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JANE BYRNE KANDIDATUOJA 
' CHICAGOS MAJ0RĖS PAREIGOMS

JI TIKISI SUPJNKT1 600,000 RAŠYTŲ PARAŠŲ, 
SIŪLANČIŲ JĄ MAJORSS PAREIGOMS 

°CHICAG0,. ilk —, 
miesto majonrė Jane Byrae trę- 
čiad:enip rytą pareiškė spau
dos atstovams^ kad ji balandžio 
12 d. kandidatuos .Chieagos ma- 
jorės pareigoins. 2 „ : •_

Jau antradienį majore Jane 
Byrne pranęšė^ kad trečiadienio 
rytą ji padarysianti labai: svarbų 
pareiškimą. J ji negalinti kandi- 
datonlr,inės 'demokratų partijos 
kandidatas yra -Kongreso atsto-. 
vas Harold- Washington, o res-, 
publikonų kandidatas yra Ber
nard Eptori. B; t ji'pareiškė, kad 
įstatymas leidžia-yipkėjat«s bak
snoti ir Jrįarieįėfljfe, -kuriose būtų 
pažymėtas pageidaujamo kandi-, 
dato vardas,' pavardė ir parei
gos. Kitits balsūs skaičiuos elek
troninės mašinos. bet korteles 
turės suskaičiupfi balsavimo kos- 
misijos mariai ir pasiųsti jas į 
centra. " -'' o ’ \ ■■ č” • - .. «- ’

Į Jaųį. Bynie^Įtruošt^ 
dos kpnfesefieiją .wiėjb žymiai' 
daugiauį-spaudos atstovų, negu 
tada, kafcji .pranešė,,kad pralai
mėjusi pirminius .ripkimus „ir 
kad bal^rĮdži^^2č.Į^ r.remsianti, 
demokržiū? padieki tą
I larold tĄj

Be t i -•
si, 
Ep tonas 
mos m^^it Ąvąidjčij; TWtafusi 
kandi 
lėmis. JiišdiškiruKi,; 
nustatė,^ad-‘j|^^rač>bėišėtas ir 
majore pasinaudoti.
Ji žinarii6r;kadįdąi^ąs bus ąun.t- 
kus, bet/ji‘/ryžosi‘Všio' darbo 
imtis. 1/ ĮT ’ t' • .

»•- , - '.-m >

ICAKAS ŠAMIR PATYRĖ KELIAS 
PRAKTIŠKAS IDĖJAS

savo skaitmenis.
Ji paaiškino, kad ji nega-inU' 

■kand‘datuoti respublikonų sąra--- 
Šu, lies demokratų partija ją iš
mestų. Ji visai negalėtų daly
vauti jokiuose mieąto administ 
racijos reikaluose. Byrne tvirti
na, kad abu dabartiniai kandi- , 
datai netinka mero pareigoms. | 

Televizijoj aiškins, 
kaip ją rinkti

Majore Byme pastebėjo, kad 
įstatymas leidžią žmonėms raš- i 
tu išrinkti- miesto, merą, jeigu 
partijiį, parinktieji neatitinka 
gjĄ-entojų nuotaikoms.
' .Miesto majore pranešė, kad 
■televizija ir radijas išaiškins vi 
siemą priesto 'gyventojams, kaip 
jie galės rinkli kortelėmis. Rin
kimės bus paprastas, jkiekvie-: 
naš supras jr galės kortelę pasi
rašyti įr-įmesti į balsavimo dėžę.:

'febr^gs bus suskaičiuotos.: 
Be to',j3yrne prižadėjo kjekvie- 
jią dieną padaryti pr? nešimą 
apie artėjančius rink’-.iius.

Radiją,stotis .pranešė, kad ji 
lauks,ČBe?<tię/4įąrold 5^?įūng- 
tono. /bet iiĄ/Rėrnąrd j^dianp-' 

. prąn^šini-ų/- - jie ‘ jialiėš 
trečiadienį Jane Byrne- padarytą 
pareiškimų.- -Jie . galės- atsaki- 

:nėtj j 'Jane Ęyrne- kritiką. Pir 
•mon eilėn-turės pasisakyti dėl 

. tvirtinimo, kad -tik-Washing- 
•'tonas; bet ir uri pro-
grambs miestui' administruoti.

IZRAELIO UŽSIENIO REIKALŲ M1NTSTERIS YRA TEI
GIAMAI NUSITEIKUS, INFORMUOS VYRIAUSYBĘ

WASHINGTON, D.C.— Izrae-
i užsienio reikalų mmisteris 
akas šamiras Washintgono 

aerodrome pareiškė atsisveikinti 
Amerikos žurnalis- 

jis patyrė daug nau- 
kurias bus galima

vykdyti.
turėjo plačius įgalio-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje trapesnis Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo mi
nėjimas Įvyko šiais melais vasario 27 dieną SLA Centro patalpose, New Yorke. Pagrin
dines kalbas pasakė LLtuvos generalinis konsulas New Yorke Anicetas Simut’s ir Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje prezidentai Povilas P. Dargią. I.nyokac i ją sukalbėjo kun. 
Vytautas Palubinskas. (Charles Binkius nuotrauka)

PIETŲ KORĖJOS PAKRAŠTYJE

-— Antradienį sario namuose 
Londone iš senatvės mirė žymi 
rašytoja Rebeka West, sulauku-

Ji paręiškė^-Jęad respublikonas i-si 90 mėtų. Josios knygas leido 
kandidaląsEpfonas daugiausia ..'Ir skaitė amerikiečiai.
gali surinkti 100.000 balsų, o 
Washingtonass surinks virš 200 
tūkst. balsų. Tuo tarpu ji pati

— Mirė dr. Clarke Williams, 
žinomiausias neutrono eks-

tikisi surinkti iki 600,000 balsų, pertas.

KALENDORfiLIS

f s •

■škėlę karius 
kraštyje. Tada 
javyko.

Kad n,ebūtų 
.ių, Amerikos

Kovo 17: Patrikas, Vaidotas, 
Džangis, Varūna, Gindvilas, 
Ylutč.

Saulė teka 6, leidžiasi 5:59.

Oras truputį šiltesnis, lis.
įmani suliko parduoti 

naftos statine už 29 dolerius.

1

- VISOJE PIETŲ KORĖJOJE VEDAMI DIDELI- 
. , MANEVRAI, PRISIDEDA JAYT KARO JĖGOS

&tWKETO>;Japonij2. — Iš Pie
nių Korėjos ateinančios žinios 
sako, kad visoje Pietų Korėjoje 
šiomis ’ dienomis vyksta dideli 
karo manevrai. Daugelis nuste
bo, kad tuose manevruose daly-; 
vauja visi Pietų Korėjoje esan- 
lieji Amerikos kariški daliniai.

Manevruose dalyvauja ir JAV 
aviacija. Bet labiausiai visus nu
stebino Amerikos tankai, pasie
kę Pietų Korėjos pakraščius ir 
išsikėlę plačiame ruože. Toliau 
jūroje laukė marinų transporto 
laivai, kurie gali paimti alpiau 
kusius šarvuočius.

Buvo susidaręs įspūdis, kad 
šiaurės Korėjos kariuomenės 
vadovybė orgamzavo naują įsi
veržimą į Pietų Korėją. Vieną 
karta komunistai, sutrauko ka
rius prie P;etų Korėjos sienos, 
pasileido į pietus. Jie būtų už- 
?inę beveik visą Pietų Korėją, 
;eigu ne Amerikos karo laivai, 

vakariniame pa- 
įsibrovčliams ne

atėjusiems 
tams, kad

i jų idėjų, 
praktiškai 

Šamiras
j jimus, bet ne tokius plačius, k'o- 

v kius manė amerikiečiai. Kada 
buvo keliami svarbesni klausi

amai. ląi šamiras pareiškė,-, kad 
j jis galįs tiktai atsiklausti vy-j 
I riausyliės, jis pats neturįs teisės 
I šiuos klausimus spręsti. Bet jis 

J tikisi, kad netrukus jis ir vėl 
{turės grįžti i Washing€oną, nes 

atrodo, kad Izraelio vyriausybę* 
jau yra pasiryžusi skelbti savo 
sprendimus.

Iki šio meto Izraelio vadovy
bė nesirengė atšaukti savo karių 

— {iš Libano, kol pebus atšauktos 
Sirijos iy palęštihiečių ginkluo-._ 
tos pajęjgpšL Dabar šamiras ma- 

■“ Ino, kajį|zrąel.is galės atš?frfkti!

rinai buvo iškėlę savo šarvuo
čius Pohang pajūrio ruože.

BEIRUTE SUŽEISTI
TRYS MARINAI

Tre-

savo

So- savo kartaus anksčiau, 
kad Izraelis pasirašys naują 

susitarimą y 
v.

Iš pokalbių su

didesnių nuoste- 
kariuon.enės va

dovybė, susitarusi su Pietų Ko
rėja, suruošė didelius manev
rus, iš kurių matosi, kad kariai 
yra pasiruošę Sustabdyti įsibro 
vėlius, šį kartą šiaurės Korėjos 
kariuomenės vadai nei nebandė, 
nes žinojo, kad jiems bus suduo
tas smarkus smūgis.

Pietų Korėjoj Amerikos ma

BETRUTAS, Libanas, 
čiar'ienį buvo sužaisti trys 
marinai, bežygiuojantieji į 
paskyrimo vielą. Pradžioje bu
vo manyta, kad į marinus Buvo 
paleistos kulkos ir bomba, bet 
netrukus paaiškėjo, kad Ame
rikos marinai palietė stiprią 
bombą. Sprogimo metu buvo su
žeisti ir keli Beriuto civiliai, ne
laimės melu buvę sprogimo vie
toje.

Marinų majoras Bill Grein, 
ištyręs reikalą, pareiškė, kad 
buvo pakasta granata į marinų 
automašiną. Sprogstanti grana
ta apgadino mašiną ir sužeidė 
marinus. Jie buvo tuojau nuga
benti į ligoninę.

Sprogimas įvyko prie Beiru
to aerodromo, kurį saugo ameri
kiečiai. Sužeistieji malūnspar
niais tuojau buvo nugabenti į 
jūroj esantį karo laivą, kur nu
kentėjusioms buvo suteikta pa
galba.

lai

SOVIETŲ VALDŽIA 
NUPIGĖmO NAFTĄ

LONDONAS, Anglija. — 
vietų vyriausybė, patyrusi,
tarptautinė organizacija, kurią 
.sudaro naftą eksportuojančios^/** 
valstybės, nutarė parduoti nąf-;'>Iš pokalbių su sekretoriumi 
tos statinę už $29, paskelbė, kad' G. Shultž. ir iš pasitarimo su 
rusai Europai parduos naftos prez. Rbagariu, Icakas šamiras 
statinę už $28. Sovietų praneši- susidarė' įspūdį, kad --------
mas 
kainos bus I , . . _
vo 16 dienos, bet nuo kovo 1 d.\ Jeigu Izraelis sutiks su pa- 
Kas užsisakė naftą nuo kove? grindinėmis’ pasiūlytomis įdėjo- 

tai. galės savo karius at-, 
i >žvmiai anksčiau, negu

Libano
pridėjo, kad šios naftos klausimas.;bus. išspręstas grei- 

taikomos ne nuo ko--čiau ne^u-izraelitai tikėjosi.

1 dienos, tai mokės tiktai $28 i\ž mis, 
naftos stalinę.

šitoks Sovietų valdžios nu a- 
rimas paveikė visus 'naftos eks
porto organizacijos narius. Jie 
vos pajėgė susitarti dėl vienodų 
kainų, o čia Sovietų Sąjunga vi
sai Europai pasiūlo pigesnę kai
ną. Husai parduoda naftą Ispa
nijai, Italijai, Graikijai, Lenki
jai ir Rytų Vokietijai, 
rusai.

Dabar 
rusai, mažindami naftos, kainą,' 
nori gauti naujas rinkas Vaka
rų Europoje. j

iki šio meto buvo planuota. Iz
raelis nenori grobti Libano teri
torijos. Izraelis tiktai siekė, kau 
iš Libano pasitrauktų Sirijos ka
riai ir palestiniečiai. Izraelis 
negali leisti kitų kraštų ginkluo-

PREZ. REAGANAS TARĖSI 1 
SU OLANDIJOS PREMJERU j
WASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Reaganas antradienį 
tarėsi su Olandijos premjeru 
Rud Lubcrs. Pasirodo, kad 
Olandijos vyriausybė nutarė

buvo pirmas užpuolimas | leisti amerikiečiams pastatyti
Beirute. Kariuomenės vadovybė I Olandijos teritorijoje 16- viduti-
reikalą tiria, nori nustatyti, kasi nio dydžio atomines raketas, 
paleido p rmuosius šūvius. Olandai yra įsitikinę, kad los

------------- - atominės raketos yra vieninte- 
kuros gali Sovietų ginkaio-. 
pa jėgas sustabdyti. Jeigu ru-j 
įsiverš į Olandiją, lai olan- 
išgr aus Leningiadą,- Mask- 
Minską ir kelis kitus svar-j 

; centrus. Rusai nenorės ma- 
išgriauto Kremliaus, todėl 

jie nelies ir Olandijos. |
Prezidentas buvo labai paten

kintas Lubrrso keUone' ir sam
protavimu. Jam padės įtikinti 
kitus Europos vadus apie dery
bas su rusais.

