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ARGENHNOS NELAISVĖ
URUGVAJAUS VALDŽIA ĮSAKĖ 

/ JAV PATARĖJUI IŠVAŽIUOTI 
i URUGVAJAUS VYRIAUSYBĖ YRA PALINKUSI ARGEN

TINOS PUSĖN SALŲ KONFLIKTO KLAUSIMU

MONTEVIDEO. — Urugva
jau vyriausybė trečiadienį įsakė 
JAV ambasadai šisiųsti James 
C. Caspn, Amerikos ambasados 
politinį patarėją, šis nutarimas, 
paskelbtas be jokio ankstyves-1 
nio. įspėjimo, sukrėteiy Įsą JAV , 
ambasadą ii’ užsienio diploma
tus. Niekas nesitikėjo, kati ka
riškoji Urugvajaus Jvyriausybė 
imtųsi tokio žingsnio prieš JAV.

Svarbiausia, kad iki šio’ meto 
Urugvajaus vyriausybė nebuvo 
padariusi jokio pareiškimo to
kiam žingsniui. Tiek težinoma, 
kad Urugvajaus atstovas daly
vavo Amerikoj Valstybių Jorga- 
nizacijos atfetovų pasitarime

BREŽNEVAS KVIEČIA
HUSAKĄ PAGALBAI

MASKVA, Rusija— Leonidas 
Brežnevas, aukščiausios Sovietų 
tarybos pirmininkas, viešai pa
reiškė, kad jis, besitardamas su 
čekoslc'vakijos premjeru Gus
tavu Husaku, prašė jo pagalbos 
a'tstatyti Lenkijos komunistų 
partijos galią.'

Pradėjus Solidarumo unijai 
kovą prieš komunistus, Lenki- 
jos komunistų“ partija visiškai 
neteko savo galios, ji buvo su
niekinta ir apšmeižta. Bražne-1 
vas prašė Husaką, lenkų kaimy-: 
na ir Varšuvos pakto narį, kad , 
jis padėtų jam atstatyti lenkų. 
komunistų partijos prestižą.

Pradžioje pareikalavo už- ’ 
drausti komunistams kištis į 
lenkų darbininkų unijas. -Len- ■

KLAUSINĖJA ATLEISTĄ
LA PORTE TARNAUTOJĄ
LA PORTE/ In d. — Nežino

mas ir nepažįstamas žmogus 
įsibrovė, naktį į naujai išrinkto 

| La Porte mero Aloysius Rūme
ly namą, nušovė jo žmoną ir 
trim šūviais peršovė patį merą.

Policija sužeistąjį apklausi
nėje, bet jį teko paskubomis 
vežti į ligoninę, ir bperuo'ti kul
kų padarytas žaizdas.

Trečiadienį policija suėmė 
31 mėtų baltaodį Harold W. 
Lang, jį apklausinėjo ir apkąl-'kai faktais įrodė, kad Lenkijos 
tino- mero žmonos • nušovimu.|komunistai, net laivų statybos' 

dirbtuvėse, gaudavo daugiau 
mėsos ir kitokias privilegijas^; 
kurių negaudavo darbininkai. 
Solidarumo sąjūdis pirmiausia 
reikalavd, kadz Lenkijos Tcomu- 
nistams būtBf'panaikintos visos - 
privilegijps,-:.to sutiko, kad. 
konranisfaj <ajw>būti. įįrau&b 
į naujas uhi]as^J*^ėt ba’TežIS'*' ' ’ '
kištis į vadovybę. ’ ' :

■ , 1 , . A * • J UilXV ' 11IVLU S1H.UUU3 ' 11UOUV 1111U.
New Yorke ir pritarė Argenh-' MkiDta< kad jaunas
nos pozicijai Falkland salų kri
zės atžvilgiu. Jiems nepatiko 
prez. Reagano' pareiškimas, kad 
niekas neturi teisės užpulti kitų 
valstybių, ir kad argentiniečiai, 
o ne britai, isibfovęj. Falkland 
SąlaSį;;A;J': > .U

Argentinos atstovas V ’ 
; skundėsi britais

Argentinos atstovas New Y’or- 
ke skundėsi Amerikos Valsty
bių atstovams, kad ;britai labai 
atkakliai pūo'la Malviną salose: 
esančias ; Argentinos ginkluotas1 
pajėgas. ',/'

Atstovas 'pažymėta,- kad Ąr- , . . .... . . . ..
gentina sutiktų atšaukti : savo m išgeriauSį josios 
karo jėgas, jeigu Jungtjųėš Tau- draugai) ię' įgiįninės;i tSusirinko 
tosleistų kitos ’-valstybės atsto-! priė;< k^ėjimo įr dainavo’ jai 
vams administruoti salas. JAV josioą niėgiarąas dainas. ;... 
atstovas pareiškė, kad užpuolė Ketvirtadienį trys; teisėjai ir 
ne britai, -bet pirmą įsibrovimą du kalėjimu administracijos lar- 
padarė Argęutihbš karo jėgos, nautpjai posėdžiavo. ir turėjo 
Argentines kariai įsiveržė ir į ‘ nuspręsti, ar galima’ sumažinti 
Pietų Georgia salą, nors vėliau So'fijai bausmę, . atsižvelgiant į 
be mūšio pasidavė atvykusiėms tai^. kad-ji gerai, elgėsi, ar. gali- 
britų kariams, ą - ją jSu paleisti iš kalėjimo.

Jeigu ir kitos Pietų Amerikos KąCjie nusprendė, kol kas dar 
vaistytas palaikys Argentinos1 nepaskelbta. >

Jeigu .tai būtų buvusi kita lintis pinigų rinkiminei kampa- 
moteris; o ne žinoma artistė nijai. Jiedu jau sumokėjo dide- 
Sofija Loren, lai gaL’ji būtų pa-1 ]ę savo skolų dalį. Ypač akty- 

| leista, — pareiškė vienas teisė- vus buvo' Mondale. Jis daugiau- 
jas; tJeigu ji būtų neturėjusi šia skolų atidavė. Jis taip pat 
pinigų ir būtų bandžiusi apgau
ti valdžią, tai bausmė būtų bu
vusi mažesnė.

tris'hįetus dirbo LaPdrte mieš
to valdyboje, bet prieš mėnesį 
buvo pašalintas.- Jis patrauktas, 
teismąh ir turės ieškoti gerą ad
vokatą/ - ' ’ •

■.-/Suimtojo/ > motina, - Esther 
Latįgf jsįtikinuii, kad pasikesi- 
niną&, metą-josios sūnus buvęs 
narįie;. miegojo. Jos manymu, 
jos;, sūnus negalėjęs mero ir jo 
žmp.tio&išąvfdyli.

-^N;'PraheSamaį..':kad."'Irako 
avią^pt/pątlarė- daug žalos; Ira
nu!^ Kayes tęsiamos.- ; -

I.'V

Ketvirtadienį trys teisėjai ir

britu kariams.
T . * . * <| 4.

paziciją, tai JAV gali turėti bė
dos su kan kuriomis Pietų Ame
rikos valstybėmis. Brazilija pa
sisakė prieš Argentinos įsiver
žimą į Falkland salas, bet ji ne-l 
nori, kad JAV kištųsi į Falk
land salų reikalus.

DEMOKRATŲ PARTIJA 
NETURI SKOLŲ

WASHINGTON, D C. — Va
kar paskelbta, kad JAV Demo
kratų partijos centro komitetas 
išmokėjo visas skdlas ir partijos 
centras likęs be skolų. Tuo tar- j 
pu respublikonai, daug. pinigin- J 
gesni negu demokratai, dar turi 
80 milijonų dolerių skolos. Ma
noma, kad prezidentas Reaga
nas netrukus pradės kampaniją 
partijos skoloms mo'kėti. Jis 
yra geras pinigų rinkėjas. Ma
noma, kad jis per pusę metų 
pajėgs skolas išmokėti.

Demokratai skolų neturi, bet 
'Ijų bėdos dar nepasibaigė. Bu

vęs prez. Carteris ir viceprezi
dentas Mondale turėjo teisę sko-

turi pasirašęs susitarimą su par
tijos centru: jeigu jis nepajėgtų 
skolų išmokėti, tai partijos cent
ro komitetas tas skolas sumokės.

KALĖJIME S. LOREN 
: LABAI RAMI

NAPOLIS, Italija. — Sofija 
Loren 1963 metais neįrašė į 
savo pajamų lakštą 180,000 už
dirbtų dolerių. Ji manė, kad 
reikia’ vyro patarimo paklausyti 
ir nereikės tiek daug pinig^ 
mokėti valstybei, t , v :

Už šį nusikaltimą, Sofija Lo- 
fen jaū dvi savaites sėdi Caser- 
tos kalėjime. Pirmomis dieno-

KALENDORIUS

Birželio 4: Pranciškus, Vilū- 
nė, Grėbėja, Aidis, Biržė, 
Strazdas.

1 Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21.
Oria dainiuotas, vilui, Ha,

Prancūzijos prezidentas F. 
Miterandas plačiai išsikal
bėjo su prez. Rcaganu tre
čiadienį, o ketvirtadienį po
sėdžiavo Versalin rūmuose.

ŠUNYS GALI APUOSTYTI 
STUDENTU^

NEW ORLEANS, La.—Lcfui- 
sianos teismas svarstė šunų 
uotsinėjimo.bylą ir nutarė, kad 
policija gali įsivesti į mokyklą 
gerą uoslę turinčius šunis ir 
leisti jiems apuostyti įtariamus 
studentus.

Iki šio meto policija galėjo 
įsinešti narkotikus užuodžian-, 
čitis šunis į ipokyklos kiemą ir 
leisti jiems apuostyti žaidžian
čius vaikus. Rel įstatymas ne
kišdavo įsivesti šunis į mokyk
lą ir apuostyti vaikų. Paskutiniu 
metu narkotikai tiek praplito 
Louisianoje, kad teismas leido 
šunims apuostyti įtariamus vai
kus ir mokyklose.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $350.

Prez. Reaganas išvyko Europos kelionėn su savo 
žmona, Nancy. Paryžiuje jiedu vakar suruošė 

prancūzų politikams vakarą.

KOL

Britų karo jėgos yra apsupu- 
Argentinie- 

čiai būtų galėję prasimušti vie
name kitame fronto ruože, bet 
kur jie dėtųsi prasimušę? Bri
tai kontroliuoja salų vandenis ir 
padanges. Argentiniečiai bus 
priversti pasiduoti nelaisvėn.

Trečiadienį ėjo gana smarkus 
Į pasipriešinimas Trijų Seserų 
kalvose. Argentiniečiai vykusiai 
britams priešinosi, bet vėliau 
buvo priversti mesti ginklus ir 
eiti nelaisvėn, žvalgai paspruko 
į Stanley ir pranešė apie susirė
mimus su britais, bet kiti gy
nėjai pateko nelaisvėn.

Britai mano, kad savaitės bė
gyje visi Stanley srityje esan
tieji argentiniečiai, kiek artile
rijos paspausti, mes ginklus ir 
pasiduos.

Goose Green srityje buvo 
1,200 argentiniečių, jie turėjo 
pakankamą! ginklų, bet jie ga
vo įsakymą nesipriešinti. Kariai 
tada^flirtejo’ ginkhijr ir pasida
vė nelaisvėn, džiaugdamiesi iš-' 
likę gyvi.

