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SIAURĖS
TOMAS VENCLOVA AUSTRALIJOJE

Tomas Venclova buvo pak- vietinės diktatūros valdžiai ir 
riestas į Tarptautinį PEN Klu- ‘ tik patys drąsiausioj i išdrįsta 
bo suvažiavimą, kuris vyko , viešai tai pareikšti, savo asme- 
gruodžio mėnesį Synėjuje, Au- ’ninę laisvę statydami į didelį 
stralijoje. Venclova, Helsinkio pavojų... Aktyvus pasiprišini- 
susitariimj vykdymui remti Lie mas, nors ir pareikalauja au- 
tuvos visuomeninės grupės narys kų, bet Venclovos nuomone at- 
yra glaudžiam kontakte su VLI- J neša daugiau naudos, negu ty
ku. VIJKas, norėdamas plačiau, 
ir geriau informuoti mūsų išei- 
ją apie Lietuvoje vykstantį di
sidentinį judėjimą, sudarė są
lygas per Tautos Fondą Tomui į
Venclovai nuvykti į Australiją. 1 naudos disidentams.” 
Už antisovietinę veiklą AmerLj 
koje, Venclovai atimta sovietų’ 
pilietybė. Jis-dabar keliauja Lie
tuvos užsienio pasu, kuris jam 
buvo išduotas Lietuvos pasiun
tinybės JAV.

į Australijoje Venclova išbuvo 
Jnųo 1977 m. gruodžio 9 dienos 
^ki 1978 n£ sausio 6 d. Nuo

lūs nepasitenkinimas valdžia. 
Sovietų Sąjunga ekonomiškai 
daug priklauso nuo Vakarų ir 
vakariečių protestai dėl žmo
gaus teisių pažeidimų turi daug

VLIKas dėkoja Australijos 
Tautos Fondo atstovybei akty
viai prisidėjusiai prie Tomo 
Venclovos lietuviškų kolonijų 
lankymo organizavimo, taipogi 
ir visiems Australijos ir Naujo
sios Zelandijos lietuviams, ku
rie rėmė jo keliones ir sudarė

► jam sąlygas taip efektyviai su- 
gruodžio 11 iki 17 jis dalyvavo Ipažindinti ne tik lietuvišką, bet 

■^Tarptautiniame PEN Klubo [ ir australų visuomenę su Sovie- 
kongrese Sydnėjuje. Po to skai- tų Sąjungoje vykstančiu disi- 

. tė paskaitas lietuvių visuome
nei apie padėtį SSSR ir Lietu-

.. voje: Sydnėjuje gruodžio 18, 
Canberroje gruodžio^), Adelai- .—--------

dėje gruodžio 21 ir Melbourne mui Venciovui, taip paveikiai 
gruodžio 25. Taip pat susitiko pristačiusiam tolima  j ai Aust
au Hpberto,Tasmanijos ir Aučk ralijai mūsų tautos išsilaisvi- 
lando, Naujosios Zelandijos lie- nimo pastangas. (Elta)
tuviais. Sydnėjuje ir Adelai-  
dėje turėjo poezijos vakarus.

Milane stovi romėnu laikais statyta kunigaikščio Sforzos šeimos (pilis. Milane 
pamatai labai stiprūs, /kietas akmuo, tai ir pilis dar ir tšiandien stipri.

BANDO ĮTRAUKTI JORDANIJOS KARALIŲ Sudarytas koalicinis
I TAIKOS PASITARIMUS portugalų kabinetas

dentinui judėjimu, kuriame di
delį ir svarbu darbą atlieka oku
puotosios Lietuvos broliai ir se
serys. Mūsų didžioji padėka To

i 1.1S A BONA S, Port u gal i j a. — 
Socialistų partijos pirmininkas 

Mario Spares sudarė pirmą ko

ba pravedė spaudos Iconferena-I
piČtVCVįC J>p<XllU.Vo AVIU C1 t/llVl—j 

jas Sydnėjuje, Adelaidėje, Mel
bourne ir Hbbarte. Spaudos kon 
ferenrijų medžiaga pateko j di- VaisiV Adm.) administra- 
džiuortius australų laikraščius, toriaus Donald Kennedy prane- 
Melbourne laikraštis Tėvšikės Šime 3^ ar 4 miljonams .cigare- 

Aldai savo sausio 14 dienos lai- ^es rūkančioms ir gimdymų 
doje rašo, kad “profesorius Ven kontrolės piliules 
elova optimistiška žiūri Į disi-1 moterims patariama arba nie- 
dentų veiklą Sovietų Sąjungo
je. Liudija, kad didžioji daugu
ma Sovietų žmonių priešingi so-

WASHINGTON.—FDA (Mai-

įmancioms

KALENDORĖLIS
Sausio 30: Jacintą, Ipolitas, 
Žrbonė, Viešgailė, Milgaudas, 
Aitvaris.
Saulė teka 7:07. leidžias 5:01
Oras: šaltas, debesuotas

ko nebelaukiant mesti rūkyti ar 
ba susirasti kitokią priemonę, 
vienu žodžiu Kennedy pasakė:

“Jei vartoji piliulę, — mesk 
rūkyti, o jei rūkai cigaretes ir 
negali apseiti be piliulės, žinok, 
kad dramatiškai padidėja pavo
jus gauti širdies ataką arba 
smūgį.”

Dr. Kennedy parašė tuo rei
kalu brošiūrą, kur pasakyta: 
“Cigarečių rūkymas didina ri
ziką susilaukti širdies ir krau-j 

.jo indėlių žalos. Ta rizika didė- 
'ja su amžiaus pažanga”.

KETVIRTADIENIO AUDRA 
KAŠTAVO 30 GYVYBIŲ

(JiI(.A<rO. — Ketvirtadienio “jubiliejinė’’ audra, kuri be- 
mažko buvo lygiai, diena į dieną 1967 metų sausio 26 dienos 
Didžiojo Sniego’’ audros kopija, lygiai nusiaubė ir supara- 

lyžavo ko ne visus Vidurinius Vakarus (Midwest , Didžiųjų Eže
rų sritį. Ohio Slėnį ir grasino jau iš anksčiau audrų išvargintiems 
Šiaurės Rytams... Keturių valstijų gubernatoriai sukėlė visą mi
liciją sniego pusnynuose palaidotiems automobilistams gelbėti.

Sadatas ir Sudanas 
padės Somali jai

NLAGODISKAS, Somalija. — 
Jeigu užsienio kariai bus pasiu
sti i Adis Abebą kovai prieš So-

Vėjams iki 103 mylių per va
landą greičiu staugiant Michiga- 
ne prisnigo 15 indų naujo snie
go. Sniego pusnys išaugo iki 12 
pėdų Wisconsine, o visoje Di
džiųjų Ežerų srityje barometrai 
krito iki rekordų žemiausiai. 
Tūkstančiai mylių plentų ir vieš 

j kelių buvo visą ketvirtadienio

Karalius Huseinas laukia didesniu 
Izraelio vyriausybės nuolaidų

JERUZALE, Izraelis. Nustatyta, kad prezidentas Sadatas. i alicini kabinėta su Portugalijos 
nutraukdamas pasitarimus su Izraeliu, turėjo kitų tikslų. Jis no- konservatoriais. Jam pavvko įti 
rėjo, kad į pasiterimus būtų įtrauktas ir Jordanijos karalius H tu kinti konservatorius, kad tiktai 
seinas. Jam buvo aišku, kad kairiojo Jordanijos upės kranto Ii-, bendromis jėgomis bus galima 
Kimas negali būti išspręstas oe Jordanijos sutikimo. Ne tik Iz- atstatyti ‘Portugalijos krašto 
raelio, bet ir Egipto vadovybei rūpi, ieškoti būdų Jordanijos ka-.fjkį, visai nugyventą pervers- 
raliui iškviesti į taikos pasitarimus. Jordanijos karalius visai maištu ir kolonijų laikotar- 
neskubėjo.

Nori gauti didesnes nuolaidas 1 - • ■ —-

Jordanijos karalius Tehera-j Labai greitai 
prasitaręs, kad jam nėra jo-j ..

. issvaiste 6 imi. dol. : pasaulio valstybes.

ne prasitaręs, kad jam nėra jo-j 
kios prasmės T
ir tartis su egiptiečiais arba Iz
raeliu. Jeigu Izraelis paskelbtų, 
kad jis sutinka atšaukti savo 
karo jėgas iš Samarijos, tai ta-

; pi u. Kabinetan pakviestas vie- 
— nas bankininkas, kuris pasižadė

jo,, svetimų paskolų pagalba, at 
gaivinti krašto ūkį 
įtraukti Portugaliją

ir padėti 
i Vakaru 
Didžiausią 
pastangų

PARYŽIUS, Prancūzi j a.
Turtingo Irano žemės savinin
ko duktė Fatima Milinaire, su-

triukšmą dėl Soares
_  kėlė komunistai, kurie visą lai

ką priešinosi konservatorių grį
žimui į vyriausybę. Pirmadienį

malijos partizanus, norinčius iš parą uždaryti: taip pat indus- 
silaisvinti iš ilgų metų Etiopi- trijos, biznio. įstaigų ir mokykla 

ir pastatai. Apie 150.000 Ohio na- 
! mams audra sutraukė elektros 

somalie-? tiekimą ir elektros kompanija 
nukentėjusiems patarti galėjo 
tik apleisti savo namus. Ohio 
gubernatorius James G. Rhodes 
pasakė, kad ši audn. buvo žiau
riausia visoje Ohio istorijoje.

Iš Chicagos i Flaridą su 60 
keleivių Amtrak traukinys pri ? 
Roachdale įstrigo sniego pusny* 
se ir turėjo laukti kol iš 150 my
lių tolumos iš Louisville su- 

pasiruoši- silaukė pagalbos.

Jau suskaičiuota, kad 30 ž m be
pakankant ai. n ių mirė dėl šios laukinės aud- 

transporto lėktuvų kariams ir ros su tornadais kuri' prasidėjo 
ginklams permesti į Somalija. trečiadienį Pietryčiuose: Illino- 
Somalija jau yra gavusi iš juje, Alabamoje, Indianoje ir 
Egipto didoką kiekį modernių I Kentucky kiekvienoje žuvo po 
ginklų. i 3 žmones; Missouri ir Georgi

----------- {žuvo po 2 žmones; Pietinėje Da
ly. • »• •--------------- •• v įjotoje, Iowa. Ohio /Tennessee,
iUIUSlJOj policija UZ-jPensil^ni.jQje. Virginijoj. Ma-

jos pavergimo, tai Egiptas 
Sudanas pasižadėjo pasiųsti sa-! 
vo karius padėti somalie-, 
čiams.

Prezidentas Sadatas pasiža
dėjo teikti reikalingą pagalbą 
praeitą mėnesį, kai Somalijos 
prezidentas buvo atskridęs į 
Egiptą. Tokį pat pažadą da^ė 
Sudano prezidentas Numeiro. 
Egiptas ir Sudanas turi parua. 
šęs 5,000 karių, kuriuos bet ka
da gali permesti į Somai i ją ir 
sustabdyti kubiečių 
mus tolimesnei kovai.

Sudanas turi

ia

da būtu kitas klausimas. . Bet ]aukuqi og metu amžiaus Lon- prezidentas prisaikdins naują 
kol Izraelis planuos sudaryti • dono ‘ ir paryžiaus kabamuose kabinėta.
kėhų valstybių administraciją!prašvilpė veik miKj<mugi 
kairiajame Jordano upės kran- Jei '
te, tai karaliui nėra noro skris- Tenfal^ kabaretuose,
ti j Jeruzalę ir pradėti bet ko-^^^ p^j^kti ir pasidžiaugti I 
kius pasitarimus. ,gyvenimu. Ji pareiškė, kad jai,

likę tiktai du žiedai, kurių ver
tė yrs. 87,000 dolerių, bet visa 
nelaimė, kad skolininkai ir į 
juos jau reiškia pretenzijų. Ji 
galvoja, kaip jai teks pasiekti
Teheraną ir papasakoti, kur ]oti gamtos retenybę — milži- 
dingo tokia stambi princesės 
suma.

Sadatas nenori būti vienas

Egipto prezidentas, matyda
mas, kad su Izraelio premjeru 
nesutaria dėl Samarijos, sten
giasi įvariais būdais įtraukti 
Jordanijos karalių į derybas. 
Dabartiniu metu užsispyrusieji
arba gali Egiptą izoliuoti, bet) ___
kai derybas pradės ir JordanLj “KOMUNIZMAS KULTŪ- 
jos karalius, tai visas reikalas i 
įgys kitokią prasmę.

ji turi Kova su girių 
vandalais

EUREKA, Calif. — Eurekos 
vietinė valdžia paskyrė $1,000 
tam, kas nurodys piktadarį ar 
keletą tokiu, kurie pradėjo ža-

mušė 10 darbininku
rylande ir Pietų Karolinoje po 
L ir Michigane 6 žmonės.

Sūkuriai, smarkūs vėjai ir 
sniegas, nusiautė Pietinius ir Ry
tinius pajūrius, vienam 3 metų 
vaikui atėmė gyvybę, o sužeidė 
mažiausiai 16 žmonių.