M ami policininkas turės Į lės, 
tasaiškintis teisme už juodaodžio 

nušovimą. °oliėininkas nebuvo 
paskirtas .<>s apylinkės saugoti. Į

Prezidentas Reaganas JAV ! 
kariuomenės vadu parinko ge
nerolą John Wickham. 51 me 
tų. Dabar Wickham yra JAV į 
štabo v'ršinrnko pavaduotojas. 
Naujas pareigas pradės eiti nuo i 
birželio 30 dienos.

dai
va,

— New Yorkas nutarė nu
pirkti iš General Motors hcnd-| 
rovės 325 vėsinamus autobusus, kamavo $126.

Trečiadienį aukso uncija

toms pajėgoms likti L’bano te 
ritorijoje. iš kur tie kariai ture 
galimybės vėl pulti Izraelio 
sienį. Izraelis atšauks savo 
rius-, bet jokiu būdu negali 
tikti su pasiūlymu, kad ten
siliktų kitų valstybių ginklui, 
tos pajėgos.

Pasitarimų metu iškeltos nai 
jos idėjos dabartinės Izraeli 
vyriausybės bus apiaries; Yr 
pagrindo manyti, kad pats Š: 
m:ras netrukus atskris į Ami 

i riką su sprendimais.

Nenori, kad amerikiečiai 
kištųsi

Šamiro pasikalbėjimų met 
paaiškėjo, kad amerikiečiai \ 
sai neplanuoja perimti didesn 
Libano sričių kontrolės. Bet k 
amerikiečiai pasiūlė apmok) 
dar yieną Libano diviziją ka 
vartoti modernius ginklus 
perimti kontrolę, einančią n; 
Beiruto iki Izraelio sienos, s 
kėlė didel o susidomėjimo.

Pasirodo, kad ir šamiras su 
domėjo šiomis idėjomis. Jis i 
turėjo vyriausybės leidimo pa 
sakyti šiuo klausimu, nors 
mano, kad Izraelio vyriausy 
pareikš savo nuomonę ir aišau 
savo' karius, jei gilės tą sr 
saugiai perduoti patiems Iii 
niečiams. Izraelis sutinka, k 
amerikiečiai išmokintų liban 
čius ir kad patys libaniečiai pi 
imtu didesniu sričių kontre 
bet izraelitai nenori, kad ame 
kiečiai kištųsi į Libano ruo 
liečianti Izraelį.

— Demokratai gerokai apk 
pė ruošiamą 1981 metų biud. 
tą. Sumažino ginklų garny) 
išlaidas.
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JULIAUS ŠIRKOS VADOVAUJAMOS 
MOKYKLOS MOKINIŲ DARBAI

ŽIEMA ii man čia visai kitaip atrodys.
Gražina Daunoraviėiūtė, V kl-

Žiemužė balta, 
2'em ūžė šalta. 
Anl ledo čiuožiu m, 
Aula ir apsivoziam...

SENAS DAIKTAS

Vaikai šika: apsirengia, 
j ro d r s lauk m žengia.
Sūrių* sniego rutulį,
Pasiūlo senį didelį.

Senis la ko šluotą: 
N c.'.L baso morka, 
l-'.pcs jo virvelės, 
O akys anglinės.

Litu Viržintai.ė, V sk.
U *

VASARIO 16
Kss metai renkamės į sales 

prisiinmti mūsų laisvą Lictuvų. 
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje 
ouvo paskelbta nepriklauso
mybė.

Mes žinome, kad visi myli 
laisvę, ja džiaugiasi ir ją bran
gina. Visos tautos nori laisvės, 
norėjome ir mes gyventi savu 
nepr.klausomu gyveniniu. Todėl 
Lietuvos nepriklausomybę ginti 
išėjo tūkstančiai jaunų vyrų. Ir 
abu mano seneliai buvo sava
noriai. Bet nedgai Lietuva džiau
gėsi laisve, tik 22 metus. Ją pa
vergė rusai ir iki šios dienos ji 
kenčia sunkią bolševikų oku
paciją.

Brigita Skopaitė. VI sk.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
AMERIKOJE

rime namuose. yra mano ma
mos lėlė. Kai buvo, karas, mano 
2 meių mama buvo palikta Lie
tuvoje, o jos mama, tėvas, sesuo 
ir brolis nuvažiavo į Lenkini- 
fen mano močiutė nupirko lėlę 
mano mamai, nes galvojo vė. 
ją greitai pamatyti. Taip neat
sitiko. Mano mama savo mamą 
pamalė pirmą kartą, jau būda
ma !•> metų! Tada močiutė pa

turiudavė jai iUę?iJaoar lėlę *š 
Mavo kambaryj-. Ji yra 
>0-10 metu senumo!

Dalia Marchertaitė, 
* * $

ATEIČIAI

Laisvės laukia žmonės, 
pavergti per amžius.

Iš pelės.ų krūvų
kyla garsus šauksmas:

Eik, padėk, vaikeli, 
būk stiprus lietuvis,

Tau brangi tėvynė
bus labai dėkinga!

Už lai reiks kovoti 
diena iš dienos...

Vesk draugus! Paskelbki 
brangiąją tą žinią:

Ai, smagu gyventi 
laisvoje tėvynėj!

Erika Weliczko, V sk.
■ J; ity JLŽ*

^^PAlWWKAS

Pavasari ąš? važiavau į Klaipė
dą. -Ten./žaidžia u su pussesere. 
Po to mudu nuėjome prie jūros 
ir ten sėdėjome. Ten suradau 
mažą paukštuką. Jis buvo !$u- - 
žeistas. Aš jį nunešiau namo. 
Musų namai buvo arti. Su’ pus
sesere* greitai apnšome jam 
sparną. Po poros dienų sugijo 
ir mes jį paleidome. Bet jis mū
sų nepamiršo ir kiekvieną dieną 
čiulbėjo pr*e lango. Tai atsitiko 
p či’V a Šeirį ,*

V kl.

5

HAITI FORD, CONN., APYGARDOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE, šokusi 1957 m. birželio 30 d. Pirmoje Lietuvių Tau
tinių Šokių šventėje, Cricagoje. . Vadovė buvo K. Marijošienė.

1962 m. gruodžio 1 T d. mūsų 
įėktuvas nusileido didžiausiame 
pasaulyje aerodrome, Čikagos 
UTlkre. "Mus pasitiko mieli lie
tuviai su gėlėmis, šioje sveti
moje ž.mėje pasijutome, kad 
nesame vieni. Is tiesu, Amerika, 
Lai ne Skaudvilė! Mane labai 
pradžiug no, kad Čikaga visa iš
sipuošusi, laukia šventų Kalėdų. 
Labai gražiai atrodė lietuvių 
namukai prieš, šventes, išpuoš 
ti įvairiaspalvėmis lempulėmis. 
Labai gražu ir geia, kad čia visi 
— didėli ir maži — gali švęsti 
Kūčias ir Kalėdas. Prie gražiai 
išpuošto stalo m-š valgėme Kū
čių vakarienę.

Praėjo Naujieji Metai ir aš . šia mano spalva yra rausva, rau- 
pradėjau lankyti mokykla, čia ] dona, žalia ir geltona. Aš gniju 
mokykla graži, mokytojai įdo-, smuiku. Man labai patinka 
mūs, o mokiniai tvarkingi. Nors į smuikas. Mano mama kiekvie- 
man labai 1 ūdna, kad miesto na dieną man skaitydavo &v. 
gatvėse labai mažai žmonių. Ži
noma. aš dar mažai ką mačiau turiu 
Amerikoje ir

Davis Bork, U sk
« * #

Aš turiu rudus plaukus ir ža
lias akis. Mėgstu gamtą, gyvu
lius, gėLs, paukščius, medžius, 
žmones, namus, mokykla ir 
kiaules. Aš nemėgstu gyvačių, 

i vorų, tigių ir liūtų. Mėgslamiau-

Raštą. Aš labai myliu Deivą. Aš 
tris drauges. Aš kepu 

kai pamatysiu.; daiiĮg -pyragų ir sausainių, ir jie

šerdies Įpuvimą ir, šviežiai nu- 
■ piovus gelvesn į medienos at- 

fc spelvį.

3. Staigiai padidėjusi juodalksnio 
paklausa (medžio rinkoje)

Laike Pirmojo Pasaulinio ka
ro nuo vokiečių kirtimų daugiau-

; šia nukentėjo pušynai ir egiy- 
i nai. Juodalksnis buvo kertamas 
1 daug mažiau, kaip malkinė me- 
! džiaga. Dėl to nuo prieškarinių 

ir karo laikų Kazlų Rūdos (ir 
' kitur) miškų masyve susidarė 
j žymios atsargos brandžių juod- 
i kiksnynų. Kirtimo sąmatose jis 
1 siekdavo iki 20% prieš normalų 
j 8-10%. Po karo besiplečianti 
j fanieros pramonė Vokietijoje, fa. 

nieros paklausai pasaulinėje rin
koje didėjant, prisijungus Klai
pėdai (su faneros fabriku) prie 
Lietuvos, juodalksnio pareikala
vimas faneros išdirbiniams me
tai į metus didėjo. Pasirodė, kad 
iš juodalksnio išvyniotoji me
diena (fanera) turi geras dirb- 
ties savybes ir savo ypatingu 
raštu gali imituoti ir pakeisti 
brangesnius šiltųjų kraštų me
džio dirbinius. Miško pirklių 
tarpe juodalksnis virto aukso ka
syklomis, pelnintgu “medžiok
les” objektu. ;

Miškų Departamento -nustaty
tos juodalksniui taksos/ kainos, 
nors buvo keliais atvejais pakel
tos dr pirklių Įvaržomos šioks 
toks priedas, bet tai ''buvo toli 
nuo to didelio pelno, kūrįs plau
kė į miško pirklių kišenes, Man 
lietuvis J. Popiera prisipažino, 
kad jis, už juodalksnių, biržę, iš 
Miškų Departamento^^aržyty- 
nių nupirktą, gjyjsaty-uždirbęs

Juodalksnis nemėgsta nuolat 
stovinčio vandens, rūdynų, už- i 
pelkėj usių vietų, taip at sunkaus 
molio, sausų, su žemu vandens 
lygiu miškooirvių. Čia jis skurs
ta ir nuo viršūnės pradeda džiū-' 
u, tokiais atvejais jį greitai su
naikina grybas — Komės ignia- 
rius.

Ypatingai nuostabus perėjimas ’ 
iš juoaaiB^nyno į pušyną. Čia 
jūs, žingsnis po žingsnio, išei-. 
darni į gausėjantį žemės pakeli- ■ 
mą ar Kalvą, jaučiate'kaip su 
miškodirvio ir jo drėgmės kiti
mu, taip mažame ploto atstume, 
pasikeičia visa stambioji ir smul
kioji augmenija. Tai yra būdin-; 
ga Kazlų Rūdos miškų masy-; 
vo juodalksnynams. Kiek , daug 
mokslo darbui čia rastu sau me- 
•Jžiagos miško tipologas, augavie- 
tės sąlygų tyrėjas, botanikas — 
dendrologas/ kad ir tokia tema: 
Vietos augmenijos pasikeitimas 
rišy su žemės reliefu, miškodir-. 
ViU ir jo vandens lygiu (nori-, 
sontu). j

Visai kitą vaizdą sudaro Var. 
nabūdės miškų masyve juod
alksnynai. Čia miškodirvis veik 
perdėm negilaus, lengvo moiio 
t priemolio su perėjimu į pries- 
mėlį. Jie čia taip pat užima vi
sas šlapesnes, drėgnesnes vietas, 
daubas, raistus, bet auga veik iš
tisai priemaišoj su egle ir skro
blu, dviem čia yyraujančiom 
medžių veislėm. Ar juodalks
nis šių dviejų nevienodų miško- 
dirvių turi būdingų skirtumų, 
ar gal yra skirtingų atmainų, tai 
galėtų nustatyti tik nuodugnes
nis jų ištyrimas. Iš pirmo žvilgs
nio varr.ubūdiškis — juodalks
nis atrodo daugiau šakotas, 
žiau

. Mažąją Lietuvą), Sūduvos kra
štą, Dzūkiją atsiremia į Rūdnin
kų, Gudumų, Augustavo masy
vų miškus. Likimas ir vėl su
vedė su iš mažens pamildu juod- 
Iksniu. Šioje dalyje aš'paliesiu, 
kiek galint glaustai, juodalksnio 
vaidmenį miškų ūkyje, mūsų 
nepriklausomo gyvenimo laikais, 
ir kai Kuriuos su juo surištus 
faktus ir trečioje dalyje — tai, 
kas paliko atmintyje iš matio 
apie jį rinktų davinių ir patyri
mu.

