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mo

Palangoje sausio mėn. ati

na, kad britų prekybos perteklius 
išsilaikys ir ateityje, tik gal ne
bus toks didelis.

teigti savo valstybę. Miesto ta
ryba susirūpinusi, nes tas “atsi
skyrimas” nuskambėjo visame 
pasaulyje ir atkreipė britų vy
riausybės dėmesį į gyventojų 

įs- skundus.

laimėjimu. Brandtas, nenorėdamas tiesiog priimti komu- 
reikalavimų, pasiūlė derybas ruošti ne Rytų Berlyne, kaip 
anksčiau svarstyta, bet kurioje neutralioje sostinėje. Va- 
Vokietija pasiūlė Austrijos sostinę Vieną ir Suomijos —

aulėta, šilčiau, 
aulė teka 6:1

♦ Negrų veikėjo Rap Brown 
teismas buvo pertrauktas neri
botam laikui, nes policija pra
nešė, kad kelyje netoli Bei Air 
miestelio susprogo automobilis 
kuriame žuvo du negrai. Vienas 
jų, iš rastų dokumentų nusta
tyta, buvo artimas Rap Brown 
draugas Ralph Featherstone, o 
antro nebuvo galima atpažinti. 
Kišenėje jis turėjęs bent trijų 
asmenų dokumentus. Spėjama, 
kad tie, iki neatpažinimo su
sprogdinti vyriškiai galėjo bū
ti Featherstone, ir Brown. Poli
cija sako, kad jie vežė automo
bilyje bombą ir ji netikėtai spro-

NICOSIA. — Kipro saloje pa
sikėsinimas prieš prezidentą ar
kivyskupą Makarios sukėlė pro
testo demonstracijas. Jau žino
ma, kad pasikėsinirūą organiza
vo patys graikai, radikali susi
jungimo su Graikija šalininkų 
grupė. Nors Kipro gyventojai 
prie smurto veiksmų yra pripra
tę, nes daug kovojo prieš britų 
kolonializmą, o vėliau prieš vie
tinius turkus, tačiau atentatas 
prieš populiarų prezidentą Ma
karios daug ką papiktino.

Makarios laikomas nuosaikiu 
politiku. Jis pasisako už Kip
ro nepriklausomybę ir nesiekia 
susijungti su Graikija. Yra ta
čiau ne viena graikų grupė, ku
rios tikslas prijungti Kiprą prie 
Graikijos. Toks yra pagarsė
jęs graikų partizanų kovų prieš 
britus vadas pulkininkas Grivas, 
tokių pat tikslų siekia ir buvęs 
Kipro gynybos ministeris gen. 
Georgadjis. Policija po atenta
to prieš Makarios, padarė Ge- 
orgadzio bute kratą, rado ginklų, 
tačiau jo nesuėmė.

Washingtone i»un*« damonstraciįos dalyvis erzina policininką, ta 
čiav ii* nekreipia į ii dėmesio.

dai neturį jokių savo religinių 
mokyklų, košerinių skerdyklų 

(Ę) ’ ar macų kepyklų. Sibiro taute- 
__ '_ lės turinčios daugiau spaudos ir 

knygų, negu sovietų žydai.

LOS ANGELES. — Viena 
žmogžudyste kaltinamų mergi
nų Linda Kasabian, dalyvavusi 
.hipių gaujoje, 1---- ------------
nužudžiusi septynis asmenis, pa
gimdė kūdikį, jau antrą pavai
niki.

Pentagonas paskelbė, kad 
amerikiečiai esą Laose, gauna 
algas, kaip fronto kareiviai.

♦ Omahos kalėjime trys jau
ni kaliniai padegė savo celę, no
rėdami, kad juos perkeltų kitur. 
Jie visi nuo gaisro žuvo, visų 
bausmės buvo gan trumpos.

hington, D. C. 20540

♦ P. Vietname nukrito heli 
kopteris, gabenęs į frontą amu 
niciją ir bunkeriams miško me 
džiagą. Penki amerikiečiai žu 
vo, penki buvo sužeisti.

AMERIKOS KONSULATO UŽDARYMAS 
NUSTEBINO RODEZIJOS VALDŽIĄ

LONDONAS---- Amerikos nutarimas uždaryti savo konsulatą
Rodezijoje atnešė didelį pasitenkinimą britų parlamente. Grupė 
darbiečių pasiūlė rezoliuciją išreiškiančią Amerikos vyriausybei 
padėką. Premjerui Wilsonui tai yra šiokia tokia pergalė. Jis buvo 
puolamas Afrikos valstybių, kad nedaro nieko Rodezijai pasmerk
ti tarptautinėje bendruomenėje. Manoma, kad Amerikos nutari
mas prisidėti prie diplomatinių sankcijų Įvyko britų vyriausybei 
spaudžiant. Be Amerikos savo pasiuntinybes-uždąrė Norvegija ir 
T&Sija. Britai ragina, kad panašiai pasielgw Italija ir Olandija.

New Yorke daug 
narkotikų aukų

NEW YORKAS. — čia nuo 
narkotikų perdidelės dozės mi
rė dar keturi vyrai. Vienas bu
vo 16, kiti 18, 20 ir 29 metų, 
šie mirimai pakėlė šiais metais 
New Yorke nuo narkotikų miru
sių skaičių iki 170. Iš to skai
čiaus 48 dar nebuvo sulaukę 
dvidešimties metų.

Pernai nuo narkotikų, dau
giausia nuo heroino, mirė apie 
900 asmenų, iš jų 224 jaunuoliai. 
Specialistai sako, kad daugiau 
mirimų pasitaiko šiltomis va
saros dienomis, taigi, šiais me
tais gali būti sumušti visi re
kordai.

Viceprez. Agnew nurodė, kad 
Amerikos vedamuosiuose daž
nai klausiama, ką Amerika pa
siūlys Sov. Sąjungai derybose 
dėl strateginių ginklų apribo
jimo, bet tie rašytojai niekad ne
paklausia, ką sovietai pasiruošę 
pasiūlyti Amerikai. Pravda nie
kada nekritikuoja sovietų val
džios, — nurodė Agnew, — to
dėl mūsų spauda turėtų sovietus 
pakritikuoti.

Agnew pareiškė nesuprantąs, 
kodėl amerikiečiai ieško klaidų ir 
trūkumų savo tarpe, ieško ne
sveikų motyvų, abejoja savo val
džios pareiškimais, tačiau visa 
tai, kas Įvyksta anoje pusėje 
priimama su pasitikėjimu.

Jis priminė Amerikos spau
dos susirūpinimą amerikiečių 
surengtam skerdynėm Vietna
me, tokio paties susidomėjimo ne 
būna komunistų skerdynėm, 
kaip Hue mieste.

“Ar jūs girdėjote mūsų ba
landžius viešai kalbant apie ko
munistų invaziją čekoslovaki- 
jon, ar girdėjote juos kalbant 
apie šiaurės Vietnamo darbus? 
— klausė viceprezidentas, čia pat 
atsakydamas: “Ne!”

Paklaustas, ar jam neužeinąs 
kartais noras būti prezidentu, 
Agnew atsakė, kad tokie svars
tymai jo nedžiuginą, tačiau jam 
vis dažniau ateinąs noras būti 
laikraščio kolumnistu.

■Prieš kelias dienas viceprezi
dentas viešai pareiškė, kad kai 
kurie amerikiečiai nelabai temėg- 
sta sužiningo darbo.

Jis neigiamai pasisakė prieš 
tuos studentus, kurie ilgiau pa
silieka universitetuose, vengda
mi stoti Į darbą; prieš tokias 
labdaros ir šalpos organizacijas, 
kurios smerkia prez. Nixono ge
rovės planą, kadangi planas 
reikalauja, kad sveiki ir darbui 
tinką šelpiamieji eitų dirbti, ir 
tokius tarnautojus bei valdiniu-

Šunų sala skelbia 
nepriklausomybę 
LONDONAS. — Prie Temzės 

upės, uosto rajone yra trijų 
krantinių apsupti keli kvartalai, 
sudarą lyg pusiasalį. Jame gy
vena daug uosto darbininkų, 
šios vietovės, vadinamos šunų 
sala, (Isle of Dogs) gyventojai 
nutarė atsiskirti nuo Londono 
miesto ir paskelbti savo nepri
klausomybę.

Prezidentu buvo išrinktas uo
sto tarnautojas, 37 metų Ted 
Jones. Jis paaiškino, kad gyven
tojai jaučiasi miesto skriaudžia
mi, jie neturi mokyklų, krautu
vių, transporto priemonių. Mo
kiniai turi autobusais važinėti 
į kitas vietoves. Tas važinėji
mas tėvams brangiai kainuoja. 
Nėra kino teatro, nėra ligoni
nės. Į miestą važiuojant auto
buso tenka laukti 45 minutes. 
Gyventojai moka mokesčius, ta
čiau laikomi antros klasės pilie
čiais.

Visa tai privertę šunų salos 
gyventojus “atsiskirti

Matyt, padėjo partija ir valdžios 
organai. Pareiškime trūksta pa
rašų iš tokių daug žydų turin
čių miestų, kaip Ryga, Kijevas, 
Kišineas, Tiflisas.

Pareiškime tvirtinama, kad 
žydai niekur nenori emigruoti 
iš savo gimtos žemės. Konsti
tucija garantuojanti žydams vi
sišką laisvę ir visas teises, vi- 

kuri kaitinama sos 'tautos gyvenančios, kaip bro
liai, ir niekam nepavyksią pa
sėti nesantaikos sėklų sovietų 
tautų tarpe.

Užsienio žydai skelbia, kad 
Maskvoje, kur yra apie 300,000 

daryta Pabaltijo bei Ukrainos yra tik dvi sinagogos, žy- 
ir Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srities dailininkų kūrybos dar
bų paroda. i.

Net vienuolika rabinų, jų tar- 
Jungtinių Tautų sekr. U pe Maskvos, Leningrado,' Ba- 

Thant pasiūlė 27 valstybių at- Odesos, Kuibyševo ir Novo- 
stovams pasauliniu mastu kovoti žybkovo rabinai pasirašė raštą 
prieš aplinkos teršimą.

o Urugvajuje ginkluoti parti 
zanai puolė valstybės banką, nu

Manoma, kad Rodezijoje pa
siliks tik Portugalijos ir Pietų 
Afrikos atstovybės. Amerikie
čių reikalus Rodezijoje padės 
tvarkyti Pietų Afrikos, ir Ma
lawi pasiuntinybės. Rodezijoje 
yra tik apie 1,000 amerikiečių.

Amerikos nutarimą uždaryti 
konsulatą paskelbė pats valsty
bės sekretorius Rogers. Konsu
latas uždaromas nuo kovo 17 die
nos. Rogers pareiškė, kad Ame
rika ir toliau laiko Britaniją tei
sėtu “Pietinės Rodezijos” suve
renu. Pabrėžtina, kad sekreto
rius Rogers panaudojo britų nau
dojamą “Pietinės Rodezijos” ter
miną.

Tuo gestu Amerika parodė, 
kad ji nesirengia duoti pripaži
nimo Rodezijos valstybei. Kar
tu Amerika padarė gestą Afri
kos juodosioms valstybėms ir pa
demonstravo, kad Amerika re
mia juodųjų teises Rodezijoje, 
kurią valdo policijos ir kariuo
menės pagalba baltųjų mažumą.

Kada Rodezija paskelbė 1965 
metais nepriklausomybę, Ameri
ka savo konsulato tarnautojų 
skaičių Salysburyje sumažino iš 
27 asmenų iki 6. Amerika tada 
nutraukė prekybos ryšius ir pri
sidėjo prie ekonominių sankci
jų. Šiuo metu didelė dauguma 
amerikiečių Rodezijoje yra mi- 
sijonieriai. Be jų yra kelių Ame
rikos bendrovių, kurios eksploa
tuoja Rodezijos chromo kasyk
las, atstovai. Amerikiečiai Rode
zijoje yra investavę tik apie 55 
milijonus dolerių. Dar nežinia, 
kaip į Amerikos veiksmą rea
guos Rodezijos valdžia, kuri, 
kaip pranešama, yra nustebinta 
Amerikos konsulato uždarymu.

Japonijoje yra "gatvių bankai", kurie elektroniniu instrumentu pa
galba, Į masiną įkišus identifikacijos kortelę, išduoda norima sumą 

pinigu.

Britų prekyba 
davė perteklių

LONDONAS. — Britanijos 
prekyba su užsieniu praėjusiais 
metais atnešė perteklių 929 mi
lijonų vertės. Palyginus su 1968 
metų deficitu, kuris siekė 929 
milijonus dol. šis pasikeitimas 
į gerą laikomas dideliu laimėji
mu.

Darbiečių vyriausybė, įvedusi 
eilę suvaržymų ir tuo nustačiusi 
nemažą dalį savo gyventojų prieš 
partiją, pagrįstai gali didžiuo
tis, išvedusi kraštą iš ekonomi
nės krizės. Šitokio prekybos per
tekliaus Britanija neturėjo jau 
nuo 1952 metų.

Britų prekių pardavimas už
sienio kraštams pernai pakilo 
12%, o importai padidėjo tik 
4%. Daug britai uždirbo iš drau
dimo, laivininkystės ir užsienio 
investavimo. Ekspertai tvirti-

Anksčiau Vakarų Vokietija 
sutiko, kad Brandtas, skrisda
mas į Rytų Berlyną, nenusileis 
Vakarų Berlyne, tačiau jis pa
geidavo, grįždamas iš derybų 
sustoti Vakarų Berlyne ir ten tu
rėti spaudos konferenciją. Su 
tuo komunistai nesutiko.

Komunistų manymu Vakarų 
Berlynas neturi jokių ryšių su 
Vakarų Vokietija ir todėl, kanc
lerio Brandto sustojimas ten bū
tų Vakarų Vokietijos agresijos 
įrodymas.

Kaip praneša Vakarų Vokie- 
I tijos spauda, komunistams ne
priimtina ir neutralios Austri
jos sostinė, nes Austrija netu
ri su Rytine Vokietija diploma
tinių santykių. Viena buvo lai
koma pakankamai neutrali pre
zidento Kennedžio susitikimui 
«u sovietų premjeru Chruščio
vu. Ji tiks ir Amerikos-Sovietų 
Sąjungos nusiginklavimo dery
boms, kurios prasidės balandžio 

‘mėn., Račiau Viena nėra pakan
kamai^ neutrali Rytinei Vokieti
jai susitikti, su Vakarine.

Stebėtojai nurodo, kad komu
nistai siekia suskaldyti Vakarų 
Vokietijos viešąją opiniją. Ko
munistai tikėjosi, sutikdami su 
derybomis, kad Bonos parlamen
te įvyks dideli debatai, kad už 
pasitarimus pasisakys tik so
cialdemokratai, o prieš juos ko- 

• vos krikščionių demokratų parti- 
1 ja. šiems pritarus deryboms, 
i komunistų viltys neišsipildė. Da- 
i bar jie bando, iškeldami Berly- 
1 no statuso klausimą, sukiršinti 
, dvi didžiąsias Bonos partijas ir 
; sukelti tiems pasitarimams Kie- 
singerio partijos opoziciją.