STANLEY SRITYJE BRITAI 
IŠKĖLĖ DAUGIAU GINKLŲ

PREMJERĖ THATCHER LAUKS VISĄ SAVAITĘ, 
7,000 ARGENTINOS KARIŲ MES GINKLUS

LONDONAS, Anglija.—Prem-1
jerė Thatcher trečiadienį pa- sios Stanley sritį, 
reiškė, kad britų kard jėgos yra 
apsupusios Falkland salos Stan
ley sritį ir spaudžia Argentinos 
karius iš visų pusių. Britai ga
lėtų pulti Argentinos karius ir 
naikinti svarbiausius jų centrus, 
bėt jie nenori bereikalingų žu-

j dynių. Britai žino, kad Argenti
nos kariai yra palikti be maisto 
ir negali gauti papildomai ka
ro medžiagų. Argentinos lakūnai

| naktį bando pasiekti, bet tai yra 
1 labai sunkus dalykas. Be to, 
Į kasdien jis darosi pavojingesnis, 
j Premjerė Thatcrer pareiškė, 
kad britai gali laukti’ ištisą sa
vaitę, kol pasiduos visi Argen
tinos kariai. Britai nepuola vi
somis turimomis jėgomis, n?s 
nenori didesnio kraujo pralie
jimo. Britai nesitars su Argen
tinos kariuomenės vadais jokiu

} kitu klausiniu, kaip Argentines 
kąrių Falkland salose pasidavi- 

-mth IkL-lfcvi*d>ft;o* britai-būių

KANCLERIS ŽADA APSAUGOTI 
PREZIDENTĄ R. REAGANĄ

— VOKIEČIAI PARODYS VISAM PASAULIU, KAD JIE 
NORI TAIKOS, — PAREIŠKĖ KANCLERIS SPAUDAI

pridėjo, kad Vokietijos saugu
mo organai vis tiek imsis saugu
mo priemonių prezidentui ap
saugoti

Kancleris Schmidt pridėjo, 
kad jis, būdamas Amerikoje, 
grįždavo į viešbutį ir pasižiū
rėdavo filmų, kurie rodydavo, 
kas darėsi Vokietijoje 1930 ir
190-10 melais, kai krašte siautė i šimtmetį 
naciai. j pagal jų

tai neleis

Helmut Schmidt

leidę jiems Organizuotai iš
plaukti iš Stanley srities, b-.t 
Buenos Aires vadai nenorėjo 
tomis sąlygomis pasinaudoti ir 
išvežti savo karius.

Argentinos’ atstovai kreipėsi į 
Jungtinių Tautų gen. sekretorių 
Javier Perez de Cuellar, kad 
britai sutiktų pripažinti tarp 
tautinę komisiją Falkland sa
loms administruoti, kol reikalas 
bus aptartas ir nustatytos suve
reninės Falkland ir kitu salų 
teisės. Britų atstovas Saugumo 
taryboje protestavo ir balsavo 
prieš tarptautinės komisijos pa 
skyrimą Falkland saloms val
dyti. Britai valdė salas pusant
ro šimto metų. Salose gyvens 
britai, valdėsi pagal britų savi 
valdybių

BONA, Vak.^okietija.—Ant
radienį Vokietijoj sprogo šešios 
galingos bombos, padarydamos 
daug žalos vokiečių kareivinėms 
ir dviem chemijds dirbtuvėms. 
Tie sprogdinimai buvo surišti 
su prez. Ronald Reagano kelio
ne į Vak. Vokietiją. Vokiečiai, 
būk, nemėgsta Reagano dėl ga
limo karo, kurį Vokietijai gali 
užtraukti Amerikos karo jėgos.

Kancleris Sęhmidt, norėda
mas apsaugoti- prezidentą nuo" 
pasikėsinimo prieš jo gyvybę, 
padarė tokį pareiškimą:

— Aš užtikrinu, kad prezi
dentui Reaganui jokio pavojaus 
nebus kelionėje į Vokietiją. 
Prezidentui nebus pavojaus, 
nes Vokietijos gyventojai visam 
pasauliui nori parodyti, kad vo
kiečiai yra taikūs žmonės ir nori 
taikos pasaulyje.

Vokiečiai taikūs, bet 
imsis priemonių ’

Baigęs savo pareiškimą apie 
vokiečių taikingumą, kancleris

— Aš didžiuojuosi, kad esu 
priešakyje didelės Vokietijos 
valstybės, kurioje kiekvienas; 
krašto gyventojas gali laisvai j 
pareikšti savo nuomonę.

Vokečiai nustatė, kad šešias! 
bombas praeitą antradienį pa
dėjo “revoliucionierių celė“, su
sidariusi iš Baader - Meinhof 
grupės likučių. Reikia pripažin
ti, kad Vakarų Vokietijoje sau
gumas jau girc’kai sumažino 
prievartos pasireiškimus.

Kancleris priminė, kad 
Amerikoje neramu. “Kai 
vykstu į Washingtona, tai
pasiimu savo apsaugos vyrus, 
nes ir Washingtone, viešbutyje, 
gali paleisti kulką į nugarą“, — 
pasakė kancleris.

Jis baigė tvirtinimą, pažy
mėdamas, kad paskutinių dienų 
statistika ir apklausinėjimas ro
do. kad 80% Vokietijos gyven
tojų nori dirbti kartu su Ame
rika ir siekti taikos pasaulyje.

ir 
aš 
aš

— Vyriausybė apgailestauja, 
kad kubiečiai ir dalis vietna
miečių tremtinių prisidėjo prie 
narkotikų pardavimo. Narkoti
kai platinami ir tarp vaikų.

įstatymus ir ištisą 
savo reikalus tvarko 
pačių nutarimus. Bri- 
tarptaulinei koYnisijai

kištis į Falkland salas.

KINIJA IŠLEIS ŠNIPI-
NĖJUSIĄ STUDENTĘ 7-

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė sutiko išleisti kalėjime sė
dinėti 28 metų Lisą Weichser. 
Ją išleis su sąlyga, kad tuojau 
išvažiuotų iš Kinijos ir jon nie
kad nebegrįžtų. »

Kiniečiai nuslalė, kad ji pa
vogė valstybines paslaptis, bet 
Kinijos įstatymai vyriausybei 
leidžia nepasakyti, kokias pa
slaptis ji nunešė. Studentė mo
kėsi Denver universitete. Kinie
čiai išleis studentę iš kalėjimo 
ketvirtadienio vakare, kad ji ga
lėtų penktadienio rytą išskristi.

Senatorius Howard Baker, 
besilankydamas Kinijoje, pa
reiškė. k:d studentės laisvė 
buvo didelis jo rūpestis.

■W'

Prezidentas Rcaganas, paposėdžiavęs su prancūzų atsto
vais Versalio rūmuose, apžiūrėjo įdomesnes Pran

cūzijos sdstinės vietas. .



DIVORSUI PRIEŽASTIS

Dabar nusiminę klevai

ir dabar.
šakotas charakte-

Algirdas Gustaitis 
(Iš Lietuvių Dienos)

PASSBOOK 
SAVINGS... te wty to

see us for 
financing
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nebuvo lengvą atvaizduoti šią 
vaidina Dainty June i daugiapusę, legendarinę moterį.

r, S . ».<

žavėjo žiūrovus. Mirė

Jūratė vaizduoja Mae West 
tarp 17 ir 50 .‘pietų. Jau pirmu 

aidino įvairiose tele- pasirodymu scenoje ir dainavi
mu Jūratė Įtikinančiai ir magiš
kai patraukia žiūrovą. Stebina 
Įtikinančiais mostais, balso tem-

Teisrne svarstoma perskyrų 
byla, kurią užvedė žmona.

v — Pastarųjų 10 metų bėgyje 
kiekvieną šeštadienį turėjau nu
plauti jam pečius.

— Ar tamsta manai, kad tai 
yra rimtas pagrindas divorsui? 
—paklausia teisėjas.

— Ne, bet jau per ištisą mė
nesį jo pečiai šeštadieniais būna 
.švarūs. . .

Gyd. Algirdas Statkevičius 
(1962.VIII. 23)

KAUNO KAPUOSE

Romo Kalantos Suliepsnojimo Dešimtmečiui 
(Tęsinys)

109. PRISPAUDĖJAMS
?N^uįfeįi^^čiį;rtetrasfeiklt rifirtųni 
Siridyje mari ugnis amžina.
Idealai šventi mane kviečia pirmyn; 
Nebaisi man kapų nežinia.

DViUJAlMTOJO AMŽIAUS PABAIGOS 
LIETUVIŲ KAMIKADZĖS

33. PRANAŠYSTĖ
Tie kur gims gal rytoj 
Stos j šventąjį karą už laisvę.
Juos vėl šaudys, apkaltins, išjuoks ir nuteis 
Jų nerimstantį kraują išlaistys...

Kils j U **Č
atvaizduoti.

iMurtu su Ann Jillian šiame 
fflme vaidina: James Brolin,l 
Piper Laurie, Rody McDowell 
ir Chuck McCann.

Ann JUlian veidas jau Ubai 
papuošė virbelį Jūrafės Į pažlsUmas amerikiečiams, nes 

daug kartų dalyvavo pasikalbė
jimų programose pas Johnny 
Carson. Merv Griffin, John Da
vidson, Mike Douglas, Lee Leo
nard, Enleftainment Tonight, 
Good Morning America, šias 
programas stebi milijonai žino
mų Jūratė yra puikus pavyzdys, 
kaip viena mergaitė gali pagar
sėti Lietuvą milijonams. Į

Lietuviška spauda irgi nėsi-l 
gaili vietos Jūratei jau nuo 1959 ‘ 
m. Daug kur rašyta: Vienybėje,Į 
Drauge, Nepriklausomoj Lietu- j 
voj. Mūsų Lietuvoj, Lietuviui 
Dienose, Lietuviai Amerikos ( 
Vakaruose, Naujienose, Laisvo-* 
joj Lietuvoj... Daug pasikal- j 
bėrimų jrekorduota ir perduota 
per lietuviškas radijo valandėles 
— Chicagoje, New Yorke, Los 
Angeles.

Jūratė visuomet ir visur pa
sisako esanti lietuvaitė, mėgsta 
susitikti su lietuviais. Ji ir jos 
brolis Benito priklauso Neoli- 
tuanų korporacijai. Motina —| 
buvo Romuvos Vaidilute. j

Mums telieka džiaugtis ir di- j 
džiuotis ir gerbti šią talentingą Į 
lietuvaitę, kuri tiek išgarsino 
lietuvius.

- Gyd. Algirdas Statkevičius
L LIETUVAI
Tarp kruvinų dienų, tarp keiksmo ir maldų 
Aš vien dėl Tavęs gyventi noriu, 
Kad amžių kryžkelėje ateities vardu 
Tarnaučiau Tau pirmuoju savanoriu.

Osetrovo, 195.)

-Hazel 
Ben Casey, “F' 
Color”, “Off We Go”, “The Love į Taip 
Boat”. “The Doc Ševėrinsen į dar geresnė 
Show”, “America at Play”. ’ T-

Turėjo daug pasirodymu tea-j 
truose — Words and Music —’ 
Pasadena, Guess What Happen
ed on the Way to Foram — Los 
Angeles, Music Center, Anni
versary Waltz. Daug vaidino ir 
šoko naktiniuose klubuose: Las ( 
Vėgas, San Francisco, Puerto j 
Rico, Les Angeles. Reno, Cin-I 
rinnati. Užsienyje: Anglijoje —j 
Londone, Birmingham, Leices-j 
tėf. Liverpool. Edirburg; Aust-, 
"aliioje — Melbourne.

Daugiausia Jūratės vaidą iš
kėlė jos vaidmuo, atliktas ‘Sugar . 
Babes’, kur ji vaidino su Mickey | 
Rooney ir Ann Miller.

Jūratės vaidyba, dainavimas 
:r šokis atkreipė dėmėsi visų di
džiųjų teatro kritikų.-New Yor- 
ko ‘Daily News”. “The Newl 
York Times”, “New York Post”,

SMOKEY
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svečių knygos sąrašą gavau pri
sisegti ženklą su mano pavarde 
data ir laiku.

Palieku^ mašiną ir einu į stu- 
di*as, kur turiu pasikalbėjimą) 
su malonia, gražia ir plačiai ži
noma televizijos ir filmų aktore 
Jūrate Nausėdaite, dabar Ann 
Ji than.

Studijoje šiuo metu vyksta 
filmavimas: sklaidosi dirbtinė 
migla, girdėti dainavimas. Fil
muojama pavyzdinė filmą (pi- 
lot>, — pirmoji filmą, pagal ku
rią bus daromi visi kiti epizo
dai, rodomi per televiziją.

Girdėtas dainavimas tai pa
grindinė daina, kuria prasidės 
kiekvienas epizodas. Jūratė šiai 
dainai -duoda daug spalvos ir ši
limos. Šiame filme vaizduojama^ 
lietuvė moteris su savo dviem 
dukterim, gyvenanti Amerikoje. 
Pagrindinį vaidmenį vaidina Jū
ratė, jos seserį — Candy Azzara. ( 
motiną — Rae Allen, jos “bosą” |
— Caesar Romero. Servų pava- • 
dinimas “Rainbow Girl”, lietu
viškai (nevisai tiksliai) būtų 
“Vaivorykšiės mergaitė”.