VINCĄ ŽEMAITĮ PRISIMINUS
Miškų inž. V. Žemaitis

LIETUVOS JUODALKSNIS (Alaus gintinose) 
(Medžiaga juodalksnio monografijai) 

(Tąsa, 2 dalis)
kad pav. pušis, eglė, beržas yra 
a.ejęs iš rytų (huo Urato), skro
blas, bukas.— iš vakarų, alksnis, 
drebule — 4š pietų, bet alksnis 
galėjęs išsilaikyti ir praskursii 
tarpe leayuų sąnašų. Augavie- 
tes sąlygos nustatė šiom rūšim 
plėtimosi kryptį ir ribas. Taip 
pav., skroolo (Carpinus beta
rus j natūrali į rytus išsiplėtimo 
riba pasiekė Lietuvą (linija: L±e-; 
poja, Teisiai, Raseiniai, Kaišia
dorys.
dioiogai yra nustatę, kad pušies 
(Pinus siivescns> opumales au
gimo sąlygos yra Pabaltyje. 
J lems yra gerai žinomos Rygos - 
Rytprūsių pušies atmainos. Te. ’ 
ko Stebėti įvairių kraštų pušies 
atmainas, auginamas Tnarandto 
(pue Diezaeno) miško tyrimo 
stotyje. Šios Pabalūjos puseles, vienoaumo įspūdį, vaizdus gry

nų pušynų, viemmis su priemai
ša egles, vienos kitos drebule^ 
ar berže ir tik slėnesnėse, drėg
nesnėse vietose — eglės, juou- 
aiKj>nio su perėjimu į grynus 
juodalksnynus, be to, tai vietos 
daugiausia I Pasaulinio karo 
laikais vokiečių kirtimų palies- 
tos. Tik išvaikščiojęs skersai iš
ilgai šio masyvo atskirus miskus, 
net kvartalus, pajusi- ir suprasi, 
ka.p vos kelios pagiinuinės me 
ažru rūsis užpildo ir prisiderina 
prie vienodai banguoto, smėlėto 
žemės relieio, suaaiydamos miš- Į 
ko bendruomenės, akį velianti, 
vaizuą. Beeidami lieKiiaia ,gry
nais pušynais, jūs staiga, neju
čiomis pateksite į grynus juoc’- 
alksnynus, kartais »u vienos ki
to eglės priemaiša. Tokios vie j 
tos slėnesnės, tai duburiai taijie 
smėlėtų kalvų, kur susikaupia 
daugiau diegmcs, prie šaltinėlių, 
upciių, vandens griovių, tai pa- 
naugos, raistai — alksnomis va
dinami. Miškodirvis drėgnas, 
šlapias, klampus puvenų pilna.-, 
humusingas. Tai mėgiamiausios 
juodalksnio (kartais su uosiu 
— giiaumrdžiu) augimo vietos.

j duodančios iki 370 klm. >.iedie- 
nos 1 ha. Jūsų žvilgsnis, sekda
mas giazios formos apvalius 3C 
—40 cm. krūtinės mate, švariai 
nuo šakų, nusivaliusius juodalks
nio kamienus, pakils į 20-25 mė
lių aukšty vos kelių šakų lają., 
panašią į Viduržemio jūros kraš
tų pimjų. Iš pirmo žvilgsnio jūs Į 
suabejosite, ar tai čia tas pats 
juodalksnis, kurį jūs matėte lau
kuose. dažnai, »i'Aždicj. , 
buotą, šakotą. Kerotą. ^ių juo*- , 
alksnių mediena ta? pirmos ko- ' 
kybės faiiierinė medžiaga, kon
kuruojanti su šiltųjų kraštų | 
brangiųjų medžiu fanerač *r jo

1. Bendros pastabos

Ledynų paliestoje Š. Europos 
dalyje (taigi ir dabartiniame Lie
tuvos plote) visa augmenija žu
vo; tenka manyti, kad tik labai 
maža jos dalis galėjo pasitraukti, 
ten kur nebuvo aukštų kalnynų.’ 
šiltesnėm kryptim. Iš čia atski
ros medžių rūšys, laikui bėgant, 
ir vėl užvaldė ledynų apleistus 
plotus, maždaug apie 6000 metų 
prieš Kristų. Dendrologai mano,

2. Kazlų Rūdos ir Varnabūdės 
miškų masyvų juodalksnynai

Kad susidarius Kazlų Rūdos 
(ir dalinai Lekėčių) miškų ma- 

;, Vilnius);*?/Vokiečių dėn- syvų vaizdą, neužtenka perva- 
žiuou skersai, leiskime siauruo
ju geležinkeliu iš Kazių Rūdos 
ar Jūres geležmk. stočių apie 
50 klm. kelio į Pavilki ją. (ant 
Nemuno) ar Į Ežerėlio durpy
nus. Del pravesto gelžk. aukš
tesnėm, sausesnėm vietom, to
mą kelionė sudarytų daugiau

valdžiai sumokėjęs. Stambesni 
pirkliai ;— žydai yę ke
leriopai daugiau,^'$į& p pa
aiškėjo, nekurie laiitf^-ypirldių 
agentai (iki 1926 nu) prieidavę 
prie Miškų Dep-to tarnautojų 
(nelietuviško elemento), nuo 
kurių priklausė nustatymas pra
dinės varžytynių kainos. Buvo 
žeminamas augštumo ir brangu
mo laipsnis: ir įtaksuotoji pada- 

. rinė medžiaga apskaitliavimo la
buose, pertaisoma į malkinę.

(Bus daugiau)

man gerai isc’na.
Elena Tijunclytė, III sk. 

irmujų Žingsnių)

1 tabtespeę* CttKESY HERB LOAF
1 dry hnM^rd
2 tdblrsjMHH** tnilk

This crisp nip of fan « in 
Che Air. and it’s time to trade 
those cool summer salads for 
hearty, hot meals. Since you 
m^y be just as busy Uns fall 
as you were this summer, rely 
cn your, microwave oven for 
ttutriflons meals that won*t 
monopolize your timel Savory 
£uck Roast and Cheasy Herb 

af, irom the Whirlpool mi- 
<ro<ave oven cookbook, are 
family pleasers that need only 
a topped salad and instant 
pi Hiding.

SAWR1’ CMbTK ROAST 
(\hmrn)

3 tablespoons all-purp*** 
flour

1 tabfc>p<»«n brown 5tig AT
1 teaspoob Milt

da sb yrpprr
*4 teauspeea dry tonstird

catsup

■$. \

1 greea
m bo»l. .eamblne f!»vr. 

brokai supar. salt, pepper, tini 
dry mustn't) Star in cdsup. 
water, Wtorceeiershire. and vin
egar. Place roast in 13v9X2- 
*ieb balnių; dlsli. Pour catsup 
mixture ovFr roast. Cook, cov
ered, at medium for 45 minutes. 
Give diah a half turn. Add 
onion and green pepper. Cook, 
covered at medium far 30 to 45 
minutes or Uli tender, gwtng 
dish a half turn once. Skim fat

11a Mes pi n *it4įux<{ ^r>1ey 
1 tablespoon snipped chives 
1 Um f FrrTicIt bread

between paper jauJhrr*. Cwk at

■aaa&t.

4 wflrr* Imk

2 pad1** 
cheeM1

(• mmrrc) shrrddcd 
mhMl ehMdxr ehew

154 rtflM (< mmerM
Ifontmy Jaek eheese

On papw plate, layer bnc^n
high foe 4 minutes Crumble bacon %nd Set i ride.

Vnwrap cremn d>eese and place in small n ix^r L >v 1 
IhinulteS at low or till softened. Add fchee • : id dry 
Heat Tnfik In glass measure at high fur 15 s/cot 
iitto dieeSe mixtwv Beat LH fluffy. Beat in u
flhivea. and bacon Cnt French bn ad to 1-in f -^4 
but not. through buttons cru^t. Spread with vneexc nature Hu e 
kwf on Uaxed pa^n'r Cook au high for I1, to 2 jitoiiiteo oi till 
heated thfowh Servings: 8

MICRO TIP. A treat many -cipes start w rth rookie* mffen* 
nr celery in butte? ’till tender. In tne micros are even, ft's .
te Aa Jast combine the chopped vcyrtabl'N with the urmeHert j 
butter in a casserole and cook. oncmTred h fnr ? to *
jninutm Stir once «bon& baftray through to coat all tha

__ ____ . — _________

Heat 2
U.'ta-d.
xv£*e

žynuai vyravo tarpe kitų kraštų' 
pušelių savo lieknumu, našumu, 
augoioeumu (aukštumu. Tokiu1 
buuu Lietuva, būdama tarpe Ry-j 
gos - Rytprūsių turi pušiai op-' 

: umales (jai tiiiKamo(,e augavie- 
tejej augimo sąlygas. Ją tektų 
kultivuoti ir ypatingai saugoti, 
nuo mišinio su kitų kraštų men- ’ 

’ kavertėm pušim. Kai dėl juod- 
; alksnio (Alnos glutinosa), tai 
•j dar studijuojant 'miškininkystę 

viename vokiečių dendrologijo-, 
vadovėlyje teko skaityti, kad jo‘ 
išsiplėtimo noos nuo 62 š. i>- 
g.ag.e.es sieKia Š.-A£rikos ir Ma-1 
zosios Azijos kraštus. Vokieti-, 
joje, nois visur suuiixamas, be; 
ukius, tipingus medynus jis su
daro lik >. li-ytprusiuose. i\emu-. 
no deltoje, taip vad. Preuss scr.
Litauen nuŠKUose. š: pastaba ge j 
riti prisiminė, kai daug veii.tu > 
mane sujocmino Sūduvos mišku 
juodkalnynai. i

1926 m. piaožiG.e teko per
imti Kaziu Rūdos masyvo mis.! 
xus. To laiko Kazlų Rūdos urė.j 
dijo' piotas siekė 24.0'K) ha (Į šį; 
piolą įėjo 1929 m. Įsteigtos Ju
lės miškų u f ėdi jos miškai — 14.-f 
500 ha) pridėjus prie šio masy- • 
vo gietnnus Lekėčių m. urėdi jos 
(tuomet šakių) apie 22.000 ha 
ir apie 4.000 ha. Panemunės m. 
u.edi'os (apie Ežerėho durpy
nus). susidaro bendro ploto apie i 
50,000 lųi (Kazlų Rūdos--Lekė
čių) miškų masyvas. 1927 m. te 
ko Kazių Rūdos m urėdijai iš 
Prienų m. urė. Vflrnabūdės miš
kų ma-yvas bendro ploto apie 
6,000 ha. Vi>» ši»*miškai 
rus;i c ilki’ laikais buvo valstybi 
niai

Tokiu būdu, kas vėliau man 
išryškėjo, atsidūriau centre pla
čiosios juodalksnynų juostos, 
kuii nuo Kuršių Marių (Nemu
no dėlios) per Š. Rytpnisin5

ma- 
nusivalęs, turis platef .1

DOW’Y CUT IN BeTW^^N CA»l«

POU.OWING

| SOME CHICAGO MOxToW CkVB CW

XMS.

1.983

iR'MiTb'imiMiiiir'i w ir S it f "i Ui *1

g.ag.e.es


»'«>•.

E. J. t -jįU
JUOZUI PRONSKUI - 90 METŲ

š. m. kovo 20 dieną žurnalis
tui Juozui Pronskui sueis 90 me
tu amžiaus. Jis gimė 1893.111.20 
Itumšaičių kaime, Ylakių vals
čiuje, Žemaitijoje.

Baigęs pradžios mokyklą, Žem. 
Kalvarijos klebono J. Petraus
ko jis buvb ruošiamas 4 klasių 
egzaminams. - Sykį klebonas jį 
i.;.gavo beskaitant dr. . J. Šliūpo 

štus ip pavarė namo. Prie to
■ a varymo d;u' prisidėjo ir Juo- 
zbko draugystė su Adomu Miką 
(Adomu iš Rojaus) — ž Kalva-- L ► • r • - ’ ' ; to 1 , - < .
■...os(Jaunimo, švietėju.

Vilniuje ir Petrapilyje baigei 
vaistinės mokinio kursą, Juozu
kas pradžioje dirbo Petrapilio 
\ cistinėse, o nuo 1915 metų grį
žo Į Lietuvą, Plungę, kur 1929 
metais išl«ukė; provizoriaus padė
jėjo egzamirmsĄ. ,

J. Pronskus j lietuvišką spau
dą pradėjo rašinėti g^ria anksti. 
Nuo',1912. m. jis jau? rašė*“Rygos 
Naujienose”, o nuo 1913 pi, ben
dradarbiavo “Jaunime”. Kai 1918 
m. pradėjo rašyti į “Darbo Bal
są’.’ ir “Lietuvos. Aidą”. Vilniuje, 
savo raštais jis atkreipė kan. J. 
Tumo-Vaižganto dėmesį ir buvo 
pakviestas į L- A. redakciją. Nuo 
1920 mį dirbo Kaune, Spaudos 
Biure, o vėliau “Lietuvos” dien
raščio, “Trimito”, ir “Lietuvos 
Žinių” redakcijose.