NEW HAVEN.—Yale univer
siteto teisių fakulteto dekanu 
paskirtas Abraham Goldstein. 
Jo tėvas pardavinėjo su vežimė
liu New Yorke smulkias prekes.

PADUA. — Italijoje buvo’su
imtas 37 metų italas, kuris šni
pinėjo amerikiečių bazėje ir ži
nias teikė Jugoslavijai.

JERUZALĖ. — Izraelio vy
riausybė svarsto kai kurių mi
nistrių pasiūlymą steigti prie 
grynai arabų miesto Hebrono, 
buvusio Jordano teritorijoje, 
grynai žydišką priemiestį. Heb
ronas yra vietą kur palaidoti se
ni žydų pranašai: Abraomas, 
Izaokas ir Jokūbas. Blogiausia, 
kad juos garbina ir arabai. Pa
siūlymas karštai debatuojamas 
ir Izraelio parlamente.

KAIRAS. — Egipto, Sirijos 
ir Irako radijas pranešė apie di
delius arabų partizanų žygius 
Golano aukštumoje, kur žydams 
padaryta sunkių nuostolių. Iz
raelis neigia tuos pranešimus ir 
sako, kad vienas sirų arabas 
nušautas, o izraelitai nuostolių 
neturėję.

ŽENEVA. — Tarptautinė Oro 
Transporto sąjunga savo kon
ferencijoje svarsto, kaip sustab- 
dytr-smurto veiksnius lėktuvno- 
se, pagrobimus ir bombų atakas.

VAN NUYS. — Dainininkė 
Morgan King buvo suimta už 
marijuanos rūkymą. Ji yra ži
nomos “King sisters” grupės 
narė, 39 metų amžiaus.

MELBOURNE. — Australijo
je Įvyko autobuso katastrofa, 
kurioje buvo sužeisti 24 ameri
kiečiai.

giria “tėvynę”
MASKVA. — Sovietų valdžia 

iš kailio neriasi savo pastango
mis įtikinti pasaulį, kad sovietų 
žydai nenori niekur važiuoti, 
kad jie neskriaudžiami, kaip daž- 

i nai tvirtina Amerikos ir kitų 
i kraštų žydų veikėjai. Neseniai 
’ sovietai paskelbė 52 žinomų so- 
i vietų žydų pareiškimą, kuriame 
smerkiamas sionizmas, smerkia
ma Izraelio agresiją prieš ara- 

♦ JAV armija patraukė i teis- , bus ir giriama sovietų vyriau- 
atsakomybę kapitoną Medi-Jsybė ir partija. Dabar partija 

ną ir dar 4 kareivius, kaltinamus žengė dar toliau. Ji pakišo pa- 
Me Lai kaime vykdytomis civilių našų pareiškimą pasirašyti so- 
skerdynėmis. Iš Įviso jau 10 vietų žydų rabinams, 
amerikiečiu laukia teismo.

kuriame sakoma, kad “tikroji so
vietų žydų tėvynė yra mūsų 
gimtinė Sovietų Sąjunga,

ginklavo sargus ir. pagrobė 40,1 Užsienio korespondentai sa- 
000 dol. Anksčiau ta pati proko- sovietų žydai neturi cen-
munistinė gauja paleido iš kalė- trinės organizacijos ir jie ne- 
jimo 13 moterų, politinių kali- galėjo parašų surankioti patys, 
niu

HCEPREZIDENTAS AGNEW STATO j 
KLAUSIMUS JAV LAIKRAŠTININKAMS

WASH1NGTONAS. — Viceprezidentas Agnew pradėjo savo 
darbą po rinkimų nepalankioje atmosferoje. Iš jo šaipėsi kome- 
dijantai, dažnai apie jo pareiškimus neigiamai atsiliepdavo laik
raštininkai. Tačiau per kelis praėjusius mėnesius viceprezidento 
pareiškimai susilaukė Amerikos visuomenėje nemažo pasisekimo, j 
Jis drąsiai iškėlė kai kuriuos Amerikos gyvenimo nenormalumus 
ir rado daug pritarimo vadinamoje “tylioje daugumoje”. Pirma- j 
dienį jis, kalbėdamas su laikraštininkais, vėl padarė Įdomių pa
reiškimų.

Kalbėdamas apie rasių inte
graciją Agnew pabrėžė, kad ne
galima integravimo užmesti tik 
vaikams, tą darbą turį atlikti su
augę. Segregacijos problemos 
bus išspręstos ne mokyklose, 
bet suteikiant negrams daugiau 
lygių teisių gauti geresnius dar
bus ir geresnius butus. Jis pa
reiškė savo troškimą, kad ame
rikiečiai priimtų negrus pagal jų 
ekonominę, kultūrinę ir filosofi
nę vertę ir negalvotų tiek apie jų 
spalvą ar religiją.

Viceprezidentas neslėpė savo 
pasipiktinimo spaudos kritikais, 
kurie per greit pasirengę pulti 
Amerikos vyriausybę. Jis klau
sė, kodėl spauda kreipia tokį di
delį dėmesį Į Amerikos labai 
mažą ir labai apgalvotą atsiliepi
mą į Laoso vyriausybės prašy
mus. Jis pareiškė niekur ne
skaitęs kritikos šiaurės Viet
namu! už jo agresiją Laose, kur 
komunistai turi 67,000 šiaurės 
Vietnamo kareiviu.

BONA PASIŪLĖ DERYBAS PRADĖTI 
SUOMIJOS AR AUSTRIJOS SOSTINĖJ

VIENA. — Vakarų Vokietijos kancleris Willy Brandtas nu
tarė nusileisti rytinės zonos komunistų reikalavimams, kad jis 
važiuodamas į-Rytų Berlyną derėtis su premjeru Stophu, nesusto
tų Vakarų Berlyne nei atvykdamas nei grįždamas namo, šis 
kanclerio Brandto nusileidimas laikomas propagandiniu komu
nistų 
nistų 
buvo 
karų 
Helsinkį,

MAUJIKNOS
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LIETUVIŠKŲ DIRBINIŲ PARODA LOS ANGELES MIESTE
Prie stale darbininkės: ps. A. Avižienytė, s. L Vilkienė ir 

p s. V. Radvenienė.

TRYS BROLIAI APANAViČIAl — 'acAU^O" LAIVO BEBRAI:
Jonas, Ričardas ir Edvardas, davę įžodį ir 9a ę p’r*?Afį jūrinį kaklaraištį ši y moty Klai

pėdos minėjmo d,eną,
M. Jakaičio nuotr.

j ps. Alf. Alčiausku ir A. Petraus
ku. Atlikus pavasarinį repioat 

j tą, “Perkūno*’ jachta 196&VL11 
Į buvo nuleista j Michigano eže- 
j rą, su ja ir su “Vėtra” stovyk- 
I loję išburiuojąnt 122 valandas ir 
į sezono gale v. v. R. Kuntsmanui 
Į siaikant UI klases jachtos 
j vado egzaminus.

1966 m. rugsėjo 25 d. budžių 
įgula surengė Chicago j e pirmą
ją skautiškų žaidimų varžybų 

■ šventę Bučo darže Willow 
Springs, su “Tauro Rago” orkes
tro muzika ir smagiu laužu, da
lyvaujant visų trijų Chicagos 
tuntų vienetams. Pirmasis ban
dymas sulaukė daug gerų atsi
liepimų.

1967-ji metai
Nauju įgulos vadu 1967 me

tams buvo išrinktas v. v. R. 
Kunstmanas. 1967 m. Kaziuko

Kunstmanas baigė Raudonojo 
1 Kryžiaus vedamus mauuyKiių 
* direktorių kursus. V asaros ou- 
i riavuno sezone “Perkūno” jach- 
i ta buvo išburiuota virs 80 vai. ir 
f “Vėtros jole apie 60 vai. se- 
I zono gale j ūrų budžio Įžodį duo- 
I dant v. v. Arūnui Petrauskui, 
! igvykstaočiam studijuoti į New 
■ Mexico. Nauju Įgulos nariu įs
tojo kandidatas L. Kupcikevi- 
..I C1US.

Rudenį, spalio 1 d. įgula vėl 
' suruošė visų Chicagos tuntų vie
netams skautiškų žaidimų var- 

I žybų šventę Bučo darže, kuri 
Į praėjo su dideliu pasisekimu.

1968 metamsI ■ • - *■ ,
Įgulos vadu buvo perrinktas 

i v. v. R. Kunstmanas.
Užbaigiant LSB jūrų skautų 

šakos 45 m. jubiliejų ir kartu

Los Angeles m'este buvo suruoštaTAUTINĖ PARODATARPTAUTINE DIENA L
43 žvakučių paradas — ryšiui su 

Viso pasaulio skautėmis

Sutapo, kad "asaulio skautų Įkūrėjas Banden Powell (m. 1943 
m.) ir jo žmona (dabartinė Pasaulio Skaučių šefė) yra gimę 
vasario 22 d. Tą Įdomų gimtadienį pasaulio skautės-yra pasirin
kusios Draugiškumo ir Mastymo Dienai, kuri jau keliasdešimt 
metų yra visų skaučių švenčiama.

Los Angeles “Palangos” tun-j 
to skautės šią dieną paminėjo ne į 
t’k tunto iškilmingoje sueigoje, į 
bet paruošė įspūdingą gintaro ir, 
tautodailės parodą.

Parodoje buvo išstatyta arti | 
?,OtG eksponatų, paskolintų iš į 
Laito vadovių ir tėvų. Įvairūs Į 
gintaro dirbiniai, puošmenys, pa-; 
veikslai, medžio drožiniai ir tau-; 
tmiais raštais margi audiniai. 
c ilgino akį ir stebino savo gro- j 
žiu ne tik lietuvius, bet ir šven- j 
tž e dalyvavusius amerikiečių, 
estų, užrainiečių ir vengrų skau
tų atstovus.

Amerikiečių skaučių centras 
š’a proga atsiuntė draugišką 
sveikinimą Los .Angeles lietu
viams skautams, o dalyvavęs

BSA draugininkas žodžiu svei
kino skautes. Savoms ir vieš
nioms skautėms dalyvaujant, 
įszūdingaibuvo uždegtos 48 žva
kutės — pabrėžiant pasaulio 
skaučių ryšį su lygia greta įvar- 
dinamom skaučių sąjungom.

Tautinių šokių ir dainų pro
gramą scenoje ir publikoje at
liko lietuvaitės, ukrainietės ir 
vengrės.

Gaila, kad ši įspūdinga šventė 
nebuvo išnaudota pakviečiant 
vietos amerikiečių spaudos fo
tografus ar ją parodant amrei- 
kiečių visuomenei labiau priei
namose patalpose.

šventės proga buvo išleistas 
gražus leidinėlis “Gintaras — 
Lietuvos auksas”. (Ig)

ANTRASIS STALAS LOS ANGELES PARODOJE 

su darbininkėm ps. L. Vilimiene ir s. A: činikiene.
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Pagerbtas J. Adomaitis

/ tlanto 1 Lt jono “Ąžuolyno” 
Aovylavietei paremti sausio 25 
v. s. Danutės Venclauskaitės su
ruošti “kaldūnų pietūs” Water- 
■ vr’o lietuviškai visuomenei pra
ėjo dideliame pasisekimo ženk
le Po sumos šv. Juozapo parapi
ja salė prisipildė svečių. Pietų 
metu. ps. Martyno čerkaus rū- 
reAiu. g:rdėjosi skautiškų dai- 

rvrika. Svečiai taip pat pa- 
r"t-’* išstatytas nuotraukas iš

į vykstančių darbų stovyklavietė
je bei praėjusių stovyklų. Nuo- 

: traukų rinkinyje matėsi a. a. 
vysk. P. Brazys šventinant sto- 

Į vykią 1966 m., kertinio akmens 
šventinimas numatytoj koply
čios vietoj, taip pat garbingi sve- 

į čiai — min. V. Sidzikauskas, tuo 
. metu Brolijos VS j. v. s. B. Juo
delis ir kiti.

Pietų metu Waterbury Mote- 
4 rų Klubo vardu buvo įteikta do- 
’ vana.— knyga anglų kalba “700 
Metų Lietuvai” — mielam skau
tų bičiuliui J. Adomaičiui, ku
ris yra Waterburio liet, radijo 
valandėlės vedėjas. Paminėtina, 
kad skautiškos veiklos skelbi- 

‘ mai per šią valandėlę perduoda- 
nr nemokamai.

TUNTAS
—Praeitis yra didžioji mo

kykla ateities gyvenimui, — šiais 
žodžiais Aušros Vartų kapelio
nas ps. J. Boreyičius, SJ, pasvei
kina seses leidinio pirmuose pus
lapiuose. Gi jie mirga puikia 
skautiška mokykla. Iš praeities 
nuotraukų, raportažų ir statisti
kos patiriame, kaip kruopščiai 
jos ruošdavosi Kaziuko mugėms, 
Į kurias Įsijungdavo ne tik se
sės, bet ir didžiulė tėvų' talka; 
aplankome dvidešimt tris sto
vyklas, kuriose virš 1,500 auš- 
riečių žaidė, lankė kursus, šven-

tė jubiliejus, minėjo sukaktis..., nė ir VI. Sinkum, jachta pava- 
Reprezentacini;.; momentai: pro- • dįnant “Perkūno” vardu. 1965 
gramos geležinkeliečių parodoje, vasarų iki sezono galo “Perkū- 
amerikiečių skaučių vadovėms, į no” ir “Vėtros” burlaiviais bu- 
derliaus šventėje, gėlių parodo-; vo išburiuota 166 valandos, juos 
se, pas seses latves ir daug kur vedant v. v. dr. J. Anysui ir j. s.

I kitur. i Jr. Juodeliui.
I Prieš sezono uždarymų ant 
“Perkūno” jachtos buvo pra- 

i vestas pirmasis įgulos budžių 
Įžodis spalio 6 d., kurį davė j. 

j s. Br. Juodelis, *ps. V. Rupins- 
kas, R. Kunstmanas, J. šalčiū- 
nas ir A. Trinkūnas. Buriavimo 
sezonas buvo užbaigtas spalio 10 

| d. iškeliant. “Perkūną” iš uos
to.

Kita skautiškos veiklos pynė: 
choras, taut, šokių grupės, Įžo
džiai, sporto šventės linksmy
bės, stovyklavietės statybos dar- 
bymetė, tėvai-rėmėjai. Leidiny
je taip* pat telpa Aušros Vartų 
kūrimosi prisiminimai, tunto va
dovių puslapis, o taip pat trum
pos atskirų draugovių ir būre
lių veiklos apžvalgos.

Leidinio redakcinė komisija: 
ps. S. Damijonaitienė, v. si. A. 
Kaminskienė ir ps. J. Mikutai- 
tienė. Iliustravo vyr. skautės 
Jūratė Eidukaitė ir Gražina Ma
leckaitė.

M. Gruzdytė, ASD skautė kandidatė, davusi Įžodį, gauna tikrosios 
narės spalvas — juostelę. Užriša fil. dr. G. Matienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

IŠ AKADEMINIŲ SKAUČIŲ ISPALV1NIMO CLEVELANDE

ĮVYKIAIATPLAUKIAIB VĖL NUPLAUKIA,!
puošdami kalendorių

žvilgsnis atgal, nuplaukus ii- > 
gesnį kelio galų, dar labiau su- 
kelia norą toliau plaukti ir su- i 
teikia naujo entuziazmo.

