 
“Kada gi samdysi papą ar ma
mą?” ji. tarp ir padarė. Ekspe
rimentas buvo toks sėkmingas, 
kad pati Mrs. Bilhime nuo ko
vo mėnesio kitoms šeimoms jau 
parūpino 90 “mamų” ir 10 “pa
pų” ir visi patenkinti.

• Žmogui lengviau atrodyti * 
vertu pareigų, kurių jis neuž
ima, negu tų« kurias jis eina.

(La Rochefoucald) •

Į bevaisį medį niekados
Niekas nemėgina mest lazdos.

*ytų įtaigaus pavojaus auka.” 
(“Vairas”, 1939 m. Nr. 39)

Praeities Aidas

see us for

2212 WEST CERMAK ROAD

Pbixi Euzaxadskaa JVwUabI
CHICAGO. ILLINOIS 60606 

Phones Virginia 7*774J

BOOTS: Mon.Tu«,Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat,' 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

ENERGY 
WISE

Lknlt use of diswasher 
to once a day. after the 
evening meal, and cut 
excessive use of waler 
and electricity.

t i

♦

Į SOMH CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

mESSHMY DH/m/e

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.~

- NAUJIENOS, CHICAGO 8» lit, Monday, July 23, 1979
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Paplūdimy saulėje jkaitu- karo buvo pakviestas į JAV. Jį,.

šiam staiga šokti į šaltą van
denį nepatartina, gali staiga 
mirti, sako dr. David Ryde. Jei-

kaip garsenybę* medžiojo žur
1 • • “X.T • 1 i • • • • Inalistak Niujorkę reporteriai jį į 

nutykojo vie|^iičio laiptų aikš- • 1 * • * T i _ Z - T • v • .61

*>*.?®'E

-te.

-a'.-

.

rtT

f -eTonmacijM<*npie«.kKU6'
j1 Vyčių seimo pjuęngimus. (P^).

— 'čikago Lietuvių Moterų 
Klubas ruošia Lietuvos Gen. 
konsulei Jnzėi - Da už vandenei ’ 
pagerbti pobūvj-vakarienę lie
pos 29 d., sekmadienį, Marti-

i niųue restorano Grand BaUrocfrn 
j salėje. Kokteiliai prasidės 5 val.»f 
jo vakarienėdK'valJ v'akr Rezei>

v.uoti vietas skambinant p. Mary

Womius

i

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR-SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

į
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gu guli ant žemės ir saulinies, telėje. kai jis -lipo pusryčiauti, nuostolių imdami Dumont tviri
kraujas gyslose būna skystas, 
oda turi vieną litrą daugiau 
kraujo. Staigus atšalimas krau
ją grąžina atgal į kūną. Tai bus 
lygu staigiam kraujo suleidimui

— Apie ką jūs šį momentą^ tovę, yięnok Ją paėmę, ginklu
galvojate? Mes norėtume žinotų pagerbė tvirtovės gynėjus — 
apie ką mąsto. didis jmokslinin-.. Prancūzų

IKIkas. eidamas pusryčių. ■

(transfuzijai), ko širdis negali sakė 
pakelti ir gali iššaukti infarktą. 
Be to, staigus “šokas” gali ap
svaiginti ir plaukėjas gali nu
skęsti. (dp)

Š

(■ Flemingas visiškai rimtai at-

— Įdomu, kadįmane to pa
klausėt kaip tik šį momentą. Iš 
tikrųjų aš galvoju japię;vieną la
bai ypatingą dąlykg/

— Apie ką gi? — subruzdo 
žurnalistai. . ~ ?

karius. .'Moderniais 
laikais karai tapo ląbaVžiaųrūs.. 

ji’1'**'*' r * ’ MiškinytėM. Miškinytė
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— Svarsčiau, kiek' užsisakyti - monŲ III 

t

y.< J——r 
džiai. Ryžto

Krauchūnas, tel. (>3*1-5832. (Pr).

♦ SPECIALI 207o NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ, SKELBI-'

ir sėkmės ateityje”. 
Dėkui už įlaišką ir už auką. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie-; 
čiuį, .užsisakiusiam Naujienas 
yįęneriems jųętams ir atsiųntu- 
s’am $5 auką, bet pavardės pra
šiusiam neskelbti.

— Oh o lietuviai gerai girdi

■ Z : yj *■ te f i »

. L&- |bufįįie

radęs Naujienas savo —

Lietuvių Radijo programą, lei
džiamą Gertrūdos ir Povilo Dar
gių sekmadieniais 12:30 vai. iš 
WPIT - 720 AM stoties Pitts-

* i 2 - i- te - MaSfe.O ~-r !