Nuo 1920.N.15 buvo Steigia
mojo- Seimo narių, atstovauda
mas valstiečius liaudininkus, ir 
būdamas tik 27 metų amžiaus. 
1922 m. buvo vienu iš; Liet. Ra
šytojų i»* Žurnalistų S-gos stei
gėju- 5-

Jau nuo 1922 m. rugpiūčio 
mėn. J. Pronskus darbavosi Kini 
pėdoje, nes paties Putvinskio; 
buvo deleguotas prie “Prūsų 
Lietuvių Balso”, pavaduoti re
daktorių Ansą Baltrų, įkyriai 
piršusį Klaipėdos kraštui “frei- 
štato” statusą. Vėliau, jau “le
galizuotas”, J. Pronskus buvo 
paskirtas Lietuvos konsulato 
Klaipėdoje sekretorium (prie 
amerikiečio lietuvio — konsulo 
Jono Žiliaus-Žilinsko)..

Ruošiantis Klaipėdos krašto 
sukilimui, J. Pronskus buvo 
kooptuotas į Maž. i Lietuvos Gel
bėjimo Komiteto artimiausius 
bendradarbius. 'J. PrOiiskus gy
vai prisimeną Steponą Darių, 
“Dėdę iš Amerikos” Ivą-Ivaške- 
vičiu ir kitus sukilimo dalvvius.

1924 m. J. Pronskus redagavo 
“Klaipėdos Žinias”, o 1925 m. gri
žo į Kauną redaguoti “Lietuvos 
Žinias”. Po 1Q26 m. gruodžio 17 

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

d. perversmo J. Pronskųi teko 
bėgti į pirmąją tremtį — į JAV, 
nes į likviduoto Seimo Valst. 
Lieud. f frakciją atvykęs A. Vol-, 
demaras pranešė M. Sleževičiui, 
jog apskundęs J. Pronskų ka
riuomenės teismui ir prašęs “pri- ’ 
deramai” nubausti. Voldemarą' 
pykindavę “Liet. Žiniose” Bang. ' 
pūčio slapyvardžiu pasirašyti1 
Pronskaus rasiniai.

Atvykęs į Ameriką, J. Prons
kus Bostone redagavo “Sanda
rą”, o nuo ,1928 metų perėjo 
diirbti į “Naujienų” redakciją! 
Chicagoje. Laisvalaikių klausė: 
paskaitų Chicagos ir Northwest-1 
ern universitetuose ir baigė 
Meadwill m-los trejų metų kur- į 
są . ' ’ 5

1932 m. pavasarį vėl sugrįžo į Į 
Lietuvą ir buvo “Liet. Žinių” j 
vyr. redaktorium. Nuo 1933 m. 
Klaipėdoje redagavo “Lietuvos 
Keleivį”, o nuo 1936 m. iki 1939 
m. — “Vakarus”. Vokiečiams ■ 
užėmus Klaipėdos kraštą, nuo Į 
1939 iki 1944 metų gyveno Kau- Į 
ne ir vertėjavo bei redaktoriavo! 
Eltos žinių agenttūros įstaigoje. 
Bolševikams antrukart užplūs- 
tant Lietuvą, 1944 m. pasitraukė 
į Vakarus. Karui pasibaigus, 
bendradarbiavo įvairiuose lietu
viu tremtiniu laikraščiuose.

1948 m. emigravo į Kanadą. 
Iki 1957 . m. bendradarbiavo dr.j 
P. Grigaitčio : ‘‘Naujienose” ir Į 
Kardelio “Nepriklausomoje Lie
tuvoje”. 1957;m. persikėlė į Chi- 
cagą ir apsigyveno “Naujienų” 
pastate, aktyviai Įsitraukdamas 
į dienraščio redagavimo darbą.

Amžiaus naštai slegiant, prieš! 
penketą metų jis persikėlė gy
venti atgal į Kanadą, pas savo, 
dukterį. Dabartinis jo adresas — 
P. O. Box 220, Oakville, Manito-) 
ba. ROH 0Y0, Canada.

Be tūkstančių straipsnių įvai
riausiais klausimais, J. Pr. “Nau
jienose” 1957 m. paskelbė stam
bų veikalą apie Kanadą — “Šiau
rė šaukia”. Kita straipsnių se
rija buvo pavadinta “Būties pa
slaptys”.

Jo parašytos knygos: “Proše- 
pano priepuoliai” (1920 m.), Ak- 
lasmatė slapyvardžiu — “Maga-į 
ryčios” (1922 m.), “Lietuvos Sa-Į 
chara” (1923 m.), “Plukiava” 
(1926 m.), “Arionu prisikėlimas” 
(1930 m.), “Vatikano Santaryba” 
(1966.m.). Parašė ir kelias šau
lių S-gos išleistas brošiūras.

J. Pronskus turėjo visus gero 
žurnalisto požymius: žinias ar 
aprašymus perduoti skaitytojui

• Juozas Pronskus

naktis ir pradėjome ieškoti nak
vynės namų. Deja, jau buvo 
pavėluota, ir vietos pernakvoti 
negavome: Apsistojome poilsio 
aikštelėje ir visą naktį prasnaii-' 
dėme sėdėdami automobilyje, j 

Sekantį rytą privažiavome bu
vusias anglių kasyklas, akmenų 
atlaužų piramides ir lietuvių 
apgyventus miestelius. Aplankė
me Mahanojų, Senadorį, Ekran-j 
tus ir kitus iš Am. lietuvių isto- ■ žiauraus' rytų kaimyno — kc- 
rijos mums jau žinomus mieste-; munistinės Rusijoi 
liūs. Negalėjau atsistebėti' Juo-, 
zuko žingeidumu viską pamaty
ti, patirti ir noru viską tiksliai 
perduoti “Naujienų” skaityto
jams. Pagalvojau, jog tai buvo 
tikro žurnalisto prigimta būdo 
savybė. ‘

Kadangi aš dar turėjau aplan-’ 
kyti kitus draugus bei gimines 
Conn, ir Mass, valstijose, tai J. 
Pronskų palikau Skrantų liet, i 
tautinės parapijos klebono kurk tikrieji faktai klastojami ir kaip 
■M. Valatkos globoj. Ą

Kai po keleto dienų sugrįžau, 
Juozukas jau buvo susipažinęs 
ne tik su Skrantais, bet ir pasi
svečiavęs pas rašytoją L. Dovy
dėną.

Sugrįžus Chicagon, J. Prons
kus labai vaizdžiai aprašė tos ke- j 
lionės įspūdžius, kurie tęsiniui 
— reportažų formoje ėjo gal per 
dešimtį “Naujienų” numerių. 
Matomai, jo reportažas apie. 
ii'

didelį susidomėjimą, nes sekan
čiais metais kitas lietuvių dien
raštis į Pensylvaniją pasiuntė 
gerai finansiniai aprūpintą ke
turių žmonių grupę, kuri foto
grafavo, filmavo ir garsajuostėn 

atsitikimus iš savo spalvingo užrašė vietinių lietuvių gyventi- 
gyvenimo, jis išblaškė kelionės! mą ir pasakojimus, 
monotoniškumą ir nuovargį. Mano prisiminimai apie mielą 
Privažiavus Pensylvaniją, atėjo “Naujienų” redaktorių Juozą

tuojau pat, nedelsiant, tiksliai, 
ir nė kiek neiškreipiant tiesos. 
Labai mėgo keliauti. Pėsčias ar 
dviračiu apkeliavo visą Lietuvą, 
ir kelionės įspūdžius labai įžval
giai aprašydavo spaudoje. Dau
gelis “Naujienų” skaitytojų gal 
tebeprisimena ęo vaizdingus įs
pūdžių aprašymus — reporta
žus apie Kanadą, Cape Cod ir 
kt. Pats neturėdamas automo
bilio. J. Pronskus dažniausiai 
važiuodavo į keliones su “Giey- 
hound”, autobusu. Sekmadie
niais niekad nesėdėdavo namie, 
bet keliaudavo po Chicagos apy
linkes. Ypač mėgo mišku saųgo- 
nes ir grybavimą.

J. Pronskus man užsimindavo, 
jog labai norėtų aplankyti Pen- 
sylvanijoje lietuvių apgyventas 
vietoves — "Pentsylvanijos Lie
tuvą’’. Aš pats labai daug pasa
kojimų apie Pensylvanijos lie
tuvius buvau girdėjęs iš prof. 
J. Žilevičiaus, todėl ir mane tos 
istorinės Amerikos lietuvių apy
linkės labai traukė.,

1972 m.?Vasarai baigiantis, nu
tarėme važiuoti kartu. Kai su
tartoje vietoje, prie 95-os-ir State 
gatvių sankryžos, atvykau au
tomobiliu, labai smarkiai lijo. 
Nustebau Jutozūko punktualu
mu ir pareigingumu: neboda
mas lietaus ir nė kiek nepavėla
vęs, sutartoje vietoje jis jau lau
kė.

Ilgoji kelionė su tokiu , kelei
viu buvo vien malonumas! Juo
zukas visos kelionės metu, bu
vo žvalus- ir linksmas, kelionės 
nepatogumais ir nuovargiu ne
siskundė. Pasakodamas įvairius'

ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ 
mylimas ir gerbiamas lietuviams kultūrinių vertybių

' i nūs u Dieve, žvelk iš aukštybių 
į mūsų pavergtą žemę! Kokia 
ji graži: žaliais miškais papuoš
tu, upėmis, ežerais išvagota. Žie
mą baltu sniegu apdengta, pa
vasarį kaip įvairiaspalvis iš gė
lių nupintas vainikas. Vasarą 
kaip dosni labdarė, pasipuošu
si nokstančiomis gėrybėmis — 
ludenį nešanti atpildą žemdir
biams už jų sunkų darbą.

Lietuva, niekieno kito, tik mū
sų žemė — mes jos vaikai. Ji ne 
laukine, bet mūsų tėvų, protė
vių, prosenių darbu sukultūrin- 

| ta. Toje žemėje ryko visoki 
1 mūsų tautos Įvykiai —’čia lietu

viai kūrė savo istoriją.;
Kalnai, upės, ežerai^ miškai 

' yra fizinė mūsų gimtosios že
mės dalis, o lietuviai davė jai 
ir dvasinę dalį: čia kiekviena 
vieta, ežeras, upė, piliakalnis, 
kapinynas, milžinkapis apipinti 
įvairiais pasakojimais, apdainuo
ti dainomis. (Tai dvasinė mūsų 

• gimtosios žemės dalis). Čia ir 
i didesnis akmuo nėra vien fizinis 

akmuo, o savaip kalbantis į lie
tuvį, ką nors jam sakantis, pri
menantis kokį nors prąe:*ies įvy
ki.

■čandien Lietuva pavergta

Lietuviai, 
tikrieji tos šalies šeimininkai 
velka sunkų pavergėjo uždėtą 
jungą, tremiami į Sibiro vergų 
stovyklas, tardomi, kankinami 
kalėjimuose, nuodinami psiche- 
atrinėse ligoninėse. Mūsų gnu 
žioji kalba, kuria, gėrisi -ir bran
gina pasaulio kalbininkai, -stu
miama iš lietuvių gyvenimų ir. 

: jos vieton brutaliai brukama ru- 
! sų kalba, Lietuvos istorija — jos

atskiras . dalykas nedėstomą,-- o 
tik padaryta bereikšmiu- į tarpu 
į rusų istoriją. Lietuvos praei
tis ir visa kas diėtuviąms yra 
brangu, artima, kas žadina.lietu
viuose meilę, priširišinią': sava
jam kraštui naikinama — slopi
nama.

Pavergėjas atėjo Lietuvon ne

"i Pronskų liks visada šilti ir ma- rxa-WA-iicLU iv . ivyvx apie . -
Pensylvanijos Lietuvą” sukėlė11™“' Del ąavo tylaus, neužgau-.

laus ir labai draugiško būdo jis. 
visur turėdavo daug draugų. 
Gaila, kad jį Šiaurė šaukė ir pa
šaukė, o būtų labaLmiela ji dar 
turėti čia Chicagoje. ‘* ■”’ -

Brandaus 80 . mėtų amžiaus 
sukakties proga, mes jį sveiki
name, linkėdami- kuo geriausios 
sveikatos ir sulaukti pilną šim
tą metu, v v

uzgoo-
visus

kurti, ne lietuviams gerinti'gy
venimo, bet tik pasigrobti Lie
tuvos žemes ir naudotis betuvių 
prakaitu pagamintomis gėrybė
mis. t

Lietuviai skriaudžiami

Lietuvos pavergėjas, 
bęs Lietuvą,. sunaikino 
kultūrinius paminklus, kurie 
jam buvo nepageidaujami. Ypač 
seniau Lietuvoje daug buvo pa
kelėse, kelių sankryžose, sody
bose pritaikytų kryžių, stoga
stulpių, ir koplytstulpių. Bet, 
deja, šiandien jię sunaikinti!

Lietuvos pavergėjas skuba pa
versti Lietuvos žemę pavergėjo 
garbei paminklų statymo vieta 

1 ir rusų karių, žuvusių II kare, 
kapinynu. Jeigu Lietuvos žemė 
galėtų — pravirktų gailiomis 
ašaromis, komunistų garbei pa
statytų paminklų slegiama. Ko
munistai — Lietuvos pavergėjai, 
neužsitarnavo, kad,- nors vienas 
paminklas būtų jiems pastatytas 
Lietuvos žemėj. ,, , .