Meksikos Įlankos (Gulf) pa-

RĖJA”
MASKVA —Kai kurie seno-

Pranešimai sako, kad^ prezi- si(>g “veteranai” apgaile
stauja “melonybinių” žodžių ny 
kimą komunistų žargone. Kaip 
pavyzdys nurodomas ilgiausiai 
piktnaudotas žodis “tovarišč” j 
(draugas) išsigimęs į grynai i' . • . .
rusika keiksmą- “Ei ty!” Efek-lvoja* na,k,ntl 
tui pagilinti šaukiant “Ei ty”, 
tapštelti plaštaka per kepurę 
arba kumščiu per sprandą...

‘i ---------- - ---
i
i tė kaip visas New Yorkas apk- 
I lotas daugiau kaip 20-colių snie 
’go klodu, o geroka dalis sniego

NEW YORKAS.-Mi«to ad-P'“*“ jr f
mmktraoij. ateiSaukė j priva.;”'l«™ " lrfa'’ ^’■CTUm.ant 
čias firmas, prašydama pasko-1 Centrinės ir svarbiausios gai
linti mašinas ir įrankius, reika-{vės jau prakastos traflkui, bet 
llųgus kovai su ąirfagų ir Wais šalutinės ir. antraeflfc gatvta

dentas Sadatas gali pasiekti sa
vo tikslo. Izraelis premjeras ir 
užsienio ministerls pranešė sek 
rėtoriaus pavaduotojui Athe- 
ton, kad pasiruošęs padaryti 
Jordanijai nuolaidų, jeigu ji 
sutiks tartis su Izraeliu taikos 
reikalais.

New Yorke dar 
blogiau

niškus raudonmedžius, sekvo- 
jas. Piktadariai Eurekos apy
linkėje sužalojo 16 tokių milži
nų, keturis vien Milžinų Alėjo
je automatiškas pjūklais per
pjaudami tų medžių svarbias 
šaknis. Taip sužalotas milžinas 
turi mirti, neretai išgyvenęs 
tūkstantį metų. Jaučiama, kad 
tas “vandalizmas” daromas iš 
keršto, kad EPĄ (Aplinkos Ap-Į 

J saugos Įstaiga) uždraudė sak-| 
“‘i ir ruošiasi tą | 

gamtos retenybę pasaulyje ap
saugoti, įjungiant į Redwood 
National Park (Nacionalinį Rau 
donmedžių Parką).

BIZERTA. Tunisija. — Pra
eitą penktadienį įvyko pirmas 
labai griežtas susirėmimas tarp 
Tuniso policijos ir legalios dar
bininkų unijos narių. Policija _ y___ z
kažkodėl buvo sulaikiusi uni- Į kraščiuose. pietinių Apalachų 
jos prezidentą Abderazką Gor- j kalnuose ir Naujoje Anglijoje 
bal. Jie protestavo prieš i vai-, potvyniai šimtus šeinių išvarė 
rius nukirpimus iš darbininkų namų, 
uždarbių savaitinės algos.

Darbininkai, palaikydami uni 
jos pirmininką, suruošė demon-j 
straciją. kurios metu susikirto; 
su policija, kilo riaušės, kurių} 
metu gyvybės neteko dešimt 
demonstrantų. Atrodo, kad ne
buvo jokio reikalo taip jau žiau 
riai elgtis su tokia demonstra
cija. Policija tuojau paleido 
jos prezidentą Gorbal i.

Surado nukritusį 
sovietų satelitą

Už nužudymą 
Sirijoje karia

DAMASKAS.— Keistas 
tykis įvyko, kai

EDMONTON. Alberta.—Kana
dos ir Amerikos radiacijos spe
cialistams pavyko surasti vietą, 
kurioje nukrito liepsnojantis so 
vietų satelitas. Amerikiečiai jau 
prae'D rudenį nustatė, kad so
vietų satelitas nustojo pajėgu
mo, keičia orbita ir bet kurią 
dieną gali nukristi ir užnuodyti 
žemę arba vandenis, bet rusai 
prisipažino, kad jie nieko sate

litui negali padaryti.

nuo-j Kanados krašto apsaugos mi-
viešai miesto misteris labai susirūpinęs, nes 

JUN(HWNf:SE VALSTYBĖSE aikštėje bekariant žmodžudį su dar nepavyko tiksliai nustaty- I . . , , •, • A, 1 1 _ « • « W . . . . -

uni-

216.332.000 GYVENTOJŲ
! WASHINGTON. — Federali

nio statistikos biuro informaci
jomis. nuo 1970 metų gyvento
jų JAV-bėse padaugėjo beveik 
18 milijonu ir dabar yra 216,-

griuvo viena publikai pastatyta ti einančios radiacijos nuodin- 
platforma ir 15 studenčių užsi-jgumą.
mušė.
susirinkę dešimtys
publikos, ypač daug mokyklų!
mokinių ir studentų, nes buvo griežtas protestas 
kariamas piktadarys išprievar- rikiečių, bet ir Kanados vyriau- 
tavęs ir nuiudęs studentę. j sybės.

Kartais ji 
Korimo pamatyti buvoI galinga, o kartais 

tūkstančių! mas neatrodo toks 
Sovietų valdžiai

pianti labai 
jos pa j Aru- 
didelis 
bus įteiktas 
ne tik ame-
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JOMJre A AABKIM. PK. D.

iarosi?
LB vadų kilimas ir organizacijos smukimas. 

Geri vyrai blogose rolėse. ) Klaidinga 
charakterio sąvoka.

Pasitraukimas iš LB Šviet rnn zymss pradeda reikštis vienoje 
Tarybos pagr.ncbnių tos insti- iš didžiausių l’tuanistinių mo- 
tucijos leoretAų ir praktikų bei’kyklų. 
nuolat nių dsrbuotojų turėjo iš
šauk.) uh statydinimų jos pir
min.nkj Bruniaus" Juodelio. Jo esant PLB pirm ninku a. a. J. J. i 
už.’ispyr uia.* pasilikti šiose pa
reigu i fDrvdu iauai s\arbų da ‘ Jonui Jasaičiui. Jiems vadovau-’ 

jaut nereikėjo nei kalbėti, nei 
rašyti ap.e darbų koordinaciją, ’ 
jų pasidalinimą, lėšas darbams 
finansuoti ir kitokių pseudopoli- 
1 kierių išgalvotų dalykų. Tie

i
Tvirtinama, kad LB pasieki* 

ve klos ir org&mzacinj zenitą •

Baciuoui, o JAV LB pirmininku ’

I LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Į Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tę*my»)

Perdavimas, pagrobimas ar perdavimo tikslais rin
kimas aukščiau nurodytoms organizacijoms ar asmenims 
už atlyginimą ar be atlyginimo ekonominių žinių, savo 
turiniu nesudarančių ’specialiai saugomos valstybės pas 
lapties, bet neskelbtinų dėl tiesioginio įstatymo uždrau
dimo ar dėl vadybų, įstaigų ir įmonių vedėjų potvarkio, 
užtraukia — lavės atėmimą laikui iki trejų metų.

1 pastaba. Specialiai saugoma valstybine paslaptim 
laikomos žinios, išskaičiuotos tam tikrame sąraše, tvirti

i narname TSR Sąjungos Liaudies Komisarų Tarybos, su
tarimai su sąjunginių respublikų liaudies komisarų ta
rybomis, ir skelbiamame visų žiniai

2 pastaba, šio. Kodekso 193-1 str. paminėtų asmenų 
šnipinėjimo atžvilgiu galioja to paties Kodekso 193 - 23

’ str.
j

58-7. Valstybinės pramonės, transporto, prekybos, 
* piniginės apyvartos ar kreditinės sistemos, taip pat koo- 
iperacijos pakirtimas, padarytas kontrrevoliuciniais tiks 
lais, atitinkamai panaudojant valstybines įstaigas ir įmo 
nes, arba veikiant prieš normalią jų darbuotę, taip pat 
va.stybinių įstagų ir įmonių išnaudojimas ar jų darbuo
tei priešingas veikimas, vykdomas buvusių savininkų ar 
šū-nteresuotų kapitalistinių organizacijų naudai, užt
raukia — socialinės gynos priemones, nurodytas, šio Ko
dekso 58-2 str. ' '

58-8 Įvykdytų teroristinių aktų, nukreiptų prieš Ta- 
: rybų valdžios atstovus ar .prieš revoliucinių darbininkų 

Draugija skiria premiją 1000; valstiečių organizacijų veikėjus, ir dalyvavimas tokių 
dol. už parašjią mokslnę Lis- aktų vykdyme, nors ir nepriklausančių kontrrevoliuci- 

lėms organizacijoms asmenų, užtraukia — socialinės gy 
los priemones, nurodytas šio Kodekso 58-2 str.

58-9. Geležinkelių ar kitų kelių ir susisiekimo prie- 
. menių, liaudies ryšių priemonių, vandentraukio, visuo- 
! meninių sandelių ir kitų pastatų ar valstybinio bei visuo-

2. Tema pasirinktina iš bet meninio turto kontrrevoliuciniais tikslais ardym'as ar
kuriu Lietuvos istorijos laiko-; žalojimas sprogdinant, padegant ar kitais būdais, užt- 
tal,pi?; . 'raukia—■socialinėszynoEpri'ėmone^iftliSjdjdasŠoKo-

3. >tonografŲa tyri bOb pa-.; ,, , -o 9 - : - -
rašyta liatunų kalba. iw ‘ ‘ ‘ '■ ' T ; ■ ’ ' ■ ; ' •

4. Monografijos apimtis -į o840’ Propaganda ar agitacija, savo turimu akati- 
130—203 psL■ (dvigubų tirpinanti nuversti, pakirsti ar nusilpninti Tikybinę valdžią 
r&nkra&o, kanceliarinio for5 ar padaryti atskirus kontrrevoEucinius ntaik'altįmūS (šio

i Kodekso 58-2 — 58-9 str.), taipgi 'tokib pat turinio llte- 
pasiraioma ratūros platinimas ar gaminimas ar laikymas, užtrau- 

stopyvardžiu. Pria j o* pridt j — laisvės atėmimą ne trumpiau kaip šešiems mėce- 
voks.< su io išvir-» ~ .... x_ _ T*

. Į voko vi-; Tie patys veiksmai masinių, sambrūzdžių atveju, ar 
an to-j Įja panaudojant masių religinius ar nacionalistinius prie- 

tanus, arba karo aplinkybėse, arba vietovėse, kuriose 
paskelbtas karo būvis, užtraukia'-— socialinės gynės prie 
mones, nurodytas šio Kodekso 58-2 štr_ -

Gusfove Gars, 18 iimt. pranzūay deiL V . GDIDIAS

lyką. vyksta.A jau kelioliką me
tų: Lietuvių Bendruomenės uuo 
latinį smuk mų ir smugdymą, 
o jos vadų kilimą ir kėlimą.

B. Juodelio atvejis yra pavyz
dys ir pretekstas bei priežastis dalykai atsirado su naujų LB 
panagrinėti tos organizacijos vadų kil mu ir tos organizaci- 
smukimą bei skilimą ir jos vadų jos pradėtu klaidžiojimu, 
kėlimas bei kilmę, taip pat at- Nors JAV L3 gavo labai svar- 
viromis akimis vaizdžiai pąma- biu$ lietuvybės išlaikymo, švie- 
tyti kas č.a dabar darosi? tlmo ir kultūrinės veiklos sek-

Tas atvejis rodo, kad veik vi-Į torius ir sū jais surištą politinę 
si daoartiniai LB vadai panašiu’veiklą — atstovauti lietuvius ir 
budu ir dėl panašių priežasčių’veikti pavergtos Lietuvos nau- 
yra iškilę, sudarydami tos or-»dai amerikiečių religinėse, kuL 
ganizacijos elitą, atkakliai šie Į Jūrinėse, šv etimo ir mokslo bei 
kiantį visuotino dominavimo*

Nors B. Juodeli turi bei ga-L 
Ii pava zduoti daug gerų sa- 
vibhį, tačiau jau anksčiau yra 
pasižymėjęs nelankstumu ir už- . , .
sispvrusiu atkaklumu spren-i'majhk^ ir šalutiniais LB 
džiant b®' derinant lietukų jfrv j vadais.^kiJo. ne nuoširdžiai vyk: 
skautų tiuomoniųskirtuxnušiio1.bej.. ~ . Tc . 7^*;. x. .. •- , ... .
skaldom:eji pomėgiai bei gabu-''n'15 ^e! '-^^ jtiuan ištinto ivi*.įsauLo Lietuvių. Jaunimo Kon- stovėjusią tradiciją ir tvarių, 
mai pasakė riau^Įgręso Ruošom komiteto pirmi- kad Vasario 16 aukos yra ren-

sies Tautinių šckių*šyentės ruo!men^e' 
šos bei vykdomojo kž>mif?^n pirj^-^^ \ ?; ;
mininku. Jis savo paxeiskimais| Bę abejo, vis^nesuiarimų.’n 
ir laikysena suskaldė ne tik lie
tuvių visuomenę, bet ir spau-

* panašiose institua jose, tačtau. į 
J M uos ’ dalyku 5 n i»akad. nebuvo 
'kreipia tiukaruo dėmesio, tenki- 
Į uants švietimo Tarybos bei ki- 
I tokių tomįsijų sudarymu. Jų pv