Atgaivinant LSB jūrų skau-i 
tų šakos veiklą Chicago j e, 1964 J 
m. vasario mėn. paibaigoje bu-l 
vo sušaukta steigiamoji jūrų;
budžių bei kandidatų sueiga. Su-
eigoje dalyvavo j. s. Br. Juode
lis. jūrų budys v. s. Br. Gurėnas, 
ps. E. Zabarskas, v. v. K. Ja-Į 
sinskas, v. v. K. Miliūnas ir R.!
Vėžys. Nutarus steigti jūrų bu
džių Įgulą, pirmuoju vadu buvo 
išrinktas v. s. Br. Gurėnas.

Virtuvėje ir salėje darbavosi: 
v. s. D. Venclauskaitė, pš. A. Pa- 
liulienė, p. p. žiugždienė, Šid
lauskienė, vyr. skautės — Z. 
Smolskienė ir Z. čerkienė, p. K. 
ir A. Paliuliai, ps. B. Maurutis, 
ps. R. Pakalnis ir s. v. V. Smols- 
kis. Nuoširdus skautiškas ačiū! 
v. s. D. Venclauskaitei, kuri pa
aukojo pietums maisto produk-
tus, ir par. klebonui kun. Vil- 
čiauskui, nemokamai leidusiam 
naudotis sale. Gauta per 300 
dol. gryno pelno. R. P.

mugėje įgula aktyviai dirbo, pel
ningai pravesdama “Lituanicos” 
tunto loterijų. LSB Jūrų skau
tų šakos 45 m. veiklos jubiliejus 
buvo paminėtas kartu su jūrų 
skautais-tėmis 1967.IIL12 Jau
nimo centre, kartu su LSB va
dovybe ir svečiais. Įgulos suei
gos žiemos metu vyko kartų Į 
mėnesį.

1957 m. pavasarį, atlikus re
montų, “Perkūnas” VI.ll. vėl 
buvo nuleistas į Grant Parko

paminint Klaipėdos atvadavimo 
45 m. sukaktį, Įgulos narių pa
stangomis buvo suruoštas iškil
mingas minėjimas — viso “Li
tuanicos” tunto sueiga 1968.1.14 
d. Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje, prelegentu pakviečiant dr. 
Jurgi Anysą, dalyvaujant Liet. 
Bendruomenės valdybai.

(Šešerių metų apžvalgos pa
baiga — kitame “Mūsų Skauti- 
jos” numeryje . Red.).

B. BangaMuziko Strdios atsiminimai
1966-ji metai

Nauju budžių įgulos vadu 
1966 m. buvo išrinktas ps. V. Ru- 
pinskas, einąs ir LSB Jūrų Skau
tų Skyriaus ved. pavad. parei
gas.

1966 m. sausio 29 d. įgula 
suruošė skautiškus šokius Jau
nimo Centro patalpose visų tun
tų skautams ir skautėms, šokių 
vakaras praėjo gerai ir atnešė 
truputį-pelno. 1966 m. pavasarį 
įgula padidėjo nauju, iš. Aus-

Pirmais metais geresnės 
veiklos nepavyko išvystyti, 
ir asmeniniu reikalu snaudžia- 

mi pasitraukė, trys steigėjai. Jų 
vietą užpildė 1964 m. rudenį Įs
toję nauji nariai: R. Kunstma
nas. V. Rupinskas, A. Trinkū
nas ir J. šalčiūnas. Veiklos nuo
taiką labai pakėlė Įgulos narių 
ir Lituanicos tunto lėšomis 1965 
m. pavasarį nupirktas, atremon
tuotas ir į uostą nuleistas “Light
ning’’ klasės burlaivis “Vėtra”. 
Įgulos vadu 1965 m. perinkus v. 
s. B. Gurėną, buriavimo instruk
torių pareigas ėjo j. s. Br. Juo
delis ir v. v. dr. Jurgis Anysas. 
Įgula pasirinko “Prezidento 
Smetonos” vardų.

1965 m. sezonas
Chicagos uostuose negavus 

burlaiviui laikyti buojos, teko 
“Vėtrą” perkelti į už 60 mylių 
esantį Michigan City uostą. Toks 
nuotolis sunkino buriavimo prak
tikos atlikimų Įgulos nariams ir 
instruktoriams. Rugpiūčio mėn. 
pjadžioje buvo gautas prane
šimas iš Chicagos Grant Par
ko uosto, kad paskirta buoja 
“Vėtrai” laikyti. Tuo pačiu me
tu du jūrų skautų mecenatai: 
Vladas Sinkus ir Kazys Račiū
nas jūrų budžių įgulai padova
nojo “Star” klasės jachtų su 
priekaba ir valtele. Paskubomis 
atlikus remontų, jachta buvo nu
leista į Michigano ežerą ir lai
koma Grant Parko uoste.

Iškilmingas jachtos krikštas 
įvyko 1965 m. rugpiūčio 8 d., su 
krikšto tėvais ps. Zita Dudėnie-

Jau galima įsigyti muziko. Juozo Strolios knygųLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
Lai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygų galiiųa. gauti. N’aujjenų Administracijoje arba 
pasiunėiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

1739 So. HALŠTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Į PIETUS IR APENT į ŠIAURĘ
Miami trūksta šilto lietuviško židinio
(Tęsinys) t

Miami šiandien jau milijnni- 
*nis miestas ir mūšy tautiečių į 
pačiame mieste ir plačiuose jo Į 
priemiesčiuose butų galima daug Į 
priskaityti, jei jie čia turėtų! 
jaukią patrauklią, šiltą lietuviš
ką vietą, kur būtų miela malo
nu susirinkti ir susiskaičiuoti. 
Deja, pačių lietuvių pasistaty
tas Miami Lietuvių Piliečių klu
bas šiandien nieko nenustotų, jei 
tą žodį Lithuanian visai iš pa
vadinimo išimtų. Sako, dabarti
nis pirmininkas buvęs ir tebesąs 
geras žmogus lietuvis, bet išrink
tas tokiai pareigų rutinai, ko
kią nustato nutautėjusių narių 
bobelių dauguma, jis nebesiryž- 
ta tos rutinos keisti...

Gamtos vešlumu ir oro tem
peratūra Miami žymiai skiriasi 
nuo St. Peresburgo, bet ir čia 
žmonės besiskundžią “šalta žie
ma” ir metai iš metų dažniau ir 
toliau siekiančiais šalčiais. Net 
A. P. Kaulakis, čikagiečiams ge
rai tebeatsimenamas šaunus 
bridžportietis, kurs jau 23 me
tai gyvena prie pat Coral Gables 
savo didžiuliuose, kelių akrų tro- 
pikiniuose soduose, parodė šal
nų šią žiemą apkandžiotus ba
nanų ir papajų lapus... Kaula
kis, šioje prieš nepilną gentkartę 
buvusioje mongrovų džunglėje 
bėra likęs paskutinis lietuvis 
stambus žemvaldis! Netoli jo 
buvęs kitas čikagiškis Mockus, 
turėjęs dešimtį akrų plotą ir pra
dėjęs statytis iš nieko, praturtė
jo, mirė, o jo palikuonys buvu
sių egzotiškų paliepių vietoje iš
sistatė ištaigingas rezidencijas. 
Sako, vieną paliepę paliko kaip 
muziejų — parodyti, kaip jų tė
vų tėvas gyveno.

Tiesa, kitapus Į Key West ve
dančio Al plento, Coral Gables 
pusėje, p. Kaulakis turi šimpa-Į
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šitas knygas galite fsigyti “Naujienų” ofise arba gauti
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viršeliais $2.00, kietais ,_________ _____
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.________ „
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl............... ........
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ........... ......
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
18. Kip-’s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. _________________________________ x__
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. ___________ __ ________ ___ ________
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl..............
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ___

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H ty 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. __________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl....... ..........
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ___________________ ________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl......... ... .......... $2.00
8- Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. .......... . ......... ........

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ___________________________ _ .. _

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _____________ _
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

tingus kaimynus Dr. Thomas-Ta- 
mošaitį su žmona.

Iš kitos Miami,pusės, šiaurė
je, prie Worth ežero — Lake 
Worth ir Atlanto pakraštyje 
prie Juno Beach girdėti lietu
viai pradeda naujai kurtis. Pir
mojoje vietoje esąs įsikūręs A. Į 
H. Augūnas, antroje p. Toni
kai įsigiję 14 kambarių motelį, į 
tačiau jų nebuvo įmanoma pa
siekti, tad su savo Bostono lai-! 
kų jaunystės draugu, Vincu Yan. i 
kum, dabar su jauna žmona Ed- j 
vigą įsikūrusiu Miami šiaurėj, 
pasukome amerikiečio multimili-' 
jonieriaus, International Har- į 
vester žemės ūkio mašinų kom-! 
panijos steigėjo James Deerin- 
go išstatytos, šiandien 17.5 mi
lijonų dolerių vertinamos Rene
sanso stiliaus 72 kambarių su 
pasakingais sodais, fontanais ir 
antikinių didžiavyrių skulptū
romis vilos — Villa Vizcaya pa
matyti.

Išlaidinga našta ta 
milijonierių dovana

Apie tą liuksuso ir ištaigų vie
tą, kurią savininkas Deering pa
dovanojo Miami užmiesčiui, 
Dade apskričiui, kaip viešą vi
siems žmonėms lankytiną nuosa
vybę — parką, būtų galima daug 
parašyti, tačiau šį kartą užteks! 
painformuoti, kad James Deer
ing Miami pietiniame užmiesty
je, Atlanto pajūryje, 1912 me
tais nusipirkęs 180 akrų plotą 
pradėjo statyti savo svajonių 
pilį, kuriai- pastatyti 5,000 arti- 
zanų (įvairių sričių statybos 
amatininkų) ir darbininkų dirbo 
per 5 metus.

Norint laiką gaišti šiuose eli- 
ziejiniuose soduose ir rūmuose 
beregint iškyla eilė socialinių ir 
moralinių klausimų, pavyzdžiui, 
kodėl gamintojas gali už savo 
gaminius lupti iš vartotojų ke-

Sekmadieni, kovo 15 dieną 3 vai. šv. Kryžiaus bažnyčioje “Dainava” rengia religinės muzikos kon
certą. Paveiksle matomas “Dainavos ’ choras,diriguojamas Petro Armorw, repeticijų metu.

ILGAS “DAINAVOS” KELIAS
“Dainavos” meno ansamblis tarpe ir giedrindamas treinti- 

šiemct švenčia 25 metų sukak- nių stovyklose savųjų nuotai- 
tį. Ta proga kovo 15 d. jis ren- kas.
gi a šv. Kryžiaus bažnyčioje! Nuo 1949 metų ansambliui 
religinės muzikos koncertą, o vadovauti pradėjo muzikas 
ateinančiais metais rengiasi j Stepas Sodeika, padedamas 
pastatyti A. Kairio ir B. Bud-!Gasparo Veličkos. Tautiniams
riūno operetės premjerą.

“Dainava” įsisteigė Hanau,
Vokietijoje. Tas miestas gar
sus kaip garsių pasakų kūrėjų 
— Brolių Grimų gimtinė. Pir
mieji lietuvių meno ansamb
lio steigimo reikalus ėmė ju
dinti: Vladas Adomavičius, 
Jonas žemaitis ir Stefanija 
Radzevičiūtė. įsteigus daini
ninkų ir šokėjų kolektyvą bu
vo pakviesti pirmieji meno va
dovai: muzikas Bronius Jonu
šas ir šokiams — L. Valiukaitė. 
Pirmasis ansamblio pirminin
kas buvo Edv. Daniliūnas.

“Dainavos” krikštynos Įvy
ko 1946 m. birželio 9 d. Vokie
tijoje per penkeris metus 
“Dainava” surengė apie 20 re
liginių koncertų, pastatė 7 vei
kalus ir davė 143 koncertus. 
Ansamblis apkeliavo virš 8,000 
mylių, garsindamas lietuvių 
dainas ir šokius svetimtaučių 

leriopą kailį ir nebežinodamas, apleisdamas šią tiek žmonių pra- 
kas su prisiluptais milijonais da- kaito kaštavusį žemės rojų.
ryti, niekam nereikalingas bran-; Bet, visa tai palikę, vyksta- 
gias pilis statyti? Gerai, kad jis ■ me pamatyti paminklo, kuri pa
tą iš Amerikos farmerių už l statė vienui vienas žmogus pats 
jiems brangiai parduotas žemės j vieno savo jėgomis ir ištekliais, 
ūkio mašinas pasistatytą multi- j niekam cento nenusuko, o pasta- 
milijonierišką fantaziją paliko tė amžiną paminklą, kurs šian- 
kaip savo paminklą vieno did- dien plačiąją Ameriką pradeda
miesčio Miami' priemiesčiui. Bet 
ar visas tas lošimas yra vertas 
sudeginamų žvakių ? Lankant 
Villa Vizcaya žmonių matėsi vos 
vienas kitas, o kiek jai išlaikyti 
reikia personalo? Nepaisant tos 
vilos parkuose baltuojančių an
tikinių stovylų galūnės jau be- 
juoduojančios, kai kurių grai
kų ir romėnu dievu, dievaičiu ir 
filosofų net nosys jau atkritu-; 
sioš. Dulkė esi, dulke pavirsi — 
tai tik toks Įspūdis, kokį išsineši 

šokiams /vadovavo be Liudos 
Valiukaitės dar: St. Radzevi
čiūtė, J. Žygas, P. Giedrienė, 
A. Valeišaitė, L. Grigaliūnaitė,
Irena Sprindienė.

Prasidėjus emigracijai į
Ameriką ansambliui grėsė iš-
irimas. Daug pastangų padėjo 
dr. Gylys ir Albinas Dzirvonas, 
kad dainaviečiai apsigyventų 
vienoje vietoje — Čikagoje. 
Perkeltas čia buvo ir muzikas 
Stepas Sodeika.

Amerikoje vėl prasidėjo an
samblio darbas: koncertu, mi
nėjimų, gastrolių, dainų šven
čių programos, naujų muzikos 
veikalų pastatymai, kaip Ve
ličkos “Nemunas žydi”, M. Pet- 
rausko “šienapiūtė” dr kt. 
'“Dainava koncertavo Ameri
koje ir Kanadoje. Dalyvių dar- 
Ibo valandų niekas nė neban
dys suskaičiuoti. Visas darbas 
skirtas lietuviškos dainos la
bui, jos muzikos garbei.

labiau stebinti negu Deeringo 
vila Vizcaya. Su Vincu Yankum 
ir Alfonsu Kaulakiu vykstame 
pamatyti mūsų lietuvių pusbro
lio latvio imigranto Edvardo 
Leedskalninšo paslaptingosios 
koralų pilies (Coral Castle) vi
sai netoli nuo Villa Vizcaya, prie 
pat kelio Į Key West. Išieškoki
te visus žemėlapius — James 
Deeringo Villa Vizcaya nerasi
te, o Edvardo Leedskalninšo Co
ral Castle visuose žemėlapiuose 
aiškiai atžymėta! (b. d.)

