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— Jeigu būtų reikalo, tai pa
lestiniečiai iš Beiruto būtų iš
vežti j Sirijų ar Jordaniją, kol 
paruoštų jiems tinkamas gyve
namas vietas.

IŠVYNIOJO PUSTREČIŲ 
METŲ KŪDIKĮ

šištadienis-pinnądienis — Saturday-Nl on day, July 31-Aug. 2, 1982

PALESTINIEČIAMS ARABAI 
PATARIA IŠVAŽIUOTI

— Policija nustatė, kad Chi 
cagoje įvairių nusikaltimų skai 
čius mažėja, bet moterų užpul 
dinėjimai didėja.

DALYVAVO LIETUVOS, LATVIJOS 
IR ESTIJOS ATSTOVAI

sūnūs 
gražiai

dokumentai buvo baigti, tai pa
aiškėjo, kad ambasadorius tą 
paveikslą impirko Evanstone, 
III., esančiam Terra Museum. 
Ateityje 6x9 pėdų Moore pa
veikslas kabos Evanstone.

— Taivano vyriausybė apskai 
ičavo, kad ketvirtadienio taifū 
nas kraštui padarė apie 20 mi 
lijonų dolerių nuostolių.

; — Britų vidaus reikalų mi
nisterijos ekspertai jpriėjo išva
dos, kąd karalienės rūmų sargai 
nėjo pareigų, bet kitaip leido 
laiką. Visi viršininką? atleisti.

— Dalis Solidarumo unijos 
narių bendradarbiaus su gene
rolais, f jeigu Jaruzelskis paleis 
visus politinius kalinius.

apmo
kyta, kaip ji turėtų gintis nuo 
įsibrovėlio nakties metu.

Louvre Galerija pardavė S. Moore 
paveikslą už 3.25 milijono dolerių

MITERANDAS NEGALI DUOTI PINIGŲ GALERIJOMS 
BET LEIDO PARDAVINĖTI PAVEIKSLUS

Pirmiausia buvo pagerbti.visi 
ti>ys Pabaltijo valstybių atstovai 
Washingtbne. Pirmiausia, buvo 
pagerbtas d r. Stasys Back h, 
Lietuvos respublikos atstovas. 
Oficialiai pagerbti buvęs prezi
dentas Jimmv Carteris it buvęs

KNOXVILLE, Tenn. — Pra
eitą ketvirtadienį mokslininkai 
išvyniojo senovės Peru indėnų 
mumiją. Vietos indėnai protes- Gerald Fordas. Tąip pul 
tavo, reikalaudami jos neliesti, pagerbtasValstybės dėparta- 

kad mehto pareigūnas Thomas'Lon- 
kas g°» ^besirūpinęs Rytų Europos, 

įskaitanf ir Pabaltijo kraštus, 
reikalais. - - >

Salėje buvo ir ęb- Tomas Re- 
ineikis. Jis išaiškino/kad savo 
knygoje buvo padaręs keletą 
klaidų, tai atvyko į Washingto- 
ną,.kad galėtų patikrinti ir pa
taisyti netikslius tvirtinimus 
Jis minėjime norėjo susitikti su 
faktus žinančiais žmonėmis, kad 
galėtų nustatyti, tikslius įvykius.

Dr. Kazys Bobelis šeštadienį 
skrenda į Toronto, kur jis ren
gusi pasveikinti liaudininkų su
važiavimą ir priminti jiems, 
kad reikia būti labai atsargiems 
su frontininkais, nes jie bendra
darbiauja su Sovietų valdžios

— Izraelis nori žinoti, ar pa 
lestiniečiai išves iš Beiruto tik
tai karius, ar paims ir savo poli 
tinę organizaciją.

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Louvre, didžiausioji Paryžiaus 
meno galerija, neturi pinigų. 
Prezidentas Miterandas pranešė, 
kad valstybė negalės mokėti ga
lerijos priežiūros reikalingų su
mų, bet prezidentas leido gale
rijai parduoti kelis vertingus 
meno paveikslus.

Paveikslą 1832 melais piešė 
Samuel F. B. Moore, pradėjęs 
garsėti Amerikos menininkas. 
Jam patiko Louvre galerija, 
joje jis praleido ilgas valandas. 
Galų gale jam šovė mintis nu
piešti Louvre galerijos akimir
ką, kaip atrodė viena paveikslų 
salė, joje esantieji žmonės ir 
meno kūrinys.