Lietuvių pastatytam pamintk- 
lui — įamžinti lietuvių lakūnų, 
Dariaus ir CĮreho atminimui, 
kurie išgarsino Lietuvos vardą 
pasaulyje, komunistai neduoda 
geresnės vietos, jų paminklui 
Lietuvos žemėj, šie lietuviai, 
mūsų tautos didvyriai, buvo 
1933 m. liepos 17 d. palaidoti spe
cialiam mauzoliejuj Kauno mies - 
.to kapinėse. Lietuvos pavergė
jas ir jo -tarnai kapinės pąnaįki- 

, no — padarė gražų parką, pa
vadino Lenino vardu ir į šį nau; 
jai sukurtą parką iš ■ ištūri jos 
muziejaus, sodelio, buvo 'perkel- ’ 
ti keturių komunistų-* palaikai 
ir paminklas. . j - “

Kodėl gi,negalėjo palikti šią- 
mę naujame parke (kur jie jau 
buvo palaidoti) Dariaus ir įGi- 
rėno paminklo, d iškėlė^' užkam
pį — Šančių k:apįrLeš?l-Kuo -Įiė-. 

'’tuvių- tauta galij'patėišįhti Lie
tuvos, pavergėjo .ir. jos,.tarnų>tb- 

lakūnų ■—Lietuvos didvyrių pa-' 
niekininąas.?! Tai žiaurus- lietu
vių;’ tautos įžeidimas’ ir Lietuvos 
didvyrių paniekinirnąš! Argi Įie- 
tuviamš yra brangesni tie -k^u- 
ri komunistai: K: Požėla, R.
no'/ K. Giedri^ ir Į; Grėifenber-. 
gėris, kurie buvo Lietuvos iši
mos, parsidavę rusams? ■

. ’ . J • • - . . * * ’■'< ” -

Rusai Minęrgtoj. JaietzĮy^. zevĮ^j. 
' / j' . -.Kiiria ■_ savof istdnjq ' •;'

Visur; 'Rytprūsiuos^ pavergė
jas pakeitė vi^us vietovardžius, 
rusiškais, Xad atrodytų seniai gy
venančių rusų kraštu.' Lietuvoj

.••’-as žymesnes vietas pavadino 
pavergėjų vardais, arba lietuvių 
vardais kurie nuėjo tarnauti 
Maskvai. O kiek daug pamink
lų Lietuvos pavergėjas prisistatė 
savo garbei Lietuvos miestuose, 
kad bylotų jaunajai kartai ir už
sieniečiams, kad čia rusų nuo se
no gyventa, kad jie už Lietuvos 
žemes kariavo — išlaisvino Litą, 
tuvą iš vokiečių jungo.

Beveik kiekviename Lietuvos 
mieste yra žuvusių rusų kaiią 
kapinės, ir ten pristatyta daugy
bė paminklų rusų kariams įam
žinti. Visos tautos savo žuvu
sius karius parsigabena j' savo 
gimtąjį kraštą ir ten jiems pa
minklus pastato. Net lietuviai 
stengiasi parsigabenti iš Sibiro 
nukankintu savo broliu, seserų 
palaikus it palaidoti Lietuves že
mėj.

gi įrašai Įrašyti tarybinių karių 
paminkluose: visur rašo, kad iš
laisvino iš fašistų jungo, grąži
no laisvę Lietuvos pajūriui ir t. 
t. Visur Lietuvos pavergimą va
dina išlaisvinimu. Taip gali ra
šyti (meluoti) tik žmonės, ku
rių galvos dar ir šiandien nuo 
Stalino saulės perkaitinimo ne
atsigauna. , - :

Arba štai koks kuriozas: ko- 
mūhistąi savo dukartinį didvy
rį generolą Ivaną Černiakovskį, 
žuvusį Rytprūsiuose (1944 m.) 
atvežė ir Vilniuje palaidojo. Pa
statė jam didžiulį paminklą su 
įrašu nuo lietuvių tautos. Tai 
netiesa — lietuviai pavergėjo ge
nerolams paminklų nestato, o 
tiesa yra, kad visi pavergėjo pa
minklai Lietuvoje yra pastatyti 
sunkiai Uždirbtais lietuvių pini-

Komunistai, kolonizuodami Lie 
tu vos žemę mirusiųjų pamink
lais suniekino savo generolų — 
net žuvusio palaikus neparvežė 
į jo gimtąjį kraštą palaidoti, o 
.paliko pavergtoj svetimoj žemėj.

' * ’Senių pasiklausęs, nepasi
gailėsi.

‘y1 ,■—' t ---------------------------------- *
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S LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vin«< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 5 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis I 
M. K. 'Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašuboa, A. Rakštelė* ir A. Vam 
kūrybos poveikalaia. 365 pu*L knyga kainuoja tik |3.

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tu 
Hnių šokių pirmūnės J u orės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain. 
Šventes beį^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoj&n 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!- 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprab 
tas luošo Adomaičio — Dėdės.šerno gyvenimas. Tai ne sauna 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapių knyff 
parduodama tik už . i*,

'• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSatBŽ 
[domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs, kiekvienas 
lietuviui. Leidinys fliustruota* nuotraukomis, pabaigoje duodama
ritovardžių pavadintaar»!r Jų vertinta! J vokiečių laibą. EabaJ 
Gandingoje 335 pn*L knygoje yr* Rytprūsių lemilapls. Kaina

> Kį EAUMfS E1MK, palytojo* PetrooAM* Drintaftė* attf
mtntaal Ir minty* apie atmeni* Ir vietas neprft Lietuvoje Ir pir 
m airiai* boHevjkų" okupacijo* metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik |3. ’ ’ ’ . >

'• JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierius, nesupta* 
fa* ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Julian* Janonio gyvenimą Ir poe- 
y ją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogau* teise* 
Knyga yra didelio feįmato, 265 pualapių, kainuoja W.

> lATTKTNfS N0VKLS3, SL loačenko kūryba, J. VaJalS* 
Vertima*. XX knygoje yra 10 ^moftagų novelių. Kaina
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ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun/Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
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Chemikalai mėsoje amerikiečiams 
kelia vėžį

Uatydino. Galų gale paaiškėjo, kad ji atsistatydino ne 
dėl nežinojimo ar dingusių dokumentų, bet dėl to, kad 
“per didelė kritika trukdė jai koncentruotis ir tinkamai 
eiti savp pareigas”.

Reikalas ėjo apie visų mūsų sveikatą. Teko rūpintis 
’nfišų valgoma mėsa. Toje mėsoie buvo tiek daug įvai
riausių ^chemikalų, kurie ir plieninius vidurius galėjo ir 
^ali Draėsri .Kalti buvo tie galvijai, kuriems reikėdavo 
’”Tirksti ėhem:kalų, reikalingų apetitui sukelti. Duodavo 
riiem kalus riebalams sumažinti. Paleisdavo chemikalų, 
’"'-1 d bilai gražiau augtų, leisdavo chemikalus, kad pikt-

- oprątų, kad vabzdžiai obuolių nepraėstų. Chemi- 
k‘ lūs 'eisdavo ant medžių, o jie didesmiais kiekiais *u 
tūpdavo ant greta augančių javų, dobilų, žolės. Tą žolę 
žsdav'* karvės. Dalį tų chemikalų išmesdavo, o kita dMis 
patekdavo į pieną, o dar dalis i mėsą ir patekdavo Į visų 
arnej. kiečių vidurius, kuriuos tie chemikalai pagraužda- 
•n ir -u didžiausiais skausmais be laiko mus varė ir varo 

’ karus.
Kada reikėdavo pinigų tos nelemtos nelaimės prie

žastims ištirti, tai nebūdavo pinigų. Ar manote, kad vir
šuje sėdėjusieji žmonės nežinojo šios nelaimės priežas
čių? Žinojo. Ar manote, kad nebandė ištirti ir tiksliai 
nustatyti ? Bandė.

Prez. Carteris savo laiku paruošė ilgą raštą, nurodė 
artėiančią nelaimę ir prašė Kongresą ištirti tikras tos 
nelaimės priežastis, bet Kongresas prez. Carteriui pinigų 
neskyrė. Vieniems atrodė, kad tai bus bereikalingas pini
gų .mėtymas, o kiti, mėsos gamintojų ir pardavinėtojų įti
kinti, atidėliojo, kad opus klausimas neiškiltų viešumon.

> 4, i. A t. SElKiS , programas. Taęiau kartais tos
pi o; pramos trukdomos, kad net ir 
oucmtjoje jų negalima žiūrėti.Kai kas iš “Baltic News” laikraščio

Mes esame tiek susirūpinę vykusiais pirminiais rin
kimais ir jų pasekmėmis, kad visai nekreipiame dėmesio 
į valgomoje mėsoje esančius chemikalus, pavojingesnius 
negu majorės Jane Byrne noras prašyti josios_ šalininkus 
ba’andžio 12 dieną į balsavimo korteles įrašyti josios var
dą ir kokioms pareigoms,ta kortelė ją siūlo.

Tų kortelių4 pdrūošimas, atnešimas jų į balsavimo 
centrus, įteikimas balsuotojams, , įrasymaspvardo ir ‘pa
vardės, nurodymas,siūlomo^ pareigos, p. vėliau tų kor
telių suskaięiavinjas.pąbi^^ins visą balsavimo sistemą. 
Visi valdytojai; kalba apie taupymą, o balsavimo kortelių 
įvedimas rinkimus tiktai brangins.

Visi prezidentai bandė apkarpyti bereikalingas išlai
das, bet prez. Reaganas griežčiausiai šio darbo imasi. 
Nėra tos gyvenimo srities, kurios jis neapkarpytų. Liūd
niausia, kad apkarpo pinigus ir valgomam maistui tyri
nėti. Karpė prezidentas, karpė Kongresas, o kai reikėjo 
ištirti, kodėl amerikiečiai paskutiniu metu taip dažnai 
suserga vėžiu, tai nustatyti nepavyko, nes tyrinėjimams 
nebuvo reikalingų sumų.

Praeitą savaitę skaitėme laikraščiuose įdomiausias 
istorijas, kodėl prez. Reagano parinkta tokia smarki po
nia turėjo atsistatydinti iš tokių svarbių pareigų Aplin
kai apsaugoti įstaigoje. Buvo ligai ten parašyta, bet pa
grindinės to atsistatydinimo priežastys taip ir nepaaiš
kėjo.

Prezidentas Reaganas padaro vieną kitą klaidą. Jis 
pats prie jos drįsta prisipažinti, bet jis nesuklydo, kai 
paskyrė ponia Ann Burfordienę Aplinkai gelbėti įstaigos 
viršininke. Ji turėjo pajėgių žmonių savo tarnautojų tar
pe, ji mokėjo aiškiai ir tiksliai pasakyti, kas būtinai rei-1 
kėdavo. Ji galėjo amerikietiškais žodžiais ir apibarti tar
nautoją, jeigu jis, sakykim, paliesdavo dokumentus...

Bet pastaruoju metu dingo visi svarbesnieji jos va
dovaujamos įstaigos dokumentai. Ji pati bėgiojo iš vienos 
įstaigos į kitą, aiškinosi ir aiškino, kol, pagaliau, atsi-

Aplinkos švara besirūpinanti įstaiga žino, kad keli 
chemikalai sudaro pavojų vėžiui sukelti, bet ištyrimas 
gana brangiai kainuoja. Vienas paprastas tyrimas kai
nuoja daugiau negu $1,000. O jeigu reikia daugiau tyrimų 
pravesti, tai tie tūkstančiai labai greitai byra.

Vi§ų . pavojingiausias chemikalas yra dioksinas 
;(dioxin). jau 1978 metais buvo nustatyta, kad Teksas, 
Oklahomos, Missouri ir Kansas valstijų galvijai, ėdusieji 
dioksinu apipurkštą žolę, turėjo labai daug šio chemikalo. 
Sudaro pavojų sveikatai, jeigu 2.5 dalelytės dioksino tri
lijone patenka į galvijų taukus, tuo tarpu tyrimai rodė, 
kad tų keturių valstijų galvijų taukai turėjo nuo 20 iki 
60 dalelyčių dioksino trilijone. Beždžionės, užėdusios diok
sinu apipurkštą žolę,.išsimesdavo, o žmonės pradėdavo 
skųstis viduriais.

Maisto ir vaistų administracija nustatė, kad mūsų 
valgomoje mėsoje yra iki 500 įvairių chemikalų likučių. 
Ne visi chemikalai yra pavojingi, bet tokiame dideliame 
skaičiuje yra ir labai pavojingų. Nustatyta, kad 42 che
mikalai, rasti mėsoje, kelia vėžį. Apie 20 chemikalų kliudo 
sveikus vaikus gimdyti.

Mokslininkai seniai reikalavo apvalyti aplinką nuo 
pavojingų chemikalų, bet mažai kas kreipė dėmesį į jų 
reikalavimus. 1982 metais reikalingiems tyrimams pra
vesti paskyrė tiktai 3 milijonus dolerių. Šiam tikslui ski
riama tokia pati maža suma, kokia būdavo skiriama 1979 
metais. Ypatingai reikia gerai ištirti parduodamą mėsą, 
bet tyrimams nėra pinigų.

Reikia uždrausti vartoti tuos chemikalus, kurie gali 
sukelti vėžį, tai galėsime be baimės valgyti mėsą. Bet 
jeigu mėsa bus apiberta pa vėjingais chemikalais, tai mes 
vėžį gausime greičiau negu tikėjomės.