Ansamblio pastatymams tal
kininkavo visa eilė dailininkų, 
aktorių. Sunkiausią naštą ne- 

,šė “Dainavos” valdybos, jų 
pirmininkai: E. Daniliūnas, J. 
Rinkūnas, V. Rukuiža, A. Dzir
vonas, J. Pasiukas, A. Ališaus- 

jkas. Kiti valdybų nariai: E. 
Slavinskas, 3. Mačiukevičius, 
I. Pieštukaitė, L. Traika, A. 
Smilga ir daug, daug kitų.

Tik muzikos istorikai galės 
pilnai įvertinti šio muzikos an
samblio darbus per praėjusius 
25-ris metus. Ansamblio atei
tis priklausys nuo to, kiek jo 
darbais domėsis mūsų lietu
viškas jaunimas, kiek jų norės 
lankyti ilgas, varginančias re
peticijas, atsisakant televizijų 
ir kitų pramogų, šiais jubilie
jiniais metais ansambliui va- I u
dovauja atsidavęs „muzikas 
Petras Armonas. Jam ir an
samblio vadovams bei nariams 
— daug ištvermės ir ilgiausių 
metų. A. P.

ROCKFORD, ILL
Į Pusryčiai Lietuvių Klubo naudai

Lietuvių organizacijos Rock- 
forde šiandien "žino ir Įvertina, 
kad turi šiltą, jaukią užuovėją 
savo Lietuvių Klube. Ten vyks- 

j ta A. L. B-nės susirinkimai, ten 
j duodamos patalpos ’lituanistinei, 
j mokyklai, Amerikos Lietuvių 
Tarybos susiriųkimams, Balfo 
85 skyriui, Lietuvių Vyrų cho
ro pasitarimams bei repetici- į 
joms. Lietuvių Klubas nė iš 
vienų jų nereikalauja jokio at- Į 
lyginimo.

AL B-nės šampano balius Įvy
ko ir praėjo su geriausiomis pa
sekmėmis. Klubas iš jos už di
džiąją salę nieko neėmė.

Vasario 16 minėjimas pavy
ko gerai. Salės nuomos S75 kai
ną Klubo direktoriai paaukojo 
kaip šio klubo auką Lietuvos! 
laisvės reikalui. Taigi, kaip lie
tuvių patarlė sako, ranka ranką 
mazgoja. Užtat AL Bendruome
nės apyl. Klubo naudai rengia 
pusryčius, kurie Įvyks sekma
dienį, kovo 22 d. nuo 8 iki 11

MADISON HEIGHTS, MICH:
Netekome gero žmogaus

š. m. vasario 9 dieną Mėrcy 
Hospital, Detroite, mirė Jurgis 
Bildaitis. Jis gimė 1901 metais 
Bostone, Mass. Dar mažą tėvai 
parsivežė į Lietuvą. Jurgis už
augo žvyrių kaime, Raseinių ap
skrity, darbščių ūkininkų šeimo
je. Tėvui senstant Jurgis per
ėmė iš jo ūkį ir vedė darbščią 
mergaitę levą Brožaitytę. Prie 
jo ūkio uošvis pridėjo dar Šiek 
tiek žemės. Būdami abu darbš
tūs ir krapštus, Bildaičiai įsigi
jo {varias ūkio mašinas ir išsta
tė savo ūkį į vieną iš pavyzdin- 
gesnių ūkių visoj apylinkėj. 1940 
metais po nelabos Stalino-Hit- 
lerio sutarties sovietams užė
mus Lietuvą, Jurgis matė, kad 
ilgų metų sunkaus darbo vai
siais neteks naudotis. Pradžioj, 
1941 metų Jurgis su šeima pa
likę viską emigravo į Vokietiją 
ir apsistojo Pomeranijoje. Ten 
dirbo įvairius darbus.

Raudonajai lavai liejantis to
lyn į vakarus, Jurgis ir vėl pali
kęs viską su žmona ir mažais 
vaikais traukėsi tolyn nuo to 
siaubo į vakarus ir apsistojo Ba
varijoj. Iš ten kaip gimęs Ame
rikoje, giminėms padedant 1950 
metais atvažiavo i Sovienytas 
Valstijas ir apsigyveno Detroi
te. Čia dirbo Įvairius darbus. Per 
didelį darbštumą ir taupumą įsi
gijo Detroite kelis namus.

Prieš tris metus žmonai pra
dėjus sirguliuoti, nusipirko gra
žius namelius Detroito priemies
ty Madison Heigths, kur tikėjo
si ramiai ir gražiai praleisti 
senatvę. Matydamas, kad svei
kata silpnėja ir amžius jau ne
ilgas, praeitą metą padarė testa
mentą. ir daktarams patariant 
sausio pabaigoj buvo nuvežtas 
į Mercy ligoninę, Detroite. Ten 
vasario 9 dieną užmerkė akis.

Vasario 12 dieną iš W. Sulivan 
and Son Royal Oake Funeral 
Home giminių, draugų ir pa
žįstamu nulydėtas amžinam po

vai. ryto. Pusryčiai suaugusiem 
vienas doleris, vaikams 50 cen
tų.

Keps kumpi ar lašinukus su 
kiaušiniais, kavos bus kiek kas 
norės. Taigi, skaniai ir pigiai 
pavalgyti kviečiami visų orga
nizacijų nariai dalyvauti ir dar 
kartą Įrodyti, kad pas mus vieš
patauja vieningumas, draugiš
kumas ir nuoširdumas 'dirbti iš 
vieno.

žinoma, pusryčių maloniai bus 
priimti ir visiškai pašaliniai 
žmonės bei kitataučiai, žvalgas,

j GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
L Rinkinys lietuvišku liaudies 

yra šios dainos ir gaidos:
1. Tegu giria šlamščia, 

ūžia, tra-ta-ta
2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padisparras
6. Vengerka
7. Klumpakojis
šis gaidy rinkinys kainuoja

Viso pasaulio žydų 
protestas Sovietams

Pasaulio žydų kongreso pir
mininkas Genevoįe, Šveicari
joje, Dr. Nahun Goldmann ap
skundė Sovietų valdžią, kad 
ji trijų milijonų žydų, gyve
nančių Sovietų Sąjungoje, tar
pe varo “atkaklią” prieš izra- 
eliską kampaniją. Sovietą 
valdžia sąmoningai melagin
gai informuojanti savo žydų 
kilmės piliečius, kad išgautų 
iš jų priešizraelitiškus pareiš
kimus ir* atgrasintų nilb emi
gracijos.

Goldmann ataka yra susieta 
su Maskvos spaudos konferen
cija. kurioje 31 sovietų žydų 
pasmerkė Izraelį, lygindami 
jo veikla su Hitlerio veikla ir 
išreikšdami lojalumą bei išti
kimybę sovietų politikai.

Italijoj, Vai Gardena gyventojai daug Šimtmečiu garsėjo kaip dievdirbiai. Jie gauna užsakymus 
iš viso pasaulio bažnyčią. Paveiksle matomas skulptorius baigia naują krucifiksą.

I f

SKAITYK PATS Ln rAr.AviINk 
KITUS SKAITYT l 

N A U J 1 C N S

Oregono universiteto studentė, nors 
susilaužiusi beslidinėdama koją, atėjo 
paremti savo mokyklos komandos^ 

krepšinio rungtynėse.

dainelių ir šokiy, 16 psl. Rinkinyje

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarė!}

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. Čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego 

tik $1.00.

Šiuos gaidy ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiy- 
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

-•

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — 84.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kiL

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.
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Leidinys 20-čiui

tė jubiliejus, minėjo sukaktis...
I Reprezentaciniai momentai: pro-j
• gramas geležinkeliečių
amerikiečių skauč

LEIDŽIA LIETUVIŲ S KA LITŲ SĄJ 
REDAGUOJA SKTN.
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e jūrų budžio įžodį duo- 
v. Arūnui Petrauskui, 

r sėjo 25 d. budžių Į išvykstančiam studijuoti į New 
mrengė Chicagoje pirmą- ■ Mexico. Nauju įgulos nariu įs- 
lutiškų žaidimų varžybų; tojo kandidatas L. Kupcikevi- 

Bučo darže Willow j čius.
| Springs, su “Tauro Rago” orkes-! Rudenį, spalio 1 d. įgula vėl 
tro muzika ir smagiu laužu, da-! suruošė visų Chicagos tuntų vie- 

| lyvaująnt visų trijų Chicagos netams skautiškų žaidimų var- 
1 tuntų vienetams. Pirmasis ban- i žybų šventę Bučo darže, kuri 
dymas sulaukė daug gerų atsi-1

Į liepimų.

1967-ji metai
N 1 C'”-

* 7* ' i "

-v Jonas, Ričardas ir Edvardas, davę įžodį ir ga ę p r r 
pėdos minė. nio d.<

BEBRAI 
kaklaraištį $iy mėty Klai- 

M. Jakaičio nuotr.

K-
i

B
e

I LIETUVIŠKŲ DIRBINIŲ PARODA LOS ANGELES MIESTE
Prie stale darbininkės: ps. A. Avižjenytė, s. I. Vilkienė ir 

ps. V. Radvenienė.

ios Angeles mieste buvo suruošta

43 žvakučių paradas — ryšiui su 
viso pasaulio skautėmis

Sutapo, kad "asaulio skautų Įkūrėjas Ban$en Powell (m. 1943 
m.) ir jo žmona (dabartinė Pasaulio Skaučių šefė) yra gimę! 
\asario 22 d. Ta įdomų gimtadienį pasaulio skautės yra pasirin
kusios Draugiškumo ir Mąstymo Dienai, kuri jau keliasdešimt 
metų yra visų skaučių švenčiama.

Los Angeles “Palangos” tun- į 
t o skautės šią dieną paminėjo ne 
tik tunto iškilmingoje sueigoje, j 
bet paruošė Įspūdingą gintaro ir j 
tautodailės pared.

Parodoje buvo 
i* ,OCU eksponatų, 
te.nto vadovių ir

veikslą:

t č j e
estu

išstatyta arti 
paskolintų iš 
tėvu. įvairūs 

puošmenys, pa-
irožiniai ir tau- 

ičs raštais margi audiniai 
gino akį ir stebino savo gro- 
ne tik lietuvius, bet ir šven- 

dalyvavusius amerikiečių. 
. užrainiečių ir vengrų skau-

praėjo su dideliu pasisekimu.

1968 metams
įgulos vadu buvo perrinktas 

Nauju įgulos vadu 1967 me-1 v. v. R. Kunstmanas.
tams buvo išrinktas v. v. R. Užbaigiant LSB jūrų skautų 
Kunstmanas. 1967 m. Kaziuko šakos 45 m. jubiliejų ir kartu 
mugėje įgula aktyviai dirbo, pel- paminint Klaipėdos atvadavimo 
ningai prąvesdama “Lituanicos” 
tunto loteriją. LSB Jūrų skau
tų šakos 45 m. veiklos jubiliejus 
buvo paminėtas kartu su jūrų 
skautais-tėmis 1967.IIL12 Jau
nimo centre, kartu su LSB va
dovybe ir svečiais. Įgulos suei
gos žiemos metu vyko kartą į 
mėnesį.

1987 m. pavasarį, atlikus re
montą, “Perkūnas” VI.ll. vėl 
buvo nuleistas į Grant Parko

45 m. sukaktį, įgulos narių pa
stangomis buvo suruoštas iškil
mingas minėjimas — viso “Li- 
tuanicos” tunto sueiga 1968.1.14 
d. Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje, prelegentu pakviečiant dr. 
Jurgį Anysą, dalyvaujant Liet. 
Bendruomenės valdybai.

(šešerių metų apžvalgos pa
baiga — kitame “Mūsų Skauti- 
jos” numeryje . Red.).

B. Banga

bes, stovyklavietės statybos dar

j e taip pat telpa Aušros Vaniį 
kūrimosi prisiminimai, tunto va
dovių puslapis, o taip pat trum
pos atskirų draugovių ir būre
lių veiklos apžvalgos.

no” ir “Vėtros” burlaiviais bu

Kita skautiškos veiklos pynė: 
choras, taut, šokių grupės, įžo- 

—Praeitis yra didžioji mo-; sporto šventės linksmy- 
kyklaateities gyvenimui, - šiais stoVyklavietėS statybos dar- 
žodžiais Aušros Nartų kapelio- bymetė, tėįai-rėmėjai. Leidiny-

CLEVELAND^

p

1965 m. sezonas

Iškilmingas jachtos krikštas
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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If .they’re lost, stolen, or

Virtuvėje ir salėje darbavosi: 
s. D. Venclauskaitė, pš. A. Pa-

»

IŠ AKADEMINIŲ SKAUČIŲ ĮSPALVINIMO
M. Gruzdytė, ASD skautė kandidatė, davusi įžodį, gauna tikrosios 

narės spalvas — juostelę. Užriša fil. dr. G. Matienė.
V. Bacevičiaus nuotr.

I v

vyr. skautės — Z. 
Smolskienė ir Z. čerkienė, p. K. 
ir A. Paliuliai, ps. B. Maurutis,

L Pakalnis ir s. v. V. Smols-
Nuoširdus skautiškas ačiū!
D. Venclauskaitei, kuri pa

aukojo pietums maisto produk
tus, ir par. klebonui kun. Vii-; koma Grant Parko uoste, 
čiauskui, nemokamai leidusiam j j 
naudotis sale. Gauta per 300. įvyko 1955 rugpjūčio 8 d., su 
dol. gryno pelno. R. P. krikšto tėvais ps. Zita Dudėnie-

AUŠROS VARTŲTUNTAS
nas ps. J. Boreyičius, SJ, pasvei
kina seses leidinio pirmuose pus
lapiuose. Gi jie mirga puikia 
skautiška mokykla. Iš praeities 
nuotraukų, raportažų ir statisti
kos patiriame, kaip kruopščiai 
jos ruošdavosi Kaziuko mugėms, 
i kurias Įsijungdavo ne tik se
sės, bet ir didžiulė tėvų talka; 
aplankome dvidešimt tris sto
vyklas, kuriose virš 1,500 auš- 
riečių žaidė, lankė kursus, šven-

Leidinio redakcinė komisija: 
ps. S. Damijonaitienė, v. si. A. 
Kaminskienė ir ps. J. Mikutai- 
tienė. Iliustravo vyr. skautės 
•Jūratė Eidukaitė ir Gražina Ma
leckaitė.

ė ir VI. Sinkum, jachta pava
giant “Perkūno0 vardu. 1965 

parodoje, vasarą iki sezono galo “Perkū- 
lų vadovėms,

derliaus šventėje, gėlių parodo-j vo išburiuota 166 valandos, juos
se, pas seses laives ir daug kur vedant v. v. dr. J. Anysui ir j. s. 
kitur. Į Jr. Juodeliui.