Inž. V. Kansjcatas gajas anksti ir iškėlė B, Jued*Lį. LIETUVIŲ ISTORIJOS
J pradėję iLymuti TwajssieniB^ Inž. K Xainyi. bedamai JAV! DRAUGUOS PREMIJA 

organizacijos uždavė .i ą valkioje ir buvo patkirt&s Ps LB pirmininku, sulaužę* irusi-j 
n* I n 4-tMJzUa t V* ‘

LIETUVIŲ ISTORIJOS

s

jė nėsaųtaika« ir surskaLįninku. JT* buvo- pasiryžęs į aV karnos Alto Lietuvei laiįvinimo hivos isterijos monografiją 
[kakiia: laikėsi jjrieš dau^ųmbs reikalams. Jie tapo PLB pir-j 
L-jdlę.,’advokataudamas J tą kon mininku. i
J aresa kviesti okup. Lietuvos' h . . . , 1 • -

i Pnes daugu-■ CTĮsta šaltiniais ir moksline is-įanmma tikrumoje komiaum- x L }-f .. - mos vajių organizavo išeivijos m Lteralūra.*mo. atstovus, šiuo reikalu bu- .. . , ? . .. . t-, ‘ uratui*,c-< ’• , , .. t sport *n inkų ekskursus i okup.i vo posėdis Klevel&nde. Posėdžio L . . L r o n ka -ps- i z r ; : t r • į Lietuvą Jis tapo LB Garbėsį stenogramos vra atspaUsdiūtosi t . -f. ..va-;.,... a.. .* . L. . f • .teismo-Manu, ir LB veikėju. PatvsKrikėčiomu Demokra- L • 71 ■ - • • i -.. .v'*.t Jbenoruomenimiikai vra pareiė-envja. Artimiausiu me- r i t -x i * *j-C un kę^.kad . tos. livjkos idaja kilo 
ne. lietuvių samprotavimu.

santalkų ir nesusiklau^ymo sak-;? 
gludi' ne LB organizacijoj

Premijai gauti taisyklas: j 
Į. Manografija turi būti pa-'

■

V 
dą bei Organizacijas. ; - 1 rbd užkulisiuose, dažniausiai

Bent kiek domintis LB^vadųine savuose, ir' tų užkulisių 
kilimu bei kėliniu ir parinkimu,/ rinktuose bei numatytuose 
reikįjo-lauktiB-JuodeliokilimoJduosek--A<urier -apskritai, - 
Ta:p Ir buvorjis tapo tos brgadarbštūs, veiklūs’, kietų nugar- jhu,'J 
r; iz a ei j 06 švietimo Tarybo’si* ksuirų; .tik be 'visose vietose *Jrj ^u, , ‘:r , ,
mininku. Apie ten įvykusį skilta rįė ten;'kur reikižj Turint aiš- j pirminiu. *.l o ds-bar
mą ir skaldymą dar teks diu- kų Juodelio pavyzdį, žiūrėkime (T1*3 LB Garbės •teismo-narį], /il
giau ir detaliaur patirti. Skilimo Jį .kilų LB vadų kilĮrftą.

vtJ Lietuvių
į tų b t uleten yj a. __________ ___

Raman tas- buvo išrinktas

nava:
pirmiuinklu suskaldė LB Cics-

i tvirtina,'kad jis parinko ro apylirię ir padidino nmn-, . __ T_________
taikąs tarp Amerikos lietuvių mato lapuose).
ir .LB naraj. Tu buvo paskirta . yAnnW)l«i.

That’s Kiw people took stock

Dora pats yra. patailkfi. kid 
ra kultūrininkas, o tik adminiv 
tra torius.

LB delegacijos p.vmininku ChL 
cagoje vykusioje vaikinių. Lon- 
fcircDcijoj*. Jis atsiseki se>

'passbook 
SAVINGS... 

ths test way to sav ularty!

America with tik Payroll Sevingsjftan. 
Bu^Unicdi States Savings Bjtki 
They won leave you our ixu

► the aid- . J

trr»C»
b ttis bnd enough «.r h?d rr> ?<-b» rbe B' 

Hr our freedom But on topt/ riwu. we had to fr^ht 
the weather, t

Because winter at VaDev Force meant Xncw. ke, 
ind freezing temperatures All senolis ci 
makeshift army wiihcnn proper clothing, 
not nearly enough food and short on 
ammunition,

It was an armv long on courage 
but short on m< >ney.

And then the nwmer came.
Some $27AY.(W fnxu the

tn-AmPrtra bn<L^en.»r.d^pu fa»ctelpv'ti
oit **;*’ -'‘O '^4-?

• • r Newąo . ęcofį ire still mcrica stay
strong aud seil-suukife -AiltfIF cv rehelping thero- 
*Jy£s to sa:e dependable saTngs Eh taking stock in

stock
rar ne "rr - 4 rerord* «re frov^-Jnr?

nerood. Pirxls can he c®d*d »t *«ur tark brret te

I

I

ti prie vieno < Įu to< pat uers). 
organizacijos skirtingai į daly- 
tufc bei į IždkyšeiAį žšUrificiai^ 
LB nariais. Jis artimiausiu lai
ku tapo JAV LB pirmininku 
nors, kaip daugelių žts’ėjų, turė
jo volėms priimtiną oponentą. į

Panaš’ų pavy?d£tų galima | 
’rasti k&i tūrių LB špįrgaYdų

:•! apylinkių vaidybd^e. Teišibama., . 
Ai, kad be jų LB P nulotų ; ssvo j

’•'charakterio. y į
- čia nebandau kėffi Mogks nuo;

mas uždaras
ši nėję pusėje užrašytu auto į 
riaus slapyvardžiu. Į voko vi-; 
d y. įdedamas lapelis su 1 
riaus tikru vardu ir pavarde,!, 
veikalo antrašte ir adresu (pa 
geidaujamas ir telefono nu

.6. Monografijai parašyti te’ į 5S-1L Bet kuri organjzaeiiiš- veikla* -nukreipta 4
Tanas -- 197$ m. s&guž<s i d_' ghną ar padarymą šiam a skirsnyje numatytų nurik&Jti-

7. Ft*nkraš't’ siųsti Šiuo adjmų, taip pat dalyvavimas organizacijoje, sudarytoje ku- 
rstorijos Drau’riam nors šiams skirsnyje numatytam nušikaTtimdi pa

rengti ar padaryti, užtraukia — socialinės gynos prie-" 
Į mones, nustatytas atitinkamuose šio skirsnio straips-

•esu: Lietuvių ]
Afa. K347 Šo. Washtenaw A v 
Chicago. T! 60629.

Premijos mecenatas — kun mūose. 
dr. Juozs* Prunskis. j

A. Rugy t

--------- j įminą ne trumpiau kaip šešiems mėnesiams.
ę Ilgiausiai bei d dži'ji'tiaJ >58-13. Aktyvūs veiksmai ar aktyvi koVa' prieš kiar- 

lelmę siekiančias šaknų, ton binūikų klasę ū* revūliuciiiį sąjūdį, pareikšti atsakingoje 
«uklnž, figos medis. RsdioSje sapWje ,uwjw) pareigyboje prie earmės saritvar 

kos ar pas kontrrevoliucines vyriausybes pilietinio karo 
i metu, užtraukia — socialinės gynos priemones nurody- 
; tas šio Kodekso 58-2 štf.

58-14. Kontrrevoliucinis sabotažas, L y. sąmonin
gas kieno nors neatlikimas nustatytųjų pal*eigų ar ty- 

i čia nerūpestingas jų atlikimas, turint specialų tikslą slip • 
: ninti vyriausyoes valdžią ii* valstybinio aparato veiklą, 
’ uztrauKią — laisvės atėmimą ne trumpiau kaip viene- 
' nems metams su viso ar dalies turto konfiskavimu, su 
i padidinimu, itin sunkinančių aplinkybių atveju, iki pat 
: auKsuiausios socialines gynos priemones — sušaudymo 
• su tinto konfiskavimu”.

58-12. Nepranešimas apie tikrai žinomą, rengiamą 
ai- padarytą kontrrevoliucinį nusikaltimą — laisvės atė-

‘ SahiracUą ir prieš e*mėj’e ^rus ‘
j <Sa psTninAtus jsrnCTui, ’ tik ke-
-• Įnikti kuriuos'nūaąypinras ir to1

pasėkoje atsiradusius asmenų TransvaJ-o provlnc’^e. Pietų Į- 
ifkdimus ir organizacijoj smuki- AfrSroje, -to augalo

Fjro faktus.
sknys sie

kė ICO pėdų ženr^s gelmę.

see us for 
financing.

AT OUP- ICW RATES

J
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■55 
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>

?*id od[ 
Cc’ttpound-M

oua savinos *
CERTIFICATES

EARN UP TO 7***i

2tll WT51 CŠMMaK kO.KD CHICAGO, LLUNOB 60605
Pnx> Kaiamavikak Prttid^Ai Ptooii Virginia 7-7747

HOCRSi Jfch.tot.Fr 1.9M thur.9-8 Sat,

SERVING CHTCRGO AND SUBURBS SINCE 1905

t m-to konfiskavimu’’.
GHLKAGO, ILL. liepos 31 d. 1963 m..

Apie tariamus karo nusikaltėlius
Gerbiamas Ponas TalaUs!
Ačiū už informaciją —Jūsų laiško nuorašą, skirto 

mūsųpolitiniams veiksniams ii* veikėjams. Beveik kartu 
; — keliomis dienomis anksčiau parašiau laišką P. J. Ka- 
I jackui, P. A. Trimakui ir P. L šimučiui, nurodydamas 
kur galima suraiti Nurnbergo proceso aktus ir pareikš

1 damas nuomonę, kad jų atstovaujamų trijų institucijų 
pareiga būtų tuos dokumentus ištirti ir, radus reikalo, 
kompententingai atsakyti.

(Bus daugiau)
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Sūris ir jo istorija

I

Redaguoja MIKAS SIIJŽIKLS

AR VERTA INVESTUOTI?

Sūris yra Inikomas dietiniu Sūriai seniai žinomi ir Ar. 
aisto produktu, kuriame vi-į mėnijoje. tai patvirtina seno 
idiliškai yra 20-30'/ rieba’Į včs graikų istorikas Ksenofon- 

ir 23-25r< baltimų. Be toj tas savo knygoje “Anabasis” 
ryje yra mineralinių mc-l Sibire nuo seniausių laikų ga- 
Vagii, vitaminų fennentų. minamas rūkytas sūris, kuris 
mgaus organizmas įsisavina, buvo vartojamas vietoje duo- 
ic 08'r sūrio baltymų.

'ar augalinės kilmės fermentų 
panaudojimas pradėjo naują erą 
surininkystėje. 8iuo principu 
fermentinis sūris gaminamas ir 
dabar.

Chicago Tribune Connie Lauer , k:ek kartų ,perkopijuotas ir
nūn.man (Feature rašytoja), įspė

ja, kad televizijoje plačiai gar
sinami ir sindikato platinami 
paveikslai pigiomis kainomis, 
nėra tikras menas. Koks gali 
būti menas, kad kaina nuo lu|< . . . . .1 1- on □ 1 o Y- • braAgtf. kuomet ten ir te-idolz iki 30 doL? Ji pastebi, jog. , , ,-41-. . duoda po la doL ir pui...gauni tą, ką moki.

Prieš pusantrų 
traktuoti dailininkai ir mėgėjai mačiau 
masiniai gamina pakartodami į kį 44gražų” 
tuos pačius, motyvus po kelis j del., kurio 
kartus rinkai. Sindikato pirk-j ta 
liai pigiems paveikslams duoda j 
gerus rėm u s, kad peizaži u k ai į 
gerai atrodytų, žinoma, varto-! 
ja abejotinos rūšies pigius da
žus, kurie greit išblunka. Ge
riausios rūšies tapybos dažų 3 
uncijos kainuoja apie $18.

Čhicagos ligoninės, supermar 
lietai bei kitos viešosios įstai
gos pilnos pseudo meno. Nerei
kia manyti, kad tokie paveiks
lai po dailininkų mirties bus 
verti milijonus, kaip ana, pran
cūzų impresionistų. Užmirš
kite!

Lietuvių meno parodose žmo
nės randa teisingas, net per: 
mažas kainas už originali > kū-: 
rinius, tačiau nusiskundžia, kad

r pasuko, kad “da 
metų kon- paveikslų ten esą.

<uo seniausių laikų pieną žmo 
lės geria ir iš jo gamina pro- 
iuktus, panašius į sūrį. Dau
giau kaip 6 tūkst. melų sen li
no Babiliono pastatų mozai
kose vaizduojami vyrai, rncl- 
iianly.s karves į aukštus moli
nus ąsočius. Rašytinėje istori- 
oje nėra žinių, kada sūris bu 
ve pradėtas gaminti,

Aš taip 
gražesnių”. Vieną 

nusipirkau už 
ėmas buvo tiek 

mečiau trafaretą ir įsidė
tu į tą rėrna gerą paveikslą.
Vienas meno pirklys sako: 

j “Jeigu taukus pasiūlys pirkti 
Lenoir ar Monet už š8.(XX), tai

to-

Meno pirkliai nekreipia dėme 
šio i masinę paveikslų produk
ciją. Tokia gamyba naudojasi 
tiktai eilinė publika už labai 
mažą atlyginimą. Be to, kenkia 
tikrojo meno pastangoms, pažan 
gai jr švietimui.