Prez. Reaganas pasakė, kad ponia Burford gali va
žiuoti atostogų aukštai iškelta galva, nes ji reikalavo dau
giau pinigų aplinkos švarai palaikyti.

Naujienų- 45 nr. koresponden
cijoje minėjau, jog vasario mė
nesį išleistas nauį:a& laikraštis- 
4‘Baltic News”. Pakartoju: lei
džia estų, latvių; įr lietuvių ta
ryba šiaurinėje Kalifornijoje, 
angliškai — “Baltic Council of. 
Northern California”. Bus ter-, 
džiamas kas trys mėnesiai ir me
tinė kaina tik 3 dol. Leidyklos 
adresas: 1506 Edith St., Berke
ley, Ca., 94703. Tikslas.to laik
raščio: siekti Pabaltijo tautų ar
timesnio bendradarbiavimo, ar
timesnių ryšių palaikymo.

Be įžanginio pirmame pusla
pyje pradėtas straipsntis apie pa- 
baitiečių jaunimo kongresą — 
“Baltic Youth Congress: Lec
tures, Sweat and Cheers”. Straip 
snio autorė Sigrida Reinis. Kon
gresas buvo praeitą vasarą, rugp. 
19 iki 22 d. estų stovykloje, Long 
Island, N. Y. Buvusi didelė ri
zika tokį kongresą rengti, 'bet 
neapsirikta. Šiais metais bus 
antrasis toks Pabaltijo valstybių 
jaunuolių Jsuvažjavimas. Vieta 
ir programa dar neskelbiama, 
bet bus kur nors prie Atlanto, 
rugp. 18 iki 21 d.

Pirmajame kongrese daugiau 
kaip pusė dalyvių skaičiaus bu
vę latviai ir tie, kurie tikėjosi 
sutikti kuo daugiau estų ir lie
tuvių draugų kiek nusivylė- 
Yra' išvardinti paskaitininkai ir 
temos. Mildred Peterson, iš JAV 
valstybės departamento, kalbė
jęs apie tai, kaip JAV vyriausy
bė tvarkėsi ir kaip dabar tvar. . 
ko Pabaltijo valstybių proble
mas.

Lietuviams ten atstovavo du: 
dr. Vaišnienė. su paskaita apie 
tautybių vaidmenį JAV, ir Linas 
Kojelis mokė, kaip organizuoti 
demonstracijas, angliškai tai ši
taip aptarta: Linas Kojelis led 
a workshop enttitled “How to 
Organize a Demonstration”. (Gal

gerą, kad lietuviai dar neturim* 
•■Įnžimeiiaus”, kurs pamokytų, 
kaip pasigaminti “Molotovo kok- 
teUį”).': -

Kongrese buvo sporto, dąinų, 
šokių vakaras ir kitokių fiųks- 
mybių, alutį prie baro įskaityti-, 
nai. f • ■ , ' , • j

- • '' ,

Karinių sustiprinimų - 
. ir kitos žinios . , • -

Tame laikraštyje nemažai yra 
žinių iš visų trijų Pabaltijo tau
tų veiklos šiaurinėje Kaliforni
joje, bet nemažai rašoma apie tai, 
kas dedasi okupuotose Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valstybėse.

Paminimos ir pasaulinės ži
nios apie latvio vyskupo į kar
dinolus pakėlimą bei spėlioji
mai, kad vienas lietuvis vysku
pas yra kardinolas in^ectore-. ^

Pasiremiant įyajrįaįs- 
šaltiniais, rašoma, jog Latvijos 
uostąs Liepoja yra pagal sovie
tinį terminą draustinė zona. Lat
vių žvejų laivynas iš Liepojos 
išsiųstas ir įkurdintas Ventspi- 
lės uos'e. Liepojoje vykdomi di
deli darbai. Kai jie bus baigti, 
Liepoja būsianti povindenmių ir 
atome jėga varomų laivų didžiu-

Taip buvę, kai Taline posėdžia
vo kompartijos konferencija. 

\ Suomija Maskvai protestą siun
tusi dėl tokio TV trukdymo, bet 
Maskva protestų' nebijo.

■'Baltic News” rašo ir apie 
okupuotą Lietuvą, ypač apie po
grindžio spaudą, apie pokario 
partizanus. Kai kurių pogrin
džio leidinių straipsniais atpa
sakoti. Pabrėžiama, jog Lietu
voje yra didžiausias pasipriešini
mas. sovietiniam okupantui.

Latviai gėles augina., 
lietuviai dešras daro

Savotiškai įdomus yra straips
nis apie latvių gėlių jėgą -L 
“Fiower power iri Latvia”; Au
torius nepažymėtas, tik yra pa
staba, jog straipsnis stųįąrytas 
is gautų laiškų. didelė
iaas^p pašeųSpĮjėaka jarmimųi,

Beaties į grupės įdainuotų 
plokštelių komplektas perkamas 
apjriikriai už 6,000 dolerių. Lat
vijoje matyti jaunuolius nešio
jančius marškinius su įrašu “Lat
vian Power’\ ' ■ ;

Trumpai paliečiami Lenkijos 
įvygiąi,. gyvenimas- Estijoje ir 
Lietuvoje. Latviją nuo seno bu

lė bazė, su slėptuvėmis ir su įvai- vusi .pramonėje žymesnė negu 
liomis dirbtuvėmis. Darbams at-į kitos -dvi kaimyninės valstybės, 
vežami, inžinieriai ir šiaip dax'-r t^d ir dabar ten pramonės ga- 
bininkai iš Rusijos, o tai priside-1 myba padidinta, produktai ve
da p-ie Latvijos gyventojų tau- Žanai į visą sovietinę imperiją, 
tybiu mišrainės, taip tad 45%’ tačiau/trūksta maišto, darbinin- 
Latvijos gyventojų esama ne lat-1 k^l daug sugaišta. eilėse prie 
vių. ■./.-■■ į krautuvių.

Panašūs darbai užplanuoti u 
:au vykdomi Talino uostą Esti
joje pagilinti, kad galėtų įplauk
ti gi Sos gremzlės laivai. Ir ten 
darbininkai ne estai. Ten estai 
save tėvynėje darosi tautinė ma
žuma. '' HB?

Estai nors tiek okupacijos ne
laisvėje laimingi,-kad turi va
dinamąjį “langą į vakarus” — 
gali matyti Suomijos televizijos

_ Okupacinė valdžia skatina pri
vatų sklypeliuose “ūkininkavi. 
tną*. Tačiau esanti bėda, jog lat
viai nesimeta bulvės auginti, 
kaip raginama, o<daugiau gėlių 
augina. Gėlės nuo .seno latvių 
vyru ir moterų labai mėgiamos: 
eidami iš darbo nusiperka gėlių 
ir nešasi namo. Vienas tulpės 
bei rožės žiedas ten kainuoja

(Nukelta f šeštą pv^tapį)

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsiame Sinkevičiaus darbą toje pačioje 
vietoje, kur buvome nutraukę. — N.R-)

— Patarnausi man ir Danutei per pusryčius, 
kaip mano dvariškis, — tarė kunigaikštienė, — 
ir gal tau pavyks kokiu nors lakiu žodžiu ar veiks
mu patenkinti karalių ir laimėti jo palankumą. 
Kryžiuotis, net ir pažinęs tave, nedrįs skųstis, 
kai pamatys, kad prie karališkojo stalo man pa
tarnauji.

Zbyška pabučiavo kunigaikštienėj ranką ir 
vėliau priartėjo prie Danutės. Nors jis buvo įpra
tęs prie karo daugiau, kaip prie gražaus elgesio 
prie stalo, tačiau žinojo, kas reikalinga riteriui 
veikti, iš ryto pamačius savąją darną. Jis pažen
gė kiek atgal ir staiga surimtėjęs ir, darydamas 
kryžiaus ženklą, balsiai pradėjo:

— Vardan Dievn, ir Tėvo, ir Sūnaus...
— Bet kodėl Zbyška dabar, po mišių, vėl mel

džiasi? — teiravosi Danutė.
— Nes per šitą naktį tu tiek pagražėtai, kad 

as net stebiuosi!
Mikalojui iš Ilgamiškio šitie keisti jaunes

nių j ; riterių papročiai nepatiko, todėl, patraukęs 
mečius tarė:

— Ką te.; veltui laiką gaišti, bambėdamas 
apie jos groži ’

Tuo pat metu trimito garsas paskelbė, kad 
pusryčiai jau paruošti. Kunigaikštienė, paėmusi 
už rankos Danutę, patraukė į karališkuosius kam
barius, kur jos jau laukė susirinkę dignitoriai ir 

1 riteriai. Kunigaikštienė Aleksandra jau buvo at- 
! vykusi, nes kaip karalienės sesuo sėsdavo prie 
’stalo garbingesnėje vietoje. Karalius sėdėjo pa- 
jrukstmtoje vietoje gale stalo. Greta jo sėdėjo 
Krokuvos vyskupas ir popiežiaus pasiuntinys Vai
tiekus. Po jų atsisėdo abi kunigaikštienės. Že
miau Danutės įsitaisė buvęs Gniezno arkivysku
pas Jonas, iš Silezijos Piastų kilęs kunigaikštis, 
Opolės kunigaikščio Boleslovo III sūnus. Zbyška 
buvo girdėjęs apie ji kunigaikščio Vytauto pilyje 
ir dabąr, stovėdamas už kunigaikštienės ir Da
nutės, jį tuojau atpažino iš nežmoniškai susivi
jusių plaukų, atrodančių lyg bažnyčioj vartojama 
šlakstyki ė. Dėl to lenkų kunigaikščių pilyse jis 
buvo pravardžiuojamas šlakstyklės vardu. Jis 

įgarsėjo savo linksmumu ir laisvais papročiais.
Paskirtas Gniezno arkivyskupu prieš karaliaus 
valią, jis norėjo arkivyskupo sostą užimti ginklu, 
dėl to buvo pašalintas nuo vietos ir ištremtas iŠ 
krašto. Dėl šitos priežasties jis susidėjo su kry
žiuočiais, kurie už tai jam davė vargingą Kameno 
vyskupiją Pamaryje. Pagaliau susipratęs, kad su 
galingu karaliumi yra geriau taikoje gyventi, jį 
permaldavo, grįžo į kraštą ir laukė, kol arkivys
kupo sostas vėl pasidarys laisvas, nes tikėjo, kad 
šį kaitą tikrai jį gausiąs iš atlaidaus karaliaus 

rankų. Jis stengėsi laimėti karaliaus širdį vyku
siais sąmojais. Bet ir senas pasiilgimas kryžiuo
siu iš jo širdies neišnyko. Net ir dabar Jogailos 
pilyje, nor^ ir vengiamas kitų dignitorių ir rite
rių, ieškojo Lichtenšteino draugystės ir patenkin
tas užėmė vietą prie stalo greta jo.

» Hus daugiau» >

ii OZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Išgirdau tik riksmą: “Lauk iš čia ir nedrįsk 
man daugiau! Žiūrėk, kad tylėtum, kaip numirė- 

, lis. ką matei ir žinai H Išslinkau susmukęs, galvą 
, nuleidęs, nieko nematydamas. Bet tėvo žvilgsnius 
— piktus ir baisius, lydinčius mane — vistiek ju
tau. Jie plakė skaudžiau, negu bet koks mušimas.

Sulig ta diena pasibaigė linksmosios mano 
valandos. Nei meškerioti, nei kumeliuku pabūti 
daugiau nebereikėjo. Tėvas, išeidamas iš namų, 
niekur nebeimdavo manęs. Aišku buvo, kad jis 
vengė ir šalinosi, kaip policijos ar kito kurio savo 

[priešo. Atsigaudavau tada tik su Anupru, arba 
laukuose sų piemenimis.

r "• / ' IV
Kai paaugau, geras pusbernis tapau, vėl susi

draugavom su tėvu. Visos paslaptys dabar savai
me atsiskleidė. Nuolat keliaudavom anapus ir i 

Tilžę. Šešupės brastos, niekieno nežinomos slėp
tuvės, takeliai man buvo tokios aiškios, kaip sa
vojo miestelio aikštė ar špitolės kiemas. Ir Prūsų 
žemė visai nebebaisi pasidarė. Daug baisiau bū
davo šiapus, kur taip nerūpestingai džiaugdavausi 
žaviuoju savo pasauliu.

Visi mes buvom knygnešiai: aš, mano tėvai, 
Anupras, pralotas, kunigas Setleravičius, Dobro- 
vdįskiai. Tik inudu sū pralotu visai nesąmonin
gai dirbom tą darbą. Tatai gana ilgai truko. Bet 
buvom labai reikšmingi ir svarbūs knygnešiai. 
Aš, kumeliuko pavidalu, kad pridengčiau perve
žamas knygas nuo pasienio ligi špitolės malkinės 
ir zakristijos pastogės. Tai mano tėvo savotiškas 
prarimaxiynias ir, parirodė. febai vykęs. Pralotas 
dengė savo karietoj, iŠkflmingai važiuodamas ir 
niekb ipie tai nežinodamas. Anupras prikraudavo 
po sėdyne knygų ir transportuodavo visur, kur 
tik pralotos lankydavusi. ftš ktrj'gns, mano tėvo 
atgabentos, saugai pasiekdavo Sudargą, Jurbar
ką, šąkius ir kitas vietas. Ten vėl buvo parinkti 
agentai, kuria smulkiausiai paskleisdavo savo 
apylinkėse? ' : * p

(Pąbaiga)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI D*CNRA5TI "MAUJIfcNOr'
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< VILIAUS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS. 