Prieš sezono uždarymą ant 
“Perkūno” jachtos buvo pra
vestas pirmasis įgulos budžių 
įžodis spalio 6 d., kurį davė j. 
s. Br. Juodelis, ps. V. Rupins- 
kas, R. Kunstmanas, J. Balčiū
nas ir A. Trinkūnas. Buriavimo 
sezonas buvo užbaigtas spalio 10 
d. iškeliant. “Perkūną” iš uos-

Jau galimą įsigyti muziko Juozo Stroiios knygą

BSA draugininkas žodžiu svei
kino skautes. Savoms ir vieš
nioms skautėms dalyvaujant, 
įstūdingaibuvo uždegtos 48 žva
kutės — pabrėžiant pasaulio 
skaučių ryšį su lygia greta įvar
dinamos! skaučių sąjungom.

Tautinių šokių ir dainų pro
gramą scenoje ir publikoje at
liko lietuvaitės, ukrainietės ir 
vengrės.

Gaila, kad ši įspūdinga šventė 
nebuvo išnaudota pakviečiant 
vietos amerikiečių spaudos fo
tografus ar ją parodant amrei- 
kiečių visuomenei labiau priei-

Amerikieeių skaučių centras ■ narnose patalpose.
š’a proga atsiuntė draugišką ■ šventės proga buvo išleistas 
sveikinimą Los Angeles lietu- j gražus leidinėlis “Gintaras — 
viams skautam dalyvavęs I Lietuvos auksas”. (Ig)

1966-ji metai

Nauju budžių įgulos vadu 
1966 m. buvo išrinktas ps. V. Ru- 
pinskas, einąs ir LSB Jūrų Skau
tų Skyriaus ved. pavad. parei
gas.

. 1966 m. sausio 29 d. įgula 
suruošė skautiškus šokius Jau
nimo Centro patalpose visų tun
tų skautams ir skautėms, šokių 
vakaras praėjo gerai ir atnešė 

; truputį pelno. 1966 m. pavasarį 
Įgula padidėjo nauju, iš Aus-

' 1/6 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
' Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galinga. gauti. Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiani Money Orderį arba čekį tokiu adresu.
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puošdami kalendorių

LOS ANGELES PARODOJEANTRASIS STALAS

su darbininkėm ps. L. Vilimiene ir s. A: činikiene.

IR VĖLNUPLAUKIA. R

Even the seventh, or eighth, 
or ninth Savings Bond will 
be as welcome as the first. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice girt. 
Especially for a wedding. 
And in a few years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cash izx 
their wedding Bonds. 
Matured and filled with 
interest.
It’ll be like found money. 
What’s more, in a few years 
there might be a couple 
of kids.
A few more expenses. 
Who ever heard ofsone 
found money not being put 
to good use?
So you see, even if your 
Bond is the umpteenth one 
they get, they 
can use it . V 
A lot better V, 
than three jįi 
chafing :.&%■ 
dishes.

.■’-S'

ĄŽUOLYNO
STOVYKLAVIETEI -
VIRTINIU PIETŪS

v.

J. Adomaitis

/ tlant i i ujono “Ąžuolyno” 
> xovylavietei paremti sausio 25 
v. s. Danutė^ Venclauskaitės su
ruošti “kaldūnų pietūs” Water
curio lietuviškai visuomenei pra- 

me pasisekimo ženk- 
os šv. Juozapo parapi- 1 
isipildė svečių. Pietų

metu. ps. Martyno Perkaus rū- 
re<iu. g;rdėjosi skautiškų dai-1 

m rika. Svečiai taip pat pa- 
r ii statutas nuotraukas iš

Po

Pirmais metais geresnės 
veiklos nepavyko išvystyti, 

ir asmeninių reikalų spaudžia
mi pasitraukė: trys steigėjai. Jų 

I vietą užpildė 1964 m. rudenį Įs
toję nauji nariai: R. Kunstma
nas. V. Rupinskas, A. Trinkū
nas ir J. šalčiūnas. Veiklos nuo- 

; taiką labai pakėlė įgulos narių 
i ir Lituanicos tunto lėšomis 1965 
i m. pavasari nupirktas, atremon-

žvilgsnis atgal, nuplaukus ii-1 tuotas ir Į uostą nuleistas “Light- 
gesnį kelio galą, dar labiau su- j ning” klasės burlaivis “Vėtra”, 
keija norą toliau plaukti ir su-iĮg-uĮ0S vac[u 19^5 m. perinkus v. 
teikia naujo entuziazmo. ; s p Gurėną, buriavimo instruk-

Atgaivinant LSB jūrų skau-!^°r^l pareigas ėjo j; s. Br. Juo- 
tų šakos veiklą Chicagoje, 1964j !r v- v- dr. Jurgis Anysas.
m. vasario mėn. paibaigoje bu- !&ula pasirinko “Prezidento 
vo sušaukta steigiamoji jūrų Smetonos vardą.
budžių bei kandidatų sueiga. Su- j 
eigoje dalyvavo j. s. Br. Juode-j 
lis. jūrų budys v. s. Br. Gurėnas, Chicagos uostuose negavus 
ps. E. Zabarskas, v. v. K. Ja-Į burlaiviui laikyti buojos, teko 
sinskas, v. v. K. Miliūnas ir R.; perKelti į už 60 mylių
Vėžys. Nutarus steigti jūrų bu- j ^atitį Michigan City uostą. Toks 
džių Įgulą, pirmuoju vadu buvo; nu°tolis sunkino buriavimo prak- 
išrinktas v. s. Br. Gurėnaš. ■ ^Kos atlikimą įgulos nariams ir

I vykstančių darbų stovyklavietė-
■ je tei praėjusių stovyklų. Nuo
traukų rinkinyje matėsi a. a.

i vysk. P. Brazys šventinant sto- 
j vykią 1966 m., kertinio akmens!
šventinimas numatytoj koply-l 
čios vietoj, taip pat garbingi sve-

! čia: — min. V. Sidzikauskas, tuo iiuiienė5 p. p. žiugždienė, šid- 
. metu Brolijos VS j. v. s. B. Juo- iQ-,ą’-;oriAI Id UoJMCllC.
delis ir kiti.

rietu metu Waterbury Mote
rų Klubo vardu buvo Įteikta do
vana — knyga anglų kalba “700 
Metų Lietuvai” — mielam skau
tų bičiuliui J. Adomaičiui, ku
ris yra Waterburio liet, radijo 
valandėlės vedėjas. Paminėtina, 
kad skautiškos veiklos skelbi
mai per šią valandėlę perduoda-

i tikos atlikimą įgulos nariams ir 
Į instruktoriams. Rugpiūčio mėn. 
i pradžioje buvo gautas prane
šimas iš Chicagos Grant Par
ko uosto, kad paskirta buoja 
“Vėtrai” laikyti. Tuo pačiu me
tu du jūrų skautų mecenatai: 
Vladas Sinku^ ir Kazys Račiū
nas jūrų budžių įgulai padova
nojo “Star” klasės jachtą su 
priekaba ir valtele. Paskubomis 
atlikus remontą, jachta buvo nu
leista Į Michigan© ežerą ir lai-

•r

1

*



J. PR.J PIETUS IR APENT I ŠIAURĘ
Miami trūksta šilto lietuviško židinio
(Tęsinys)

Miami šiandien jau milijoni-j 
*nis miestas ir mūsų tautiečių | 
pačiame mieste ir plačiuose jo ■ 
priemiesčiuose būtų galima daug 
priskaityti, jei jie čia turėtų 
jaukią patrauklią, šiltą lietuviš-! 
ką vietą, kur būtų miela malo-1 
nu susirinkti ir susiskaičiuoti. 
Deja, pačių lietuvių pasistaty
tas Miami Lietuvių Piliečių klu
bas šiandien nieko nenustotų, jei 
tą žodį Lithuanian visai iš pa
vadinimo išimtų. Sako, dabarti
nis pirmininkas buvęs ir tebesąs 
geras žmogus lietuvis, bet išrink
tas tokiai pareigų rutinai, ko
kią nustato nutautėjusių narių 
bobelių dauguma, jis nebesiryž- 
ta tos rutinos keisti...

Gamtos vešlumu ir oro tem
peratūra Miami žymiai skiriasi 
nuo St. Peresburgo, bet ir čia 
žmonės besiskundžią “šalta žie
ma” ir metai iš metu dažniau ir 
toliau siekiančiais šalčiais. Net 
A. P. Kaulakis, čikagiečiams ge
rai tebeatsimenamas šaunus 
bridžportietis, kurs jau 23 me
tai gyvena prie pat Coral Gables 
savo didžiuliuose, kelių akrų tro- 
pikiniuose soduose, parodė šal
nų šią žiemą apkandžiotus ba
nanų ir papajų lapus... Kaula
kis, šioje prieš nepilną gentkartę 
buvusioje mongrovų džunglėje 
bėra likęs paskutinis lietuvis 
stambus žemvaldis! Netoli jo 
buvęs kitas čikagiškis Mockus, 
turėjęs dešimtį akrų plotą ir pra
dėjęs statytis iš nieko, praturtė
jo, mirė, o jo palikuonys buvu
sių egzotiškų paliepių vietoje iš
sistatė ištaigingas rezidencijas. 
Sako, vieną paliepę paliko kaip 
muziejų —. parodyti, kaip jų tė
vų tėvas gyveno.

Tiesa, kitapus į Key West ve
dančio Al plento, Coral Gables 
pusėje, p. Kaulakis turi šimpa-Į

Is kitos Miami,pusės, šiaurė
je, prie Worth ežero — Lake 
Worth ir Atlanto pakraštyje 
prie Juno Beach girdėti lietu- ■ 
viai pradeda naujai kurtis. Pir
mojoje vietoje esąs įsikūręs A. 
H. Augūnas, antroje p. Tom- 
kai įsigiję 14 kambarių motelį, 
tačiau jų nebuvo įmanoma pa
siekti, tad su savo Bostono lai-' 
kų jaunystės draugu, Vincu Yan- 
kum, dabar su jauna žmona Ed- 
viga įsikūrusiu Miami šiaurėj, Į 
pasukome amerikiečio multimili- * 
jonieriaus, International Har- j 
vester žemės ūkio mašinų kom
panijos steigėjo James Deerin- 
go išstatytos, šiandien 17.5 mi
lijonų dolerių vertinamos Rene
sanso stiliaus 72 kambarių su 
pasakingais sodais, fontanais ir 
antikinių didžiavyrių skulptū
romis vilos — Villa Vizcaya pa
matyti.

Išlaidinga našta ta 
milijonierių dovana

Apie tą liuksuso ir ištaigų vie
tą, kurią savininkas Deering pa
dovanojo Miami užmiesčiui, 
Dade apskričiui, kaip viešą vi
siems žmonėms lankytiną nuosa
vybę — parką, būtų galima daug 
parašyti, tačiau šį kartą užteks! 
painformuoti, kad James Deer
ing Miami pietiniame užmiesty
je, Atlanto pajūryje, 1912 me
tais nusipirkęs 180 akrų plotą 
pradėjo statyti savo svajonių 
pilį, kuriai' pastatyti 5,000 arti- 
zanų (įvairių sričių statybos 
amatininkų) ir darbininkų dirbo 
per 5 metus.

Norint laiką gaišti šiuose eli- 
ziejiniuose soduose ir. rūmuose 
beregint iškyla eilė socialinių ir 
moralinių klausimų, pavyzdžiui, 
kodėl gamintojas gali už savo 
gaminius lupti iš vartotojų kė

ekmadienį, kovo 15 dieną 3 vai. šv. Kryžiaus bažnyčioje “Dainava” rengia religinės muzikos kon
certą. Paveiksle matomas “Dainavos ’ choras,diriguojamas Petro Armono, repeticijų metu.

ILGAS “DAINAVOS” KELIAS
“Dainavos” meno ai 

šiemet švenčia 25 metų sukak-

Ansamblio pastatymams tal
kininkavo visa eilė dailininkų, 

nsamblis tarpe ir giedrindamas tremti- aktorių. Sunkiausią naštą ne- 
■ nių stovyklose savųjų nuotai-’šė

tį. Ta proga kovo 15 d. jis ren- kas.
Nuo 1949 metų

pradėjo
rengiasi j Stepas Sodeika, 

ir B. Bud-'Gasparo Veličkos, 
šokiams /vadovavo 
Valiukaitės dar: 
čiūtė, J. Žygas.

IADISON HEIGHTS, MICH.'I j1
Netekome gero žmogaus

vasario 9 dieną Mėrcy 
Detroite, mirė Jurgis 
Jis gimė IS’Ol metais

j, Mass. Dar mažą tėvai 
lė į Lietuvą. Jurgis už- 
'yrių kaime, Raseinių ap- 

sxriiy, darbščių ūkininkų šeimo
je. Tėvui senstant Jurgis per
ėmė iš jo ūkį ir vedė darbščią 
mergaitę Ievą Brožaitytę. Prie 
jo ūkio uošvis pridėjo dar šiek 
tiek žemės. Būdami abu darbš
tūs ir krapštus, Bildaičiai įsigi- | 
jo įvarias ūkio masinas ir išsta- •

Jpe varo 
etiškų

i nu!
I gir

į žmona le 
jų šeimos

pat liūdi

Kaimyn

gia šv. Kryžiaus bažnyčioje; 
religinės muzikos koncertą, o vadovauti 
ateinančiais metais 
pastatyti A. Kairio 
riūno operetės premjerą.

“Dainava” įsisteigė Hanau, 
Vokietijoje. Tas miestas gar
sus kaip garsių pasakų kūrėjų! 
— Brolių Grimų gimtinė. Pir
mieji lietuvių meno ansamb
lio steigimo reikalus ėmė ju
dinti : Vladas Adomavičius, 
Jonas žemaitis ir Stefanija 
Radzevičiūtė. Įsteigus daini
ninkų ir šokėju kolektyvą bu-j 
vo pakviesti pirmieji meno va-, 
dovai: muzikas Bronius Jonu
šas ir šokiams — L. Valiukaitė. 
Pirmasis ansamblio pirminin
kas buvo Edv. Daniliūnas.

“Dainavos” krikštynos įvy
ko 1946 m. birželio 9 d. Vokie
tijoje per penkeris metus 
“Dainava” surengė apie 20 re
liginių koncertų, pastatė 7 vei
kalus ir davė 143 koncertus. 
Ansamblis apkeliavo virš 8,000 
mylių, garsindamas lietuvių 
dainas ir šokius svetimtaučių

padedainas 
Tautiniams 
be Liudos 

St. Radzevi- 
P. Giedrienė, 

!A. Valeišaitė, L. Grigaliūnaitė, 
Irena Sprindienė.

Prasidėjus emigracij ai į 
Ameriką ansambliui grėsė iš
irimas. Daug pastangų padėjo i 
dr. Gylys ir Albinas Dzirvonas, j 
kad dainaviečiai apsigyventų 
vienoje vietoje — Čikagoje. 
Perkeltas čia buvo ir muzikas 
Stepas Sodeika.

Amerikoje vėl prasidėjo an
samblio darbas: koncertų, mi
nėjimų, gastrolių, dainų šven
čių programos, naujų muzikos 
veikalų pastatymai, kaip Ve
ličkos “Nemunas žydi”, M. Pet
rausko “šienapiūtė” tir kt. 
“Dainava koncertavo Ameri
koje ir Kanadoje. Dalyvių dar
bo valandų niekas nė neban
dys suskaičiuotj. Visas darbas 
skirtas lietuviškos dainos la
bui, jos muzikos garbei.