Piešėjas Moore pasiskolino 
$2,500' kad galėtų įsigyti reika
lingas medžiagas, pasirinko vie
tą ir išsiderėjo kainą savo 
darbui.

Paveikslas vaizduoja Ix)uvre 
galeriją. Viduje matosi ilga ga
lerija, jos Stulpai, vidun einan
čios šviesos. Prieš galeriją sėdi 
dirbantis James F. Cooper.

Kada paveikslas buvo beveik 
baigtas, geriausieji meistrai 
pripažino, kad S. Moore yra 
meistras ir kad jis į galerijos 
vaizdą įdėjo nepaprastai dąug 
laiko ir energijos. Kas paveikslą 
nusipirko, taižinojo, kad jis turi 
meno galerijos tikrą vaizdą, 
kurio sienoje kabojo geriausių 
meistrų portretai. , *

Paveikslą ketvirtadienį nu
pirko Amerikos ambasadorius 
Paryžiuje, prezidento Reagano 
paskirtas. Jis sumokėjo 3.25 mil. 
dolerių. Ambasadorius pareiškė, 
kad jis norįs turėti artierikiečio 
Moore pieštą paveikslą. Kada
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DŽIDA, Saudi Arabija.— šia- 
mę mieste posėdžiavo arabų 
valstybių atstovai, svarstė Bei
rute apsuptų palestiniečių liki
mą ir patarė visiems galimai 
greičiau išvažiuoti. Svarbu, kad 
kuo greičiau išvažiuotų iš vaka
rų Beiruto.

Visi žino, kad palestiniečiai 
naikino izraelitus visomis prie
monėmis. (>alų gale izraelitai 
ryžosi baigti užpuldinėjimus. 
Arabams atrodo, kad jau už
tenka naudoti šitokias kovos 
priemones.

Tunisijos atstovas Chadil Kli
bi s^kretoriaVo arabų valstybių 
pasitarimui. Jis taip pat įparei
gotas pranešti vakarų Beiruto 
palestiniečiams, kad jie privalo 
galimai greičiau išvykti iš Bei
ruto ir tuo apsaugotų miestą nuo 
iš griovimo.

bet mokslininkai užsispyrė, 
turi išvynioti ir pamatyti 
ten buvo įvyniota.

Vieni tvirtinno, kad ten galė
jo būti įvyniotas Peru indėnų 
giminės vadas, o kiti manė, kad 
gali būti kokia brangenybė.

Mokslininkai pasiguldė mumi
ją ant siauro stalo ir pamažu 
pradėjo atvynioti ilgą audeklo 
pluoštą.

Kada viską išvyniojo, tai rado 
pustrečių metų kūdikio lavoną. 
Jis galėjo būti indėnų vado kū
dikis. Mokslininkai mano, kad 
jis galėjo būti nutroškintas.

Indijoj yra didelis neturtas, bet 
Indira Gandhi yra įsitikinusi, 
kad Indija pajėgs iš to neturto 
išsikapstyti.

Prez. Reaganas susižavėjo po
kalbiais su Indira Gandhi ir pri
žadėjo Amerikos paramą.

Indirą Gandhi sveikino 
Amerikos biznieriai'

i vių Tarybos atstovai praneša, 
■ kad krašto sostinėje įvyko Lie- 
I tu vos, Latvijos ir Estijos G0 
j metų pripažinimo minėjimas žy- 
j miai įspūdingesnis negu dauge- 
j lis tikėjo. ,

Minėjimui vadovavo latvis,M. 
| Kari, kuriam tenka, vadovauti 
j Baltų komitetui. Jis visiems 
. pranešė, kad išsiuntinėjo 270 
i kvietimų, bet ne visi jam atsa
kė. Salėje buvo virš 200 žmo
nių. Buvo didokas skaičius Vals
tybės departamento aukštų pa
reigūnų, buvo dr. Kazys Bobe- 
lis ir geroka grupė VLIKo at- 

‘ stovų. Dalyvavo inž. Liūtas Gri- 
!nius, labai,gerai pažįstąs Ame
rikos lietuvių gyvnimą, dr. Kos
tas Jurgėla, dr. Krivickas ir 
visa eilė kitų dr. Bobelio bend
radarbių. Amerikos Lietuvių Ta
rybą tame minėjime atstovavo 
dr. Kazys Šidlauskas, dr. Leonas

' ^risučėtiftnaš^Tr iąinr 
zas Prunskis. Naujienss' atsto
vavo Antanas Vaivada ir Milda 
Vąivadionė. ' ' ' ■

Indira Gandhi tvirtina, kad Indija turi labai daug anglies, naftos 
įvairių rūdų; kurių negali pasiekti. Nori, kad Amerika padėtų.