Filmavimas baigėsi. Jūratė 
ateina, nuoširdžiai pasisveiki- 
ram ir einam į jai skirtą kam
barį pasikalbėjimui — interviu.» 
Mudu kalbamės lietuviškai- Čia 
visi žino, kad ji lietuvaitė, visk 
jai malonūs, paslaugūs. Pasikal
bėjimo metu nemažai tniokymu 
iš visokiausiais reikalais ateinan
čių žmonių. Bet. nežiūrint to. 
mūsų pasikalbėjimas vyko to
liau, ir Jūratė man papasakojo 
savo gyvenimo istoriją.
- Jūratė pradėjo dainuoti maž
daug trejų metų, imitavo tele- 
vizkoje girdėtas dainas ir jude
sius, dainavo pati sau. Jai patiko

žvaigždėmis Rosalind tą filmą, Ann Jillian vaidmenį 
taip gerai atliko, kad niekas ki-

KAIP OŠIA KLEVAI! ČIA RIMTIS VIEŠPATAVO 
DEŠIMTMEČIAI VIRTINE BĖGO.

ČIA POILSIUI GRĮŽO Į AMŽINĄ NAMĄ 
PAVARGĘ TETULĖS IR DĖDĖS.

Nežinomas karžygis poilsį radęs 
už laisvę ir tiesą kovojęs, 
apgynęs tėvynę nuo priespaudos, bado, 
ramiai, užtarnautai miegojo.

*The Hollywood Reporterį — 
viii labai palankiai įvertino jos 
gabumus ir Ubai šiltai atsiliepė.

Televizijos serijos “It’s A 
Living” dayė progos pasiekti 

žiūrovų marę.
TV žurnalas, skaitoma* beveik 

v’sir.
r»i»o*rauką įr id ėjo poros pusla
pių pasikalbėjimą, suminėdami 
vn tėvais iš Lięhivo*? pribėgusius 
nun ru n. “Hollywood Stud’O 
Murzine** rašo: ‘The New 
Blond ^ensntiGn . . .” Filmų re- 
ŽAsierftis Mervyn LcRoy pasisa
kė. kid pOr 54 savo režisavimo 
melus nesutiko didesnio talento 
ir< Ann JuJlian.

Paskutiniu metu amerikiečių 
mid* vnantin^pi dau<? dėmesio 

sk’rh Aon Jullian. deda daug 
nuotraukų, pasikalbėjimų ir 
smulkmenų iš jos gyvenimo: 
“People”, “Los Angeles Times”, 
“US” Los Angeles “Herald Ex
aminer”, "Valley News”, “The 
San Antonio Light”, jau neskai
tant “Esquire”, “Star”. Ypatin
gai dabar pasipylė žinios apie 
Ann Jillian. 4rMae West” filmo 
išleidimo proga, kur Jūratė vai
dina pagrindine rolę — Mae 
West. ;‘

Aktorė, rašytoja Mae West 
buvo labai pdpuhari amerikie
čių tarpe, populia 
Mae 
ris: nuo pš 
venimą veda ne pagal taisykles 
ar papročius, bet pagal Mae 
West . - .Ji kaip artistė-aktorė, 
garsėjo, atsidūrė kalėjime, vėl 

tesėjimas, atvėrė jai duris J kilo
i filmo ir televizijos pasaulį. 1980 metais, būdama 87 metų. 

Walt Disney filme “Babes in Po jos mirties jos populiarumas 
Toy land”, būdama tik 10 metų, dar labiau oakilo. Pasidarė tie- 
gavo gerą vaidmenį Bo Peep 
Toliau, 124įos metų šokii, dai
nuoja ir ’
rolę f .lme “Gypsy”, kartu su ži-j pagal direktorius, režisavusius 
nomomis
Russel, Karl Malden ir Natalie
Wood, kuri po filmavimo pado- tas jai negali prilygti 
vanojo Jūratei auksinę apyran-j 
kę su įrašu. į

.Toliau
-prQgraxnose^, “Kcįak” 

Chrysler Teatre, 
Partridge Family”

Disney World of bru, taip panašiu į Mae West, 
ir pagaĮyoįi, kad Jūratė

> artistė už Mae West.
Iš pradžių galvojau, kad 

netiksiu Mae West rolei, nes 
esu visa galva už ją aukštesnė, 
daug plonesnė, — sakosi Jūrate. 
(Šiai rolei ji pridėjo 22 svarus, 
kuriuos vėl numetė). — Daug 
tyrinėjau, studijavau, skaičiau 
apie Mae WesU Daug kartų žiū
rėjau job filmus, klausiausi jos 
plokštelių, skąičiau jos pasikal
bėjimus, jos autobiografiją, kal
bėjausi su žmonėmis, kurie ją 
gerai pažinojo it galėjo charak
terizuoti ją. Suradau daug nau
jų duomenų, iki šiol plačiau ne
žinomų, neskelbtų. Filme dai
nuoju jos klasikinę dairią “Fran* 
kie and Johnny \

— Ar sunku buvo dainuoti, 
oakeisti tembrą. įsijausti į Mae 
West, sultingą stilių?

— Visai ne. — atsako Jūratė. 
— Kadangi aš esu lietuvaitė, 
kalbu be anghį dar ir lietuvių 
kalba, tai tas gadeda ausų, bal
so kultūrai. BęetO. mano tikslas, 
kad žiūrovai, po keletos minu
čių, įtikėtu veiksmu, matytų

Pravažiavę uniformuotas siu- Lucille Ball, Cary Grant, James 
dijų sargybas, kur patikrinus Cagney. Mėgo lengvus romansi- 

nius filmus, tokius, kuriuos visa 
šeima gali žiūrėti.

Jos palinkimą šokt, dainuoti 
ir vaidinti pastebėjo jos mylima 
motina ir drąsino Jūratę nenu- 
mesti šių talentų. Tėvelis abe- 
ojo, nes žinojo, kokie sunkumai 
užpuls, pakliuvus į filmų pa
saulį. Siūlė būti sekretore ar 
dekoratore.

Jūratė nepasirinko nė vienos 
iš tų profesijų, bet ^vajojp apie 
vaidybos karjerą. Mokykloje 
buvo labai gera mokinė. Kuo 
daugiau mokėsi, tuo labiau ži
no/o, kad ji bus artistė, ir tik 
gera artistė. Studijavo lotynų. 
Ispanų ir prancūzų kalbas. Na
muose kalbėjo- tik lietuviškai. 
Savo , kalbą ji mėgsta, jos ^nepa
miršo. nors labai nedaug progų 
teturi kalbėti lietuviškai —-visą 
laiką praleidžia tarp angliškai 
kalbančių.

Jūratė gimė 1950 m. sausio 29 
dieną Cambridge, Mass. Juozo 
ir Margaritos Nausėdų šeimoje. 
Tėvams persikėlus į Los Ange- 
’es, Jūratė pradėjo mokytis ba- 
!cto,muzikos, dainavimo. Įvairių 
šokiu meno/(modernaus baleto, 
klasikinio baleto, džazo ir “tap- 
dancing”) mokėsi 14 metų. Kaip 
išskirtinai* gabi' gavo visą eilę 
stipendiių teatro meno studi
joms gilinti.

Jūratė — blondinė, aukšta (5 
pėdų ir 8 inčių). liekna, labai 
g'ažics išvaizdos, maloni, šilta 
Turi plataus diapozono (net tri
jų oktavų) balsą nuo Vaikystės. 
Vedusi. Vyras — buvęs Chiea- 

policros seržantas Andrew 
Murcia; jis yra vyriausia jos re- 
klamcs ralv?.. Gxvena Sherman 
Oaks. Visur pažymi savo lietu
višką kilmę.

,, . ' ..

Jos napaprastas įvairumas 
vaidyboje, dainavime, įvairių 
stilių šokiuose, greitai persi-: 
imama vaidyba, graži išvaizda, 
įgimtas patrauklumas ir, ypač i 
neatlaidus darbas bei duoto žo- j 
džio j čia.aš, tarp klajonių minutei sustojęs, 

pagarbiai nulengdavau galvų.
Čia mokiaus gyvent, mylėt, aukotis, 
pažint laiko dvasią ir spalvą.

Čia kapo vis ieškau sesers mylimos 
(Nužudė ją čia okupantai).
Alsavo laisvai čia dvasia Lietuyp8l)>z^.J^' 
Sutraukusi priespaūdoM pančius.

Čia Darius - Girėnas, čia mano mama 
klevų užliūliuoti miegojo...

j Tyla viešpatavo didinga, šventa, — 
t ramybė ir tujos bujojo.

Jauni savanoriai — skaistved^jąi neramūs, 
t švinu grobikus išlydėję

. j Įsakę mums amžiais budėti ir dirbti 
ir vaikščiot vien Laisvės Alėja.

j! Ne kartą sunkiose dabarties kovose 
beblaškomi svetimo vėjo,

/širdim pakilia ir dvasia neramia 
čia minios lyg mūras stovėjo.

z Ir giesmę pakeisdavo žodžiai Kudirkos:
“Šviesa ir tiesa mus telydi...
“Marija, išgelbėk nuo priešo baisaus...
“Te laisvė, vienybė težydi...

Tie akmenys, antkapiai, kryžiai, paminklai, 
lyg seno vaidilos giesmė, 
lyg viešas, baisus nesučiuopiamas ginklas,

. senolių gyvoji versmė.
Tautos išdavikams, tai peilis širdy, 
ištverti, pakelt negalėjo, — 
išgriovė, išdraskė, išniekino tai, 
kas — LAIVĖS DIENŲ EPOPĖJA!...

Dabar okupantų vaikai per dienas 
keiksmus čia ir akmenis svaido... 
Išplėšta šventovė... Užgauta siela...

'Išniekintas protėvių aidas.
Kur buvo muziejus paveikslų senųjų, 
Kur aisčių širdis šiandieną plaka 
Lyg kūjis
Vergijon vingiuojantis takas.

— —— c—
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Prieš leisdamiesi j visątą, tu- susitraukiant. Visiems atrodytų 
rime susipažinti su mūsų galak- kad jie yra centre ir kad kiti
tika. Paiikšč'ų tako galaktika prie jo artėja. Tikrenybėje, ru- 
yro milžiniška, žvaigždžių skai- tūlio paviršiuje centro! nėra, 
čius joje JT!(šimtas penkiasde-^ 
šimt milijardų. Jos skersmuo 
yra trs<iešimf 'tūkstančių pc 
(parseku). Saulė yra 10.000 pc 
nuo galaktikos centro] ir penkio
lika pc nuo jos paviršiaus. Ta 
galaktika yra spiralinio pavida
lo. žvaigždžių nuotolis viėpcs 
nuo kilos atitinka kaip smeigtu
ko galvutė kad batų nuo 10 l.'gi 
100 km.. ’

Vilnas pc (parsek), apvali
ntais skaičiais imant, yra tris- 
sešimt vienas bilijonas (vokiš
kų). kilometrų. ... į

Visatoje galaktikų dviejų mi
lijardų šviesos metų nuotolyje 
yra keletas šimtų milijonų.

Paukščių tako ir kitų apie de
šimt tolimesnių ir didesnių ga
laktikų sudaro lokalinę galakti
kų grupę. Prie tos grupės pri
klauso net ir be žiūronų mato-' 
ma Andromedo galaktika, Jturi 
yra nutolusi milijoną ir penkis 
šįmtus tūkstančių šviesos metų. 
Yra galaktikų spiečiai, kurie 
susideda iš šimtų galaktikų. 
Vargo spiečius susideda iš trijų> 
tūkstančių arti viena kitos ga
laktikų.

šviesos metai nėra laiko, bet 
ilgio matas, šviesos,, greitis, yra 
30().0()() km per sekundę, švie
sos metą sudaro apie devynis įr 
pusę trilijonų (amerikonišku) 
kilometrų. j : ę .. .
Į Galaktikų yra įvairių pavida

lų: rutulio, elipsės, spiralės ir 
lęitikiųj Daugiausia yrą spiraK-- 
rifu.

j Šių dienų .teleskopais tegalL 
ma matyti ligi dviejų milijardų 
šviesos metų nutolusias . galak
tikas. Tolimesnės galaktikos ast
ronomams nebeprieinamos.