S’EClALYBi: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pašai apsitari

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd-, Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo d ienom i r 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 
Service 855-450*. 0605$

. t Funeral Home and Cremation Service

EUDEIKIS
Anksti rytą

GAIDAS “DAI MID

Ml. M..te«»»•••• whmhh.ii .'fijhiitin?lu,u •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Marquette Parko Lietuviu Namg 
Savininkę organizacijos susirinkimas 
įvyks kovo 18 d. 7:3U vai. vak. para
pijos svetainėje, 6820 S. Washtenaw 
Ave. Susirinkime dalyvauti svarbu 
visiems lietuviams. - Numatoma, kad< 
susirinkime bus ir svečių.

Juozas Skeivys

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus 

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

SUSIRINKIME

Charles Stasukaitis 
j FD.LE.

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

NAFTOS STATINĖS KAINĄ 
SUMAŽINO S5

LONDONAS, Anglija.— Naf
tą eKspor tuoj ančių valstybių or
ganizacijos g. seKretonus, kano
no atstovas Atark 2\an Ngueina

DR. FRANK PLECKAS pranešė, kad Londone, nutarta 
------------ ------- nanos statines karną atpiginti 

5 dot. Ne visos valstybės norėjo 
sumažinti naftos kainos, tačiau 
buvo ir tokių, kurios manė, kad 
naitos statine dar bus parduo
dama pigesne kaina, negu da
bar bendrai nustatyta $23.

Baudi Arabuos šeichas Žaki 
Janiam pranese, kad Baudi Ara
bija per dieną gamins tik 5 mi
lijonus naitos statinių. Iki šiol 
Saudi Arabija iš žemes gemnų 
kasdien išsiurbdavo (5.5 mil. sta
tinių. Buvazavę atstovai mano, 
Kad jeigu į rimtą nebus prista
tyta per daug nanos, tai kainos 
gales tokios ir palikti. Jeigu naf
tos pristatymas bus didesnis, 
negu jos reiKaiavimas, tai kai
nos gah kristi.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2413 W. 71st St TeL 737-5149

ir “contact

i )r. LEON AS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES It 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2456 WEST 43rd STREET 

Valandai; aatrad. 1—4 popiaL

Ofi*e telefonas; 776-2880, 
tošctencije* teiet: 448-5548

f' »

Prostatos, ink sty ir ilapnmn 
takų chirurgija;“* •“ 

5025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 33711 

Tel. (813) 321-4208

— Maisto ir vaistų administ
racija- išbirs mėsai užlaikyti 
naudojamus chemikalus. Jie 
gali sukelti vėžį.

’SRKRAUSTYMAI

— Pilna apdrMte 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charaa 
b VISA kortele*.

R. (ERiNAS. TaL 925-304!

I

*• Iv«iriy efotumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 374-1442 arte 3764994

“Lietuvos Aidai”
KAZA BRAZDŽIONYT*

— Maisto ir vaistų .administ
racija ištirs galvijams įšvirkš- 
čiamus vaistus, kad jie būtų 
ėdresni.

THAMIK-IZTMIETS 
FORNiaCYRHffiF 
THRTS NOTWKTO

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
nio salotų srityje, panaudojant 
raugintus kopūstus.

Paimkite 6 bulves, 2 salierus, 
pusę kvortos raugintų kopūstų, 
pusę svogūno, pusę stiklinės 
olive oil, druskos ir trupučiuką 
cukraus.

MEDUS YRA NAUDINGI 
DAUGELIU ATŽVILGIU

šunti sėklas ir įmesti į šaltą 
vandenį su lemono sunka. Pas- 
kia sudėti į mažesnį kiekį van
dens ir virti iki nesuminkštės. 
Nugriebti putas, perkošti per 
tankų sietelį, pertrinti, sumai
šyti su skystimu, sudėti cukrų, 
ir užvirinti. Kai užvirs, maišant 
supilti kiek krakmolo pakaitin
ti ir ataušinti.

* ♦ ♦

LIETUVIŠKI KOTLIETAI 
TAIP PARUOŠIAMI

Pastaruoju laiku sveikatos ek
spertai vis daugiau ir daugiau 
dėmesio atkreipia į medų. Tą, 
ką jie surado ar suranda apie 
medų, jau buvo gerai žinoma 
mūsų tėvams ir seneliams, bet 
šios kartos amerikiečiams visa 
tai yra naujanybė.

Pirmiausia verta pažymėti, 
jog medus ssuideda iš daugiau 
kaip 60 įvairiausių cheminių 
junginių — vitaminų, minerali
nių druskų, vynuogių cukraus, 
proteinų, geležies, aromatų.

Tuo būdu (jūs, ne tik sustip
rinsite savo organizmą, bet tuom 
pat sykiu ir išvengsite kaikurių 
sunegalavimų.

4: *

NERVINGUMAS KENKIA 
MŪSŲ DANTIMS

Gydytojų suvažiavime Pary
žiuje buvo patvirtinta, jog prie 
mūsų dantų nykimo, prisideda 
ir tokie veiksniai, kaip pyktis, 
nervingumas ir visokie kasdie- 

I niniai nepasitenkinimai.
1 Nervų sistemos “įtempimai”, 

pasak anų specialistų, blogai vei
kia ir į bendrą mūsų sveikatos 
stovį. Išvada iš to — daugiau 
šypsokitės, o mažiau rūstaukite.

* * *

raugintų kopūstų ir
IR BULVIŲ SALOTOS

Paruoškite ką nors skirtinges-

* * *

ŠVIEŽIŲ KOPŪSTŲ SRIUBA

Paįvairinimui kasdieninio mai
sto, patartina laiks nuo laike 
išsivirti ir šviežių kopūstų sriu
bą. Ją paruošti galima sekan
čiai:

Paimkite svarą ar daugiau 
mėsos su kaulu (perpus jautie
nos ir rūkytos kiaulienos), vie
ną nedidelę gąįvą kopūstų, vie
ną bulvę ir kitų daržovių, 2 
šaukštu sutrintų pomidorų, pi
pirų, lauro lapą, pusę šaukšte 
miltų, pusę stiklinės grietinės, 
pusketvirtos kvortos vandens.

Kopūstus supjaustyti, ištrinti 
druska, sudėti į išvirtą bulioną 
(sultinį) ir, atidengus indą, vir
ti. Sriubai verdant, sudėti pa
spirgintas morkas, svogūnus ii 
patražoles.

Kai daržovės bus minkšto-, 
sudėti paspirgintus su riebalais 
miltus ir pomidorus ir pavirinti 
dar 5-10 minučių. Duodant i sta
lą į lėkštę įdėti truputį grieti-' 
nės, jei pageidaujama.

afe aae aje

MARMALADAS IŠ OBUOLIŲ
Prinokusius obuolius nulupti,

ve4i|»

;L59 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, IL 60629

© 1982 Dorsey Laboratories, Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

SOPHIE BARČUS
<AOuo 4EIMOS VALANDOS

Sešiadienūi,
nuo 8:30 iki q-^ TaL
StetiM WOPA . 149Q AM 

tranxliuoiamot iš musę teudijw

Tornados respect no geograpNc boundaries. Over 
lhe last five years 4,245 tornados have touched down in 
46 different states. White they can occur anytime, March 

through August are considered the “danger months. State 
Fjvw Are and Casualty, a major home insurer, offers the 

following suggestions toJielp you get ready for the coming 
tornado season:

IF rr HAPPENS
■ Cooperate My wfth law enforoewnt W 
disaster service off»ciais- Check yoir local 
news medte for instructions and inf ormabon on

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?

nuo purnMieoio iki peak 
tadienlo 8:30 t»1. vakaro 

Viso. Uud<* H WCEV Ftoti«*.
tenga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla, 12:30 vah p.p. 
ii WHS stotie*, 1110 AM tenga

2648 W. flat suw

(jhmn* HO621 
Tdef. 778-5374

GETTING PREPARED
W Know how to get emergency weather 
information in your commuvty and know what 
t means.
— A National Weather S*Mce *tomado watch 

means oondifone are right for tornadoes to 
form.

—A "torrwfo warning* means a tonwfo Ms 
been sighted, take cover.

•—Most eommurtfttes use sirerw dr homs to 
warn of a tornado sighting: know whal your 
eyehwB fe and wM t means.

case of a tornado.
— Have a prearranged piece in your home 

(basement if you have one or in interior room 
or under stairway if you don’t) to go for 
shelter.

— If you’re In « mob«M home, get out. If a 
shelter is available, go to it tf not, te in a 
ditch or other depression.

— If you're in a car, get out Lie in a ditch or 
other tow area.

end enough of t to cover al damage a tornado 
could do.
— Make an inventory of everything in ycxr 

house and keep it in a safe place away from 
home (kke a sate deport box), it w4l be a 
great help © speeding payment for your

soon as possible. He can advise you what to 
do next.

■ Stay w3h your property 
vandalism or looting until law enforcement 
agenctes oroAnize protection.
— Protect against add4ionai damage, board up 

broken windows or holes in the wafts or 
roof; cover or otherwise protect furnishings 
from further damage by rain or wind. If 
necessary, have utftrties turned off to pre
vent damage from explosion or fira.

W DonT be rushed into signing repair eork 
tracts. Fly-by-night repairmen often prey on 
tomato victims. Be sure you know wifri whom 
you’re dealing. Your insurance agent or ad
juster should be able to help: or ask your 
Better Business Bureau or friends or relatives 
to recommend someone.

W Keep receipts for aft reoars and addi^oM 
IMng expenses Most homeowners insurance 
contracts wiM reimburse these costs: casualty 
losses exceeding $100 that aren’t re<nbursed <

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Kotlietai, iš sumaltos veršie
nos mėsos su mažu priemaišų 
liesos kieulienos, jeigu gerai 
prirengti, būna labai skanūs.

Geriausiai juos pradėti kepti 
ant stiprios ugnies, bet tik trum
pą laiką kad paruduotų, bet kad į 
iš mėsos neišbėgtų skysčiai. Tuo. : 
jau po to sumažinti liepsną ir * 
užbaigti kepimą lengvesnėje ug- 1 
■nyje, iki mėsa , nebus minkšta. |

Kotlietus pamerkti į sumuštą j 
kiaušinį su pienu, apibarstyti « 
bulkutės sausainiais arba “crac- ! 
ker meal”, privalo būti paruoš- : 
ti bent valandą prieš kepimui.

Taip paruoštus kotlietus gali
ma kepti giliuose riebaluose 
“deep-fry”, arba skauradoje, ku
rioje turi būti pakankamai rie
balų, Įkaitusių prieš sudėjimą . 
kotlietų.

Reikia atsiminti, jog bulkutės 
sausainiai sugeria riebalus, to
dėl jų laiks nuo laiko reikia 
rridėti. Patartina versti kotlie
tus ne šakute, bet plačiu peiliu, 
o geriausia tai vartoti taip va
dinamą “pancake turner”.

5jC J* *

RAMUNĖLĖ BUVO PLAČIAI 
VARTOTA KAIP VAISTAS

Visi mes atsimename ramu
nėlę, augančią laukuose ir pa
kelėse. Tai gėlė su baltais liežu
vėliais ir baltais vamzdiškais 
žiedais. Ji pasižymi stipriu 
kvapu. i

Ramunėlės buvo vartojamos 
ne tik pasipuošimui ir vainikų 
pynimui, bet ir kaip vaistas. O 
i y gydomąsias ypatybes pripa
žįsta ir š ų laikų medicina.

Išvirtu ramunėlių arbata bu-* 4.

.'o vartojama nuo slogos, perša
mo, galvcs skaudėjimų, žaizdų 

skilvyje, sumažinimui aukšto 
.<rjujo spaudimo ir pan.

Maudynė su ramunėmis. įpi- 
anl p-prastos druskos, gelbsti 

prašalinti kojų sutinimų. Taip 
pat yra gera disinfekcinė prie
mone, ką galima patirti užbarš- 
iius ramunių ant mėsos vasaros 
metu apsaugosim ją per ke- 
evą dienų nuo sug dimo.

Apie tą viską gerai žinojo niū- 
<»ų tėvai 'r seneliai. Už tai ra
munė ir buvo visų gerbiama. Ją 
net vadindavo “saulės žolele”, 
dėl to, kad ji pati panaši į ma
žutėlę saulutę.