įvairius abi valstybes' Hečian- išdėstė ištisuose laikraščių 
čius reikalus.

' Indį*a črandhi trumpame pa
sitarime išsprendė Stoniui skal- 
dyti reikalingo kuro; rėikalą. In
dija gavo reikalingas mašinas 
atomui skaldyti, kraštui reika
lingai energijai gaminti, bet kai 
pradėjo Indijon dažnai “važinėti 
Andr,ei Gfbnlyka, tai sumažėjo 
fhdijai pardavinėjamas kuras 
atomui skaldyti.'Indira Gandhi 
įtikino prezidentą, kad Indija 
nėra“ SovietųSąj ungos šalinin
kė ir Indijos neriša jokios su
tartys, su-^jija.,. . y

Dvi didelės demokratinės 
—j/, valstybės

Indira Gandhi keliais atvejais 
pabrėžė, kad Indija ir Ameriką 
yra vienintelės didelės-demokra
tinės valstybės, kurios gali tapti 
pačiomis turtingiausiomis.

Amerika yra tapusi turtin
giausia ir galingiausia valstybe, 
bet Indija gali tapti galinga, nes 
turi labai dideles atsargas ang
lies, geležies rūdos, plieno, bak- 
stio ir įvairiausių retų metalų. 
Indija turi šimtus tūkstančius 
akrų žemės, po kuria galima 
užtikti naftą ir degalus. Indijai 
reikalingos mašinos tiems tur
tams pasiekti, bet Indija yra 
demokratija, kuri turtės kartu 
su krašto j^yyentojais. Šiandien

Indija Gandhi
WASHINGTON, D.C. Jn- 

dka Gandhi kėt^įrtadĮepį tarėsi 
pas-prezidentą

— Princesės Dianos 
sveikas, gerai miega ir 
auga.

BUVO DIDOKAS SKAIČIUS LIETI’VIŲ; DALYVAUS EURO 
POS PARLAMENTO ATSTOVŲ PASITARIMUOSE

CHICAGO, III 
ton grįžusieji Amerikos Lietu-j liaudininkai bendradarbiavo su 

krikščionimis demokratais, bet 
vzngv frontininkų. Washingtone 
dr. Bobelis buvo Eltoje ir tarėsi 
su kitais VLIKo nariais. Jis bū
tų norėjęs sustoti Chicagoje, 
bei laikas jam neleido.

Kalbėjo visa eilė pareigūnų, 
bet įdomiausią kalbą pasakė 
teisininkas Kanipehnan, kuris 
vądovauja JAV delegacijai Hel
sinkio Baigminiu aktų konferen
cijoje Madride. Jis pareiškė, 
kad lietuviai atliko didelį ir 
naudingą darbą. Jie laiku įspėjo 
JAV, kaip rusai komunistai el
giasi su savo kaimynais ir kokį 
pavojų jie sudaro Amerikai.

Lietuviai, davė tikslius faktus 
apk Sovietų ultimatumus Lie
tuvos vyriausybei, Sovietų karo 
jėgų įsiveržimą į Lietuvą ir lie
tuviško kultūrinio, teisinio ir 
ekonominio gyveninio visišką 
išaTdyrnąl Tiks
lius duomenis apie Sovietų- karo 
jėgų sauvalę Lietuvoje. Lietu
viai nurodė, kad iš Sovietų agen
tų pusės toks pavojus gresia ir 
Amerikai, informavo grįžęs at
stovas.

Indira Gandhi prez. Reaganui 
žodžiu pasakojo apie savo pla 
nūs Indijai iš vargo ir bado išsi
kapstyti, bet tuo pačiu metu ji 
panoro, kad ir platesni Ameri
kos sluoksniai patirtų apie In- 
diros planus.

Pirmiausia Indirai Gandhi rū
pėjo pranešti platesniems Ame
rikos sluoksniams, kad Indira 
Gandhi, jos vadovaujama' Kon
greso partija, krašto prėziden- 
tas yra žmonės, kurie siekia tų 
pačių tikslų demokratiniu būdu.