Dainavos” valdybos, jų 
pirmininkai: E. Daniliūnas, J. 

ansambliui Rinkūnas, V. Rukuiža, A. Dzir- 
muzikas|vonas. J. Paštukas, A. Ališaus-

kas. Kiti valdybų nariai: E. 
Slavinskas, B. Įlaciukevičius, 
I. Pieštukaitė, L. Traika, A. 
Smilga ir daug, daug kitų.

Tik muzikos istorikai galės 
pilnai įvertinti šio muzikos an
samblio darbus per praėjusius 
25-ris metus. Ansamblio atei
tis priklausys nuo to, kiek jo 
darbais domėsis mūsų lietu
viškas jaunimas, kiek jų norės 
lankyti ilgas, varginančias re
peticijas, atsisakant televizijų' 
ir kitų pramogų, šiais jubilie
jiniais metais ansambliui va
dovauja atsidavęs .muzikas 
Petras Armonas. Jam ir an
samblio vadovams bei nariams 
— daug ištvermės ir ilgiausių 
metu. A. P.

4.

te savo ūkį į vieną iš pavyzdin- 
gesnių ūkių visoj apylinkėj. 194Ū 
metais po nelabos Štai i no-Hit
lerio 
mus 
ilgu 
siais 
1941
likę viską emigravo į Vokietiją | 
ir apsistojo Pomeranijoje. Ten Į 
dirbo įvairius darbus.

Raudonajai lavai liejantis to
lyn į vakarus, Jurgis ir vėl pali
kęs viską su žmona ir mažais- 
vaikais traukėsi tolyn nuo to j 
siaubo į vakarus ir apsistojo Ba
varijoj. Iš ten kaip gimęs Ame
rikoje, giminėms padedant 1950 
metais atvažiavo į Sovienytas 
Valstijas ir apsigyveno Detroi
te. Čia dirbo įvairius darbus. Per 
didelį darbštumą ir taupumą įsi
gijo Detroite kelis namus.

Prieš tris metus žmonai pra
dėjus sirguliuoti, nusipirko gra
žius namelius Detroito priemies
ty Madison Heigths, kur tikėjo
si ramiai ir gražiai praleisti 
senatvę. Matydamas, kad svei
kata silpnėja ir amžius jau ne
ilgas, praeitą metą padarė testa
mentą. ir daktarams patariant 
sausio pabaigoj buvo nuvežtas 
į Mercy ligoninę, Detroite. Ten 
vasario 9 dieną užmerkė akis.

Vasario 12 dieną iš W. Sulivan 
and Son Royal Oake Funeral 
Home giminių, draugų ir pa
žįstamų nulydėtas amžinam po-

Viso pasaulio žydų 
protestas Sovietams

I
i Pasaulio žydų kongreso pir- 
j mininkas (icnevoje, Šveicari
joje, Dr. Nahun Goldmann ap

skundė Sovietų valdžia, kad 
[ji trijų milijonų žydų, gyve- 

Sovietų Sąjungoje, tar- 
“atkaklių” prieš izra- 
kampunija. Sovietų 

ii melagin- 
savo žydų 

kad išgautų 
skus pareis- 

nuo emi-

sutarties sovietams ūžė- informuojanti 
Lietuvą, Jurgis matė, kad!^^IHeb piliečius, 
metų sunkaus darbo vai- P* priesizraelit 
neteks naudotis. Pradžioj j kimus ir atgrasintų 
metų Jurgis su šeima pa- kičuos.

Goldmann ataka yra susieta 
su Maskvos spaudos konferen
cija, kurioje 31 sovietų žydų 
pasmerkė Izraelį, lygindami 
jo veiklą su Hitlerio veikla ir 
išreikšdami lojalumą bei išti
kimybę sovietų politikai.
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leriopą kailį ir nebežinodamas, 
kas su prisiluptais milijonais da
ryti, niekam nereikalingas bran
gias pilis statyti? Gerai, kad jis 
tą iš Amerikos farmerių už 
jiems brangiai parduotas žemės 
ūkio mašinas pasistatytą multi- 
milijonierišką fantaziją paliko 
kaip savo paminklą vieno did
miesčio Miami priemiesčiui. Bet 
ar visas tas lošimas yra vertas 
sudeginamų žvakių ? Lankant 
Villa Vizcaya žmonių matėsi vos 
vienas kitas, o kiek jai išlaikyti 
reikia personalo? Nepaisant tos 
vilos parkuose baltuojančių an
tikinių stovylų galūnės jau be- 
juoduojančios, kai kurių grai
kų ir romėnų dievų, dievaičių ir 
filosofų net nosys jau atkritu
sios. Dulkė esi, dulke pavirsi — 
tai tik toks įspūdis, kokį išsineši

apleisdamas šią tiek žmonių pra
kaito kaštavusį žemės rojų.

Bet, visa tai palikę, vyksta
me pamatyti paminklo, kurį pa
statė vienui vienas žmogus pats 
vieno savo jėgomis ir ištekliais, 
niekam cento nenusuko, o pasta
tė amžiną paminklą, kurs šian
dien plačiąją Ameriką, pradeda 
labiau stebinti negu Deeringo 
vila Vizcaya. Su Vincu Yankum 
ir Alfonsu Kaulakiu vykstame 
pamatyti mūsų lietuvių pusbro
lio latvio imigranto Edvardo 
Leedskalninšo paslaptingosios 
koralų pilies (Coral Castle) vi
sai netoli nuo Villa Vizcaya, prie 
pat kelio į Key West. Išieškoki
te visus žemėlapius — James 
Deeringo Villa Vizcaya nerasi
te, o Edvardo Leedskalninšo Co
ral Castle visuose žemėlapiuose pusryčius, kurie įvyks sekma-1 
aiškiai atžymėta! (b. d.) dieni, kovo 22 d. nuo 8 iki 111

ROCKFORD, ILL.
Pusryčiai Lietuvių Klubo naudai

Lietuvių organizacijos Rock- 
forde šiandien žino ir įvertina, 
kad turi šiltą, jaukią užuovėją 
savo Lietuvių Klubė. Ten vyks
ta A. L. B-nės susirinkimai, ten
duodamos patalpos "lituanistinei, nizacijų nariai dalyvauti ir dar 
mokyklai, Amerikos Lietuvių | kartą įrodyti, kad pas mus vieš- 
Tarybos susirinkimams, Balfo Į patauja vieningumas, draugiš-

vai. ryto. Pusryčiai suaugusiem 
vienas doleris, vaikams 50 cen
tų.

Keps kumpį ar lašinukus su 
kiaušiniais, kavos bus kiek kas 
norės. Taigi, skaniai ir pigiai 
pavalgyti kviečiami visų orga-

85 skyriui, Lietuvių Vyrų cho-
ro pasitarimams bei repetici- vieno.

kumas ir nuoširdumas -dirbti iš

joms. Lietuvių Klubas nė iš 
vienų jų nereikalauja jokio at
lyginimo. >

AL B-nės šampano balius įvy
ko ir praėjo su geriausiomis pa
sekmėmis. Klubas iš jos už di
džiąją salę nieko neėmė.

Vasario 16 minėjimas pavy
ko gerai. Salės nuomos S75 kai
ną Klubo direktoriai paaukojo 
kaip šio klubo auką Lietuvos 
laisvės reikalui. Taigi, kaip lie
tuvių patarlė sako, ranka ranką 
mazgoja. Užtat AL Bendruome
nės apyl. Klubo naudai rengia)

žinoma, pusryčių maloniai bus 
priimti ir visiškai 
žmonės bei kitataučiai.

r

t

Italijoj, Vai Gardena gyventojai daug Šimtmečiu g 
iŠ viso pasaulio bažnyčią. Paveiksle matom

Jie gauna užsakymus 
iują krucifiksą.

iH

SKAITYK PA i'S L n rAP.A
KITUS SKAITYTI

N A U . ? 1 S .N A F

Oregono universiteto studentė, nors 
pašaliniai susilaužiusi beslidinėdama koją, atėjo

- qIo-qc i Paremti savo mokyklos komandos^ Žvalgas 1 krepšinio rungtynėse.

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS

L

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Rinkinys lietuvišky liaudies daineliy Ir šokiy, 16 psl. Rinkinyje 
yra 

L

2.
3.

šios dainos ir gaidos:
Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta 
Suktinis 1 
Suktinis II

4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis
šis gaidy rinkinys kainuoja

Aguonėlės 
Vakar vakarėli 
Augin tėvas 
Meilės valsas 
Siuntė mane motinėlė 
Čigonai 
Pelėda

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15. Noriu miego 

tik $1.00.

Šiuos gaidy ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsly- 
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

- -------------

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — S3.50.

ir skaitomas
romanas

404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.
-
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liu klausimą išsiaiškinti, jeigu kardinolas nesikalba su 
sklypų savininkų rinktais atstovais?.

Naujienos vengė kištis Į kazimierinių sklypų savi
ninkų ir katalikų dvasios vadų reikalus. Tiktai paskuti-

NAJJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius nuo
9 vat ryto iki 5 vai, vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Rašo Prel. ]Ladas Tulaba
Jei Lus kudu norės ctpitju- dvasiškiai, pre► testuoja visur,

dinti antrąją pusę dvidešimto Į prieš visa ir vistis. Ką tai reiš-
amžiaus, tai greičiausiai jį pa jkia? Tai reiškia negalavimą ir
vadins protestą laikotarpiu. ! silpnumą. žm<Huja negaluoja.
Kas ir kur neprotestuoja šian j Žmogus pyks ta , jausdamasis
dien? Pro testuojama fabri silpnas.
kuose ir gatvėse. Protestuoja Kokia išvada / Jei protestai
ma universitetuose ir bažny yra negalavimo ir silpnumo
čiose. Protestuoja darbinin paseka, tai jie jnieko gera ne-
kai ir studentai. Protestuoja žada; tai jie yra laikytini ne^
valdininkar ir profesionalai. giamu reiškiu-u; tai jie neku-
Protestuoju pasauliečiai ir ria, bet veikiau ęriauna.

Neapgalvotas patarimas
Gynėme prel. Ladą Tulabą, kai frontininkai be pa

grindo bandė jį nuvertinti, šių metų vas. 18 d. įžanginia
me pareiškėme savo įsitikinimą, kad prel. Tulaba nega
lėjo padaryti tų pareiškimų, kuriuos "Darbininko” ben
dradarbis įdėjo į jo lūpas . Nedėjome ir protestų, ku
riuos tie netikslūs pareiškimai sukėlė. Džiaugėmės taip 
padarę, nes žinome, kad netiesa paremti protestai nieko 
nepataiso.

niu metu, kai votis pradėjo pūliuoti, Naujienos pradėjo 
skelbti vykstančius faktus. Prelatas turėtų žinoti, kad 
maždaug prieš dešimtmetį į Naujienas pradėjo eiti pavie
niai asmenys su skundais apie kazimierinėse kapinėse 
sklypų savininkams daromas skriaudas. Už poros metų 
jau ėjo ne pavieniai, bet jų delegacijos. Tikintieji skun
dėsi kapų trempimu, paminklų daužymu, nepagarba 
įnirusiems ir nesiskaitymu su kapinių palikuonių teisėmis. 
Nei skundų, nei rašinių apie skriaudas nedėjome. Pata
rėme eiti pas kapinių administraciją, parpijų klebonus 
ir į katalikišką spaudą. 1965 metais kazimierinių sklypų 
savininkai, pajutę koks biznis planuojamas padaryti iš 
kazimierinių, parašė peticiją ir pačiose kapinėse surinko

iš prel. Tulabos rašinį, 
nieko bendro neturi su 

; liečia grynai Chicagos

400 parašų. Peticija buvo įteikta arkivyskupijai, bet į 
ją nekreiptas joks dėmesys. 1967 m. buvo sudaryta ka- 
zimierinių kapinių sklypų savininkų draugija savo tei
sėms apsaugoti. Draugija turi 600 nario mokestį mo
kančių narių. Draugijai pritaria apie tūkstantis sklypų 
savininkų, nes toks didelis jų skaičius ateina į draugi
jos šaukiamus susirinkimus. Draugijos atstovai keliais 
atvejais kreipėsi į administratorius ir dvasiškius, skly
pų savininkai bučiavo rankas ir kojas, bet tai negelbė
jo. Buvo vartojamos įvairiausios priemonės sklypų savi
ninkams apmaldinti ir apstatyti, bet niekas nedrįso at
sisėsti ir pokalbiais išspręsti konflikto. Kard. Cody rado 
laiko konferuoti su negrų vadais, galėjo pasiruošti pa
mokslams žydų sinagogose, bet negalėjo surasti pusva
landžio lietuvių sklypų savininkų atstovams priimti.

Klausimo sprendimą pasunkina dar tas faktas, kad 
kuris turėtų

Esame įsitikinę, kad prel. Tulaba gynė ir tebegina 
Lietuvos, lietuvių tautos ir lietuvių katalikų reikalus Va
tikane. Jis nurodo lietuviams daromas skriaudas pačioje I 
Lietuvoje ir turi drąsos pasipriešinti, kai okupantas ban
do naguotą savo leteną tiesti į lietuvių įstaigas ir verty- Į 
bes užsienyje. Esame tikri, kad prel. Tulaba tęs pasiprie- Į 
šimmą prieš įsiveržėlius, kaip tai daro didelė lietuviui 
tautos dauguma.

Praeitą savaitgalį gavome 
kuris mūsų giliausiu įsitikinimu 
Lietuvą pavergusiu okupantu. Ji:
lietuvių katalikų santykius su aukštąja vietos katalikų 
bažnyčios hierarchija. Reikalas eina apie kazimierinių 
kapinių sklypų savininkams padarytą ir tebedaromą 
skriaudą. Straipsnį spausdiname, kad kiekvienas Chica
gos lietuvis galėtų pamatyti prel. Tulabos nuomonę šiuo 
visiems lietuviams rūpimu klausimu. L 
norime nurodyti, kur prelatas klysta, 
rėjęs tikslias informacijas apie šį konfliktą, tai jo pata
rimas konfliktui spręsti būtų buvęs geriau 
■praktiškesnis.

Prelatas pataria šį klausimą aiškinti ramiu, pokal
bių ir išsiaiškinimo keliu, tarytum iki šio meto šis klau
simas nebūtų buvęs prelato patariamu keliu aiškintas. 
Prelatas smerkia sklypų savininkų suruoštus piketavi- 
mus, nors tie piketąvimai buvo ramūs ir tvarkingi. I 
Niekas langų nedaužė, praeivių nekoliojo ir automobilių j 
nedegino. Atvažiavusi policija pasikalbėjo su piketuoto-i, , . . . . x . _" i kad savininkai vra teisus.