. X, ‘ * S 'V P "'*■ ' >f *4t i ' ž ■ .; Visatos pavidalas " '*

< Visata^ yra beribč,- bet Tiėra 
begalinė. Kad geriau suprasti

Toks pat vaizdas gaunas ir 
visatą setbint Jpigu ga- Į 
Taktikoje žvaigždės pradėtų vie
na nuo kitos tolti, tai mums ai-’ 
rodytų, kad saulė lieka vietoje, * 
o tik kitos žvaigždės nuo mūsų 
tolsta ir atrodytų, kad m:s esą.- * 
me centrė. • I

: Visata mums neįsivaizduoja
ma. Tik tiek galima daleisti, I 
kad ji .nėra- begalinė, bet kut 
yra jos dentras, tai fikcija.

Pagal įanšteino teoriją, visa
tos pavidalas kol kas lieka nęy 
žinomas. Gal būt, galima būtų 
nustatyti, jeigu '.gravitacijos, 
elektros ir magneto Taukai, ku
rie yra išreiškiami identiško
mis formulomis, būtų sugalvota 
visiems laukams viena bendra 
formula, ir jeigu apskaičiavi-’ 
mams būtų panaudotos pen
kios, ar net šešios dimensijos 1̂

Dabar mes tenaudojame tik 
keturias dimensijas.

Ar kada nors kas tą uždavinį < 
išspręs, sunku įsivaizduoti. I

l U
Visatos ekspansija

De Sitter (1878-1934) nurodė, 
kad visatoje'*galaktikoš nebūna 
vietoje, jos juda. Dėl tos prie
žasties visata dabar plečiasi, o 
kada nors pradės glaustis. Ple-. 
čiąntįsį galaktika nuo galakti
kos, arba galaktikų grupės nito 
grupių, tolsta.

Jeigu visata pulsuoja, tai tik 
kokios., pors jėgos veikiama.; 
Tam klausimui išspręsti' yra ke
letas prielaidų. Imama visatos 
pradžia. Dabartiniame visatos 
lauke’ energijai ir masei susi
koncentravus, įvyko ekspliozija. 

< Pagal Gamovv teoriją, visatos 
pradinė būsena turėjusi atomo 
branduolio tanką, t.y. 150 mili
jonų turėjo sverti kubinis cen
timetras ir temperatūra buvusi 

_ ___ „  ~-r___  -vienas miijardas laipsnių Celsi-; 
visatą, kuri yra trijų dimensijų (jaus. Tokioje temperatūroje dūl 
(matavimų)^ duodami palygi
nimai su dviejų dimensijų ru-.. 
tūlio paviršiami.’ Rutulio pavir
šius yra beribis,, bet1 jo plotas 
surandamas. Tačiau rutulio pa
viršiuje -neg-ali-ma nustatyti 
centro. ''________ ’______ :

Daleiskime, kad mūsų žemė
- -. ■ it” . 7 ■' *'

būtų guminis rutulys. Jei ant jo, 
paviršiaus būtų; pąstatyĮį < bet; 
kokiame nuotolyje/ stebėtojai- 
tas rutulys imtiĄ.plėstis^ tai yi?i 
stebėtojai vienas; nuo kito pra
dėtų tolti. Kiekvienam stebėto- 
jm. atrodytų, kad jis stovi vieto
je, o tik kiti nuo jo tolsta. Toks 
■pdkts vaizdas būtų, ir rutuliui ■

Krazauskas. Siekimas” (grafika)

PANEMUNĖS SUKILĖLIU
MALŠINIMAS

1920 m. vasario 22-23 d.d. Pane
munės, Kauno miesto, kai kurių 
kariuomenės dalių sukilimas.

ANTANAS ŠUKYS

Gal savaitę prieš sukilimą į 
p.p. I bataliono kuopas pra-

! dėjo ateiti iš II atsargos batąlio- 
k j no po kelis kareivius, neva ieš- 

i kodami pažįstamų. Tačiau, ne
radę pažįstamų, tuojau užmeg
zdavo pašnekesį apie vargstantį

kareivį. Kadangi 6 p.p. I bata
lionas, jjuo’ Ji'ezno kautynių* 
1919 m. jlasario jnėn., kareivi
nėje bov^c negyveno, visą laiką 
buvo fronte, tai pašnekovo pa
klausdavo, kuriuose mūšiuose ir 
>u kuriuo priešu teko kautis. 
Atsakymas ’ būdavo, kad mū
šiuose nedalyvavęs. Mūsiškiai 
pašnekovus tuojau siųsdavo į

nyba, malda, himnas ir — gulti. 
Tik spėjo kuopa atsigulti, palei 
mūsų kuopos kareivinės langus 
buvo paleista kulkosvaidžio ug
nis. Padaviau komandą stot prje 
šautuvų; kareiviai tik su balti
niais sustojo prie šautuvų. 20 
kareivių vienmarškinių pasta
čiau prie vienų durų ir 20 prie 
kitų durų su parengtais šautu
vais- Kitiems įsakiau skubiai 
rengtis, kad pakeistų stovinčius 
prie durų.

Tuojau atbėgo kuopos vadas

jų grupės; vienčs iluo kilų visą 
laiką tolsta. Bef kada nots pra
dės vėl suartėti, grįždamos prie 
visatos centro. Galaktikos grįš 

(prie centro ne atįįal -tūd-'fiačiii 
keliu, bet susimes iš kitos pu
sės. Tada galaktikos ir'žvaigž
dės susilies į vieną rnsįę jl^^ra- 
nyks visata. Bet paga^uIarribw 
teoriją, ji vėl išsivystys. . 7

Gal kada norsj;mokslininkai 
ir sugebės apskaičiuoti visatos 
amžių, kai visata nustoš.-.plėstis ’ 
ir pradės ^lai^tjs^.. . ' L

Kas nori plačiau, gali fizikos 
moksle rasti. i

Tuojau dauguma jų ėmė bėgti 
šalin. Kalbėtojas šaukė, kad ne
bėgtų,.. nes nešaus, nešaus. Ta
čiau, niekas to kalbėtojo nebe
klausė ir greitai visi dingo nuo 
gatvės. Tada nudūlino fr pats 
kalbėtojas. Tuo ‘ mėtų abidvi 6 
p.p. kuopos pasitraukė nuo gat
vės an į šaligatvio ir leido suki
lėliams sugrjiti į Panemunę-

Šukijėliams nuėjus į Panepiu- 
nę. į fhūsų batalioną atvažiavo 
visa vyriausybė: Krašto?Apsau- 
gos minis toris Merkys, Kariuo
menės vadas^ gen. Liatuką? ir 
daug kitų. <^isi vaikščiojo po 
kuopas ir kalbejosi .su kareiviais. 
Užgyrė mūsų laikyseną; kad iš
silaikėme Šaltai-ir nepraliejorr.e 
savųjų kraujo.

Tuo metu atvažiavo keli šar
vuočiai, bet tik su vadais, be 
įgulų. Iš 6 p.p. kulkosvaidžių 
kuopos paėmė kulkosvaidinin
kus ir išvažiavo į Kauną. Kiek 
pabuvoję, vyriausybės pareigū
nai irgi išvažiavo į Kauną, o Ka
riuomenės vadas Liatukas išva- 
žiąvo j Panemunę pas sukilėlius 
ir

Išžvalgę už arklidžių visą pane
munę is nesusidųrę su sukilė
liais, grįžome į kuopą.

Vasario 22 d- iš ryto pranešė < 
iš 8 p.p.' kad 8-tas pulkas ne
prisideda nei prie vienų, „ nei 
prie kitų ir kuopos, susitarę tarp 
savęs, pastatė sargybas prie du
rų, kad niekas neišeitų. Prane
šė, kad 8 p.p. nuėmė lauko sar
gybą nuo Panemunės tilto, ku
rią jie ten neše. 6 p p. bataliono 
vadas perėjo per kuopas is įsakė 
pasiruošti galimiems netikėtu
mams. Tuojau buvo Išduoti kuo
pai papildomai šoviniai ir ranki
nės granatos.

Bataliono vadas man įsakė 
gatvę ir stebėti judėjimą. 

Stoviu prie kareivinių kampo ir 
stebiu kas vyksta gatvėje. Pra
nešu, kad sukilėlių vora žy-\ 
giuoja per tiltą iš Panemunės. 
Bataliono vadas čia pat už durų. 
Priešakinė sauga priartėjo prie 
mūsų kareivinių ir sustojo. 
Klausiu kodėl sustojot, sako, 
pranešė iš voros, kad reikia pa
lūkėti, kol prisijungs Elektro
technikos batalionas.

Sakau, tai daug čia jūs žy
giuoja, ir koks jūsų tikslas. “Pa
keisti valdžią”, sako. UO naują 
ąr jau turit?” “Taip, čia žygiu jo
ja kartu5*. Iš voros praneša, kad 
gali eiti tolyn.

Viską pranešu ■ bataliono va
dui. Jis tuojau paruošia 1-ą ir 
2-rą kuopas. 1-ma kuopa pro ga
lines duris, 2-ra kuopa pro vidu
rines dūris, j tarpą žygiuojančių 
batalionuų.

Trina kuopa stojo prieš Elek
trotechnikos. batalioną, skersai 
visą.gatvę, nuo vienų kareivinių 
iki kitų. 2-ra kuopą iš užpakalio 
Į1 atsargos • batalionui. Koman
da’: “Būrių voronl” Kai 2-ra 
kuopa užtaisė šautuvus, iš at
sargos batalipjo gatvėje liko , tik 
kulkosvaidžių vežimai. Išsigan
dę užtaisomų šautuvų, visi su
lindo į skersgatvius; ir užkam
pius-.
į Elektrotechnikos- - batalionas, 
sulaikytas, pradėjo mitingą. Ba
taliono vadas man įsakė nueiti 
ir jiems pasakyti, kad tuojau iš
siskirstytų, nes priešingu atveju 
būS; atidaryta ugnis.

Nuėjęs paprašiau dėmesio, bet. 
kalbėtojas-net nepasisuko į ma
ne. “Prašau dėmesio”, pakarto- 

tą-ip garsiai,' kad aidas nu-j 
skambėjo per Šančius; Tada kal- 
bėtoįjas- pasisuko ir paklausė, ką 
noriu j^sakytu Sakau,- kareiviai 
pralieję fJčradjąį ųz Tėvenę, rei- 
kllaūja, kar^. išsisku-stytumėt; 
priešingai, • bus atidengi ugnis.

i

■frontą pauostyti .parako. ir pa- Itn BaniuIis.ir už minutė^-ld- 
tos, atėjo batalioni vadas kpt. K. 
Mackevičius, i. Bataliono • vadas, 
perėjo per mūsų kuopą ir nuėjo. 
Į kitas ..kuopas. Kuopos , vadas 
pasiuntė 7 kareivių žvalgybą j 
arklides, patikrinti ar ten viskas 
tvarkoj., Žvalgai nuėję į užsiė
mimų-aikštės vidurį, pateko į 
sukilėlių vilnį, buvo sulaikyti, 
nuginkluoti ir sugrįžo į -kuopą. 
Kuopos vadas man įsakę paimti 
vieną būrį , ir sunkųjį kulkos
vaidį, .vykti kįir išsidėstę suki
lėliai, ir juos -js ten pašalinti.

V y kome.kauty nių paren gty j e, 
tačiau sukilėlių jau neberadome, 
buvo' pasitraukę. .’Pasiekėme ar
klides, :ten buvo yį^kas tvarkoj.

būti apkasuose, “jai tada galėsit 
šnekėti apie kareivio vargus”. 
Ir taip išjuokti agitatoriąi grįž
davo į savo dalinį.