Meno pirkliai savo pinigus ge 
riau ir saugiau deda “ant sie
nų”, vietoje į Wall Street akci
jas. Jeigu žmogui patinka, jis 
gali.pirkti ką tik-nori, — dėl 
skonioLnesiginčijamą. "Vienam 
piliečiui galerjoje patiko vie
nas paveikslas, kurį nusipirko, 
sumokėdamas §700. Vėliau pama 
tė, kad toje pačioje galerijoje 
yra kitas toks pat paveikslas. 
Komercinės galerijos taip daro, 
kad sunku ir žinoti, iš kokių šal-
itnių koks paveikslas . atėjęs, “paskutinį žodį”, šiandien me

ar nukopijuGias.

Vienas sukčius 
įtraukęs į. aferą, 
paliudijęs, kad kopija yr: 
ginalas. Tuoj pamačiau, 

’ paveikslas buvo 
nepatyrusio tapytojo. Sunku 
žmonėms nurodyti tikrą būdą, 
kaip pažinti meno vertybę, kuo
met žmonės priima tą. kas pa
tinka.

Vaizdinio meno rinkoje apy
varta per metus siekią daugiau, 
kaip 3 milijonus dolerių. Kadan 
gi klasikinio meno rinkoje da
bar beveik nėra, tai pirkliai, 
ypač didžioji Londono Sotheby 
House, per savo agentūros ir 
meno pirklių sąjungą, atsargiai 
ieško naujos rinkos moderniojo 
meno šakose bei srovėse, kurios 
ris dar kelia netikrumo ir abe
jonių dėl ateites rinkos.

.Sunku pasakyti, kuri iš mo
derniųjų meno srovių užima pir 
menybe, kuri duos pelno. Rei
kia atsiminti, kad estetinis vaiz 
dinis menas pergyveno deka
dansą, kai komercija ir neato- 
dairiški eksperimentai taria

mane būtų .JONAS RIMŠA 
rlgu būčiau į 1 or:- 

kad i
nukopijuotas. •

“Motinystė’’ (Aliejus)

nas nevisuonieniškas, bet “in- krinta. Meno šedevro piniginė 
dividualus”: Visuomenė nesu- vertė nemažėja, net kyla.
pranta ir nenori suprasti 
tais net ir geru, nuoširdžiu

kar-

ver- 
mažojo

M. Šileikis

LIETUVOS ‘‘MODERNIZMAS”
Lietuvoje dabar keli skulpto

riai vietoje klasikinio stiliaus 
koplytstulpius pakeičia masine

“totem” baidykliškus 
šitie naudieji stulpe-

Dabartinė meno rinka 
čiasi daugiausia iš 
meno”' — grafikos. Bet ir seno
sios grafikos taip pat nėra, jei-'gamyba į nelietuviško stipliaus,
gu dar leidžiama rinkon, tai pa- bet labai panašius į Amerikos 
sakiškai aukštos kainos moka- indėnų 
mos todėl, kad garantuotas in- stulpus.
vestmentas. Rinkoje apstu irįliai visiškai neturi nieko bend
ru a išy tų, net trumpalaikių, me- ro su anais, meniškai gražiais ir 
no srovių, kolekcijų. Tačiau tos ‘ vieninteliai originaliais visame 
kolekcijos nepelningos, nes ne
pasiekia tokios piniginės vertės, 
kokias sumas pasiekė impresio
nizmas.

Infliacija kelia baimės, todėl 
žmonės turėdami išteklių, ban
do pirkti tokias vertybes, ku
rios turi ar gali turėti pastoves
nę kainą-, pvz.. vaizdinis me. 
nas, auksas, deimantai, 
nejudamasis turtas — 
Nepažabota infliacija 
pavoj ų; daikta s tampa
gesnis už esamą valiuta. Žmo
nės moka tūkstantį dolerių už 
kokį baldą, kuris nupirktas tam 
pa vartotu daiktu ir jo vertei colio ilgumo.

pasaulyje kryžiais koplytstul
piais bei jų puikia ornamenti
ka. Dauguma jų atrodo, kaip 
šungrybiai. Jokio religinio jau
smo neturi, taip, kaip ir lietuvi
ško skonio, nė dvasios.

Vadinasi, tautinės tradicijos 
vejamos lauk iš lietuvio sody
bos ir širdies.

Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygq rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos į krašto politiką. 102 psl. Kaina >51.50.

Knygos bus išsiųstos, jei Į1.50‘ čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
173$ So. Halsted St., Chicago, IR 80508

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iŠ nardintomis knygomis. 
Ola suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kspsčinskss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančlo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS JSPODŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje, Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalba.

M. Zoičenico SATYRINIS NOVėlIK Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusL kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS G^LEŽINtS UŽDANGOS. At> 
torlaus pastabumą neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražu stiliumi.

Prof. P. Pakarklh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likinuL 
Kaina $2.

Vlneat žarna HI a. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAlTRJB. 
M paL Kaina SU0.

tie ir kiti leidiniai yra grunarl
NAUJIINOSR, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILU

atsJbMfraef tfarke valandomis arka atsakant paih* Ir prldadnM 
Md ar pfalftne

ar net 
namai, 
reiškia 
vertin-

e Mažiausias žydintis auga
las yra ančių žolė.— duckweed, 
auganti stovinčio vandens pavir7 
šiuje, daugiausia . kūdrose. Ji 
neturi šaknų, o jos lapeliai yra 
iki vienos trisdeŠimtpenktdsicŽ

[dėdės šerno gyvenimo bruožai

I
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi Jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus {domu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO žifOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdes Šerno 1 gyvenimo brtioŽns. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams. Jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 

Jduos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimų 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RLVTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naullanosa galima fauf! puikiu knrjv, kuria* M»oei tetf ktklą 

kn^ęu wlnta ar lanfyną.
Aleksandras PakalnHIds, MES GRĮŽTAME. Įdomite jaunų dienų 

atsiminimai Ir Įvykiu bd vietų aprajymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. PakafnSkls. METAI PRAEITYJE. Netolimu IvyMų priafinfari- 
tr laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje apniymaL cafclr> 
tyti l 12 dalių. 296 psl.. kaina SS.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomas Grt- 
Žiaia viršeliais. 336 pal. Kaina M00. Mfckžtite viri. tSJt 

v«cl. SlrfHki, SENŲJŲ LIETUVUKŲ ifM-
RIJA, I dalis. 208 psl.. Irtfta — 0.00, mfnMtala rfr-
Į^Uals — *2.00; □ dalia, 223 psl, Irilta — S,00. mlnl*- 
taig vtrJ«liaia________ CW

M.nrlk>. Toma* — TamaUvata*, LIETUVIiKASlS PAMAKYX
Pakalnės ir Labguvos.apskritys sn Įdotnlais rpratynala, Dlv- 
stradjomls tr dokumentacija. 338 psl„ kaina M.

P. KatlOnas, TARP ŽALSVŲ PALARNIŲ. Trijų daBn Ueturw 
partizanę buities romanas 292 puslapio. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA. Jaunystė* »t*lnrfnl«ij 
170 pel OJE

M. 9ud.ll*, POVILAS MILERIS, biografija* brantai 133 . 
puslapiai- '• S3 JM.

Knyga* atsakant reikia pridėti 23 et, paėto maldoma.

NAUJIKN0 8,

173$ S. Halrted St, Chicago HL 60608. — Tat HA 1-41H
ii

Lietuvoje pienas, kaip mais
to produktas, buvo vartojamas 
nuo žilos senovės. Jau XJ a. Lie- 

i t u vos teritorijoje buvo jaučių. 
Į karvių, ožkų ir kitų gyvulių. 
1219 m. sutartyje, kurią Kry
žiuočių ordinas primetė prū
sams ir žemaičiams, parašyta, 
kad kiekvienai bažnyčiai pakrik 
šlytieji turi dovanoti po vieną 
karvę.

XV! a. sūris ir sviestas Lietu
voje jau žinomi kaip vietinės ga
mybos prekės. Apie tai rašoma 
1588 m. Lietuvos Statute, kur 
nurodytos pagrindinės vietinės 
gamybos prekių kainos. Čia ra
šoma, kad už medinėlę (stati
naitę), mokama viena kapa gra
šių; už nedidelį keturkampį sūrį 
— 2 grašiai; už mažą apvalų 
sūrį — 8 pinigėliai.

1781 m. Obelių dvaro savinin
ko instrukcijoje ekonomui nu
rodoma daugiau laikyti karvių, 
o iš primelžto pieno sukti svies
tą ir spasti siūrius; tuos produk
tus parduoti turguje.

(Nukelta į 5 psl.)

nas.
žodžiu, sūris atsirado, 

žmonės pradėjo pieną vartoti 
maistui. Matyt, tada jie pas- 
!;?Ih jo, kad, išspaudus surū
kusį pieną, lieka standi pieno 
masė, kurią išdžiorinus gali
ma ilgai laikyti. Vėliau kai 
kuriose vietovėse tokia pieno 
masė pradėta sūdyti druskos 
tirpalu. Toks sūris ir dabar ga 
minamas Azijoje, Afrikoje,

tačiau Cžkaukazėje ir kutu r. Džio-
nanoma, kad žmonės šio pro vintas sūris plačiaifevartojamas 
h?kto mokėjo pasigaminti jau Italijoje, fVancūzijoje, Sirijo- 
prieš keletą tūkstančių metų.1 je. Panašus džiovintas sūris

Senovės Graikijoje ir Romo 
je pieno ūkis ir sūrių gamyba 
buvo plačiai žinoma, tai liu
dija antikos mokslininkų, ra
šytojų ir agronomų raštai, ku 
riuose jie pateikė smulkių ži
nių apie sūrio gamybą. Aris- 
otclis savo darbuose išsamiai 
aprašo, karp pienas perdirba
mas į sūrį, sutraukimo tech
niką ir sūrio laikymo sąlygas. 
Homero poemoje “Odisėja” 
(VHI a. pr. Kr.^ minimas ne 
tik sūris, bet ir jo gamybos bū 
d as. Senovės Romos rašytojas 
ir agronomas Lucijus Kol ūme 
la, paskyręs savo darbuose ne 
maža vietos sūrininkystėL 
skirstė sūrius į minkštuosius 
ir kietusius, tinkamus ilges
niam laikymui. Įdomu, kad 
sūriai taip skirstomi pagal ga 
mybos būdą ir šiandien.

Senovės graikų, ir romėnų 
dvaruose, šalia kitų vĮrtuvių.| KNYGOS ANGLŲ KALBA
būdavo vadinamosios sūnų vir 
tuvės ir rūsiai sūriams laiky-1 J. Jwmlnat* Ą.KISS IN THE DARK. ^PikantiškąJrJni 
Ii. Antikos kulinarai sūrį nau
dojo kaip priedą prie kitiĮ val
gių, pavyzdžiui, kepant pyra
gą, ruošiant daržovių mišrainę.

Nuo senų laikų sūris buvo

e. Panašus džiovintas 
I gaminamas ir Lietuvoje.

Žiloje senovėje žmonės pas 
tebėjo, kad į saldų pieną įdė
jus ką tik papjauto jauno avi 
nėlio ar veršiuko skrandžio ga
balėlį, laukinio šafrano grūdą, 
figmedžio sulčių ar vyno acto, 
pienas kaip mat susitraukia. 
Rašytinėje istorijoje nėra ž’nių, i 
kada tai pyko, tačiau gyvulinės ‘

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKA JI PAMARĮ

236 puslapis!* *u ItmiUpIu Ir pavtiksial* sprsio PamarL senus 1* 
gyvantolus Ir gamtą. 1*200 llatuviikv viators rdžty s^rsiss. Knygom 
kaina I4LX, mlnkiti rirtellaL.

PerriunUmni paštu reikia pridėti dar 50 tentą.

NAUJIENOS
17JI 80. Hilited SU, Chicago, UI 60608

nuotykiu
i išleista.