Jei prel. Tulaba visapusiškai būtų pastudijavęs ka-

Bet tuo pačiu" metu lietuvių dvasiškių tarpe nėra nei vieno,
Jeigu jis būtų tu--clr4sos-Pasa^yU aukštesnei hierarchijai, 'ką jis šiuo klau- 
“ ą. tai jo pata- s™u jaučia. Jie pripažįsta, kad lietuvių sklypų savinin- 

i apgalvotas ir kams yra padaryta didelė skriauda, bet, kaip toje pasa-

;i

ko j e, nei vienas nedrįsta pakabinti katinui skambučio. 
Širdies gilumoje jis pritaria sklypų savininkų vedamai 
kovai; jie nori, kad savininkams būtų atstatytos teisės, 
bet nei vienas neturi drąsos viešai nuskriaustųjų užtarti. 
Mums nežinomas nei vienas katalikas, kuris nepritartų 

(sklypų savininkų pastangoms atgauti prarastas teises, 
j Nei vienas lietuvis katalikas sklypų savininkų viešai ne- 
! smerkė. To nepadarė, nes širdies gilumoje yra įsitikinę,

jais, pasiteiravo apie jų siekimus, palinkėjo sėkmės ir 
nuvažiavo. Piketuotojai prašė kard. Cody priimti sklypų
savininkų atstovus, išklausyti jų skundus ir atitaisyti, j zimierinių kapinių klausimą, tai jis būtų. pasiūlęs kon- 
jei galima, padarytą lietuviams skriaudą. Kardinolas iki kretų planą šiam klausimui spręsti. Negalima, pokalbių 
šios dienos to nepadarė. Kaip galima ramiu pokalbių ke-‘keliu aiškintis, kada durys uždarytos pokalbiams.

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

V Dalis

IŠSAUGOTI DONELAIČIO LAIKŲ 
NYBŪDŽIŲ KLEBONIJOS VALGIŲ 

VIRIMO KNYGOS RECEPTAI

Kristijonas Donelaitis “Metuose" yra 
paskyręs nemaža dėmesio lietuvių būrų 
valgiams, gan smulkiai aprašydamas, ko
kius patiekalus jie paruošdavo vestuvių, 
pabaigtuvių, krikštynų ar kitų vaišių pro
ga-

Rugiapiūlės pabaigtuvėms jie taupyda
vo skilandi ir kitus geresniuosius valgius, 
o taip pat ir alaus pasidarydavo. Vaišių 
metu būdavo vaišinami ne tik pjovėjai, 
bet ir ta proga sukviestieji kaimynai. Nau
jo derliaus sulaukus, o rudeni atėjus skers
tuvių laikui, jie ir “nupenėtą šutina gaidį" 
ir “kviečių plyckus (blynus) į kakalį šau- 
ja”.

Ker Krizo vestuves 

...kviesliai greiti daug sunešė valgių. 
Jautienos riebios, kiaulienos irgi žąsienos. 
Plaučių bei kepenų, bei daugel šutinių

blėkų.

Krikštynose gi.

... Plauciūns daug spirgintų bei šutinių 
valgių 

Irgi ragaišiu per tarnus atnešdino kūmams;O O *. A

O svečiai visi, margoms eilėms susisėdę, 
Lašinius ir jukas Plaučiūno girdami valgė.

Donelaičio būrų vaišių metu vyrauja j 
i mėsiški valgiai, gi kasdieniniam būrų Į 
i maistui buvo vartojami augaliniai produk- : 
; tai, iš kurių gaminami tradiciniai valgiai: 
Į šiupinys, avižinis kisielius, o taip pat ir I 
; stambių miežinių kruopų košė — grucė.

Tarp pačių archaiškiausių, jau 19-jo 
i šimtmečio pabaigoje ir 20-jo šimtmečio : 
1 pradžioje išnykusių valgių “Metuose” mi-
■ nimi blukiai ir kisielius. Blėkiai buvo val-
i gis, kur į gabaliukus supjaustytos žarnos I 
į būdavo verdamos kartu su bulvėmis ar j 
( kruopomis. Anais laikais lietuvių labai 
: mėgiamas valgis buvo šiupinys, verdamas j 
' šutinant žirnius su taukais. Užgavėnių 

metu, ar per skerstuves paskerdus kiaulę, ( 
šiupinys būdavo šutinamas su kiaulės gal- [ 
va. Dalis mėsos skerstuvių metu būdavo 
išrūkoma. Rūkytą lašinių paltis, skilan
dis. Donelaičio vadinamas “smagenine”, 
įvairios dešros, darytos iš plaučių, kepe
nų. kruopų ir “kartupėlių” (bulvių).

Kaip matome, Donelaitis lietuvininkų 
> maitinimosi problemas ir jų valgių rūšis 
i diskutuoja savo poemoje gana išsamiai. 
! Jis net randa progos savo parapijoms ir jų
* žmonas pamokyti, ką jie turi auginti ir
■ sėti, kad visada turėtų pakankamai įvai- 
i rius ir maistingus patiekalus:

i Sėk miežius, pupas, grikius su didele sauja 
j Ir avižų neužmiršk, kad sodams išberi 

grūdus,
• Nes kisieliaus tu, o kuinai pašaro laukia.

Į Nors lietuviai savo prigimti
mi nėra ūmūs, nėra greiti pa- ( 
siduoti laiko dvasiai, vienok i 
protesto bangos pradeda įsiū-: 
buoti ir mūsiškius. Jau kuris 
laikas, kai Čikagos gatvėse ro-, 
dosi protestuojantieji lietuviai, j 
Kas jie? Dėl ko jie protestuo-j 
ja? Ką jie tuo pasiekė? Kuo j 
visa tai baigsis?

1. Aišku, kad tik dalis Či-! 
kagos lietuvių protestuoja. O j 
ir šiųjų didelė dauguma yra į 
tik pasyvūs dalyviai, tik klus-| 
ni minia, kuri seka vadus. I 
Kas yra vadai? Privatūs as
mens. Kai kurie žinomi, bet i 
nežinomų tikriausiai yra dau-j 
giau.

2. Dėl ko protestuojama ?( 
Dėl šv. Kazimiero kapinių. 
Dėl lietuvių kalbos bažnyčiose. 
Siekimai atrodo kilnūs. Lietu
viai turi teisės ir pareigos ginti i 
savo tautinius interesus, sau
goti ir išlaikyti tautinius židi
nius. Mūsų tėvai steigė Ame
rikoje tautines parapijas, kad 
jos aprūpintų lietuvių dvasi
nius reikalus sava, lietuviška' 
kalba ir pagal savus papročius. į 
Niekas negali peikti tų, kurie 
šiandien šito reikalauja iš lie
tuviškų parapijų. Lietuviai Či
kagoje ir kitur įsigijo savas 
kapines. Teisėtai jie gali rei
kalauti, kad kapinės išlaiky
tų lietuvišką pobūdį. Siekimai 
taigi geri. Bet ar priemonės 
yra tinkamos? Ar reikėjo ir 
reikia protestų gatvėse, kad 
būtų užtikrinti lietuviški sieki
mai bažnyčiose ir kapinėse? 
Čia nuomonės skiriasi. Kai kas 
mano, kad reikia protestuoti, 
reikia piketuoti, reikia net 
langus daužyti, ar supuvusiais 
vaisiais mėtyti. Kiti tačiau ma
no, kad vieši, ir ypač nekultū
ringi protestai, yra ne tik ne
naudingi, bet dar žalingi, šios 
nuomonės esu ir aš. Šia pras
me esu išsireiškęs, atsakyda
mas Į klausimą, po savo pas
kaitos New Yorke; apie ką 
paskui kun. P. Geisčiūnas ten
dencingai parašė “Darbinin
ke”. Esu įsitikinės, kad mes 
savo lietuviškus interesus gali
me ginti ir apginti ramiu, po
kalbių ir išsiaiškinimo keliu. 
Ne pirmas atvejis, kad lietu
viai Amerikoje turi sunkumų 
su bažnytine vyresnybe dėl lie
tuviškų parapijų ir lietuviškos 
pastoracijos. Tie sunkumai 
buvo nugalėti, pasiekiant visa,
be viešų protestų ir be visuo
menės erzinimo, šitai teigiu, 
nes daugaliu atvejų teko būti 
tarpininku ir taikintoju. Ir Či
kagoje buvo pradėta eiti šiuo 
keliu. Ir tik šiuo keliu einant

Lietuviu Fondo nariy suvažiavime Čikagoje 1970. II. 28. kalba 
Dr. G. Balukas, LF Tarybos pirmininkas.

3. Kokie protestą rezultatai?i truoti laiškai su barimais, ko-
Praktiškai nieko nelaimėta, o 
nemaža prarasta. Lietuvių tar
pe įnešta bereikalingo suerzi
nimo. Nė vienas iš Amerikoje 
augusių, nors širdyje jaučiasi 
esą lietuviai, viešuose protes
tuose mato šovinizmą ir fanatiz
mą. Tai juos atstumia nuo lie
tuviškos veiklos ir lietuviško 
solidarumo. Mūsų protestai 
svetimųjų akyse mus neaukš
tina, bet veikiau žemina; prie 
mūsų neartina, bet greičiau 
nuo' mūsų tolina; mums daro 
neprietelingus, kurie galėtų 
būti draugai.

Yra, kurie siekia drumsti 
vandenį: nustatyti žmones vie
nus prieš kitūs; kelti parapi
jiečius prieš kleboną; kurstyti 
į tikinčiuosius prieš kunigus; 
siundyti lietuvius prieš airius 
ir kt. Taip, tokių yra. Bet ko 
jie siekia? Jie siekia mus skal
dyti ir tuo pačiu silpninti. Jie 
nori, kad mes tarpusavėse ko- 
Įvose išsieikvotume, ir nebūtu- 
me pajėgus tautinis veiksnys. 
Jie daro visa, kad atstumtų 
nuo mūsų, visuomenės tuos, 

(kurie mūsų religiniuose ir tau
tiniuose siekimuose galėtų bū
ti mums dideli ramsčiai. Ne
sunku įspėti, kas yra šios rū
šies kurstytojai; iš kur jie atei
na ir kas už jų stovi. Tai Die
vo ir mūsų tautos priešai. Tuo

liejimais ir pykčiu pradėjo 
plaukti po to, kai gandas apie 
mano pasisakymus dėl protes
tų pasiekė jų organizatorius. 
Rašo žmonės, kurių aš nepa
žįstu, ir kurie nėra nei girdėję, 
nei skaitę mano pareiškimų. 
Rašo maždaug tuo pačiu sti
lium. Kas jiems duoda mano 
adresą? Kas juos ragina rašy
ti? Kas jiems nurodo, ką ir 
kaip rašyti?

4. Kuo gali baigtis protestai? 
Jie gali baigtis, kad mes tarp 
savęs bekovodami išseksime, 
kitus nuo savęs atstumsime, 
paskęsime svetimųjų jūroje ir 
teliks pagaliau Amerikoje lie
tuviški tik kapai. Ne. Neiki
me protestų ir piketavimų ke
liu. Ieškokime ir rasime kalbą 
su lietuviais klebonais. Kalbė
kime ir išsiaiškinkime su vys
kupais, siekdami juos visada 
turėti sau draugais. Ginkime 
savą kalbą ir savus interesus, 
bet neužmirškime, kad gyve
name svetur, kur turi būti res
pektuojamos ir kitos kalbos ir 
kitų interesai. Esame perma- 
ži, kad galėtume skaldytis. 
Esame permaži, kad ieškotume 
priešų', o ne draugų.

nesakau, kad protestuotojų 
tarpe nebūtų geros valios ir 
kilnių siekimų žmonių. Jų yra. 
Bet jie, per neapsižiūrėjimą, 
neretai tampa įrankiais priešų 
rankose. į šitai, aš savo kal-

TIKRIAUSIA PRIEMONĖ

— Aš tau rimtai sakau, An-
tanai: sekantį kartą, kad mane 
automobilis bepermuš, velnias jį 
patį griebs!

— Tai ką tu jam padarysi, 
žmogeliau ?

buvo pasiekta konkrečių lai- bose norėjau atkreipti dėmesį. — Aš tik tuomet beišeisiu į
m ėjimų. Deja, atsirado, kurie (Atrodo, kad pataikiau teisiu-1 gatvę, kuomet kišenėj turėsiu 
panoro protestuoti. 'gai. Nes organizuoti ir orkes-! dinamito patroną!

Žirnių sau pasisėk zopostui didelį plotą; 
Juk žinai, kaip skanūs jie, kad šiupinį 

valgai.
♦

Sėkite kopūstus, murkus su didele sauja; 
Ropių, pastarnokų, sviklų beigi repukų; 
Taip ir šalkių su gardžiais kartupėlių 

valgiais
Sėt ir įvaisint, pridabot ir kuopt 

nepamirškit!

Taip daug dėmesio jam paskyrus lietu
vininkų valgių patiekalams ir įvairioms 
valgių, pagaminimui reikalingoms daržo
vėms, pasidaro įdomu ką nors patirti ir 
apie paties Donelaičio, o kartu ir kitų Ma
žosios Lietuvos tų dienų klebonijų virtu
ves, kas ten būdavo verdama, kepama ir 
šutinama. Jei jau būrai prisigamindavo 
tokią gausybę visokiausių valgių savo vai
šėms ir šventėms, tai klebonijų virtuvėse 
turėjo būti kreipiama dar didesnis dėme 
sys į valgių patiekalų gaminimą ir jų įvai
rumą, nes pas klebonus suplaukdavo pa
sisvečiuoti kiti kaimyniniai klebonai su 
savo šeimomis, taip pat jų precentoriai — 
vargonininkai ir parapijinių mokyklų mo
kytojai, na ir vienas kitas artimesnis, bi
čiuliškai su klebonu sugyvenąs amtmonas.

šiuo reikalu kaip tik radau spaudoje 
paskelbtą žinutę (“Ostpreussenblatt” Nr. 
34,7 pusi, (iš 1964 m. rugpiūčio mėn. 22 d., 
kad Vakarų Vokietijoje gyvenąs Ansas 
Cipelis (Hans Zippel) turi išsaugojęs savo 
prosenelės Nybūdžių klebono žmonos val
gių virimo ir gaminimo receptų knygą. 
Įvairius valgių gaminimo receptus ji pra

dėjo į tą knygą rašyti žąsies plunksna 1722 
metų vasario mėn. 11 dieną, praleisdama 
ilgus žiemos vakarus per visą savo ilgą gy
venimėlį, kol užpildė visus 700 puslapių 
senoviškos biblijos dydžio knygoje, sura
šydama kokie valgiai ir kaip jie gamina
mi Nybūdžių, Baletų, Valtarkiemio ir ki
tose tų apylinkių klebonijų virtuvėse.

Be receptų kaip paruošti tą ar kitą pa
tiekalą, šioje knygoje yra įrašyta ir kele
tas patarimų kaip gydytis nuo soliterių 
(kaspinuočių), kaip muilą namuose ga
minti, ką reikia daryti kai kiškiai sode ap- 
graužia vaismedžius, kaip gydyti avių 
susus (šašus), ir t. t.