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo-1 
liai, auskarai ir kiti papuošalai. 
PERKAME sidabrines • ir auksi-f ~ 
nes monetas bei pašto .ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

Mokame

labaį malorjiąį jiįi;.

neturi
j

Dermatologijos klinikos pro
fesorius iš San Antonio, Tex., 
sako, kad įvairūs kremai, hor
monų kaukės, veido mankšta ir 
garo pirtys, kaip daro moterys, 
beveik jokios vertės
raukšlėms pašalinti. Dr. B. L. 
Limmer sako, jog kosmetika pa
slepia tiktai dėmes, spuogelius 
bei linijas tik laikinai, bet odos 
raukšlių nepanaikina, nuo senė
jimo neapsaugo. Geriausias bū
das praustis du kartus per dieną 
su švelniu muilu, kad odos ne
sugadintum. (dp)

» Satino medžiagos .sijonas po. 
plovimo praranda blizgesį bei 
medžiagos gyvumą. Kad to ne
atsitiktų, reikia perplaunant Į 
vandenį įberti truputį borakso. 
Plaunant spalvotus audinius, į 
perplovimo vandenį reikia įber
ti sodos. Nosinės gražiai išskal
biamos, jei pusę valandos pa
būna sūriame ir šaltame vande
nyje. šiurkštūs fruti medžiagos 
rankšluoščiai tampa vėl švelnūs, 
jei prieš plaunant pavirinsime 
sūriame vandenyje. Geriausiai 
juos džiovinti saulėtame ore.

® Penicilino išradėjas Alek
sandras Flemingas tuojau po

kiaušinių: vieną ar du. 'Istebs,

. U.S. News & World Heporė
rinko žinias, kas bus kandidatas džiaugsnSSt; Sužinojęs, Tad

tai yra gimtadienio.doyąna nųę
> iv v v j -Y rf1 .L ' t ' ~

demokratų ! §er?s ,Pg^j-Annos
į Baltuosius Rūmus., Jie gavo ( 
tokius duomenis: Y
partijos dab. prez. Carteris pirij ^ 
mauja 12-valstijų, sen. Kennedy 

~.r.. -■ y '‘ū -— 6, o 4 valstijos nėra dar apsi
sprendusios. Respublikonų par-: 
tijoj dabar pirmauja gub. Ron- ’
aid Reagan. Jis turi balsuotojų
daugumą 8 valstijose, giLsępato
rius Baker Jr gnb/ Connally turi 

.po vieną valstiją, a 7 valstijos

Leokadija Juskėnienė

tai yra gimtadienio.dovana nuo
- te- / . 1_. 7 *

Gaushas, dabar gyvenančios Hot 
Springs, Ark., vasaros inėtidC 
atvykusios į Lemontą' pas savo-

. PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMPKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. Virginia 7-7747
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Over One Million Lithuanian 
In The United States ff

Chicago, Ill.

. Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai

savo DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.
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tef B# ... w I26-tus metus veikiančioj įstai 2 butų mūro namas ir mūro gara- 
, . zas. rengtas beismantas. Prašau goj, o pirkdami pasiteiraukite, f - ■ ■ • ‘

apžiūrėjimui
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga- kaina.
r Brighton. Parko Lietuvių

Namų Savininkų Draugija ren
gia pikniką-gęgųžinę Vyčių sa
lėję ir sodelyje liepos 29 d., sek-

! macįienį. Pradžia 12..val. Gros. A J •v 1 . * ■* ’ * 
js i Rąmonio' orkestras.,šokiai, vai-

i teirautis ir perduoti savo telefoną
iš anksto. Viliojanti

y . O

ražas.. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy. \

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY 

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 
lūs alyvinių dažų paveikslas - •  ----- ■— •• ~~~1

• vainikavi-j
I

macįienį. Pradžią 12..val. Gros.A

Brighton Parko, išvykdami ato- j ir laimėjimai; Visi maloniau 
kviečiamu-daly vauti. ' - te 

Draugijos Valdyba * 

e PARDUODAMAS origina-

stogų į Kanadą kartu su savo 
vyru, mielu mūsų bendradarbių 
Stasiu Juškėnų, taip pat su sū-

’ ’ v ♦ te w

numi Kastyčiu ir marčia Zelma, 
padovanojo Naujienų pikniko

J

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000. PREZIDENTAS ATLEIDO ŠLESINGERĮ, SUSISIEKIMO SEKRETORIŲ ADAMS DIKTATORIUS CASTRO NEPASITIKIAFRIKOJE ESANČIAIS KARIAISL ,j-./■:J.;, < ■:'te

šildymai, Brighton Parke. $37,000.
i-

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 
L- - *
jas stogas, gazu šildymas;

lite pirkti už $41,800.
MODERNUS z aukštu mūro namas, 

apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

VALDIS $
REAL ESTATE

2625 West 71st Street - •>
TeL 737-7200 arba 737-8534

h

a
4 s -£ 4 4

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga-
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•:-W y.'V SOVIETŲ JĖGOS REIKALINGOS GINTI 
VALSTYBĖS ĮSTAIGAS

WASHINGTON, D.C. — Pas-__
kutinėm dviem savaitėm sovie
tų karo vadovybė iškėlė Kuboa 
6.000 sovietų karių. 
ABC ž’nių agentūra,
iš Washington© pakartojo Chi- 
cagoje leidžiamas Chicago Tri-

CARTERIS PATENKINTAS PAKAITOMIS. BUS 
GLAUDESNIS BENDRADARBIAVIMAS

WASHINGTON, D.C:— Prez. 
Carteris atleido iš pareigų ener
gijos tvarkytoją James B. šlė- 
s’ngerį rf susisiekimo sekretorių 
Brock Adams. Prezidentas labai 
patenkintas padarytomis pakai
tomis. Jis yra Įsitikinęs, kad ka
bineto narių tarpe bendradar
biavimas bus daug glaudesnis.