Vasario 21 d. vakarę į 1-ą 
kuopą tokių agitatorių atėjo gal 
20; ar daugiau ir'maišėsi po. visą 
kuopą. Atėjo patikrinimo laikas, 
paprašiau svečius eiti namo, nes 
būvo patikrinin^s,: svečiai jprj^j 
žinosi ir sakė šiandien patikrinį 
mo jau niekur nėra. Budinčiam 
skyrininkui įsakiau .taip sutva- 
kyti, kad per 10 minučių nebūtų 
kuopoj nei vieho'svetimo karei- 
yū>. < >'* ■ A -s d

Patikrinimas praėjo kaip kas 
dieną: paskirta ryt dienaij tar- 
,**4 *’ r- • • - v M

y

! t-

TeL 476-2206
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I-Tjr: 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

^autorius,
paruošė; ^jlįar]B’;irfi^paus4įno geriausią

1 &ičag<$h lietuvių isteriją

didelio terminio judėjimo ne
galėjo tuojau, susidaryti atomai; 
Bet atsipalaiduojant nuo tokio 
milžiniško slėgimo, įvyko eks- 
pliozijėj Po ekspliozijos staigiai 
masė j'atvėso ir tada protonai; 
neutronai ir elektronai susikorė 

, centravę sudarė atomus, i 
: Atomams susikoncentruojantį 
susidarė žvaigždės. >Tos žvaigž- 
(Jėš- lūsimėtė į galaktika s, ir į į 
galaktikų,, grupes, kurios tolsta' 
iiūėĄiisaĮos centro. : U \ J ; ,-i^

Visatoje niekas nejuda tie
siai, ar lygiagrečiai, bet vyksta 
tik lenktomis linijomis.1 Todėl 
visatai plečiantis, galaktikos, ar

Aleksas Ambrose,

Minkšti .viršebai. ; .vi . , Kama $15. 
~ '■ : Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
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2608 West 6?th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787.
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Cosmos Parcels Express Corp. 
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Atdara HoHadienlate find

• V

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, Bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti. *.

JūAn* |25. Kieti viršeliai. Paltu 12.

ten buvo areštuotas. i
(Iš Kario) 

j(Bus daugiau)

NEŽINO KUR JAM 
SPAUDŽIA *

Garsus senovės istorikas Plu- 
tarchas pasakoja apie vieną ro
mėną, kuris persiskyrė su. savo 
žmoną. Jo draugai labai stebė
josi iš to ir visą kaltę vertė jam. 
žmona buvusi graži, meili ir iš
mintinga. • .

Tuomet romėnas ištiesė koją 
sų nauju batu ir sako draugams:

— Tiesą, kad batas gražūs ir 
gražiai .padarytas, bet ar jūs 
galite žinoti, kur jis man spau
džia?

i :=7j.
WISE

i
OfBrtMetfpooitit x 
wi gtsouna. >

IJTERATCRAiį--. lietuvių literattfres, meno fr mokrid 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrią, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus fr Vt 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis fr 
M. K. Čiurlionio, M. SDeikio, V. Kašubas, A. Rakštelės fr A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik ?3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos fr tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei Jų istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja <2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

įdomiai parriyta liudija apie Ryfprūrius, remiantis Pakalnė* h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs Hekvienam 
HetuvluL Eddfnys fllTustruotaa Motrankomia, pabaigoje duodam* 
vitdvar'džiŲ pavadinimai ir Jų vertiniai J vokiečių kalbų. Labai 
nančtinfloje 335 pnsL knygoje yra Rytprūsių Jemtiapfc. Kaina H.

f KJ EAUMtS L1MJL telytojo* Petronėlė* Orinfaltė* afrj» 
minimai ir mintys apie aamenis fr vietas n'eprfk. Lietuvoje ir pfr. 
m airiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga tori 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik *3. -'Wlffltaf

'• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupta** 
tai fr klaidingai interpretuojamas gyvenime fr politikoje; tik m 

, Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr poe* 
‘ riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui Žmogaus teiaca.

Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6. <

"W B At I R1N®S NOV fcLKS, 5L ZooČenko karyba, J, Valalfie

Knyfot gaunamai Ntojlenme, I7W So. Habfrd St, CMcaga

t — NauJlanoa, ą, m Friday, Jub« 4, IMS
• * s ;* ‘ t.«i ;
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Frontininkai kovą pradėjo 
ne tame fronte

Fronto bičiuliai ir vyriausieji Frbnto vddai ir vėl 
kovą pradėjo ne tame fronte. Jie tai padarė ne pirmą 
kartą. Lietuvoje didžiausiu krašto priešu buvo Į lietuviš
kas organizacijas besiskverbia maskviniai, 6 frontinin
kai vedė žūtbūtinę kovą su lietuviais krikščionimis de
mokratais.

Amerikoje jiems pavyko pagrobti lietuvių katalikų 
spaudą, o su šios pagalba bandė valdyti Amerikos kata
likų kišenes, šioje srityje jie daug laimėjo, bet visiems 
Amerikos lietuviams vadovauti nepajėgė. Jie buvo Įsiti
kinę, kad, pajėgs sudaryti vieną .Bendrūomenę, bet jiems 
nepavyko visų lietuviu i tą. Bendruomenę suvaryti. Dido
ka dalis atsisakė frontininkų klausyti.' ■ ■

Didelė Amerikos lietuvių dauguma lietuvių tautos 
priešais laikė ir laiko rusus, susiorganizavusius į komu
nistų partiją. Jie pirma pavergė rusų tautą, o vėliau 
pavergė ir lietuvių tautą, jos valstybę.

Amerikoje didžiausiu ne tik Amerikos, bet ir Ame
rikos lietuvių daugumos priešu laikomas rusiškas komu
nizmas su .visa jo Įvesta sistema, tuo tarpu Aniėfikoš 
frontininkai didžiausiu priešu škdfto nė rusus, bet vd- 
kiečiūs; Visą savo energiją Fronto bičiuliai nukreipė nė 
prieš gausius Amerikos priešus, bet prieš Amerikos vo
kiečių konsulatus.

Juozas Kojelis, pats plepiausias lietuvių frontininkų 
vadas, ilgus metus ruošęs rezoliucijas Amerikos Kongre
sui, bet nė vienos rezoliucijos nepajėgęs pravesti, šiomis 
dienomis Drauge parašė naują straipsni, kuriame svar
biausioji frontininkų veiklos pozicija šitaip skamba:

“Pavergtų lietuvių, latvių ir ėstų pradėtą akciją 
tuo reikalu Amerikoje nutarė parfemti Amerikos bal
tų laisvės lyga. 1981 m. vasario mėnesį S. Kudirkai 
ir V. šakaliui lankantis Los Angelės, Lietuvių 'infor
macijos centro vardu vokiečių vyriausybei buvo pa
ruoštas memorandumas ir per vokiečių konsulatą 
pasiųstas Bonnon. Iš Vokietijos užsienio reikalų mi
nisterijos buvo gautas oficialus atsakymas, kuriame 
nutylimas Molotovo-Ribentropo paktas, o tik pažy-

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

(Tęsinys)
KITI KRANTAI, KITI ŽMONES

Petras pravėrė akis ir aiškiai pajuto pirmus 
malonius saulės spindulius. Kai dar daugiai pra
regėjo, bematant nustebo, tarytum persigando: 
“Kas Čia dabar? Viskas keista, nesuprantama”. 
Atsargiai, su baime žvalgėsi aplinkui. Jaukus ma
žutis kambarys. Ant šienu daugybė fiėmatytų pa
veikslų. švari medinė lova, kurioje gulk Erie lovos 
stalelis su Įvairiomis bonkomis ir kitokiais indais. 
Smarkiai kvepia vaistažolėmis ir troškinafna bei 
džiūstančia žuvimi. Stengiasi susivokti, jaudina
si, bet nieko nebeatsimena: nei kaip, nei kada čion 
pateko.

Ant mažojo kairiosios rankos piršto užčiunt- 
pa žiedų. Kieno tas žiedas, iš kur? — irgi neatsi
mena. Apžiūrinėja. Puikus aukso žiedas. Viršuje 
stambi raudona nulyginto- akmenėlio akutė Joje 
išraižytas trikampis. Tame trikampyje akis su 
spinduliais aplinkui. “Apvaizda” — dingtelia jo 
galvoje. Buvo matęs ant paveikslų ir bažnyčioje 
dkižir^me altoriuje. ' t į ; - v?

Lengva? žingsniais, tyliai praverdama duris 
ieio moteriukė prastutė it rielvartiriga: Ji nusi
džiaugė : ...

nūn*, Mad FėdmHnėB VdRieBų
>ybė Pabaltijo valstybių okupacijos nepripažįsta. 
Nors atsakymas parašytas ant oficialaus užsienio 
rėikifų mteištofijos laiSfų poteriaus, fžčMu išriirtl- 
kinėjarifŠ fiomentae ryškėja iš fekto, kdd ftBfą i 
rašęs asmuo neduoda savo titolo.

Tęsiant šią akciją ABL lygos dėlegaėijoš Įa pa- ■ 
ruoštu memorandumu kancleriui Helmut- ScfiifiMt 
ėmė lankyti viSas VėlKėfijdš ftddstiljftoš 
o taip pat ruošiamas vizitas Vėfeefijof ^rnbasaddrrui 
Washžftgtohė.” (Draugas, m. gegutės 37 4}

Rėzolraęijų autorius ir SdėRarh darbui žfukų rinkė
jas Kojelis žino, kšd štdžėfeii nebdiifco ft# fit- !
noš žemės pėdos, prikfehtsĮttŠios LĮdtufdi, Ldffįli r? Ės- ’ 
tijai, Šet jis tuo reikalu kfėiiidst | voki&ĖnĮ kdSsuHfus Į 
AriieriSėjė. Minėtų valstybių Žėmėš ir tų kraštų gyveri- < 
tojus pavergė fusdi,* faš tadfks Be jbkio pdrigdilėpnib 
naudodami, bet jis visą liettfviij frbfitininkų akciją nu
kreipia ne prieš rusus, bet prieš vokiečius. Jis privalo 
žinoti, kad tas pagrobimas padarytas ne šiandien’; bėt 
prieš 40 metų. Jis žino, kad prieš rusūš prbtčštavb didėlė 
Amerikos lietuvių dauguma ne tiktai šiandien, bet tuoj&i 
po nusikalstamo darbo, tačiau jis šiandien randa reikalo 
landžioti po demokratinės Vakarų Vokietijos konsuiafiis 
Amerikoje. Jis turi žinoti,; kad tie patys Vokietijos' kon
sulatai atstovauja tiktai vieną Vokietijos dalį,- ir kad di
delė rytinės Vokietijos dalis yra tijį pačių riišų komu
nistų pavergta.

Negalima sakyti, kad J. Kojelis Besiorientuotų, ką 
jis daro. «nS žino’, kad ši energija Amerikoje yra leidžia
ma veltui. Jis naiviai prisipažįsta; kad ši bereikšmė ak
cija yra Beprasmė, bet ji, rašo; kartais gali būti naudinga’ 
kada nors ateityje.

Vladas šakalys, kol jis Buvo pravergtoje Lięfūyojė, 
tai savo parašą, padėjo po gerai paruoštu, dbkūmentū.' 
Matyt, kad an.os grupės lietuvių, latvių ir estų tarpfe 
buvo žmonių, kurie žinojo, ką darė, suprato kokį doku
mentą rašė ir žinojo’kam jį reikia adresuoti. Kol jis dirbo 
su klausimus žinapčiąis žfnonėmis, tai žinojo po kokiu 
dokumentu pasirašė. " 1 ’

;Bėt kai atvyko Ąmerikoii if SūŠidęjo su kigėliaiš if ? 
kitdiš panašiais politikais, tdi jam šttšimaise ambaši^>b; 
ir pabaKrečiai. Vietoj LiėtuVą pavergusio fušd, jis pra
dėjo landžioti po vokiečių konsulatus.^

Be to, jis turėjo žinoti, kad Vakarų Vokietija vis 
dėlto pripažįsta buvusią Lietuvos teritoriją. Ji pripažįstą 
Lietuvai liet ir Klaipėdos kraštą,- kuri Hitleris žtėrfie iŠ 
riepriklaušomoš Lietuvos. Amerika yra Idišfaš kraštais. 
Amerikoje yra laisva ir nepriklausoma spauda. Jei laik? 
raščiut^e pasitaiko ir lengvų (&Iykų; f Ji dėlto Attiėn= 
koje yra ir žurnalų, kuriuose spausdinama rimtesnės stu
dijos. šakalys galėjo rimtesnių žm'dniif’ pd'siklduSyti i1’ 
klausimą ištirti. Jeigu pats nepajėgia orientuotis,, tai gali 
pasitarti su tais, kurie žihb,- bet nevertėjo: trilčiais pavo
jingais keliais bėgti, kad čia Amerikoje ■ koks Kojelis, 
pats su lazda vaikščiodamas, šakalį vedžiotų, šakalys, 
reikalą ištyręs, būtų galėjęs Kojelį pavedžioti;-'bet ne 
Kojelį sekti. . i .-

Suvereninę Vokietijos valdžią turėjusieji fąfilovai 
Ribentropą, pasirašiusį paktą sil Mblotovii, pakofė ir jo 
pasirašytą aktą panaikino. Kai suverebinė' Vokietijos 
valdžia buvo perleista kancleriui Adenaueriui, tai riebiivd 
jokio Ribentropo-Molotovo pakto. Vok-ie'tijoš konsulas 
Bostone gerai padarė, apibaręs nežinėlius nachalus.