Dr. Jmui B. Kančių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuva istorija 
Mntrttiki tino pat senqju arnžfri Dd pokario metu. Vidutinio formato, 142 
p*L, t&inooja IŽKOO. <

Dr. Jura* B. Konžkn, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
_ ___ tauto bruožai, paliečiant to laiko Lleturos valstybėj ir jos kaimynu istoriją,

gaminamas ir- kitose Europos ^S’00‘ Kietais viršeliais $4.00.
bei Aziios vietovėse* štai Dk-1 Dangoma K? knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Ju ir . • . į kitas knygas galima įsigyti atsflanktas 1 Naujienas arba-atsiuntus čekj_ir
rainoje, netoh - TnpoJ jes k ai-1
mo, rasti 2-3 tūks. pr. Kr. v-s rr’r T 1? W A Q
liniai; indai pienui laikyti NĄaI JIEN V S
sūriui daryti. i << 1731 Beiti HalfUd Strest, Ckkao, HL

33*

dcfa Tusu pasiekti asmenlikus JSsq 
užiimojunus. Antra, jie padedi ap
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

TanpykiU dabar.■

Santaupoa, padėtos priei 10 mėnu
lio diena, neū nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie no-

palūkanų, priklausomai nuo Idėtoi 
i urnos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL
1800 So. HaltfW St Chkogc, III. 60608

YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

UtMgta 1923 rnetUbu '; T< 421-3070
Įatatgra ptfatooM beu# < potatytL

I — XaUjirmm ki, — MONtoAV, /AMVaxV M, "1973 ‘
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Mažuma neturi teisės kenkti daugumai
Naujas idėjas pradeda paskiri asmenys arba nedide

laiminga yra ne tik rusų tauta, patekusi i 
didelę nelaimę, bet ta mažuma užtraukė nela r 
Rusijos kaimynams, nes kiekvienam kainynu' nr ’’ ’ 
priversti primesti mažumos nuomonę. Jie prime 
|evizmą pirmiausia Gudijai, Ukrainai ir Gruzijai, o v* 
jau jj primetė visai eilei Azijos, tautų. Ta prievart". v 
primesta ir lietuvių tautai. Dabar ji pre- 'V.
primesti Rytų vokiečiams, lenkams, čekam. .«■ 
•■-umunams, jugoslavams ir kitiems.

Am.-rikos lietuvių tarpe taip pat at r' 
grupelė, kuri nori savo įsitikinimus prlnię-v . m r.u. 
lietuvių daugumai. Tai lietuviškų krikščionių demokratę• 
atskala. Lietuvoje jie negalėjo įtikint: patyrurių ve‘k‘ \ 
savo idėjų pranašumu, tai jie nieko ir nepaj’g- p- dr 
Jie pakandžiojo, buvusiai valdžiai vieną kitą paski 
šmeižtų paleido, bet tuo viskas ir pasibaigė. Jiems č u 
geriau pasisekė užsienyje. Krikščionis demekratus t 
beveik likvidavo. Pagrobė jų spaudą, išniekino jtak a 
gesnius vadus ir paėmė savo kontrolėn kelias didesne; 
organidacijas. Jeigu Amerikoje jie būtų naudoję peda
gogų nustatytą įtikinėjimo metodą ir čia būtų galėję 
įtikinti užsienin atvykusius krikščionis, tai būtų sudarę 
vieningą ir stiprią organizaciją. Bet to jie nepajėgė pa 
daryti. Savo pozicijos apginti nemokėjo ir į bet kokiust 
pagrindirtiu klausimu debatus jie nedrįso ėiti. Savo 
spaudoje aštresnių klausimų jie nekėlė, o tuos katalikus, 
kurie drįsdavo tokius klausimus keltį tai visai išvarė 
iš redakcijų ir atsisakė dėti jų raštus.

Antanas Rakštelė Gubos

> '

Trečias Lietuvos evangelikų liuteronų Didžiojo sniego
kunigų suvažiavimas R sukaktuvės

lės jų grupės. Jeigu tos idėjos būna geros, daugumai sup
rantamos ir priimtinos, tai netrukus jos tampa daugu
mos idėjomis. Jos dar greičiau praplinta, jeigu tų idėjų 
nešiotojai būna gabūs žmonės ir moka jas suprantamai 
žmonėms išaiškinti; jeigu aiškintojai būna nuoširdūs, 
žmonėms sako, kas pas juos būna širdyje ir krūtinėje. 
Tada mažumos idėjos į kelis metus tampa daugumos idė 
jomis. Visi toms idėjoms pritaria, už jas kovoja ir sten
giasi įvesti jas į gyvenimą. i " '

■ Idėjų pasaulyje įtikinimas yra pats svarbiausias gink 
las. žmogus gali turėti labai geras idėjas, bet jeigu jis 
nepajėgia kitų įtikinti, kad jo idėjos yra geros, tai jo idė
jos neprigyja, neranda pritarimo ir užmirštamos. Daug 
aršiau, jeigu naujų idėjų skelbėjai stengiasi naudoti ap
gaulę, klastą savo idėjoms skleisti. Dažniausiai jiems ne
pavyksta, jų klasta būna atidengta ir privalo savo kro- 
melį uždaryti. Bet jeigu kur klastos pagalba tos idėjos 
plačiau praplinta, arba jeigu prievartos keliu jas prime
ta kitiems, tai tada užtraukiama didelė nelaimė ne tik 
tiems žmonėms, kuriesms idėjos buvo primestos prievąr-. 
ta, bet ir platesniems žmonijos sluoksniams. -

Tokių prievartinių idėjų primetimu gali būti rusiš
kas komunizmas Leninas, norėdamas prievarta pri
mesti Rusijos socialistams demokratams savo idėjas, už 
sienyje 1903 metais sušauktą iš Rusijos atvykusių atsto
vų konferenieją iš Belgijos permetė į Angliją. .Vieni at
vykusieji atstovai Anglijon negalėjo važiuoti, neturėjo 
tam pinigų ir reikalingų leidimų, o Leninas pačioje. Ang 
,lijoje turėjo savo idėjos šalininkų skaičių, suvarė juos 
/į konferenciją, o kai atėjo balsavimas, tai laimėjo dau

guma, rusiškai bolšenstvo. Nuo to ir Lenino šalininkai 
pasivadino bolševikais. Bet ta dauguma buvo suklastota, 
kaip Marquette Parko rinkimai paštu.
Londonan suvažiavusieji ir turėjusieji kantrybės sekti 
ginčus iki pabaigos, konferencijos pabaigoje sudarė dau 
gumą, net pašioje pai*tijoje. daugumos jie neturėjo; Ma-. 
žumos įsitikinimus jie dandė. primesti daugumai apgau
lės, klastos keliu. Pradžioje jie primetė mažumos nuomo 
nę vienai politinei grupei, o vėliau dar žiauresniais meto
dais tą nuomonę primetė visai rusų tautai, šiandien ne-1

Mažumos užpulta krikščioniškoj dauguma bando 
gintis. Veda kovą ne tik su priešakin pakištais' neapdai-

(Tęsinys)

Paskaita buvo pagrįsta Bibli- talio padeklamavo savo sukurtu
riais samdiniais, bet bando iškelti viešumon silpną jv' ja ir filosofais Feuerbachu, He- eilėraščių “Ramintai” ir “O lai- 
pasiiuošima ir nesugebėjimą apginti užimtas pozicijas Marksu ir Lessingu. Pa- kas bėga”. Po gražaus koncer- 
Vietoj rimto argumento atsiradusiam'kritikui, jie uždaro '^ių paimta š gyvenimo. Va. to dar bendrai padainavmne ke- 
, . . y- • t j - j • karines pamaldas laikė kunigas lėta rauoies dainų, palydint so-duns, jo rašinių nespausdinanr praneša, kad jis daugiau M&as listei PanseL Tai buvo labai 
nerašinėtų, nes jo atsiųsti, .raštai nd>ųs. skaitomi . Jte.y . L ; y \ .. ■_ , ; - p^kus ir širdį jaudinantis kon-

: net ir; neatplėšti bus metami į,gui*bą^ .^yko : ankšto Tygip certas? įurį dalyviai taip greit
klasta ir apgaulę. Bet-dau^uma mažumai nenori pasi- ^°ncfrtaš- 6.a jau bin-o atvykę neužmirš.
duoto'Jie kelia>viešumon nezmomsku?jų žingsnius, ne|apylinkių. Muzikologė pianistė Sekmadienį įvyko. visiems pa- 

; su šventa Vakariene,
2.. . , , . . . Y * ą. • v oeKinaoiem pako* visiems pa-
tik pnes daugumą, bet ir prieš pagrindimus žmogaus'dr. Raminta Lampsa-tytė iš Va- maldos su šventa Vakariene, 
sugyvenimo principus, prieš tūkstančius metų veikusias j karų Berlyno skambino Haen- kurias laikė (iriem kalbam mni 
dorovės taisykles,'suguldytas į Dešimtį Dievo ir kitus.dalio. “Suite G-Dur” ir Felikso sų garbės, senjoras kunigas- A. 
dorovinius įsakymus. Dauguma stengiasi nurodyti; nevy- j®aioro “Raudą”. Ji_yya pirma Gelžinius. Vargonais grojo mu
kusias priemones, kuriomis mažuma Bando primesti dau J”’ ^ap‘:zkas Valteris.Banaitis.
gumai savo valią ir kreivus įsitikinimus, šaukią. susirm-Įlyno ir apgy_. Pavalgius skanius .pietus, at-
kimus, dėsto padarytas klaidas ir imo-klastotoji} ginasi inusi daktaratą laipsniu “Labai ėjo atsisveikinimo valanda, .Vj-

x i- * \ -geraV’į Disertacijos tema “Mo- si nuoširdžiai padėkojo kunigui
Amcrika yra .aiS^a šallo. Žmones gali laisvaiSUSI-; dėmioji muzikos kūryba Lie-i J. Urdzei už suvažiavįmosupr- 

rinkti if savo^/reižaĮus aptarti.; Jie aptam kasdieniniusp ' ”tuvoje”. čia aptariama plač'a: ganizav’mą ir ponioms Verai 
-XL K-Čiurlionio, Montvilos, Bra. Urdzjenei ir Bendikienei.iš Salz- 
žinske- :r kitu kūryhr. Ta' labai gitter-Lebenstedt už kūniška 
svarbus.- įnašas apie Lietuvos ,aprūp*n*iną. Prisimin’mųi pa- 
muziką vokiečių kalba Vakaru įdarėme dar .keletą nuotraukų. 
Europoje ir Laisvajame Pašau-Į Trečiasis suvažiavimas irgi sa
lyje. Ji turi jau daug nasiūlymu ;ungė visus evangelikus* į vieną 
tarnybai. Vokietijoj e š konser- i'dėlę krikščionišką šeimą, pri- 
vator-jų, inst’tutų ir kolegijų J šuninėm jaunystės laikus ne- 

_ Geriausios sėkmės ir Dievo paį priklausomoje Lietuvoje, susi- 
nes eina prieš paįrindinius doravės’ik bendro su. i ^os. naujai ir pirmai jaunai pažinom su padėtim dabartinė- 

gyveninio deemus. Diktatanmnmę.: kraite, mažuma, gą.. pon,ai BraerI1 jlf p^aį ,u ž„onėmX
pnmeeū savo valią, bet laisvame ir demg^tmiame feįd, solistė'.'Marija Pansė-.S‘- 
krašte jie to- negali- padaryti Jie pirmyn žingsnio ne- maniukštytė, gyvenanti Bonnoje, 
■y i • j \ __ •• i * —i — ii i • • ■>*** • j * x* .i tcxT * i

reikalus. Kai jie įsitikina, kad mažuma jiems prievartą 
nori primesti savo valią,, tai jie ryžtasi pasipriešinti Jie 
kovoja visomis turimomis priemonėmis. Šiandien jau 
kiekvienam aišku, kad- mažuma savo valios ir manijos

gijos, kurią galės visiems lietuviams primesti; ji set ne 
pajėgs, primesti pažiūrų, kurios daugumai yra neprum

vatorjų, - inst’tutų ir kolegijų

Cricagoje ir Vidurvakariuose 
rekordinė sniego audra

Chicagos gyventojai praėju
sio ketvirtadienio, sausio 26 die
nos kol gyvi žada neužmiršti ne 
vien dėl rekordinės sniego-aud
ros, bet juo labiau kadangi ši 
audra vyko lygiai 11 metų (1967 
metų sausio mėnesio 26 dieną) 
“Didžiojo Sniego” sukaktuvėms, 
kuomet Chicagoje ir plačiose 
apylinkėse prisnigo 23 . .colius 
sniego, kurį ,vėjas beregint suva
rė 'dičiziulėmis pusnimis, iš ku
rių atsikasti truko apie savaitę 
laiko. r ■: ■ ■

Nors Chicagos miestas iį 1967 
metų sausio mėn. 26 d. “Didžio 
jo Sniego” audros, patyrimo bu 
vo daug, pasimokęs ir panašiam 
atvejui, pasiruošęs, bet praeito 
ketvirtadienio, audra parodė, 
kaip .sunku, žmogui grumtis su 
gamtos,galybe, kada jį iškrečia 
netikėtą siurprizą.

Sniego, pū^a, prasidėjusi ket- 
vtrtadienįt sausio 26 dieną ii pat 
ryto, beregint,sniego užtvaromis 
užbarikadavo gatvėmis ir vieš
keliais pravažiavimą .ir tiršta 
smulkaus, sniego migla, sumaži- 

’ no regėjimą. Nieko • netrukus 
pakelėse pradėjo daugėti pačių 
vairuotojų sustabdytų arba bū

—

visi .ri »
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i [padainavo Šimkaus “Vai neku- 
kuok”, Gruodžio “Saulelė, rau
dona”, Beethoveno “Dangūs 
liaupsina” ir “AŠ myliu tavą”, 

'Humpėrdincko “Sandmaenn- 
cbea”, Dvaronio “Dalia Ania” 
ir “AA. taip norėčiau Vilnių pa
matyti” ir kartu su Hans-Juer- 
gen Zimmermann duetą iš Vęr- 

—/V*, džio “Rįgoletto”. Poetė, moky
toja Rūta Šprogienė iš Wupper-

Berge ir naujai atvykę iš Lietu
vos-

Reikia tikėti, kad toks puikus 
suvažiavimas bus ir 1979 metais 
suorganizuotas, nes jis pritrau
kė šį karta 50 žmonių su vir
šum. Tad, visiems iki sekančio 
malonaus pasimatymo Pabal- 
tiečių Krikščionių Studentų Są- 
jugos namuose, Annaberge.