Magdalena Dulaitienė

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, IIL 60650 
TeL: 652-5245

fRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITTS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
JREAPT DtAEASt

® Kuomet moteriškė kalba su 
,umL, pažiūrėk ką sako jos 
akys. Victor Hugo
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17 <1. Vyčių salėje. Ibnengimo 
| kumisijon buvo išrinktu visa 

darbių. Draugui va’dyba, pagelbmt dviem na- 
ims. Klubo narės stengsis pa- 

skanių užkandžių. Bvs 
bėgs žiūrėt* atsiųstos j gera muzika ir veiks turtinges 

nd<»s. Tuo tarpu okupan- • Laras. Bus di.vi.nų ir a!s: L aklu-. 
mūsų pavergtoje tėvynėje t siems. į

l /.baigus susirinkimą, prie k. - 
it<‘s vyko jaukūs pokalbiai. , 

i pataikauti nebereikia. Į s kantis susirinkimas įvyks
Frontininkai tik patys save Į gegužės 13 dieną. Jan e bus pa- 

apgaudinėja, tvirtindami, ksd: minėta Molinos dien u Bus ir 
Naujienų jau nebėra. Gal jiems Į skanių užkandžių. Alsilankyki- 
da! ar labai skaudu ir nemalo-{te visi nariai. I

kai amerikiečių žurnalistai ] 
ie.— fotoreporteriai ir televizijos

STEBUKLINGOS NAUJIENOS
Nors frontininkai visokiais mažai jo bendru

būdais laidoja Naujienas Drau- paskelbus skelbimą, tie klusnūs j r 
go puslapiuose, tačiau Nauj’e- ir n galvojantieji skaitytojai j ruoši! 
uos vis dar gyvuoja. Frontinin- tuojau 
'kai naudoja visokius metodus. ’ propa<j 
Štai vienas jų: sugalvojo Drau- tas 
gė paskelbti laikraščių sąrešą,' kovotojus už laisvę sutvarkys 
o tame sąraše nėra Naujienų naganu jam filmų rodyti ir 

-vardo.
Reiškia, tokio laikraščio pa

saulyje nėra. Bet tuo Draugas 
tik mulkina savo skaitytojus. 
Bet tuo jie negali Naujienų skai
tytojų apmulkinti, nes jie gerai 
,ž‘no, kad Naujienos yra, ir jie. 
jas skaito. j filmuotojai kovo 6 dieną nuvy-

Kartą J. Janušatiis pareiškė: P(’ 
j“Aš iš principo Naujienų ne
skaitau”. o K. Barzdukas jj pa
pildė tokiu klausimu: “Ar dar 
Naujienos., egzistuoja?” Tuomi 
jis parodė 4ik savo naivumą. Jei 
jie Naujienų neskaito, tai kaip 
jie gali žinoti tikrą tiesą apie 
įvairius įvykius visuomeniniame J 1 
gyvenime? Ypač, kaip gali ži- las, kad Naujienų nebėra, spro

go prieš juos pačius. Pasirodė,

to iW

nu, Koresp. Anna Condux

MumI, — P«rrf*vlmwi 
RIAL SSTATK FOR SALK

. Namai, ŽMni — ParderlBoi J
| RIAL ISTAT1 FOR RALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ik HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tek 847-7747

MlV.li

; restorane su- i i
’ruoštą Naujienų banketą ir la-
1 bai išgarsino tą faktą, kad res
publikonų kandidatas Chicagos 
mero pareigoms sveikinosi su
nauj:enieėiais, švenčiant laikraš-
čio 69-ųjų metų gyvavimo su
kaktį.

Kai kas iš "Baltic News
(Atkelta is <: psl.) • 

apie 3 dolerius. Gėlės esanti pel
ninga prekė, tad daug jų ir augi
nama. Į

Latvijoje maisto trūkumas 
esąs didesnis negu Estijoje ar 
Lietuvoje. Girdi, iš Latvijos

Fj-onliniukų pučiamas burbu- daug maisto produktų išvežama
1 I M. V • • f. t ” • .

noti tie, kurie negyvena Chica
goję? Mat, laikraščio tikslas yra kad Naujienos dar tebėra gyvos Į 
informuoti savo skaitytojus, o ’ ir tai buvo reklamuoja televizi
ne nuo jų slėpti žinias. Kitaip jos kanaluose ir spaudoje.
Jau pasireiškia diktatūra, kaip) 
pas komunistus.

Ką naujo dabar frontininkai 
pas komunistus. < dar išgalvos prieš Naujienas?
> O skaitant tik Draugą, negali • 
žmogus žinoti tikslių žinių, kas* 
vyksta lietuvių tarpe. Mums pa-! 
tiems diktatūra nepatinka, ir* 
mes nuo jos bėgome, viską pa
likę. Tad kodėl dabar tie patys 
frraugo redaktoriai nori naudo-i vo 11 d. 6 vai. vakare Vyčių 
ti diktatūrinius metodus ir ven-Į salėje, 2155 W. 17th Street.
gia paslėpti tikrą tiesą? j Pirmininkė Estelle McNamėe, 

■ Kaip žinome, buvo surengta ’ atidariusi susirink:mą, pasveiki- 
demonslracija prieš skautų aka-, no visus atsilankiusius narius, 
demikų rodomą filmą, algaben-j Atskaitomybės knygų patikin
ta iš okup. Lietuvos. Okupanto nimas turėjo Įvykti sausio mė- 
specialistai tą filmą paruošė ir j nesį

Antanas Marma

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Klubo susirinkimas įvyko ko-

■

O BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

niai ir seniūno rinkimai, visi 
Marquette Parko lietuviai ir kiti 
suinteresuoti turėtų jausti pat- 

suvartojami rioįinę pareigą kuo skaitlingiau 
Ir latviai dalyvauti.

j'e važiuoja kyinas yra mūsų visų rankose.
i su prašymu, kad 

{-mes turėtume kuo daugiau įsi-

į Rusiją, gi Lietuvoje užauginti 
maisto produktai suvartojami 
vietinių gyventojų, 
tuo pasinaudoja — 
į Lietuvą (minimi Šiauliai) ir Kreipiamės 
ten prisiperka dešrų. »

Šiaip ar taip, bet teigimas, jog _ jung(j su |aikinjnkavimu išiai- 
_i mūsų išeivijos kultūrinį 

centrą.
Pakviesti atvykti majorinis 

liaus valdžia reikalauja ir paima. kandidatas Bernard Eplon ir se
niūnas Frank Brady. Tad iki 

\ pasimatymo penktad:enj, kovo 
i mėn. 18 dieną, parapijos mo

kyklos salėje, 6820 S. Washte
naw, 7 vai. vakare.

Valdyba
(Juozas Bacevičius)

Šios kolonijos išlai-

penktadienį, kovo mėn. 18 d., 
7 vai. vak. Jaunimo Centre. Bus 
parodai išstatyti ir Velykų mar
gučiai, kuriuos dalyviai galės 
pamatyti, pasigrožėti. Visi Chi-j
cages lietuviai yra maloniai 
kviečiami ir laukiami.

Pranešėja

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas {mokėjimas. Savinin
ko paskola.

—— .1 ■

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leWl»^ 
Dirbu ir užmiesčiuose,

Lietuvoje pagaminamas mais-’kvįj 
tas vietoje suvalgomas, yra ne
tikslus. Iš Lietuvos irgi Krem- r 
j. . .-----■.—
nemažą duoklę, net kolūkiams1 
normas reikia išpildyti, etc. O 
jei Lietuvoje latviai gali dešrų' 
pirkti, tai dėl to, jog lietuviai. 
pirmoje eilėje laiko paršiukų,1 
veršiukų ir kitokių gyvulių au-Į 
ginimą, o ne gėles.

Iš latvių priešinimosi okupan
tui paduotas pavyzdys, kaip Lat- . 
vijos komunistų partijos posėdy- j 
.je vienas narys padaręs kitam'] 
priekaištingą pastabą, kad tasai j 
kalbėjęs rusiškai, o ne latviškai.

— R. LB-nės Marquette Par
ko apylinkės metinis narių susi
rinkimas įvyks 1983 m. kovo 
mėn. 20 d., sekmadienį, 11 vai. 
30 min. ryto, parapijos salėje. 
Bus pranešimai ir valdybos rin
kimai. Visus narius prašome da-! 
lyvauti. Valdvba : j

MŪR5NIS^-2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
nutui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash- 
;enaw. >

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel.: 436-7878

KLAUDIJUS PUMPUTI! 
4514 S. Talman Av«. 

Ttl. 927-3559

specialistai tą filmą paruošė irjnesį Anna Condux namuose, 
atsiuntė {'Chicago, kad jis būtų j bet, jai susirgus, buvo atidėtas“ 
rodomas Jaunimo Centre. KodėUį kovo mėn. 5 d. Knygoms pa
rašai komunistai viską siunčia, tikrinti buvo išrinkta komisija 
j Chlcagą, o ne į Sibirą. . 4 iš trijų narių

O ar apie tą dėmonstraciją! Vytas Abrail 
buvo kas nors paskelbta Drau-hautas. 

* "lge ar Margutyje? Ne. Tai reikš-; Valdybai ir Revizijos komisi
jų, kad tos demonstracijos ne-J aji susirinkus pas Anna Condux, 
buvo ir Draugo skaitytojai apie Antoinette Ralys perskaitė kny- 
lai nieko nežino. ’ . .gų patikrinimo protokolą, kur

Kodėl okupantas toks miela- buvo pažymėta, kad knygos vė-
širdingas Chicagos, o ne Sibiro damos tvarkingai, už ką verta zacija šaukia bendrą susirinki- 
lietuviams? Mat“, jis žino, kad pagyrimo. mą“ šį penktadienį, kovo 18 d.
Draugo skaitytojų tarpe yra ne- Klubas ruošia gegužinę liepos Kadangi visai čia pat majori-

Antoinette Ralys, 
ir Bernice Gin-

— Prof. Adomo Varno Pa
minklui Komiteto posėdis šau- 

j kiamas penktadienį, kovo 18 d., 
17 vai. vak., Čiurlionio Galerijos, 

Ine., patalpose, 4038 'Archer
konų Lygos Marquette Parko |-Ąve r1]s aptariami paminklo 
skyrius ir Marquette Parko Lie- į 
tuvių Namų Savininkų organi-l

NAMŲ SAVININKŲ 
PRANEŠIMAS

.atidarymo reikalai.
Domas Adomaitis, kom. pirm.

• Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS Į

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją' ’
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS . ,e ,. .**•* v.

619 puslapių, kietų viršeliu knyga _

KOVOS DEL LIETUVOS -
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

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

............................ ......... „..r....1.1: .........  a

-- New Jersey valstijoj poli
cija suėmė Gregory Korvalą, ne
legaliai pardavinėjusi ginklus.

-------------------------------------------- Į

— 1982 melais sumažėjo sky j 
rybų skaičius. Įj j

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui eutonwbllip 

Liability apdraudimas panslnla- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AYL 

TeL 523-8775
.

miscellaneous
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
— Filadelfijoje sustojo auto- Į Rūkyti karpiai (chubs), sturys

Husai; paskelbtas streikas.

— Amerikos Darbo federaci
jos vadovybė Chicagoje nutarė 
balandžio 12 d. balsuoti už.H. 
Washingtona mero pareigoms, 
bet abeiojama, kad narių dau
guma už jį balsuotų.

— Ilgametis Chicagcs alder- 
manas Vito Marzullo pareiškė 
kad jis ragins balsuoti.už Ber-

— Dailininkas Antanas Tamo
šaitis, iš Kanados, atvyksta i Chi- 
cagą. Jisūialyvaūsį savo "vėliau
siai išleistos knygos “Lithuanian nard Eptoną balandžio mėn 
Easter Eggs’’ sutiktuvėse šį 12 d. rinkimuose.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr.; K. Januta,

2818 Avenal S L, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenė? veikėjo ir tašytojo atriminimna.

Dr. A. Gus»en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
•usirūpinimą _____________

Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūrą, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Guasen ~ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____

GaHma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 51 permunthno išlaidoms.

18.00

64.00
83.00

62.00

NAUJIENOS, 

fa. KALSTMD IT, CHICAGO, tt I 
i'ėg------------- -----------—ji

(sturgeon) ir upėtakiai -(trout) 
bei RŪKYTI' ŠVIEŽI UNGU
RIAI. TeL 337-0263

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

ARVYDAS KIELA ' 
’ 6557 S. Talman Avenue 

-Chicago, IL 60629 
Z*?/! OACC — 717-17V

i

REPAIRS — IN GENERA1 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VSSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBLMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman D eč ky s 

Tel. 585-6624

Laikrodžiai Ir brangenybes 
Pardavimis Ir Taisymas 
SMK Wast fOfh 5trwJ 
T»L REpubtlc 7-1941

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS;'- 4059 Archer Avenue,

Chicago, Hl. 60632. Tel. YA 7-5980

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių 
butas Brighton Parke, antrame 
aukšte. Skambinti 376-2379.

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu 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 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

. autorių: 6729 So. Campbell
Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP sudaromi 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Įleista knyga au legališkomis 
formom!*

Knyga su formomis gauna- j 
na Naujienų administracijoje,

• Nuduoti inkile ir tikroji • 
meilė skiriasi taip kaip varis nuo 
aukso. •

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVIci

4259 S. Mapltwood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės prv 

žyniai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
?. Meni
noi!6 W. TSHi ft 
IWf. Fwk, III. 
66642, . 424-M54

Fžrn (.te tam*: v C$r.p»y |!

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

Šešta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

ADVOKATU DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6604 S. Kadik Ava. 
Chicago, 111. 60629

Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK [R DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

1 DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” ,

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, March 17, 194J