Kojelis iš tos visos istofijbš būfų galėjęs pašimOkyti,

— Prabudai? Ačiū Dievui! Dabar jau gyveū-' frontininkai, 
si! O buvom labai susirūpinę ir nusiminę. Tik pa
manyk : be dvasios, be gyvybės išmėtė bangos ant 
kranto. Visas peršlapęs, sušalę Mastį vyrai pa
stebėjo ir parnešė. Trynėm ir gžHrifiėiih kaip iš
manydami. Na, tai ilsėkis, ilšėkiS d^bar.-,. Gal 
ko atnešti? — stabtelėjo durjrSė mbfėriškė.

— Ne, nieko... — tuo pa^ Šps’iblausfmu psfc 
sakė Petras.

Pakilęs iš lovo§ jis iftifo silpnas, vi^i nėftF 
f ėjo' jėgų tolesnei kėlibfiei. DabaHmiai šeiminin
kai, jo globėjai, nė neragino, kad išeitų. Petras 
vaikščiojo po kiemą, nueidavo Į pajūri-* btfri>‘ 

I nėtdllese. Ten dažnai susitikdavo su žvejais. P&i 
įdėdavo juos išplaukiančius žvejoti, laukdavo 
šilgrįžtančių. J iš

(Bus daugiau) •

ANTANAS VENCLOVA 
apie Bfe,- iUO

1939 metais buvo pasirašytas Ribenlropo-Mblotovo paktas

Iš PAVERGTOS LIETUVOS
“DRAUGIšKT* VIZITAI. v. Domaševičius ir A. Jakpvlį

Gegužės 11 d. į DubKną 
ko Lietuvos koriiūriištų partijos 
C.K. sekretorius L: Šepetys. Jis 
vadovauja Sbv.-, Sąjungos' kBrh-j 

partijos delegacijai^ kurt yra 
pakviest^’’ į Airijos' kėmurtstų! 
partijos sųvažfevimą.

• Tą pat dięrtą kita delegaęiją,; 
f kuriai vadovaują1 A, ČesnavičiuĮs?į
• “LiėttxVds; ministrų tarybos pii*-.
, ritoTiinkd'pavidubtojas’’,'- isyy£č^ | 
j Rytų- Vokieti jd .•‘‘jšasikėisetidat-i 
ibo/patirtinii’.’; G i . - . - ■ ■ ;

■ * P-4..
ŠUŠAUWDĄR pU G.

Valstiečių fiaikratfe gegužės

V'ds, būdami girti, apipiešė ir 
nužudė E. kirjdtifen’ę. '

•1981 m. Sausio. 4. d. broliai ;V. 
i ir K; Domaševičiai ,ir. A. Jako- 
■ylevas apiplėšė ir nužudė nėščią 
E. Milkevičienę. Teismas nuteisė 
V. Domaševičių ir A,- Jakovlevą 

sušaudyti, K-'Ddmašėyiičįų/jp^ 
, įę /.mętų -Įaisyės atėfnimo,.
; teisiamieji,':;. kuriubs- >|laikraštis 
-neišvardino, -taip/-pat, nuteisti 
/laišvės atėmimo bausmėmis.-- /'.

' * L*1- * X-^. :
/ TURISTAI ŠU ^UkkMI§ ?

TIESA- , atspirašdfnb ilgoka 
[Mindaugo- Skatstgrrib tqkiu\pa- 

15 d; prahėžė; 1Eaid .Lietuvojė* yadiriiinu' štmpsnį, kūriiimė ša- 
gojįį; “Jįies- lėūkiame doru; su 
gerais/ tifeTaiš a£vyksteriČnį. avė*'Til V- Jr A* JŽ-

.kovlevas, kuriuos aukščiausiais 
teisinas anksčiau buvo nuteisęs 

: mirties bausmė. Jų mxfofies įiri- 
šymų atmetus', nuosprendis fei- 
vo įvykdytas. /

Sušaudytieji buvo didesnės 
gaujos nariais, į kurią įėjo bro- ■ 
liži jZiiiiis ir Kęstutis Domiasė- 
vičiai, A. Jakovlevas ir kiti. Jie 
veikė grupėmis, ir 1980 m. gruo
džio — 1981 m. sausio, mėnesiais • 
■Klaipėdoje ir Šiauliuose Įvykdė ■ 
keletą žiaurių nusikaltimų. Ari- tžbkaitis. inbkėsi Panevėžio-iilė- 
tai, Klaipėdoje 1980 m. gruodžio k’ytojų. seminarijoje,’, vėfiaū' 

,25 d., t.y. Kalėdų pirmą diėiią, Klaipėdos muzikos, mokykloje.

jų įstaigų,\ aiftitėfyBiniiį-orgarn- 
‘žacijii emižar&is bei /-kufje^ 
- fiarris”. ”

S1IRĖ J. mWĖKAITiŠ
( . \ . • y •

Kovo’ 17 d? po šitokios ligds. 
Lietuvėlė rifirė rhužikžš Jdrias 
•Mbtiėkaitist. Gimęs 1'903 nė- ge
gužes 31 cL Panevėžyje, J. Md-

Bėt jis mokytis nemoka. -Jis ir toliau savo faša O dar 
mažiau už jį žinantieji Kudirka ir šakalys daug padarė, 
bet tarptautinės teisės nesupranta ir nenori mokytis. 
Sekdami lt o jelį, jie save dnt juoko stato; '' - - .. - -•, - .

Praėjo nedaug laiko, ir išgirdome, kad Raila 
laiptais: bendradarbiauja 

plėšia iš tautininkų 
jfef radiją. rengiasi Į Paryžių . . . 
Vartė” žuriiale, kuris , ir anksčiau 

dabar ėmė rodytis

Dirbo muzikos mokyto j u Rietą- 
ffef fiišėiišū^e ir Ukmergėje. 
Vadčharo chorams;

Po karo' likęs,. Lie tuvoj t-, J. 
Motiekąįtis dirbdamas korišėr- 
vatbrijbjė *pardigė būrį gabių 

= chord vadovu.' ■“
• ‘ • >:■ s-; %■■' £

■ m: . jetxžitertTg

į^-^u^^^tuyos baleto artistė 
5tir^d' /Jnožąpždtytė Kelbaus- 
,£ięjię ątįyeį^'savjęi ajųgisūbs -^0 
.metų .sukakti. ' ;

<■ j x . * 1 * * •

. - DARBO ;SrrdvtkLA 5

Sov. aųkščrjtušiftš tėferrras

tnąnto KrįiČiuHė: ėmimo
bylą if nubaliSęrjį ąštuonsrįems 

-matams • 8arlx> -stovy^oš;. Jcon- 
;fiškū6jarit 'jb.-tūrfS; Jis ėnfęs: iš 
■^čiėn-tiii. aūksirieriis
mbnfetobūy ir '•
L-. Europos Lieiuv’o)

r Popiežius ,&>)£& PaWtfs II 
'patafė siekti Xn'gnjos
-if fferitfŠ Mzn'včias' šu- 
jungti./ v j. . ■.

'. ,’rt-/Lėriiaį vž'd'o-
vybė p^ėidb . ębl riotcriš, laikv- 
\ta$ . j&oyjklojė Tb|’ terŠE&'d.’ / Jos 
\6u$į į^Btnų-.^i^Yūlįib 
ydi^io vad&'žtabhoš.

. — .-Mula Čhbitiėirtj ivirlbra, 
kad’ jis nekreips į Žftų
arabu vals^bių prašymą ife- 
pūlti- frako; lies kitos vatj^yį^s 
anksčiau nepadėjo įrašui.

kelis kartus pas minė buto Užėjilši (irfdmitf, 
bė Railos žinios) jo draugė Danėta. ji įrodinėjo, 
kad mes — ne moterys, kurios pykstasi dėl sukne
lių ; dėl politikos esą nereikėtų pyktis ir gerisfr 
mitų susitaikyti. Ši graži naivi mergina manęs 
Įtikinti nebepajėgė. Sutikęs gatvėje būvušį drith- 
gą, virtusį žvalgybininku, nusisukdavau į šalį. 
Visus santykius su juo nutraukė ir kiti trečia-

į rtlcuitūf-, 
atspėti, kas tas nau- 

dniškis. Raila dabar 
mūsų tarpe dažniausiai būdavo vadinanias Cvir- 
fefe dikftd pravarde — “sustervėjes tipukdš”.

’ • JSIPRAšĖ J TAUTINĘ S-GĄ
SnpYasdnmas. kad karjerą daryti Htfe daug 

lengviau, įlindus į tautininkus, Raila 191^4 iftėtais'i 
fJStraf^ kur reikia, ištikimybes pilną 
nevengdamas ir atsiprašinėjimų už saVd jfraeitį:

Lietuviu fiMtinin- 
H Wet&nas aadėti Sąjungai
to riRšfo siekti*, M tašė jje?1<Fikštas, — prašau pri- 

' Imti iniiiė f Ėlė'tu^ių UtftfMnkų, Sąjungą:
Affiė fcaio aėkŠtyVėšlty.^yveniipą |‘r visupme- 

■ĖiWį dtfbf tūriu pažymėti: nedalyvaudamas ak
tyvios j^fitikos gyvenime, domėjausi dduįjiausia 
fifetatūbd ir rašiau kairaus turimo4 eilėraščitbc 
Bet ši “ideologija” nuo 1931 m. galo miduje sii- 
gbitrvd, ir nuo’ to laiko ėmiau 'suprasti ir gilintis 
į Mėtuvnį talbftįifiilcų ideologiją; kurią šfemdien 
jaučiuos pilnai pasisavinęs”. - ?•* -

Vėlesniais metais mintimi dažnai grįždavau 
prie to laiko Įvykių ir galvodavau, kurios psicho
loginės priežastys viėfrą iš inušų5 Wrio įtkreiįe 
į renegato kelią..Karjerizmas?.Be abejo. Palinki
mas į lengvą ir malonų gyvenimą; įsigėrimai,’ mo
terys — visa tai štėfė nėštaža. Bet turbūt čia ne 
viskas. Ėjo kalbos, kad Raila dar Panevėžio girt-

FW teis,, spė-
Įlojo draugai, jau tada jis buvo užverbuotas šni- 
pukd anfarin. Baig^ girt'ddžiją, išvažiavo Į Kau
ną, if žvalgyba laikinai jį užmiršo’: Bet kai jis 
pasidarė ffėeieffemtimnku,- ėmė rašyti straips
nius apie proletarinę Hteratūrą^vaidinti ar iš tik
rųjų tikėti esąs tikras rrrrevoliucionierius, žval
gyba išsišaukė jį ir priminė sėną pažadą, if didy
sis drąsuolis iš karto sūBttuško. Nežinau,, ar tik- 
iw wy tarei JMtapš* |r i fe-
FirtefflS ranž įėjft t^fi^Žfas ir žval
gybininkas, šiuo keliu jis pasuko sąmoningai, hu- 
sprendfš; krc daf taftas, ir' kafje-
rišt®, jam parsidavę dar ga^ rfėbtogai pagyffen- 
tį .. Iš įikrųjų. Wa fcurį laiką gyveno ptafe- 
giai if Bit fig .akyse visai
sužlugo, totaliai ir kaip žrnbgūs, ir kaip rašyto
jas.'(Ir dabar, emigraįjąje, jis su jiūdesįu itši- 
mena negrąžinamai praėjusią riebiąją taatinthko 
praeitį,v kadą-ne-kada pakeiksnodamas buvusius 
draTi^uš.)’; ' z

4 — Naujienos, Chicago, RL — Frrdiy, tfuhe \ 1982



DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Trtu M3-S72? arte* M2-X719

TEL 233-8553 
Service 855-4506, Pase 06058

Bridgeport© Lietuviu Namu Savi
ninkę susirihkimas įvyks šeštadienį, 
birželio 5 d., 1 vaL popiet, 3808 So. 
Union Avė- Visi nariai malonėkite 
dalyvauti ir užsimokėti duokles, nes
per vasara nebus susirinkimų. Po 
susirinkimo — vaišės.