Sąyo^ižsdrapįiun^Jr Tikslu^ 
kelionėje į Arheriką Gandhi 

pus
lapiuose, visur pabrėždama, 
kad Azijoje Indija yra vienin
telis kraštas, tvarkomas demo
kratiniais "pagrindais. V^a eilė 
Amerikos bižliierių laikraščių 
puslapiuose sveikino Indirą/ at
vykusią į Ameriką pagalbos ieš
koti. Prez. Reaganas labai man
dagiai Indijos premjerę išlydė
jo'iš Baltųjų -'Rūšių.
/ Baltieji Rūmai suruošė 
? ‘ jaukią vakarienę

’ Prez. Reaganas, ištisą popietę 
aptaręs visą eilę abi valstybes 
liečiančių klausimų ir pasirašęs 
kelis, susitarimus, nutarė su
ruošti jaukią vakarienę Baltųjų 
Rūmų sode ir į darbą įtraukė 
visus Baltuosius Rūmus.

Kad nuotaika nepablogėtų, 
prezidentas pasamdė darbo ne
turintį Washingtono orkestrą 
ir įsakė pagrotį kelias Amerikos 
ir Indijos melodijos.

Visiems užkandus, preziden 
tas pasakė trumpą kalbą, kuria 
pasidžiaugė I. Gandhi, esančia 
Amerikoje ir Baltuose Rūmuo
se. Prezidentas prisiminė josios 
tėvo kelias mintis apie taiką. 
Prezidento komentaras buvo la 
bai gyvas ir sudsrė gerą nuotai
ką visų svečių tarpe.

— Aš noriu draugystes ir kad 
mane ir Indiją teisingai supras
tumėte, — atsakė Indira Gan
dhi. Jos kalba .buvo turininga.

Liepos 31: Ignas, Lėtutė, Dau- 
gaudas, Tautminas, Gožė.

Rugpiūčio 1: Petras, Gilšė, 
Sūduvis, Gauda, Vykintas, 
Lakstė. f

Rugpiūčio 2: Alfonsas, Guo 
da, Gamta, Labanoris, Varpū- 
nė, Tautgaudas.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:10.
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INDIRA GANDHI SUSITARĖ 
SU PREZIDENTU REAGANU
GAUS B AMERIKOS ŽYMIAU DAUGIAU KURO

ATOMAMS SKALDYTI, ENERGIJAI GAMINTI

IRANO KARIAI PRADĖJO 
PUOLIMĄ

TEHERANAS, Iranas. — Ket- 
virtadienio vakarą Irano kariai 
pralaužė didoką fronto saugo
jamą plotą ir pradėjo veržtis 
pirmyn.

Vėlų vakarą Irako kariuome
nės vadovybė paskelbė, kad Ira
no kariai įleido didesnį iranie
čių dalinį Basros srityje, o kai 
turėjo pakankamai iraniečių 
bučyje, tai paleido artileriją ir 
kulkosvaidžius, kurie labai leng 
vai guldė apsuptuosius. Iranie
čiai jau penktą kartą kartoja tą 
pačią klaidą.

Teherano radijas tvirtina, 
kad nelaisvėn pateko visas tūks
tantis irakiečių. Jie buvo nu
ginkluoti ir pasiųsti į užfrontę. 
Tuo tarpu irakiečiai tvirtina, 
kad jų kariai nesitraukė iš savo 
pozicijų ir Iranas negalėjo pa
imti jų nelaisvėn. #

Dr. Kazys Bobelis šiandien 
Toronte skaitys paskaitę.

STIPRUS TAIFŪNAS 
PLAKE TAIVANĄ

PERRY. Taivanas. — Ketvir- 
I tadienio vakarą pradėjo visą sa- 
j b} plakti labai smarkus lietus. 
I Lietus ir vėjas palietė pietinę 
j salų dalį, o vėliau persimetė į 
! šiaurę.

Vėjas buvo toks smarkus, 
į kad nešėsi 165 mylių smarku- 
i m u. Vėjas viską laužė ir nešė, 
t Žmones nepajėgė pasipriešint 
I tokiam smarkiam vėjui. Blo- 
j giausia. kad išvai tė stulpus 
I elektros laidams ir paliko apia 
' šešis milijonus gyventojų be 
i šviesos.
į Audros metu užmušti astuoni 
; žmonės, o tuksiančiai palikti be 
gyvenamų namų.

— Penkiadienį aukso uncija 
kainavo ;