ŠLESINGERIS PATS 
PASITRAUKĖ

Energijos tvarkytojas James 
'šlesingeris pareiškė, kad prezi
dentas jo neatstatydino, bet jis 
pats pasitraukė iš pareigų; nie-

tetete
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m Arvydas Čechanavičius 
vėl psichiatrinėje . 

ligoninėje t
Briuselyje (Belgijoje) išeinąs 

prancūzų kalba leidinys Cahiers 
bune šeštadienio laidoje. Agen- du Samizdat leidžia rusų kalba

Vietnamas tikrins 
bėgančius

ŽENEVA, Šveicarija. — Vięt-,. 
namo atstovas labai blogai pasi- ;
• . * - • • 1 1 1 *

L 8 praneša
Šią žmiąKaraliaus Mindaugo 

mas -. sukurtas (tail. prof. Ado
mo Varno.
’ W. BUTKE '

R.R. 1, Box .451
jant jai už brangias dovanas, ■ Lake Genevą, WT 53147 
palinkėta jiems , gerų atostogų ir 
gausios žvejonės. Piknikas bus

Laimės, šaltiniui 5 labai pa
trauklius fantus: gulbės formos 
Vazą su gėlėmis, rankų darbo 

. pagal vėlę^.pęleninę, m ėdžio .dro
žinį, ir .bonką šampano. Dėko-

■1L L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel.-767-0600. '

■te

sūnų ir jo šeimą. K?Welb'as gim.-
te , - _ ' T 2 V-Pii i r L < ė . ,i

• lr

. jis. švęs 90. im- Amžiaus sukaktį.. 
Dėkojant 'pž ’A. Gaushienėi uą 
tokį doVanhs?’parinkimą, kartu 
su. Ja iš anksto sveikiname Ka* 
zimiėrtejo’^intadienio proga, 
linkėdami. Jani* geros sveikatos

t if'’daug saulėtų- diėnų.Y '; - ’
Bronius Žpnaittįitis,, Los:

j Padienis bus rūgpiūcio 15 <3.

dar nėra apsisprendusios. Žinias ’
suteikė 39.. valstijų gubernato
riai. Žinoma, prezidento padėtis 
pablogėjo, atsistatydinus daugu- j — 'jBTvnius luOb

I Angeles, Čalif., pratęsdamas be 
Valijos princas Edvardas, Į raginimą .šaVo prenumeratą ir 

’ ' • / . princu, • ■:atsiųsdąm^s |10 auką, tarp kita 
laikomas kilniausiu didiku 'raso

mai kabineto nariųv
a '

vadinamas Juoduoju 
yra : .
ir valdovu. 1356 mYPoitterš mū
šyje jis paėmė nelaisvėn. Pran
cūzijos karalių Joną su visu jo 
štabu. Savo belaisvius Jis pa
gerbdavo, asmeniškai atnešda- , 
mas jiems vakarienę ir patar
naudamas. Pirmojo .Pasaulinio 
karo metu vokiečiai turėjo daug j

princu,
" f-'^‘Malonu, kad kovoje 

už“ Lietuvos laisvę laikotės 'tei-

i
singo kelio- -ir- dirdate-^ieatlaL
r

•' jf
- _ ' -te y r

VĖNCKAUŠKAS =

R E M O k I N G

Atlieka įv?iriuĘ namų 
teišymo darinis.

. .TeL 582-7606 . ..- J

J

v ✓

i
’ 1

juto, kai visa eilė valstybių kri
tikavo labai žiaurią Vietnamo 
vyriausybės politiką politinių
priešų atžvilgiu. Iš nė vienos ■

te

'^3

v J

I

liepos. 28 d,., šeštadienį, Vosniako
piknikų sode. Pradžią 12, vai. 
vidudienį. Visi maloniai kvie?, 
čiami dalyvauti,

— Illinois valstijos loterijoje 
liepos. 19 dieną Big Pay Day lo-

Tel. (414) 248-4287
4— DENGIAME ir taisome vi

sų. .rūšių stogus... Garantuojame 
j už savo darbą. Esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA.. Skambinti

— Horoscopes or Astrologies 
_i_a____ _ 2—“ i - *■ -. - t. - -

Šime laimėjo 987, 83, 7 ir 7138. 
Treasure Hunt lošime laimėjo
22, 38, 32, 19, 06 ir 27.

— Varpo Leidinių Fondas- ruo
šią pikniką Vyčių ■ salėje ir so- 
delyje šį sekmadienį, liepos 
22 d’j 12 val.-<Kviečiama savo 
dalyvavimu paremti demokrati
nę spaudą bei i leidinius., Gegu-
žinėje-pilmike bus galima užsi-

BRIDGEPORT© apylinkėj savinin-

2 po 6 kambarius. Apkaltas porcius, 
pilnas beismontas, 2 auto garažas.