Kunigas Fr. Skėrys

•nere win nvt

HEA”T rZt 
FUND

,ju tautos istorinio kelio etePų pauakumos ta- Mfedapgo būta ir gabaus Ir didelio masto valsty-'gi ji (agresija) buvo sujungta su krikštu, MinS. SUŽIEDLLIS 
ivo nestebėtas, dar uriš skelbiant Vasario 16 nutari- masuv vawuy- jx vagieoija; ouvv sujungia SU KTlKStU, Min-

Vasario 16-sios istorinės atramos ma.^kL buvo kausi mintis naujai Lietuvos valstybei ni^^kShi?1r° TP^ valdžia pa daugas Lietuvai darėsi nepriimtinas, kaip grės-
duoti seną monarchine formą ir jos valdovu parinkti J 1 ’ ? • 4 1 “1 Raugui nepavyko nu

-- - ~ Mindaugo H vardą Tos minties paskui buvo atriša- < vaIst>^’ }** duotl u* tokią formą, ko-[galėti opozicijos, tuo pagrindu prieš jį sukeltos,
■ktta —^priešingos nuomonės net k Lietuvos Tarvba fanais laikais prasta Vakarų Europoje, o kartu taip pat pavydo ir keršto persunktos vi

lam nutarimui pagrindas nurodoma taptų apsis, P Sriios analogija vistiek paliko-^au-į 3^'J1S 1?*lkstlJosl, vainikavosi karalium ir už- sai jo giminei, atsisėdusiai į Lietuvos sostą, ku- 
J:- -.... ’ ’ sostą ir raini-^is buvo aplaistytas paties Mindaugo ir jolūnų.
- - ----- ------------------------------- r*“" kiu buvo ir Lšmrusi Mindaugo Lietuvi ‘ M-I^o budu Lietuvos valstybę, kad ir tiktai pra; ki-auju. Tokiu atveju buvo galima laukti, kad

timi. Tai aišku iš to. kad Lietuvos Taryba dar skelbia u o eru i m g knkstyti, jis įskėlė lygiomis su kitomis vals-į valstybė subyrės, kai ji tik tebekuriama ir kai
Taip pat vienu ir kitu atveju lietuvių tautą tybėmis, kurios turėjo ir senesnes tradicijas ir, žmonėse valstybinio gyvenimo supratimas nėra

, jungė tas pats nenumaldomas veržimasis į sava- giliau buvo įaugusios į Vakarų kultūrą bei tų lai-i dar įsišaknijęs. Su Lietuva to neatsitiko, ir tai 
vien ryšiai su Rusija ir Vokietija, — dviem didžiai- i-ąjįkų valstybinį gyvenimą. Jis (veržimasis) bu- kų papročius.

t:,.. . ....vo gįjpHjg visam Betėvių tautoąistoriniam kely*7.7____________________________ w
nebuvo Pats pirmasis6Lietuvos valdovas, kuriam- Drumsties metai, atėję po Mindaugo mirties, 

das ir nelaisvės dienų.Tokiomis, dienomis, pęe-^ūtų tekę dar kovoti su tautos praskydimu ten-. Lietuvai buvo tik tuo nuostolingi, kad Ji orara- 
*tnga.L (dar stipftau buvo jaučiamas nuostolis, torijoje. Tauta buvo jau pribrandinta valatybi-ldo progą apjungti dar kitas lietuvių gentis, gy- 

2?111 siekė, iškeldama ats-■ nenusias Baltijos pamaryje, pav. prūsui čia tvir

a—t —- <—- —-------- -------.------ —70— —nauja
. {simo, kad jos reikia ir ji tiu-i būti tokia, kaip ki-1 valdovų dinastiją, Gediminaičius, kurie nuvedė

’'Nepriklausoma Lietuvos valstybės atstatymas, koįvėje neužčiuopiama: negalima joė’susieti su jo- damasis tomis pačiomis‘priemonėmis, kurios lai-’sojė Europoje.* Čia mes turime "tok stambius 
kį skelbė Vasario 16 aktas, ypač prisimintas ryšium »u Ida data, ne su jokio valdovo tikru vardu, žinomą^, kė vienybėje i ‘ ' ..........................
700 metų sukaktimi, kai senosios Lietuvos valstybė* J tik tiek, kad jau XII amžiaus pabaigoje lietuvių* Į liaus vainiku. Net ir jo konkurentei, kaip Vykin- tautą. Giliau įsižiūrėję į jų darbus ir kovas 
fungėjas didysis Lietuvos kunigaikštis Mindaugas bu-, tautos gentys nebuvo pabiros ir kad jas valdė sri- *tasrlygiai to patief sfete. Kad i^Jindąu^as,. So,- tebesime, kad visos •pastengtts>bhW^’^?„I..w 

. m biotas pirmuoju Lietuvos karalium. Vasa- į tiniai kunigaikščiai, siekę savo valdžia apimti vi 'tikslo siekdamas, pfcdėjo^galvą, nuo kurios nurė- daugiau didžiajai Lietuvos valsty&L'o *7teiF 
rio 16 dekim icija ir Mindaugo karūnacija tarp savę.sjsą lietuvių gyvenimą plotą. Tose jų rungtynėse įdėjo ir vainikas, niekada jau netekęs kitam Lie- tai. a. 4 ‘
susimezgi!, kaip du būdingi istorinio lietuvių tautos dėl vyriausios valdžios XIII amžiaus pradžioje Įtiįvos valdovui, vaikė daugiau išorinės priežas-’ (Bua dau£rian> ' ■ ’/ ' i
“■ ■ ....... ........... . ‘ ”• stipriausiai pasireiš,kę Mindaugas, laikomas Lie- LAb- tavos valstybės kūrėju. Tylėjimai rodo, kad > ~ zmoma vokle<;!q orduw Kadan-_____________________ . _____

į ' i — Nanjienoa, Chicago 8, HL — MONDAY, JANUARY 30, 1978

(Tęsinys)

prendimo teisė ir valia, kaip ir kitų dviejų Baltijos' . .. . ..... , _ . ..... . ,
valstybių aktuose, tačiau stipriai remiamasi ir praei- j^1 L^osyaktybe kek&i !Š tokių pat ūkanų, iš ko 
limi. Tai aišku iš I
“tą valstybę atskiriant nuo visų valstybių ryšių, kurio
yra buvę su kitomis tautomis”, čia turėta galvoje ne
i
siais Lietuvos kaimynais, kurie beturiu tautą buvo 
paskiausiai užvaldę, — bet ir visi seni unijiniai sai
tai su Lenkija. Taigi Vasario 16 aktu buvo tiekiama 
attiatyU visi Akai Mavaraukie Lie tuvon valstybė- ko

įrodė, kad lietuvių gentys sąmoningai ir tvirtai 
Iš visos Mindaugo politikos aišku, kad jisp^ė J33 apjungiančios valdžios.

’ Drumeties metai, atėję po Mindaugo mirties,

kh. peaeėfe pikta,,, toritae bovo psilta. «r™! v®“ E™““? fj® siską įSKeltuuta ats- j nenusias Baltijos pamaryje, pav. prūsus Čia tvir
lietuj tautos ,7X1,. tuoėU niekota p' ‘“VSl knni«a*5a°t,’u '°™19, teredcejo.tai koją pastate vokieflal, bot paflos Lietuvos
kas. Nauji santykiai su Ulonus „debitais turėjo ’' **"* “ J0*'u* ’ !, « vyriausios valdžios bet nebuvo klau-'vatetybes nejstenge sugriauta Ji iškėlė naują
ti atremti i visiškai oauios nagrinduL ‘ "J- . • l8Uno’ kad J,°® reikm.,ir ji tun būti tokia, kaip ki-1 valdovų dinastiją, Gednnmaičius, kurie nuvedė

j pagnn Lietūvos valstybės pradžia toje žiloje seno- : tose valstybėse. Mindaugas šito pasiekė, naudo-Į lietuvių tautą į rytus, toli jos vardą išgarsino vi

enybėje kitas tautas — krikščionybe, kąra- valdovus, "kaip Gediminą, Algirdą, Kęstuty Vy- 
vainiku. Net ir jo konkurentai, kaip Vykin- tautą. Giliau įsižiūrėję į jų darbus ir kovas pas-

TOmos
rio 16 dėklai rija ir Mindaugo karūnacija tarp savę.sjgą lietuvių gyvenimą plotą. Tos»0 jų rungtynėse 
susimezga. kaip du būdingi istorinio lietuvių
kelio etapai; >e >sk>s Lietuvos valstybės pradžia ir stipriausiai pasireiš,kę Mindaugas, laikomas Lie- 
MU'HiictinNepriklausomos Lietuvos pradžia. '



DR. K. G. BALUKAS 
AaUICRLIA IR MOT8RŲ uw» 

GINIK0LCXHM8 CHIRURGU* 
M4, $*. PvMti R*. (CnxUH 

Bvttdins), T»L LU 5-8444 
'‘jooxus pagal susitarimą.

Jr' ao'Vliepia, skambinti 374-8004.!

ImKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T»M. 695-0533 
Foa Valhry Medical Cmttv 

8*0 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Sūris ir jo istorija T,au7*įJr RTI?J J [sūrinės, prie Gudžiūnų, Beržė-
(Atkelta iė 3 psL)

Apie sūrių gamybą Lietuvoje 
|liudija ir tų laikų grožinė litera-! 
tūra. Antai, A. Juškos surinkto, 
se ir 1880 m. išspausdintose 
“Lietuviškose dainose’’, K. Do
nelaičio "Meiluose*-, lietuvių Ha

‘nų ir Linkuvos, pieųųųy. įrengti 
! pajėgūs sūrių cechai, rekons- 
įtruotos Šėtos, Joniškio, Kelmės 
ir Žagarės sūrinės. 1966 m. pra
dėjo veikti didelė Rokiškio sū
rinė su srovinėmis mechanizuo
tom’s Unijomis, per metus pa- 

f" . . . gaminanti 2.5 tūkst t. sūrių,dies pasakose dažnai minimas j ° x. .. k *. . t ... . , ». . 1969 m. Šiauliuose pastatytasuris ir kiti pieno produktai, 1- AAA . . . . . £ •r r Į 1,000 t. talpos sūnų brandini-
Žemaitijos ir Užnemunės vals I mo bazė. Ji svarbi tuo, kad kon- 

tečfai daugiausia spaudė vadi-'centruoja visos Šiaulių zonos į 
namąjį saldų sūrį iš saldaus v fermentinį sūrių brandinimą !

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Mediciną direktorių*

1^4 S* Minheim Rd., Westchester, IL.
YALA VOS: 3—a darbo dienomis ir 

antrą šeštadieni 8—3 vaL
Tol.: $62-2727 562-2728

rinto pieno, primaldami k:au- ir galutinį paruošimą. Be to, prie 
šinių ir įvairių prieskonių. Kilo- šios bazės pasta lytas lydytų su
se Lietuvos vietovėse paplitęs ;rių ceclias. 1976 m. Pasvalyje 
rūgštus suris, spaudi amas iš; paskalyta stambiausia respubli- 
rūgštaus pieno, pridedant <11- ko j e sūrinė, pajėgi tiekti apie 
daus p euo, grietinėlės ir kmy- 3tūkst. t. sūrių per metus.
nų. Sutrauktas pienas pilamas Nuolat plečiamas sūrių asor- 
į trikampį sūrmaišį, kabinamas i t men tas. Dabar Lietupoje ga-

GI 8-0873

DK W. E1SLN-EISINAS 
AKUttRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU* 
6132 So. Kodzio Avo, WA 5-2O/0 

Vaiaaaoav pagal susitarimu. Jei neat- 
r liepia, muiTnbmti Ml 3-0001.

TEI------ BE 3-5893

PR. A. B. GhEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS ' 
3xi7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26X4 W. 71 St. Tol. 737-4149 

Tilmna akis Pritaiko akinius jj 
“contact lenses'”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

DKLEONAS SEIBUT1S 
į. INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU*
■ 2454 WEST 53rd STREET

. ' Vai. aotrad.1—4 popiet
. iwtvirtd. - 7 vaL vaK

■ 776-2880 .i.
Rwowcijes ‘Hietk *40-5545

TAURAS 
gy4ytw‘a4j-’ir chirurgas 

Bendra’ praktika, spec. MOTERŲ ligos, 
Ufttis 34)52 Wt$T Syth STREET 

TaUPR8-J22U
QTISO V AL-; pirnu antraxL, trefiad. 
Ir peūKt. 2-4 ir tj-8 v$L vuk. šestadie- 
ows 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

: ■ pagal susitarimą.

nuvarvėti, po to spaudžamas 
surspaudžiais. Suspaustą sūrį 
galima tuojau vartoti; norint 
ilgiau išlaikyti, jis džiovinamas 
saulėje ar prie krosnies. Tokia 
sūrio gamybos technologija kai
me išliko iki šių dienų.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pra 
džioje Lietuvos dvarininkai pra
dėjo steigti kooperatines pieni
nes, kurios specializavosi mušti 
sviestą, nes Rusijos miestuose 
ir užsienyje sviestas turėjo di
desnę paklausą. Beje, sviesto 

‘gamyba buvo ir paprastesnė, ir, 
pradėjus naudoti separatorius, 
labiau mechanizuota. Olandiškų 
sūrių šiuo laikotarpiu gaminta 
tik tiek, kad būtų patenkinta vis 
tinė paklausa, o ji buvo nedide
lė. nes sūriai brangiai kainavo.- 
Po Pirmojo pasaulinio karo sū
rių gamyba Lietuvoj taip pat 
nesivystė, liko privačių sūrima-; 
kų rankose.