Valdyba

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigu 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Meldam dtrtkferiua

SUSIRINKIME

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 Wert 103rd Srreet 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRIST AS

KALBA IJETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TaL 737-5149 

Tikriną akis. Pritaiko a kinins: 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 774-2S&3, 
Eezideadles teleU 444-5545

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-4208

ga-

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

JOANAI PAUTIENYTEI

Architektas OSWALD R. THIEL

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

KNOW YOUR HEART

Apdrausta* perkraurtymtr 
. ii Įvairi v atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1M2 arba 3744994

Vedėja — Aldona Dauicua 
THH-: 778-1543

šeštadieniais ir >a>lrmaliniai* 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

' Steties WOPA - 1490 AM 
transliuojamo* iš mūšy studijo* 

Marquett* Parke.

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA karteles.

R. iERĖNAS. Tat 925-8063
k » ............—

SOM^ CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

EXPRESSWAY DHYMr

* ♦ »
KAS DARYTINA SU SER

GANČIA GĖLE

® Pasaulį judina ne mašinos, 
o idėjos. (V. Hugo)

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

mirus.
Įjos pusseserei po’niai Jūratei Jasiūnienei su vyru dipl. inž. 
Edmundu Jašiūnų, didžio skausmo prislėgtiems, reiškiu 
giliausią užuojautą.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

NUO
TeL YArdi

1914 metu rite

ii

S i

<■

r

J
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuj progra
ma Naujojoje Aotfijeje, ii stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veina sek- 
padieniais nuo 8 iki 8:30 vai ryte.

Mefonis »lf9. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovanų.

(LMXAW1CI)

2424 WEST STKEŠTI KUublx; 7'1211
11028 bUUIHWEST HIGHWAY, Palo* Milu, III IJ4-441I

Midland <rpt
HJŪ a taupymo u 
paskolų reikalus visos nrfr 
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me bdti -nuns naudingi 
aie'tvie. *

V jJrųSlO^OG ,
2657 69 STREET

Chicana. IL 6062.
Tft» ^25-7400

8929 SO. MaXLEM Avt.
Bridaaview, IL 6045:

TaL 593-9400

hniij iantrauku. Be to, kocnenta
rot, anuoti, tr Magdutės 
PaMta|. M Stepo
Ml ir VriuMHtu Mš&ft Biznio 
FeOcrtais kreipts į Bdtie flerists —-

PERKRAUSTYMAJ

f

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

l

MŪSŲ MIRUSIEJI
1982 m. gegužės 28 dieną, po' 

sunkios ir ilgos ligos, mirė j 
Joana Pautienytė, kilusi nuo1 Aukštesnio ūgio moteris turi

1 Lankeliškių, Vilkaviškio apsk. Į dėvėti batelius ant žemų kulnų. 
Amerikoje išgyveno 33 metus. Į Jai tinka didelės skrybėlės. Ant 

Baigus mokslus Lietuvoje, ’ iaklo kelių eilių papuošalai, 
įstojo į Seselių vienuolyną, kurį Suknelių iškirpimai kvadra- 
įsteigė vysk. J. Matulaitis. Dėlitiniai ir apv^ūs- P^tūs dirže- 
nesveikatos po’ 3 metų iš vienuo- ■ - — ■1 ~-----
lyno išstojo. Dirbo laboratorijo- sugiedota “Marija, Marija”, 
je. Karo metu su banga tremti
nių pasitraukė į Vakarus. Vo-jV. Zakarauskas sukalbėjo mal- 

vedėja. Parašė keletą knygelių'/ ‘ ’ -- --
vaikams. Priklausė jBALFui ir Į parapijos bažnyčią.

kietijoje buvo vaikų darželio jas jr velionė iškilmingai atly- suomei turi -būti pabrėžta. Ne-
dėta į Šv. M. Marijcfe Gimimo

. .. šv. Mišias 
Reg. Lietuvių Bendruomenei. atnašavo kan. V. Zakarauskas

Giliame liūdesyje liko pus- ir pasakė pamokslą. Solo giedo- 
seserė Jūrątė su vyru inž. Ed. j0 Marija Banky, vargonais 
Jašiūnų, pu^eserė dr. P. Boru- grojo muz. A. Skaisgiris. Po 
taitė su? vyru dr. J. Stankumi, gedulingų pamaldų buvo paly- 
Ligtfje globojo Jašiūnai ir jie i dėta į krematoriumą. Maldas 
rūpinosi laidotuvėmis. Laidotu-! sukalbėjo kan. V. Zakarauskas, 
vėse dalyvavo per 40 asmenų, i Sugiedojome “Marija, Marija”, 
du iš, netolimos Lankeliškių Į Joanos globėjai ponai Jasiū- 
apylinkės.

Birželio 1 d. buvo pašarvota Landmark restoraną, 6800 So. [ tinėje iškirpimų, sutrauktų sijo- 
Lack koplyčioje. Vakare maldąs Arch;r Rd. Dalyvavo virš 40 
sukalbėjo, kan. V» Zakarauskas. 1 asmenų.-Dėkojome.^ • - 
Atsisveikino su velione. BALFoJ Joana pasižymėjo nuoširdu- 
vardu — St. Vanagūnas, Reg. m u ir globa mūsų vargstan- 
Lietuvių Bendruomenės vardu tiems broliams Punske padėti.
— Ig. Petrauskas, Tautos Fon- Išsiuntė per 500 pakietų. Gar
do vardu —-M. Repšienė, kuri 
Joanos vardui įamžinti į Tautos 
Fondą surinko $300. Atsisveiki
nimui vadovavo inž. E. Jasiū- 
nas ir visiems dėkojo. Pabaigai

\^|//r

Norint gydyti, „reikia surasti 
priešastis ir jas pašalinti. Ligo’s 
priežastys dažniausiai būna že
mėje. Todėl naudingiausia bū
na gėlę persodinti į mažesnį va
zoną, nukfapsčius dalį žemių ir 
apipiausčius nesveikąsias šak
nis. Sodinant. reikia pridėti 
bent dalį naujų žemių su dur
pių trupiniais. Tiktai durpės 
prieš tai turėjo pagulėti ore 
bent metus. < *.

Niekada negalima sergančios 
gėlės laistyti trąšomis. 

* ♦ *
Geras patarimas

Nulupti obuoliai ir kriaušės 
greitai pajuoduoja.

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

liai ir didelės apykaklės.
Apvalaus sudėjimo moteris 

turi rinktis tamsesnes drabužių 
spalvas. Dirželiai — siauri, si
jonai — kiek platesni į apačią. 
Palaidinukės —i be papuošimų 
ir kuklesnės. Skrybėlaitė — ne
didelė. Batukai ant aukštesnių 
kulnų. Ilgi apsiaustai. Suknelių 
iškirpimai trikampio pavidalo.

1 Nedidelė ir plonutė moteris 
i gali rinktis’ linksmas drabužių 

Birželio 2 d. koplyčioje kan. spalvas. Jai tinka ir vadinami

KAIP TURI RENGTIS SKIR
TINGOS IŠVAIZDOS 

MOTERYS

i

' nai pakvietė pietų į Marlene’s į plačių diržų, kvadratinių krū- 
I onori* rpctnrano .Qn I f i vi o-i o ielri vrvi w»ti cnfronlrtn c-iirv

binga samarietė Joana, tebūna 
tau lengva ši svetinga žemė!

Brolis buvo Lankeliškių šau
lių vadas. Su šeima išvežtas j 
Sibirą.

r* LANfc
s 

.-iš St
<348 So, CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 1-3171

plsiuoti’' sijonėliai. Talija vi- 

reikia bijoti didesnių apykaklių.
Aukšto ūgio moterys privalo 

vengti mažų skrybėlaičių, ypač 
su aštriu viršum. Joms netinka 
ilgi auskarai, 'ilgi apsiaustai, 
batukai ant iškilusių kulnų, tri
kampiai suknelių iškirpimai ir 
aptraukti drabužiai.

Storoka moteris turi vengti 
stačių apykaklių, daugelio pa
puošalų, vyriško fasono kelnių, 

ge-

nų, trumpų “bdlero” formos lie- 
menių-ir -ryškių spalvų. ■ ■- 

♦ ♦ <r A . ’
VAIKAMS RĘIKIA GERO 

PAVYZDŽIO
Mokinkite savo vaikus esteti

niai valgyti, duodanl jiems 
rą pavyzdį: ; ,

Dėkite į bunįą tik mažus 
baliukus maisto,

Nekalbėkite kramtydami,
Negerkite skysčio, kai burna 

pilna maisto, 4
Nesiekite pentoli maisto, bet 

prašykite, kad kitas jums pa- 
j duotų, 
i

1

1
1

LIETUVIŠKŲ BARŠČIŲ 
PAGAMINIMAS

Paimkite:
1 svarą kiaulienos,
2 raugintus burokėlius, 
daržosių ir prieskonių,

stiklinės grietinės,
1 šaukštą sviesto, 
1 šaukštą miltų, 
3^4 kvortos vandens. 
Lietuviškiems barščiams ima

ma rūkyta kiauliena ir rauginti, 
raudoni burokai.

Sekantis žingsnis yra pasiga
minti sultinį arba buljoną.

• Tam reikalinga: 
svaras mėsos su kaulais, 
svogūnas, 
morka, 
gabalėlis salieros,

petražolės, 
1 laurd lapelis, 
10—15 pipirų ir 
3% kvortos vandens. 
Prieš virimą, mėsą ir kaulus 

reikia nuplauti šaltu vandeniu. 
Paskiau kaulus reikia sukapoti 
nedideliais gabalėliais, sudėti 
kartu su mėsa puodan, uždeng
ti dangčiu ir virti ant stipres
nės ugnies.

Užvirus, puodą nudengti, nu
graibyti putas, sudėti nuvalytas 
ir stambiai supiaustytas pake
pintas prieskonines daržoves ir, 
atidengus, virti iš lengvo 2-4 
valandas.

Atsiradusius paviršiuje rieba
lus reikia kelis kartus nugrai
byti. Dalį riebalų sultinyje rei
kia palikti, nes jie turi aroma
tinių medžiagų, kurios sultiniui 
duoda malonesnį skonį. Nuo sul
tinio paviršiaus nugraibytus rie
balus galima vartoti daržovėms 
spirginti.

Kai sultinyje mėsa išverda ir 
pasidaro minkšta, ją reikia iš
imti, o sultinyje kaulus dar pa
virinti 2-3 valandas. Sultiniui 
baigiant virti, įdėti druskos.

Ištirpusį sultinį rejkia palik
ti, kad nusistotų, po to perkošti 
per sielelį. \

Magdalena šulaitienė §

KAM GYVENAME?

Tikrasis gyveninio tikslas yra 
darbas, patyrimas ir laimės sie
kimas. Darbe mes galime rasti 
daug pasitenkisimo. Turtas ir pi
nigai dar nėra viskas.

_____ ---------------------- ..................................... ■Rad jie nenustotų spalvos ir 
patrauklumo, aplašinkime juos 
citrinas sunka arba patrinkime 
citrinos žieve.

Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

(312) 226-134-1

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

JI Į 1410 So. 50th Avė., Cicero 
ft Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
tjį AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2533 W. 71st Street

Liatavbį 

Laidotuvių 

Direktorių

•*♦4 So, fiALSTED STREET

BUTKUS - VASAITIS
T<: OLympic X-1H4
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Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija, atsižvelgdama į VLIKo 
ir ALTos spaudoje paskelbtas 
gaires palaikant syšius su oku
puotos Lietuvos gyventojais, 
pripažįsta, kad tie ryšiai turėtų 
plėstis tik su pavergtais žmonė
mis, 1x4 ne su okupanto vieti
ninkais. Kartu pabrzia, kad 
n a ūdoj a n t i s Tėv iškęs d ra u gi j o s 
kvietimais ir privihg-jcmis j

niais, tokiu būdu paskatindami 
jaunimų keliauti į pavergtą Lie
tuvą su Tūviškės dr-jos ekskur
sijomis ir, dar daugiau, jie| 
spaudoje pasistengė paraginti 
mūsų jaunimą vykti į Tėviškės 
dr-jos organizuojamus lituanis
tikos kursus Vilniuje. Okupan
to pagrindinis tikslas yra in
filtruoti laisvojo pasaulio žmo
gų. Tam jie naudoja įvairiau- 

vykstant į pavergtą ievyne, pa- į sias priemones. Jeigu Sovietai 
n ekinami 1966 ir 1971 metų ' sumulkino ir sukompromitavo 
lietuvių veiksnių konferencijų j tokį teologą kaip Billy Graham, 
principai, kurie perspėja, kad 
palaikant ryšius su pavergtos 
Lietuvos gyventojais reikia būti 
apdairiems, nesileisti į draugys
tes su okupanto patikėtiniais, 
kad ji? nepanaudotų tų susiti 
kimų Sovietų propagandai, sie
kiančiai pakenkti lietuvių tau- 
tds pastangoms išsivaduoti iš 
okupacijos ir atgauti savo ne
priklausomybe.

LMKF primena, kad nuvyku- 
siems į pavergtą Lietuvą per 
KGB agentūrą — Tėviškės dr-ją 
tenka atsidurti tos draugijos 
agentų globon, leisti būti mulki
namiems, paklusti ir nepriešta
rauti KGB propagandai. Lietu
vos okupantas Tėviškės dr-jos 
lūpomis skelbia pasauliui, kad 
užsienio lietuviai, atsilankę . j 
savo gimtąjį kraštą, viskuo su
žavėti, džiaugiasi dabartine Lie- 
iuvds pažanga, kuri atsirado 
Sovietų Sąjungos dėka.
| Ar neskaudu pavergtam lie
tuviui, kovojančiam pogrindy
je, okupanto persekiojamam, 
kad lietuviai, atvvke iš laisvu 
kraštu, smagiai praleidžia laiką 
su Tėvšikės dr-jos viršininkais, 
naudojasi jų privilegijomis, lei
džiasi Į kalbas . su “Gimtojo 
Krašto” korespondentais, kurie 
tuos pokalbius' panaudoja mūsų- 
išeivijos kompromitacijai?

Kai LMKF 1980, 1981 metais 
savo pareiškimais spaudoje pa
sisakė prieš Tėviškės dr-jos or
ganizuojamas ekskursijas į pa
vargtą Lietuvą, keli veikėjai į 
tai reagavo kritiškais straipš-

tai tur me susirūpinti, kai tokia
me pavojuje atsiduria mūsų dar 
trapus jąunimas, patekęs į Tė
viškės draugijos globą.

šia proga LMKF sveikina ir Į 
užgiria Australijos Lietuvių 
Bendruomenę už padarytą drą-1 
sų, lemiančios reiškmės turintį 
nutarimą dėl bendravimo su 
okupanto siunčiamais agentais 
kelti nesantaiką Australijos lie
tuvių tarpe.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks birže
lio mėn. 4 d. 7 vai. vak. Lietuvio 
Sodyboje, 6515 So. California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti. Bus bendras pasikalbė
jimas ir diskusijos iškeltais 
klausimais. Valdyba

— Brighten Parko Namų Sa
vininkų Draugija ruošia pirmą
jį šių metų pikniką-gegužinė 
birželio mėn. 6 d., sekmadienį, 
12 vai., šaulių salėje, 2417 W: 
43rd St. Bus laimės šulinys* 
užkandžiai ir dovanų paskirsty
mas. šokiams gros E. Knoll or
kestras. Visi nuoširdžiai kvie^ 
čiami dalyvauti.

Draugijos Valdyba

8 Besirūpindamas kitų lai
me, rasi ir savąją.

a

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CMCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

II B

KAIP GYVYBĖ REIŠKIASI 
AUGALUOSE

Augalu, pasižymi tuo, kad šau> 
nimL jie yra pririšti prie žemės. 
Jie taipgi y a gyvos būtybės.

Nors augalai paprastai nejuda, 
tečiau yra ir tokių augalų, kurie 
plaukioja, kilp tikros žuvys, ku
rie minta mėsa ir tckie, kurie/ 
bėga nuo saulės spindulių.

Ir medžiai, didingomis šakni- , 
ms p ie žemės prirakinti, turi 
savus judesius: jų lapai ieško/ 
saulės.

Yra gėlių, kurios nuolat pcsi-1 
suka saulės spindulių linkui ar-, 
ba, kurios vakcrui užėjus, už
daro savo žiedus, o rytmetį juos ( 

i vėl at. klaidžia- i
Kiti augalai gaudo net vabz

džius: kai neatsargus uodas nu- 
.tūpia ant lapelio, lapelis ta;p ‘ 
j staigiai susitraukia, jog vabzdys j 
jau neturi laiko pabėgti ir tam- j 
pa augalu maistu. |

Augmenijos ir gyvulini jos pa- { 
šauliuose- yra panašumų, ypač, 
žemesniose gyvybės formose.

Biologija : (gyvybes mokslos) 
šiuo atveju daug paslapčių ne
atskleidė.

Kalbama apie judančius aug
menijos pavyzdžius, galima nu
rodyti lotynišku pavadinimu 
grybelį <rmyxomycetum’\

šis grybelis atsiranda po ilgai 
trunkančio ir gausaus lietaus 
medžių kelmuose. \

Tas grybas yra panašus į pie
ną, bet susideda iš masės proto- 
plazmės, kurios ląstelės neturi 
sienelių.

# i
Kai saulės spinduliai pradeda 

siekti šią žalatinę masę, jinai 
pajuda į plyšio ar atplėštos žie
vės (luobo) pavėsį ir į tamsą. 
Nuėmus nuo kelmo tuos pieniš
kus klijus ir padėjus ant drėg
no sugeriamo popierio, paste 
bėsim, kad. grybelis po truputį 
vis pajuda į tą popierio pusę, 
kuri yra drėgnesnė.

Bet tas grybelis, kuris gali 
judėti, nėra gyvūnijos atstovas 
nes jis dauginasi grybams bū
dingais keliais.

Jis yra tik judėti sugebąs aug-1 
-..menijos pavyzdys.

ENERGY
WISE «

Primityviųjų vienos ląstelės 
gyvybės pavyzdžiu tarpe yra 

tokiu vienetų, kurie gali bū- 
lygiai . priskirtini augmenijai 
gyvūnijai.

ir 
ti 
ir

Kad aiškiai žinotum mūsų tau
tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
jos viršžmetaišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik
rą visatos pastovumo nustaty--1 
tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra tau
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburtu protu, aš pa
rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė, čia apra
šomas jos kilnus gyvenimas, 
kai mus puolė žiahrūs kryžiuo
čiai, naikindami viską, ką mūsų 
kilni tauta gerbė ir mylėjo.

2) Po Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai-. 
kyti mūsų tautą kilnią ir savi
stovią.

j 3) Kalnų Dievaitė - Ledyną, 
j Ledynos kilni pagalba apsaugo-

MumL lemi — Pardavimui 
UA1 ESTATI FOR SALI

Karnai, žemi ♦
RIAL 1STAT1 FOR 1AL!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
J® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
PETRAS KAZANAl’SKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY. '
INCOME TAX SERVICE

6529 So. .Kedzie Avė. — 778-2233
--------- -TT--------- --- ------f "?

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros įr Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos

mo ir jos kovų aprašymas.
6) Karaliaus Vytauto Vaini

kas. Kruopštus vainiko aprašy
mas, kaip lenkai jį pagrobė ir 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini
ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 1 
surado.

Mieli Lietuviai, padėkit man 
šias knygas išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės .mūsų jaunimui,
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,

Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue
Springdale, Conn. 06907

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.
j ti .mūsų tautą,L pradedant nuo 

ledų slinkimo.
4) Lietuvių - Sostinė Vilnius.

Kilni kova karaliaus Kęstučio,' 
pradėjus statyti Vilniaus mies- 
tą;

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir 
jautrus lietuvių tautefs gyveni- medžius.

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

torso**

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

Don’t be t Bom Loser!

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

_KO V-OS. DLLX .1 ET.UVO.S... .
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

r""" Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 ~ " * I

ir Kedzie. \ ’ ■'
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.-

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

nrrnrrr'' n \
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto lekfim^ 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. J 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Tai man Ava. 
; Tek 927-3559

PRIVATE LAKE 
DEVELOPERS ’
CLOSE OUT SALE 

money down to qualified buyers, 
acre improved lot with access to

330 acre spring-fed lake (Lake Holi
day). Water, skiing, Fishing, Camping, 

I Sailing and 'Etc.' Located 45 miles west 
of Chicago Midway Airport.
Financing up to 10 years.

Call: Ed Shaputis

(312) 552-7467

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

SAVININKAS PRIEINAMA KAINA 
PARDUODA PUIKŲ RESTORANĄ ir 
“LOUNGE’’ Michigan valstijoje, tik 

. 70 mylių nuo Chicagos. Arti Michi- 
. J gan ežero ir State Park. Turi par- 

.. duoti dėl silpnos sveikatos. Morgicių
Naujienose” ir pas : galima: gauti už mažą nuošimti.

Skambinti SOPHUAI bet kokią 
diena po 2 vai. popiet

(616) 426-3747

S Būk švelnus, linksmas ir 
malonus kalboje — arba laikyk 
liežuvį už dantų.

• Akmenys ir lazdos pa
prastai metama tik į vaisingus 

(Saadi)

2 tablespoons sugar 
*/r cup water 
3/4 cup milk

į AJUN NEW KOOL-AID’ RECIPE
teaspoon Kool-Aid*Brand
Unsweetened Soft Drink
Mtx.any flavor

Dissolve soft drink mbc and sugar In water In glass. SHr in milk.
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving.

: itež General Foods Corporaticrt

Kooi-Aki and the Smiling Pftchor Design are reęts>ered

“—■" 1

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metę įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

rusirūpinimą _ _________ ___________ 2____  18.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožia. Kietais viršeliais£4.00 

Minkštais viršeliais, tik£3.00
Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik.___ £2.00
Galima taip pat užaakytl paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidom*.

NAUJIENOS,
17X9 Se. HALSTED 8T, CHICAGO, IL MC9I

■ ■ A
DĖMESIO 

62-8C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI ’
Tiktai $120 pusmečiui automcbllio 
Liability apdraudimas pensinio* 

kams. Kreiptis: 
X LA U R A I TU 

4M5-So. ASHLAND AVI. 
. Tek 523-8775

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan. 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
lį. ->v

6557 S. Ta Ima n Avenue 
Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1717

Perdavimai ir Taisymas
2644 West Wt Sftwef 
T»L REpvbllg 7-im / .

R N - ’
HOME CARE

NEEDED FOR HOME CARE PA
TIENTS IN AREA. MUST SPEAK 
LITHUANIAN & ENGLISH. HOME 

CARE EXPERIENCE.

CALL:

“Nurse Call”
296-0113

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer Avetroe, 

CMccgo, IIL 40632. Tel. YA 7-59W

____________ —---
M. ŠIMKŲ S- 1

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, Tek 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra ■ 

šymai ir kitokie blankai.

WANTED TO RENT
HOMEOWNERS POLICY

MOTERIŠKEI reikalingas kam
barys prie šeimos ar pavienei. 
Rašykite:

Naujiends, Box ^259, 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings ' 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523^3685 (Pr.)

W642, 424-6654

AdTokxtu
GINTARAS P< CEPtNAi

Dtrbo viUndoc nuo 9 yiL 
tirt 6 vaL SežUdienl up#

9 vaL ryto Dd 12 vaL dl
Ir paįal vuMtarlma.

TcL 776-5162 *rb« 77M1WI.
Wert 63rd Streel

CMeers IB- <0*2*

world mi fire

• — N*ujwflo«, Chicago, B, ĮH. Friday, Joni 4, 1982