Skambinti 448-4877.

kas parduoda 2 1/Ukštu mūrinį namą,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greitu 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS = 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

I

Tardf Card Readings. Saturday
11 to 5 no appointment neces.

STATĖ'SC Rinite Mei klki REAL ESTATE “ OU{.,OF T0WN
__ .-xi -on Nuosavybes — kitur

9254531X2/^ Professional, Member.j
•AjiiericaTV, Federation of Astro-į ■ Savininkas parduoda frontinių ply-

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

bame 'lietuviškai- 782-3777 or

logers. w

/

pilnas beismontas, 2 auto garažas.

D Ė ME S 1 O

r WILLOW SPRINGS, IL.

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams
Tiktai $98 pusmečiui automobilio

i!

i
I

F ■ 1 . — ■”

IJETUVK K
DAŽYTOJO

4612 l&;Pauiiiu£,S(,

h
7.1 7 x-.

' (Town st Like.)
Dažo rtamus ’S' linko jit ft ridiy& 

f U.J Dirbai - firintuOtM.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

-

- »- - J !sakyti žurnalą “Sėja” ir dr. agr.:
J7 Krikščiūno/ monografiją bei
įsigyti kitus Vktpihinkų Fondo
leidinius. ’

Vyčių seimo banketas, la- 
bai iškjlmingas, bus rugpjūčio, 18 
vakare Radisson viešbutyje, či'i 
kagoje. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Įėjirųas $17.50-asme-

3 Iniui. Vietas rezervuoti tel. ĖR r* ‘m "te.' Y , ' ~ “6-6489. Tuo pačiu telefonu pas- 
ikambinus.bus galima gauti in-

NAMŲ REMONTAS
Langai

‘ > ‘J X
PorčiaiDurys ■

■ Šaligatviai ir kitą.mento laiptai
'Kalbame lietuviškai

Tel. 476-5635

Ce-

V

RENTING IN GENERAL
• ; Nuomos

CLEARING apylinkėje išnuomoja
mas 3 miegamų butas 2-me aukšte, 
tik suaugusiems be gyvuliukų. Kili
mai, krosnis ir -^Idytuvas, yra ga
ražas. *-

mas 3 miegamų butas 2-me aukšte^

mai, krosnis ir -iįęldytuvas, yra ga*

Tel. 735-9448.

' You cannot spend tomorrow n " 
• what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow
by joining the Payroll Savings

A

' Plan today.
Because mighty U.S. Savings

Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday * 
could keep your doctor-to-be .
away. At medical school. Or take
you away. On vacation.

.44

/
So do put off for tomorrow

what you can save today. Join the
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does , 
gather interest.

in America. i

t

t 
?
t

1

Which is why a Bond in timej; 
saves. -------- "

Take
I stocl&O^A e

i-
WANTED TO RENT

tų bi-level stiliaus namą su 3 mie- 

dele virtuve, 1 3/4' vonios kamb., 2l/i 
mašinų garažu. Savininkas išvyksta — 
iš šios valstijos. įkainuotas greitam 
pardavimui. f

Tel. 839-8249

gomaisiais, formaliu valgomuoju, di- 
dele virtuve, 1 3/4 vonios kamb., 24 
mašinų garažu. Savininkas išvyksta

Kreiptis:
A. LAURAITIS- 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

I 
jr 
| 1

- * \

pardavimui.

INDIANA ACREAGE
110 acres approximately 150 miles 
south near Turkey Run. 30 acres till
able, balance woods & pasture. Ask
ing S125,t)00. i

OLSON REAL ESTATE 
Call in English 763-1844

south near Turkey Run. 30 acres till

ing $125,OOO.
English 763-1844

YEAR ROUND LAKE HOME 
— MICHIANA SHORES

I

4 bedrooms, 2 baths, parquet floors.

Notural fireplace. Large double lot.’
paneled walls. Completely furnished.

1 hour from Chicago S50,000.
- 798-4552. i

A. T V E R A S .
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street - 
Tel. REpublic 7-1941 S

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

______ • /

I

I

kas jo neatleido:, . ’
Tuo tarpu susisiekimo sekre

torius Brock ’ Adams tvirtina, 
kad čia yra kaltos Hamilton 
Jordano intrigos. Jis nėjo į 
smulkmenas, bet su Jordanu jis 
buvo susikirtęs, užtat ir išėjęs 
iš kabineto. .. - L

Gyviausiai reiškiasi .n aujas fį-’ 
"riansų.' sekretorius William Mil

ler. Pradžioje jis pareiškė, kad 
reikia uždėti mokesčius išveža
miems javams. Visos valstybės 
užsienin išvežamus' javus ap
krauna mokesčiais, tuo tarpu 
Amerika to nedaro. Pradžioje 
jis pasiūlė tuojau apkrauti mo
kesčiais arabų valstybėms par
duodamus javus; J eigų jie gali

valstybės neišbėgo tiek žmonių, 
kiek išbėgo iš Vietnamo. Krašto , 
viduje eina tokios žiaurios žu
dynės, kad bėga didžiausios mi
nios. Vietnamo atstovas priža
dėjo sudaryti komisiją tremti
niams patikrinti. Jis tvirtina, 
kad daugelis bėga visai be rei
kalo. Tokia komisija galėtų su
mažinti tremtinių skaičių. Ko
misija turės prižadėti grįžusių 
nepersekioti.