Prieškarinėje Lietuvoje priva 
close sūrinėse, daugiausia susi
telkusiose Klaipėdos krašte, Jur
barko ir Veliuonos apylinkėse 
per metus buvo pagaminama 
200-300 olandiško bei Tilžės sū
rių. "TienocentruT’ priklausė 
nedidelės Belverio, Kuršėnų. 
Usėnų Ir Vilkiškių sūrinės, per 
metus parduodavtfšio* po 10-15> 
sūrių. 1940 m. *,Hėnočantras?’1 
pastatė šėlos sūrinę, pajėgiu p>r 
metus pagaminti apie $0L olan
diškų sūrių. Lydyti sūriai visai

minama 16 fermentinių rr 10 
lydytų sūrių rūšių. Be olandiš
ko, rusiško, Kostromos ir Jaros 
lavlio sūrių, didelę vartotojų pa
klausą turi Nemuno, Ra m b yno, 
Šėtos, žemaičių sūriai. Nuo se
no Lietuvos kaime spaudžiami 
ir džiovinami trikampiai sūriai. 
1969 m. džiovintus sūrius pra
dėta gaminti pramoniniu būdu. 
1973 m. buvo pradėta spausdin
ti neriebius lietuviškus, Kauno 
ir Klaipėdos surius. Dabar tie 
sūriai gaminami jau ir kitose 
respublikose. Iš E. Lietuvio

Rusai atgabena dau
giau Kubos karių

Kas antrą dieną sovietų tran
sporto lėktuvai atgabena dau
giau Kūbos karių į Etiopiją. Sa
vo laiku tie patys rusų trans
porto lėktuvai gabeno į Etio
piją rusų tankus, kulkosvai
džius ir amuniciją. Rusai per
veža kubiečius! ir iš Ango
los

Pasirodo, kad ne visi Žūbbs 
.kariai iš Angolos nori vykt! į 
Etiopiją. IŠ Angolos kariai no
ri vykti į Kūbą, bet ne į kitas 
Afrikos valstybes. Sovietų ge
nerolai yra įsitikinę, kad kubie
čiams pavyki sustiprinti dabar
tinę MtngUtų vyriausybę Adlį 
Abeboje.

-

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

<6®5-07 So? HERMITAGE AVENUE
Tei>: YAriff 7-1741-1742

Įfnei JURAT8 IR KASTYTIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

* Apsivilki Viešpačiu Jėzumi Kristumi**. — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas Ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus u* apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai 
nuo pasaulinių ir būti patinkamai* Dievui.

Visi žino, kad mirti* yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: »

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

P> ŠILEIKIS, 0. P,
i OarHOPEDAS-PROTKZTSTA S 
A Aparatai - Pr^ezat Med. ban- 

cl4iai- Spe«4i^p»8«lb4 koiotn*. 
(Arch Supports; ir t. t

YiLr B 4 ir 6- 8, šeštadieniais S—l 
285C W«»t Ord St, Chicly. |||. 60629 

T»Nf.: PRospect 6*5084
■ i i

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA

nebuvo žinomi.
šiuo metu Lietuvoje fermen

tinius sūrius gamina 19 sūrinių, 
o lydytus — Šiaulių lydytų sfl-i 
rių gamybos cechas. 1975 m_ bu-' 
vb atiduota į parduotuves 14.7 i 
tūkit L, Š jų 12.6 tikš t. L fer
mentinių ir 2.1 takšt t lydytų. 
Lietuvoje nuolat plečiama sū
rių gamybos techninė bazė. Pa-

Rusai nori nepri
klausomos unijos
MASKVA, Rusija. •— Bd Mo 

m«įo ri«a» Rusijos darbininkų 
unijas organizavo ir tvarkė Be
rietu komunistų partijos nariai, 
bet dabar atsirado keli drąsūs

vyrai,, kuris panoro juorgata- landą kokybiškai visiškai prily- 
žuoii gavo unij%, črįrtančių jin- /go 1V67 mstų tabalo 26 dienta. 
ti ymtoybėi'tsmautojų rsikx- , ___  ■. •tas. Dd šio meto-tarnautoji! bu- .- L. V, lu^*i4^HQO
vo Ir.yra B.urtal 
niekas jų noužtari<,

Naujos rūžios uždjos orgMi- 
zadjai rymosi vadovauti 45,ms>- 
tų amžiaus A’IąBfenirovas Kla- 
baūoVas Jis parlėkė, kad yra 
pasiruošęs areštui, jeigru polici
ja prie jo pradės kabinėti*.

dienfo jralų Uolėtą rytą *tro 
automobiliu paslėki! darbovie
tę, kuri dar Veikė, truko kalis

Telefonas: LAtayette 3-0440

2443 WEST 63rd STREET 
Ttlfwwli PR 8-Q833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaro* ir Gerui OrishiŲ 

-1 ' - .s . ' krautuvė.
THE DAISY STORE

9918 Swthwert Hwy Oelr L«wn 
T«L 499-1318

PERKRAUSTYMAl

V MOVING 
Leidime! — Pilna aparaude 

ŽEMA KAINA 
R- i ERĖ N AS 
teL WA 5-8063*■■■■•- :- -■ - ' • .

y^ewarrSTie- ~ -------- V

.M OVĮNG
' ' r Apdrtusfts perkrruftymis
< * ITpralriv return v •

AHTANAS VILIMAS 
Tai. J76-1M2 erba 376-5996

z‘A ^.. 7V' ■ ~~ ~

SOPHIE BARČUS 
RADIJO JEIMOS VALANDOS 

Vho, pro^ramo. Ii W0PA, 
1490 ML A M.

Lietuvi  v kalba: kasdien nuo pir
madienio Iki penktadienio 3.00 
MftiSO vaL pdpteL šeštadieniais 
ir gekihadieniala buo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

VedėĮa Aldona Deukue 

Telaf.: HEmlock 8-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 40639

Revolution Of The One-Pot Meet
Is CdoaUl tir** 

large boasted a sum- 
Mier khehen. When the weath
er got hot, cooking was done 
there, Away from the main, 
hous®, which stayed tool and 

Today ws still wmt to 
le»p tht house eeoi, but also 

jo šėrę and free 
tee for all the lobure artiv- 
IMes o£ soDas&ez, Thank? te 
modern cor^ntanrea we can 
overthrow kitchen drudgery 
without sacziūciiig taste or 
nutrition.

The hero nf this kJteban 
^evoIuMen is lhe ace-pot 
meal, Made in ft dow «ook®r 
Eke a crocknet, baked In the 

the night before or pxe- 
nared in advance aad frozen, 
čne-pot meah ean be m 

as hot doge and beans, 
a* fan<r as eoq an rln. But 

ther all get you out of the 
k&dhee whie fine sun shtae^, 
eooAime eanegr during o<$- 
peek boors aad beta beep 
house eool, mailing dc«Ai on 
ak conxiitrcxiiag W?k.

Sorrsner » aMe fxme 
when dteAi ane KMy to 
cfcop Dx. and ooe-yet jaeeh 
aįe an bot fa&nk way 
to Wo«s at oat.

rm 4
nd sesred On s MA? Mt 
wfth dsccraM napkins 
end colorx^ottbnatBd paper 
place ma ti, they mean less 
serving And thne. '

Speaking << i^oJutara, 
ear Russian friends hav® a 
way erf makMg bed tea Bmg 
sol at penrea. Put tea bags, 
sugar, water and lemon juice 
in a sealed container shake 
wdl &nd place to hri^t rar- 
light for a few hours. Then 
pour over Ice. Presto, real 
iced tea with lemon!

Some other tips for cool 
kitchens come from the Scott 
Paper Company Home Service 
Cantab Ike y<w nxhauU £acu

evgii if yen aren’t frying foods, 
or open the kitchen windowt 
at the bop, so hot air escapes. 
Cook or wash dishes after
dark Ženevai you ®an- A- 
void opening th* 7»frigeratcc 
as orach as poasibte —the heat 
it removes tom the inside is
pumped outside — Into your 
kftebea. Use low boat wbea
b&khig yoar one-pot mealst 
&e izstiaSoc on poor oveh 
tr® be more effective. Use dis- 
posable plates, c*tp» and tMp- 
kms «4ten as possible, but 
u'hea ^Steae are efrfees to 
tod the imtorxihor My be
fore Msredną T*” 
hr •svsASta (Eshxtf ta ocM 

-* rflk toodaea

Another v*c«on of fea 
wtmrrmr kžteton h "the bar
beque <k camp out, vtdeb 
means toHng toe kitoken Car 
behind. Brety camper know* 
that the ooa imhspeosable 
item In the camp **kftchenu 
Is a rafl of paper towels nred 
for ewery job from drying 
bauda to deaning pots and 
pans. 0Hp tlM straight section 
of a ooat hanger in the 
middle, bend the ehda heck 
and use it to hang the towel 
rbU vberetver it h needed. .

Whatever the testing 
occasion, one-pot mtol menu 
planning can be a time and < 
Mbaxgy aw jw

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNDAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef,: GRovehfll S-2345-S

Temperatūra, kuri jau ^*74 
savaitę kaip naktimi* laikėsi | 
arčiau nulio, audro? naktj nu
krito ri< tomis B«t Iki 3 iljsahį 

toulio.
Į Laimė dar kad alektrč* tiaki- 
. tuo Si audra nenutrauki.

AMBULANCS 
PATARNAVI
MAS DIENA 
IR XAKTL

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

M54 So. HALSTED STREET

f -r KAUJIEMO*, CHICAGO K IUI------ MONDAY, JANUARY 30, 1978

eaad> hnkfen er lamp bases, 
as room dMders, amena and

i fcocyn 
totebai

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
4307 So. IJTUANICA' AVENUE. Pkone; YArd» 7-M01

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArt^ 7-1138-1139

Phone: YArdf 7-U1I

STEPONAS C. LACK BR SŪNŪS 
(LACKA.WICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpoblle 74213
2314 WEST 23rd PLACE Vilkta* 1S67T
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*. VL 974-4418

the limit when it corner to 
I the decorattre ores to ▼bich 
’ theyYr bxj< being pcL

Architects, interior designer* 
and *do-it >tmraelferzftod- 
the spindles -a versatile, sfcyWsh 
and inexpensive way to add 
character to '&> home or office, 
indoors or <xxL

tr»de-«e 1
botoe.
^jteichtt 
tbeffre 6b same products 
which nred "to be known as

DĖKOJO SMEGO
- II įSUKAKTm’eS

(Atkelta & i pel.) 
droš iš kelio nutrokštų ir sniego 
pusnimis apnešamų automobi
lių. Ant maždaug pusės pėdos 
•anksčiau pasnigto sniego ketvir 
tadienio audra užpylė dar spie 
10-12 inčų sniego, nors 1967 me 
tų Didžiojo Sniego audrai kieky- 
biškai neprilygo, bet audros vė- 
jui pučiant po 54 mylias per va- 90

sawn ___ _
mounterf m ▼aB* and ddcrv 
m decoratiYT etesnentx. tired. 
M^pUnt ixddent or grfDe

E. A Wcrd Oo, Ererett. 
Wtetu to® wedd* barkšt 
snasufactarar of rachltecturaJ 
gpinrfto, proctaces there dec
orator K-rm* in nine (Efferent 
styles, three different thick* 
nerves and. in height* from 7% 
lathes to eight leet.