%

š*;

&:•

if

pakelti naftos kafiią. tai
galima uždėti taksus jų perka
miems javams.

te- te ši

te

biuleteni Bulletin dTnformation 
— News Brief. Šio biuletenio 
1979 m. 12-me numeryje tilpo 
tokia žinutė:

“ARVYDAS Č E C HANAVI-
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Smarkus lietus aptvindė didelius Louisianos plotus, kurie ilgai nenuseka ir nenudžiūva.

tūra nepasako, iš kur žinia gau
ta. žinia sako, kad į Kubą per
kelta viena,sovietinė brigada.

- -susidedanti iš 6.900 sovietų ka
reiviu, v

Sovietinė brigada pernešta į ČIUS. g. 1949 m., š m. birželio 
Kubą ne viena diena.
kad sovietų kariams permesti talpintas į psichiatrinę ligoninę 
buvo naudojami sovietų lėktu
vai, kurie dažnai skrenda iš Af
rikos arba tiesiai iš Sovietų Są
jungos į Kubą. Buvo atsiklausti 

sovietų pareigūnai.
kuriais sumetimais sovietų ka
riai permesti į Kubą, tai rusai 
paneigė tokias žinias.

Žvalgyba nustatė, kad sovie-

atsakingi

Matyti 12 dieną vėl buvo prievart pa-

SIUNTINIAI l LIETUVA
• MARIJA NOREIKIENfi -

j 2608 West 69th SL, Chicago, III. 60629 • TeL WA 5-2787
Z Didelis pasiripkimas geros rūšies įvairių prekių.

" - MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ u.:
M ■ IFA »■- * nr.
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2 suaugusiems asmenims be jokių 
I ’* ” ; ' ' • • ; J
1 me arba 2-me aukšte. ;-
įnamių reikalingas' 4 kambarių butas

’ Siūlyt? teL 778-7983.• i ? * i •

CEMETERY LOTS: FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

Lietuvių . Tautinėse Kąpinės.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

Marquette gift parcels service 
2501 W. 69th st., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737 

y. V A L ANTINAS
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Kviečiame visus, kurie domisi Florida, Į 
suvažiuoti į SUNNY HILLS 
Jį jGlįėpįaėia Žii. 2(Ųr 27 d, 
taip pat spalio 27. Ž8 ir 29 d.

* * Ž' te A '*(«•< ■; i. te \ ■ • - y į I _

Dėl informacijų krfeipkitės į: Ų 
| i ‘ v

• V. Belecką, Sunny, Hills — 904—773-3333
M? Kielą, Chicagoję; 312—-737-1717
j. Miknoj, Clevelande 216—531-2190

D. Dulaitį, Tletroite 313—280-2969 .
J. Žūbptičfiii New jersey 201-381-3198
R. KezjJNfew York — 212—769-3300 *
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parduodama 8-toj sekcijoj, ne 
toli įvažįavinvp keturių duobių 
sklypas su paminklų.už SI,Q00. 
Kreiptis telefpnu 737-2857.

Jurgis Palulis

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.
Parduodami vieno arba pusės akro 

sklypai prie labai gražaus ir didelio 
ežero, gero žuvavimui. netoli Walter 
Disney Cypress Garden. ^Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom, rašyti, skam
binti arba atvažiuoti pas:

Richardas ir Rūta Timpt
Walk-In Water-Lake Estate 
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853

, ' Tel. 813 - 6962175

BUSS. OPP. — IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

I

M. ŠIMKUS
Notary Public 1

INCOME TAX SERVICE

Taip pat daromi vertimai, giminių 

šymai ir kitokį blankai.

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

^šymai^ir jcitnki blankaL^^^

/

3 HOMEOWNERS POLICY

HELP WANTED — FEMALE 
^Darbininkly reikia

BUDGETEER MOTOR INN 
17003 S. Ha Is ted St. - Harvey 

> MAIDS
Will tram. No Experience necessary 

APPLY IN PERSON

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

~ HELP WANTED — MALh 
O.rbfninki- R»l*l»

WELDER 
REPAIRMAN

& Trouble Shooter
Experienced on AC and DC motor r

I
L

I
driven and also solid state recti-1
fled welders. Liricoln & Hobart 

All Fringe BeheHts.

A. PAWUCKT

11
Į ■ %.

iŠ--.o-1

723-1993
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F. Zapolis, Agent < 
3208(4 W. 95th St 

. Everg. Park, III.
60642, - 424-8654 V

1
JTMTI »*•* 

dib 
iHiuwawCI

State Farm Fire and Casualty Company

REQUIRE dependable warehouse 
man for tractor replacement parts

Experienced preferred.
Phone 331-3373 t

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & As»odaie» 

2649 West 63rd Street, 
Te|. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė reikia jau daugiau kaip. 

40 metų, patarnaudama klientams. Į;
■■■»—ei—- - ■■ ■ ■ ■! -*»•

1

EXPERIENCED 
ARMATURE AND 

STATOR WINDERS
Must know connections. Also will 
consider beginner.

All Fringe Benefits.
A. PAWIJCKI

723-1993
11-
1 — NAUJUMO*.
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MOVING
Apdrau«t« p«rkr«iHtyma» 

U įvairių •titumų.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1182 arba 376-5996

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

’ DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

CKICĄ9O t/lU. Saturday, July 21, 197®
f
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. Maži juokai
PERTH, Australija. — NASA 

mokslininkų grupė, veikianti 
vakarų Australijoje, gavo Espe
rance miesto sąskaitą sumokėti 
$400 bausmę už miesto teršimą 
“Skylabo sprogimo ištaškytomis 
šukėmis”.

Miesto meras Merv Umbray 
nereiškė, kad sąskaita yra tik 
humoro reikalas, pajuokavimas, 
bet miestui turi simbolinę reikš
mę. nes bus sunaudota miesto 
muziejaus praturtinimui... be 
abejo, tomis Skylabo šukėmis.

•Laimė, kad juokais baigėsi.

— Energijos tvarkytoju pre
zidentas Carteris pasirinko C. 
W. Duncan, Jr., krašto apsaugos 
sekretoriaus pavaduotoją.

— Prezidentas Carteris paten
kintas kabineto pakaitomis, tuo 
tarpu kiti siūlo jam pailsėti,
nes jis esąs pervargęs.

— Kinija prašo Ameriką ne
teikti pagalbos Vietnamui.

KALEN DORELIS

Liepos 23: Brigita, Apolina
ras, Gelminė, Ilgė, Tartvilis.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:19.
Oras šiltas.

Popiežius Amerikoje 
bus spalio menesį

NEW YORK AS. — Jungtinių 
Tautų oficialiu pranešimu, po
piežius Jonas Paulius II atei
nančio spalio mėnesio pradžioje 
lankysis Jungtinėse Valstybėse, 
kur dalyvaus Jungtinių Tautų 
sesijoje ir pasakys kalbą.

Chicago Sun-Times informuo
tai skelbia, kad popiežius, bū
damas Amerikoje, lankysis ir 
Chicagojė, bet žinia: galutinai 
nepatvirtinta. Taip pat dar ne
patvirtinta, bet plačiai kalbama, 
kad popiežius lankysis Baltuo
siuose- Rūmuose ir matysis su 
prezidentu.

Vatikano spaudos pareigūnas 
kun. Romeo Panciroli penkta
dienį tų žinių nepaneigė, bet ir 
nepatvirtino. Oficialiai praneša, 
kad Vatikanas davė aiškiai su
prasti, kad išskiriant popiežiaus 
vizitą Jungtinėms Tautoms spa
lio 2 d., jokios vizito datos nei 
vietos nebus skelbiamos.

— Urban League pareigūnas 
Vemon Jordan tvirtina, kad 
pats Carteris sukėlė dabartinę 
krizę kabinete.

— Califano pareiškė, kad pre
zidentas ruošiasi rinkimams, to
dėl ir keičia kabinetą, bet pre
zidentas tai minčiai nepritarė.
C- — - ■ ■ Z

BROCK ADAMS
Secretary’ of Transportation

Susisiekimo sekretorius Brock
Adams tvirtina, kad iš vyriau-

i

KARIBŲ JŪROJE SUSIDŪRĖ DU DIDELI NAFKTANKLMVIAI
MANAGUOJE LAIMĖJIMĄ PAMINĖJO
ŠEŠIASDEŠIMT TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ

valdžios nariams, betCHARLOTTEVILLE. Tobago. 
— Karibų jūroje, netoli šios sa-
los, susidūrė du dideli naftos 
tanklaiviai, kurie paliejo jūron 
nepaprastai didelius kiekius 
naftos.

Susidūrimas buvo toks neti
kėtas ir smarkus, kad vandenin 
buvo paleista pusketvirto mili
jono nevalytos naftos statinių.

Pavyko išgelbėti 52 išlikusius 
gyvus jūreivius, ir dar ieškoma 
kitų 26.

Deganti nafta greitai pasiliejo 
vandens paviršiuje ir penkta
dienio naktį, 24 valandos po lai
vų susidūrimo, ugnis buvo už
ėmusi apie 50 kvad. mylių ir

didelius

judėjo Tobago link.
Liepsnos, nevalytos naftos ir 

lakaus gazolino maitinamos, sie
kė apie 200 pėdų ore.

Viename tankeryje buvo pus
antro milijono naftos statinių, 
o antrame buvo 2 milijonai. Vi
sa nafta išlieta. Naftos bendro
vėms padaryti milijoniniai nuos
toliai.