The spindles are erf 
selected western woods, turned 
on hopper'fed lathes, sanded 
to a smooth finish, then shrink 
vzrapped In clear, protective 
plartfcL. A brochure on spindle 
eharreterktiex and idea* for 
witee mtodter -M

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnkall 3-2108-S

NARIAI:
Ckicairoi
Lietuvių
Laidotuvių 
Direirtorių 
Asociacijos

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, fll Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeCU 34571
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šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

APLINK MUS IR MUSĮJ NAMUS

vartojami vaisiai

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 
q Buvo ištirti maistingi kad naujieji certifikatai yra ne- 

vardin ii ir juos reikia saugoti, 
kaip ir pailgus. ManoniJ, kad 
>ia naujove paseks kiti bankai 
ir taupymo bei skolinimo insti-ringumo yru avokadų, turis 

re 1,200 kalorijų. Mažiausio ka- lin ijos, 
loringinno yra agurkai. Jų sva
ras turi tik 73 kalorijas. Didžiau' 
šio cukringumo yra verdamieji: 
bananai (Muša paradisiaca), tu
rį net 25.3% cukraus. Nvžiū-j 
rint kitų gerų ir naudingų me-jp'j. 
džiagų, mažiausiai proteinų tu
ri obuoliai - tik 0.3 nuošim
čio.

e Numatoma, kad neužilgo 
krautuvių lentynose pasirodys 
naujus produktas ~ Aquasol 

j vieloj buvusių aerosol produk- 
pų ii* turės tuos pat vartojimo 

. .įsius. Kalbant apie naujus pro
duktus, Įdomu žinoti, kad yra 
bandomas bevielis tejefęna.s, 

{kuriuo bus galima prišaukti bet
• Changing Times vasario ‘.kuri telefono abonentą, šis pa

laidoje rašo, kad maisto pro-1 dijo-telefonas veiks karišku waL 
dūktų kainos keletą mėnesiu Į kie-talk-c principu, o pats . a pa
dą ug nesikeis, o kiauliena, viš_! ratas lengvai tilps į delną ir bus 
tiena, kiaušiniai ir kalakutiena« patogus nešioti kišenėje, nors 
gali net atpigti. Numatoma, kad Į tuo tarpu jo prototipas yra daug 
nežymiai pabrangs jautiena iri didesnis. Bandymus daro Mo- 
žuvis, taip pat kava, arbata ir torola. Numatoma, kad tas be. 
kakao. Infliacija, siekusi iki 
10%, dabar yra apie 4-5%.

a Kai kurie bankai išleido 
$25 indėlių certifikatus ir

vielis telefonas išeis iš basdynio 
stadijos tik po keletos metų.

G Daugeliui moterų yra sun-Į 
$25 indėlių certifikatus ir už ku apsispręsti, kokios spalvos 
juos moka aukštesnius nuošim-[lūpoms dažus ir skruostų bei 
čius. Iki toKie ceriuiKaiai i 
būdavo $1.000. Viena blogybėj

Iki šiol tokie certifikatai jakui atspalvius naudoti. Anks
čiau tuoe patarimus juodavo

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA. — jau S0 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir Išmokėjo dau- 
giau kaip SEPTYNTuS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą Ir Ilgoje pašalpą kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalboj pagrindu.

SLA — Jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalu 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias aodraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupoma|ą Audrauda • Endowment In- 
■ su rance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi

joms ir gyvenimo pradžiai.
— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 

už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams
— AKCIDENTALŪ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
I metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės 1 kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

SLA

B rantai du dolerius, bet pavardės 
prašė neskelbti. Dėkui už au
kas ir už dėmesį. Visi skaityto- ’ 

:IIjar pf^Lšorhi remti Naujienas ir; 
jay ' platinti; ‘darant. pastangų 
rasti bent po vieną naują prenu j 
meralorių. Visi lietuviai kvie
čiami į jas atkreipti savo asme-. 
nišką dėmesį, gerai su jomis su
sipažinti ir pareikšti savo as
menišką nuomonę jas užsisa
kant. Platinimo vajaus proga 
Naujienos siunčiamos susipaži
nimui 2 savaites nemokamai pa
gal gautus pageidavimus bei 
skaitytojų atsiųstus galimų pre-t 
iiumeraforių. adresus.

— Dėkui Jonui Samaičiui iš 
Marquette Parko už įteiktą ?8 
auką apmokant sąskaitą.

— Ponią Emilija Kripas iš 
Bridgeporto apylinkės įteikė $4 
auką už kalendorių per Socia
linio klubo valdybos narį Ana
tolijų Čepulį. Dėkui.

— Eugenijus Smilgys iš Mi
chiana Shores apylinkės, Michi
gan City, Ind., IAS atstovas 
Amerikos Lietimų Taryboje, 
būdamas Chicagoje, įteikė pen
kinę už kalendorių. Dėkui.

— Kazys Karazija iš Kelly. 
Parko apylinkės, buvęs kon- 
traktorius ir Lietuvių Pensinin
kų S-gos ekskursijų organizato
rius, lankėsi Naujienose pasi
matyti su pažįstamais. Dėkui už 
vizitą, ankstybą prenumeratos

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

▼ 1x»AL4£9 CLlll^O L > 1JC* jžl vi l L1111C1 ei 

kosmetikos pardavėjai bei gro-jSt. NW, Washington, DC 20036. pratęsimą ir už ta proga įteiktą 
žio specialistai moterų salionuo 1 Pleikią pridėti 50 centų pašto iš- ^7 auka Mašinų fondui.

1 ’ .1 laidoms. M. Miškinytėlaidomsse. Dabar tokius patarimus ga
lima gauti naudojant kompute- 
rius. Kosmetikos žinovė ir gro
žio bei higienos reikmenų ga
mintoja Helena Rubinstein pla
nuoją šių metų viduryje savo 
kosmetikos krautuvėse įrengti į 
1,000 komputerių.

S Kalbama, kad kai kurie 
plaukų dažymo preparatai beij 
jų sudėtinės dalys gali sukelti! 
vėžio ligą, nes dalis chemikahi 
pro skalpą įeina į kraują. Taip 
pat yra nusiskundimų dėl kai 
kurių kosmetikos priemonių 
kenksmingumo. Kongrese yraJ 
planuojamas viešas apklausinė-1 
jamas, tikslu nustatyti taisykles Parko be raginimo pratęsė pre- Lietuvių Tarybos 500 dol. pre- 
kosmetfkos pramonei; Norint numeratą ir ta prga parėmė miją už Lietuvos reikalų garsi- 
gautl žinių bei informacijų apie}Naujienų leidimą, atsiųsdamas nimą kitataučių spaudoje, Vilius 
dabar rinkoje esančius plaukų!$12 auką. Tos apylinkės tau- Bražėnas iš Floridos gavo 300 

(dažus, rašyti Environmental De-1 lietis užsisakė Naujienas vie- dol., o Pranys Alšėnas iš Kana- 
fense Found, 1525 Eighteenth • neriems metams ir įteikė j ii pa’.dos gavo 200 dal. Premijų me

cenatas kun. dr. Juozas Pruns- 
•kis, Amerikos Lietuvių Tarybos 
informacijos direktorius. Verti
nimo komisiją sudarė dr. Ka
zys Bobelis bei jį pavadavęs 
kun. Adolfas Stašys, inž. Euge
nijus Bartkus, Ofelija Barskė- 
tytė, * dr. Leonas Kriaučeliūnas 
ir Lionginas Labanauskas. Pre
mijos bus įteiktos per Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą va
sario 12 d. 2 vai. popiet Mari
jos aukšt. mokykloje.

— Antanas Andrew iš Bridge- 
porto apylinkės išreiškė pasitL 
kėjimą ir pritarimą Naujienoms,' 

J sumokėdamas prenumeratą iki 
1980 m. pradžios. Dėkui už vi- 

® ritą ir už įdomius bei naudingus 
pokalbius.

— Aušra Jurašienė skaitė pa-— Jonas Dekeris, Cicero, TU,
. iš anksto be raginimo pratęsda- skaitą apie rašytoją Balį Sruo- 
Įmas prenumeratą, savo sveiki- gą ir' šiandienine lietuvių lite- 
nimus ir gerus linkėjimus atly- ratūrą LB Bostono Lietuvių klu 
dėjo $7 auka. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 3 
mėn. tikslu artimiau susipažin
ti. Dėkui. ' ■■

Antanas Gaška iš Brighton čius iš Italijos gavo Amerikos

bo ruošiamoj kultūrinėj vaka
ronėj vakaronėj Tautinės S-gos 
namuose.

Prel. Vincentas Mincevi-

t “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ,
SS) PROGRAMOS VEDĖJA
J/ WOP A 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikoe lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos jpandof pirmū- 
ans ir atliekant būtinas pareiRJU aažlnam lietuvybės išlikimui skel
biami* Naujienų platinom n rajus.

<AUJH^OS tvirtai tv keroja v? Lietuve* tr Efvcrrte ILatsrir Irirri 
Midama* Ir EfrfldMuxof > ’andėrius *kupantxLt v fa į/alfo 
tiririx

fAŪJTCTOS palaiko vtoy lietuviu demokratines trupe*. bendrai Irutit»- 
rijai Ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tiksint.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daneuma Šiais pasimetimo, reto
rikos Ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji* 
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyz®ais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie* 
cariškų reikalu renesa».
KAINUOJA: ChlcijeJ* Ir Kanadoj metate® — $30.00, pvw! metu —

trims mirų — $3.50, vienam men. $3.00. K^toe JAV rietoe metam 
— $24.00, putei mėty — $14-00, vienam mėn. — $2-50. UžsJatMue* 
•a — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savaite aamakaviaL

Praboms naudoti žemiau etančią atkxrpv

MARIJA N0REEKIEN1
£608 Wert 8Mh St, Chicago, HL 80629 • TeL WA 5-2787 

DIdalla patrinkima, tara* rOila* Įvairiu vrakhk
MAISTAS 18 IUROPO5 SANMUŲ.

ea

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUlTTi GIFT FAJtClU ItCYlCl 

tSfll W. *91+ Chicle, IIL C0C9. — T*L WA 5-8737 
KS53 S*. Halctod *t„ Cklc»f», IIL 40408. — T»L 8S443J8

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
alspausdirtti

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

>1 Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
r. skirsnelių mėgėjai, prašomi at-

: vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — i 
Autoriaus adresas

7114 S. Campbell Avė.

Chicago, FU. 60629

doleriai.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 
Chicago, HL S0608

F] SIudčIm doL N»ajl«n^ Į»r*uain«r»ttL Inhiliejinio
vajaus proga jiaremdamai lietuvllk, ipaudg.

Q Vajaus proga praiau ripstl N*’ijienai dvi lavaltes luslpaii- 
nimui nemokamai ir be jokiq Įsipareigojimą.

PAVARDE ER VARDAS _________________________________

ADRESAS

Jiu turu Ulko atspausdintą Ir galima gauti knygą rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutiniu PO metą

Cbleagos lietuvių gyvenimą ir tq atliktus darbus 864 psl. Kaina 
310. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chlcagon atvžiavęj Hetuvla, pinant 
lietuvių kolonijoj, jų suorganizuoto šalpos draugijos, itatyto baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu rito buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokomental katalikišku, aocallistlnių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, jitelgtot mokyklai, tkaifyklna. ban- 
kal ir kt

Norintieji il< knyga ingyti, prašomi parašyti čekj arta Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir paniurti:

1731 So. HaIMM 8^ CMcma OL

♦ Tony Paznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė j 5339 So. Washte
naw Ave. Jis yra vyriškų 
moteriškų drabužių siuvėjas 
pritaikymo profesionalas.

Tel. GR 6-7603

ir
ir

e Nors TV aparatai buvo pra
dėti gaminti ir pardavinėti tik 

[1920 dl, tačiau dabar Ameriko
je 96% visų šeimų turi bent vi*-

ir BALTAS SNIEGO PARKAS

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

*= z *

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mū^as ir garažas. įrengtas beis- 
mantas. centrinis oro šįldymas ir.šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 

I dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu- 
pirksit už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Maroueffe Parke. Tuoj gaųte 
užimti, $27,900. - į

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

2

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65_ta 
Talman, S27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65 ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrų. -

ŠLMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomihiiikus

4243 W. 63rd St.f Chlctg*
Tel. 767-0600.___________

HELP WANTED — MALI 
Pirblninku

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE

Metal Fabricating Company 
needs experienced Maintenance 

Machinists and Mechanics, 
Blueprint reading required.

Full or Part Time.
Day or evening shifts. Full be
nefits including profit sharing. 

Call or Apply:
681-1880

MANUFACTURING COĮ 
2700 S. 171h Avė. 

Broadview, UI.
Equal opportunity employer 

MZF

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly Reikia

OFFICE person need for switch
board, phone answering, insurance 
work and general office duties.

Knowledge of typing required.
If interested, call early 737-8000 

5837 S. Ashland

REAL ESTATE.. \
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba k* Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose graft, ft- 
ra niuo tai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.
; Tel. 927-3559

c&a

^3

D t M I J I C .
42—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pušmailiH automobili* 
Liability apdraudimas panslnlnkamt 

Kreiptis

4445 s«. ASHLAND AVI. 
523-8773

1

LAIKRODŽIAI Ir BRANGEMYltS

Pirdavimis Ir Taisymai 
2*46 WEST STRIKT
Tatefj RIpuMIc 7-1941 

i m I ■ I i i ■ ■ ■——r

4259

M. i I M K U I -
Notary FwMIc ' 

INCOME TAX MRVICI 
$. Tat 154-74M

Taip pat daromi vertimai, flminiv 
Kkrietlmal, pildomi piUetifHa >•*- 
iymal ir kitokį blaniad

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P, NEDZINSKAS, 4065 Ardw At*. 
Čhlcajo/m740632. T*I. YA 7-5980

e Jei norite susipažinti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais. Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa-; 
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienu atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17X50 
Gulf Blvd., St. Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

SKAITYK PATS IR PARAGINA
KITUS SKAITYTI
K A U J Z K B £ f

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

po vUnlntelį 
Uetevl tatiMiiiaką 

CMoa<o>

NORMANĄ
BURŠTEINĄ 

T«L2€3>5&2S 
(ptaiffat) ir 
677-8449

185 North Wabaah Awbm 
2nd Floor CUewo, HL fOSOl