Kalbėjo naujos vyriau
sybės nariai

MANAGUA. Nikaragva. — 
Penktadienio popietę pačioje 
didžiausioje aikštėje įvyko še
šiasdešimt tūkstančių žmonių 
demonstracija. Sus irinkusieji 
džiaugėsi laimėję kovą prieš 
diktatorių Somozą. Iš Tautos 
rūmų balkono kalbėjo visi pen
ki chuntos nariai apie “didelį 
liaudies laimėjimą”. Jie tvirti
no, kad diktatūra niekad negrį- 
šianti j Nikaragvą, bet nė vienas
aiškiai nepasakė, kada bus lai
kas pravesti seimo rinkimus.

DAUGIAUSIA PLOJO 
EDEN KASTORAI

Baigus chuntos nariams ilgas 
savo kalbas, žodį tarė Eden Pas- 
tora — įsiveržimo į pietų Nika
ragvą organizatorius ir karo jė-

sybės jį išstūmė H. Jordan, jgų vadas.. Ploja visiems ųaujos

Artėja eile Fidel Castrui
MANAGUA, Nikaragva. —

Nuve us diktatorių Anastasio
T - ■ v

SoFuzą, da'bar turės virsti Pa- karo jėgos" jau yra Kuboje,

ilgiausi į

ragvajaus diktatorius Sfroess- 
save ajo.je pasakė 

videl Castro p«- 
xdš-

nėr,
1 _
i Eden Pastor
■ kartojo P-storos mintį ir >'

plojimai teko Pasterai. Jis pa-. kė. ka(J tai esą prirT1-uinas vi-
brėžė, kad niekad diktatūra ne

bet tuo tarpu dar nežino atsiųs
tos sovietų brigados tikslų. Tuo 
reikalu yra daug spėliojimų, bet 
tikslai paaiškės tiktai šiomis 
dienomis.

Kaune, Kuzmos gatvėje. Jau 
anksčiau čechanavičius praleido 
beveik šešis metus bendro ir 
kalėjimo tipo psichiatrinėse li
goninėse ir tiktai 1979 m. sausio 
25 dieną buvo paleistas, kaip pa
sveikęs. Po to apsigyveno Kau
ne, kur yra jo motina Pranė Va
siliauskienė (tel. 61 706). Jis ak
tyviai įsijungė Į žmogaus teisių 
veiklą, suėjęs į kontaktą Su Ko
misija psichiatrijos naudojimą 
politiniams tikslams tirti."

(Elta)

begrįš į Nikaragvą, bet ir jis ne- i 
pasakė, kada būs pravesti de
mokratinio parlamento rinki-

siems diktatoriav ..
čiamų diktatorių eilėje jis ne
skaito, nors jis pats imasi ap
saugos priemonių. Jis pasikvie-

Savęs ver-

mai. Turiningą-, kalbą zpasakė j u sovietų brigadą> kad galėtų
Tomas Borge, naujas vidaus rei c? *>
kalų ministeris.

Socialistas sudarys 
italu vyriausybę

j jį apginti, jeigu kas bandytų 
i pulti, nes Kubos karo vadais jis 
! jau nebepasitiki.i

i
ROMA, Italija. — Negausios , 

socialistų partijos pirmininkas ; 
B. Craxi yra įpareigotas suda- j 
ryti naują Italijos vyriausybę. ’

FBI nuginklavo 
lėktuvo grobiką

DuOMAHA. Nebr.
gentai nuginklavo lėktuvo gro

biką, pralaikiusį 727 lėktuvo
a

FBI

Ji galės būti trumpalaikė, svar į jjg keleivių pustrečios valan-
biems darbams pravesti. j - ■ - ------

Italijoje didžiausia partija yra ; nuvežtų į Kubą. Lėktuvui besi- 
Andreotti vadovaujama krikš-' ruošiant tolimesnei kelionei, lėk- 
čionių demokratų partija. Ant- j tuvan įsmuko du pasiruošę FBI 
roję vietoje stovi komunistų į agentai.

j dos. Jis norėjo, kad lakūnai jį

1 ruošiant tolimesnei kelionei, lėk-

vykusiai nuginklavo 
partija. Trečioje • vietoje stovi į lėktuvo grobiką, jį nuvedė į 

keleiviams le:do toliau
rr. - • x- - -i—! I

i : :
socialistų partija. Atrodo, kad! stotį, o 
krikš. demokratai balsuos už važiuoti. 
Craxi vyriausybę žemės refor
mai pravesti.

le do tol

Niekam ne paslaptis, kad so
vietų vyriausybė permetė bri
gados karius su Kubos vyriau
sybės žinia ir sutikimu. Vieni- 
tvirtina, kad rusai nori turėti 
savo bazę Kuboje. Kuriais su
metimais Ja bazė būtu rusams 
-eikalinga? Niekam ne paslaptis, 
kad Castro turi bėdos su krašto 
gyventojais ir įvairiose Afrikos 
vietose esančiais Kubos kariais. 
Castro rašė laišką Švedijos 
premjerui, kuriame prižadėjo 
atitraukti Kubos karius iš An
golos. Jau praėjo keturi metai, 
bet Castro savo kariu iš Ango- 
los neatšaukė. Castro karių per
mesta ir Abisinijoje, o nauji da
liniai buvo nuvežti į Angolą. 
Kaip Abisinijoje, taip ir Ango-

laiškąrašė 
kuriame

— Astronautų Armstrong. Al
drin ir Collins spaudos konfe
rencija tęsėsi tik 45 minutes, 
kai jie pasakojo savo įspūdžius 
apie Mėnulio pasiekimą.

ii---------------------i .. .— Pr&identas ilgai kalbėjosi 
su trim astronautais Baltuosiuo
se Rūmuose praeitą penktadie
nį. suėjus dešimčiai metų nuo 
nusileidimo Mėnulyje.

mus.
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permesti į Nikaragvą ir kitas 
Pietų Amerikos valstybes. Jei
gu sandinistai nebegalėtų išsi
laikyti naujai sudarytoje vy
riausybėje, arba- jeigu jie pra
laimėtų demokratinius rinki* 

tai Nikaragvon permesta
sovietų brigada padėtų sandi- 

loje žuvo žymiai daugiau ku- j nistams valdyti Nikaragvą ir 
paruošti naują Sovietų ,Sąjun- 

I gos koloniją. Rusai, galėtų per
mesti brigadą ir į kitas vietas, 
kur planuojami nauji Iranai, 
Abisinijos ar Libijos.

Pagaliau, Kuboje yra Ameri
kos marinų bazė Guantanamo 
įlankoje. Jeigu Castro bandytų 
užimti Gu

b’ečių. negu oficialus praneši i

riai skelbia. Kruviniausi mūšiai 
ėjo Abisinijos šiaurėje, kur vie
los gyventojai siekė nepriklau
somybės. Didokas kubiečių 
skaičius žuvo Angoloje. Jiems 
dar ir šiandien tenka vesti ko
vas su Angolos partizanais, ku
rie nori laisvos, demokratinės 
ir nepriklausomos Angolos. Ku
bos kariai primetė Angolai ko
munistinę vyriausybę, bet tik-1 
tai rusai ją pripažįsta.

Angolon atvežti Kubos karei
viai prašo karo vadus leisti 
jiems grįžti į Kubą, bet Castro 
nenori leisti jiems grįžti. Ango
loj Kubos kana: įsitikino, kad 
jie yra tiktai Maskvos įrankiai. 
Angolos gyventojai rado progos 
jiems išaiškinti, kad jie išsilais
vino iš portugalų kolonialistų. 
o dabar tapo sovietinio komu
nizmo vęrgais. Jeigu grįžusieji 
Kubos kariai pradėtų maištauti 
prieš Castro, ta1 sovietų kariai 
padėtų diktatoriui 
nuo maištininkų

kad turi
pa-

Grobikas
Pats Andreotti rank:r 

šios* problemos negali imtis, nes t aiškėjo, kad bombos jis neturė- 
i jį daromas didelis spaudimas. ; jo. Suimtas vyras padėtas į ka-

bombą.
grasino.

bet vėl 'a u

/ /
Krikščionys demokratai būtų į Įėjimą ir atiduotas teismui už 
dėkingi, jei Craxi pravestų že-! lėktuvo grobimą. Be kalėjimo
mės reformą. I -jis neapsieis.

i — Prezidentas pasirinko T. 
Watson, buvusį IBM direktorių, 
Amerikos ambasadoriaus parei
goms Maskvoje.

— Izraelio lakūnai penkta
dienį bombardavo palestiniečių 
bazę Libane.

— Žurnalistas ir teisininkas 
Petras Stravinskas praleido ke-

Begino galvoje yra 
kraujo krešulys

TEL AVIVAS. Izraelis. — Li
goninėn nuvežtą Beginą tyrinė
ja kraujo specialistai naujomis! 
priemonėmis. Gydytojus nuste
bino Begino galvoje pastebėti 
nedideli kraujo krešuliai. Gy
dytojai tikisi pastebėtus krešu
lius praskystinti ir išstumti iš
galvos. Jeigu ši operacija nepa- lias dienas ligoninėje betikrin- 
vyktų, tai teks imtis kitų prie- * damas sveikatą, 
monių. Izraelio premjeras turės I 
išbūti ligoninėje mažiausia bent 
dešimt dienų.

Sunkiai serga ir Moshe Dajan, 
bet jis gali sekti visus Izraelio 
užsienio, reikalus, nors ir jam 
gydytojai liepė.;ilgiau pailsėti.

Londone šeštadienį mokė
jo $284.2 už aukso unciją.

— Prezidentas Carteris su
stabdė JAV karo jėgų atšauki
mą iš Pietų Korėjos.

’ ‘".A '

apsigint

Antroji versija sako, kad so- 
paruošti būtivietų kariai yra

-įtariamo, tai sovietų 
ų naudinga.

i
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brigada ,ar_?

Fidel Castro pareiškė, k<>d
artėja galas ' drktalėr.ams, 
bet užmiršo pridėti,, kad ir
jis stovi diktatorių eilėje.