Tačiau tai tėra tik atsitiktiniai Įrašai ir 
visi kiti receptai yra skirti aprašant būdus 
įvairių rūšių valgių patiekalų pagamini
mui. Čia aprašoma kaip paruošti Romin- 

I tos miške sumedžioto briedžio širdį, kaip 
kepti briedžio kepenas (jaknas), kaip su 
grietinėlės padažu paruošti apylinkių eže
ruose ir upėse pagautus vėžius, šamą ir 
kitokias žuvis. Matyti anais laikais Lietu
vos vandenyse būta daugybės vėžių, nes 
be recepto vėžių su grietinėlės padažu pa
ruošimui, čia yra dar ir receptas kaip kep
ti gerai išvirtus vėžius, kepant juos ant 
krosnies sietvorės, pasmeigus ant smeig
tuko — iešmo. Taip kepami vėžiai pate
pami sviesto tirpiniu, apibarstomi smul
kiai sutrintų bulkučių trupiniais ir petruš- 

i kų milteliais, užberiant dar šiek tiek pi- 
i pirų ir druskos.

Recepte košelienai virti sakoma, kad 
j reikia imti riebią kiaulės galvą, jaučio lie

žuvį ir teliuko kojas. Išvirta mėsa atski

riama nuo kaulų, ausys ir jaučio liežuvis 
supiaustomi Į gabaliukus ir tada reikia dar 

! virinti acto vandeny, pridedant įvairių 
( prieskonių. Košelienai išvirus, ji supils- 
! tomą į bliūdus ir atšaldoma, kol sustings- 
i ta į drebučius (šaltieną).

Čia taip pat randami ir įvairūs pudin- 
\ gų, kisielių, šabalbonų ir žirnių mišrainės, 
i baltųjų žirnių šiupinio bei įvairių sriubų 
i virimo receptai. Daug receptų buvo užra- 
j syta ar išmokta Baletuose, kiti vėl buvo 
! gauti iš Valtarkiemio klebonijos.

Receptas kaip kepti paršiuką su įdaru 
’ buvo gautas iš- Baletų. Rupią duoną dėl 
Į įdaro reikia smulkiai sutrinti, pridėti vie- 
j ną kiaušinį, kaušą sviesto ir grietinėlės, 
! visą tai gerai išmaišyti, pasūdyti ir šiuo 
‘ įdaru prikimšti paršiuką. Yra dar ir kitų 
i receptų keptam paršiukui paruošti. Tie 
’ buvo gauti iš Valtarkiemio, kartu su re- 
i ceptais keptiems strazdams, kurapkoms ir
■ tetervinams. Aišku, visų tų receptų čia 
i neišvardinsi ir neparašysi, todėl, jei kas
■ iš skaitytojų norėtų išsamiai susipažinti su 
* Donelaičio laikų valgių gaminimo būdais, 
I turės jau asmeniškai susisiekti su tos kny- 
I gos dabartiniu savininku Ansu Cipeliu.
i

(Bus daugiau)
........ ............ ..... - -—.................- ■

į Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A TT J T E N A S* 

Jos visad rašo
TF TSYBĘ
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DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Toi. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą i„ „

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 jBellau.

dziu
i ir praeito susirinkimo proto-; 
j kolas priimti, taip pat su pagy- Į 

priimtas šokių vakaro iš I

TMef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmai, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7_ 9,
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč’ 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
>> optometristas

DR. EDMUND L OARA
2709 W. 51st STREET

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

ciaus raportas.

Kitas klubo parengimas bus 
ten pat, Vengeliauskienės sve-i 
tainėje, Atvelykio išvakarėse, I 
balandžio 4 d. Komisija ta pa-Į 
ti, išskyrus Juliją Pocius, kuri 
neapsiėmė ir josios vietoje ap
siėmė Mary Nebereza. Apsvars
čius kitus klubo reikalus ir su
sirinkimą baigus pirmininkė 
Anna Condux paruošė vaišes.

Kadangi kovo mėnesį yra 
Juozų vardadienis, tai nelau
kiant datos buvo pagerbti Juo
zas Baličas ir Juozas Palukai
tis, kurie atsiteisė su “stipres
ne”. Suprantama, savijauta vi
siems buvo gera.

Koresp.

Pasirengusi švęsti šv. Patriko dieną Marge Lalor rodo metalo lakš
tą, kuriame skylę išdegino automatinis šveicavlmo aparatas, sekda

mas ant mažesnio popieriaus nupaišytą formą.

le vyno gamyb: 
skaitą skaitys Ii

:cia orga- 
p atskaita 

jo sJconi. 
is Edvar-

D D I N G Į
PHOTOGRAPHER

Rex. GI S4IS73

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PRCTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

285Ū West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: P Respect 6-5084

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.
Treč. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso tel.: Portsmouth 7-600C 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

MOVING 
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tek F Rentier 6-1882

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR
| PERKRAUSTYMAJ

CHIRURGAS
2858 W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-3 vai. vak, 
•antrad., penktad. 1—4 popiet.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N AS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

iA""-"........................ —^jbuvo 282,000 užpuolimuose,
15 CHICAGOS IR '261,000 apiplėšimuose ir 13,000 

APYLINKIŲ žmogžudystėse?” paklausė sen.
> _______ Smith, Praeitą savaitgalį kaž-

♦ į kokie “vandalai” išplėšė jo pa
ties rinkimų ofisą, esantį 2345 
Devon Ave., kur buvo išdras- 
kytj telefonai ir suteršti rinki
mų kampanijos plakatai ir li
teratūra.

Į ekspertas. Nariai ir svečiai bus 
pavaišinti keturių rūšių vynu.

—- Kazys Dobilus, Lietuvos 
kariuomenės savanoris - kūrė- 

Į jas, gyvenąs 1820 So., 49 Ave., 
j Cicero, III. ilgesnį laiką sun
kiai serga ir yra reikalingas 
nuolatinės priežiūros bei ma
terialinės paramos pasamdvti 
atskirą žmogų, kuris jį galėtų 
globoti. Jis yra 70 metų am
žiaus ir neturi vienos rankos, 
kurios neteko fronte kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Savano
riai kūrėjai, ramovenai ir šau
liai turi jausti pareigą jam pa
dėti.

kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty-i 
rimą turinčią studiją. Darbą atliekai 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO S
2719 West 43rd Street 

Chicago, Illinois 
927-6288

Call

51 Linksmumo arba liūdesio valandoje 
i Į gražiausius gėlės Ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Avė, — 586*1228

and ask for EDDIE BURBULYS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 
___________ ___________________ z

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I i / 2533 W. 71st Street
tx ■> Telef.: GRoovehill 6-2345-6

iD. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTĄS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, iii. 6G618 Tel. 525-0952

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad, ir. ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

AM-FM RADIJŲ 
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! j

DR. FRANK PUCKAS 
OPTOMETRISTĄS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Isi St — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir, 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

Vak- an trad, nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Nauįas rez. telef.: 448-5545

j Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel. 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tei. 238-9787-8

31

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7\st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

savings

WHitl YOU BANK O* WORK

Automobilis nuvažiavo 
į Michigan ežerų

Sekmadienio vakarą auto
mobiliu važiavęs North Shore 
drive žmogus saaiga pasuko iš 
kelio ir nuvažiavęs į Diversey 
uostą nugrimzdo 20 pėdų van
denyje. Tai pamatęs priešais 
važiavęs 24 metų amžiaus Ken
neth Gordon sustojęs ir nusi
metęs švarką šoko į vandenį, 
kol automobilis dar nebuvo 
nugrimzdęs, bet nepajėgė du
rų atidaryti, žmogus prie vai
ro jam atrodė lyg miegantis, 
su užmerktomis akimis. Pa
šaukta skubi gaisrininkų ir 
policijos pagalba tą vakarą 
au tomobilio nerado. Peršalęs 
Gordon buvo nugabentas į li
goninę.

Juodųjų gaujos teisinas
Policija suėmė septynis 

Blackstone Rangers gaujos va
deivas, kaltinamus praeitą 
sekmadienį Pirmojoje Presbi- 
terijonų bažnyčioje, 6400 Kim- 
bark Avė. suruošus Vietnamo 
karo veteranui Daniel Rush, 
20, “kengūrų teismą”. Kiti 14 
to “teismo jury” ir egzekuto
rių tebeieškomi.

Rush buvo gauros seniai kalbi
namas stoti nariu ir pakviestas 
ateiti į “specialų pasitarimą” 
sakėsi ėjęs galutinai pasakyti, 
kad į jų gaują nestos, bet atsi
dūrė prieš jam suorganizuotą 
“teismą”, kaltinant kovo 4 
dieną išprievartavus vieną tos 
gaujos narę, kuri šiame “teis
me” dalyvavo kaip kaltintoja. 
Nors jis kaltinimus paneigęs, 
bet buvęs per 45 minutes pasi
keičiant mušamas ir spardo
mas.

Minėtoji bažnyčia jau kelin- 
Įti metai yra minima, kaip vie
ta, kur “rangerių” gauja sle
pianti savo ginklus ir laikanti 
vaistus. Jos kunigas John Fry 
1967 metais buvo senato komi
sijos tardytas, bet savo parapi- 
jonų. užsistotas pasiliko savo 
pareigose.

Riaušininkų “meilės aktai”
Illinojaus senatorius Ralph 

Tayler Smith (resp.) pareika
lavo priemonių nebedelšiant 
sustabdyti siaučiantį smurtą, 
kurį skatina ir kursto buv. 
Chicgos “Septynių” teismo 
kaltinamieji ir jų advokatai, 
šie nors rasti kaltais, bet yra 
palaidi už užstatus ir važinė
dami po universitetus ir kole- 
gijas kursto 
jaunuomenę, 
pavyzdi jis 
Santa Barbara 
kur buvo nudegintas banko 
ofisas.

Kalbėdamas per visos šalies 
TV tinklą vienas tų “7” apkal
tintųjų, Rubin pasakė, kad 
Santa Barbara banko sudegi
nimas buvo “meilės aktas”.

“Įdomu, kiek ten yra mei
lės, kad kasmet krašte įvyksta 
po puspenkto milijono rimtų 
nusikaltimų, kiek daug meilės

mokslą einančią 
Kaip ryškiausią 

nurodė incidentą
Kalifornijoje,

M P A I

— Aimti Balete nė, ^verian
ti 7546 West 62 Place, guli 
West Suburban ligoninėje. Ne 
vien josios brolis ir sūnus, bet 
kaimynai ir draugai linki jai 
greitai sustiprėti ir grįžti na
mo.

— SLA 21 kuopos metinis 
narių susirinkimas įvyksta ko
vo 15 d. 1 vai. po pietų fin. sekr. 
A. Gintnerio namuose, 3221 W. 
61 St, Tame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba ir at
likti rinkimai į SLA Tarybos 
valdomuosius organus, bei ap
tarti kiti organizaciniai reika
lai. Kviečiami visi nariai daly
vauti.

— LB Chicagos apygardos 
valdyba sekmadienį, kovo 15 
d., 3 vai. po pietų Jaunimo cen
tre rengia švietimo ir šeimos 
metų užbaigimą. Bus trumpi 
sveikinimai ir meninė dalis, 
kurią išpildys lituanistinių 
mokyklų mokiniai. Programą 
paruošė švietimo Komisija.

— Dr. Kazys Bobelis iš EI-i Dalyvauja 10 lituanistinių mo- 
gin III. penktadienį, kovo 13 d.Jkyklų mokiniai. Visuomenė 
“ ?? Z. 7___2__ 2___i- kviečiama atsilankyti ir pa

remti lituanistini švietimą Chi- 
cagoje ir apylinkėse.

7:30 vai. vakare Jaunimo Cen
tre rengiamų LB Chicagos 
apygardos^ valdybos paskaitų 
cikle kalbės tema: “Lietuviš
kų parapijų reikšmė’^. Visuo
menė kviečiama skaitlingai at
silankyti ir dalyvauti diskusi-į 
jose, nes paskaita yra įdomi ir 
aktuali siu dienu lietuviškame

Susirinkimu ii parengimu

gyvenime

narių
Prekybos Rūmų 

Įvyksta

— Lithuanian National Democratic 
Club mėnesinis susirinkimas ivyks 
trečiadieni, kovo 11 dieną 8 vai vak. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
turime daug reikalų aptarti.

J. Baličas, rast.

.. „/-..■■...'.•L, J-

FRANK CIKAS
Buvęs JAV kariuomenės parašiutininkas

Mirė 1944 metų kovo mėn. 12 dieną. Gimęs Chicago, Illinois.
Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: tėvas Frankis; sesuo Emilija Vaicekauskienė, jos 

duktė Sylvia, sūnus Frank, sūnus Jeffrey ir duktė Karen.
Jo motina. Emilija Cikienė mirė 1965 m. lapkričio 25 dieną ir pa

laidota Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.
Mūsų brangiesiems pagerbti bus laikomos šv. Mišios Marquette 

Parko bažnyčioje, 1970 m. kovo 12 dieną, 8:30 valandą ryto. Kviečia
me visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas.

Mes Jūsiį musų brangieji, niekuomet neužmiršime. Jūs pas mus 
jau nebe su grįšite, bet mes anksčiau ar vėliau pas jus nueisime. Te
būnie Jums lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Tėvas, sesuo ir sesers vaikai.

Vienuolikos Metų Mirties Sukaktis

JUOZAPAS RAČIŪNAS
Gyveno 2S25 W. 71 st St., Chicago.

Mirė 1959 metų kovo mėn. 9 
dieną. Palaidotas Lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Vienuolika metų kaip negailes
tinga mirtis išskyrė iš mūsų tar
po mylimą, brangų vyrą ir tėve
li. Praėjo vienuolika liūdnų me
tų kaip mus palikai, o tave pri
glaudė šalti kapai. Daug vilties 
turėjai su mumis dar gyventi, bet 
ankstyvos mirties negalėjai iš
vengti. Likome nuliūdę tik tavęs 
gailėtis ir ant tavo kapo gėles 
padėti.

Mes tavęs, mūsų ^brangusis, 
niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes 
anksčiau ar vėliau pas tave nu
eisime.

Tebūnie tau lengva ši žemelė.
Liūdintieji:

Žmona, Sūnus, Marti, Anūkė ir kiti giminės.

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SS

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

* i. ■-ii-- /./

Sž5Ti&—

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-7003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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RODOS m 
SKAITOS I 

l>ail. Jadvvgos Faukštie- [ 
tapybos darbų paroda vyk-.; 
>t. Lukes Presbyterian ligo^j 
> patalpose.

šį šeštadienį, kovo 14 d. 7 
vakaro Čiurlionio galerijo- 
auninio Centre, atidaryma 

Vandos Kanytės-Balukie-
< erinių paroda. Dailininkė 
o vėliau sukurtus dailės 
is.

Dail. Dalia Kolbaitė ši sek- Į 
?nį, kovo 15 d. 3:00 v. pJ 
unimo Centre, kamb. 203 j 
\s paskaita apie dail. Ži- 
* Mikšio exlibrisus. Bus | 
to Mikšio grafikos darbų j 
ėiė ir jo skaidrių išleisto 
io pristatymas bei LFA 
onkurso rezultatų pask'el- 
. Paskaitą ruošia Lietu- 
ato Archyvas.

(Tęsinys)
Be Verrocchio Florencijoje: 

buvo Donatello ir Ghrrlandajo ■ 
mokyklos, kur mokėsi ir Mi- 
lielangelo. Tuo tarpu Lorenzo 
senasis) Medici dvare nuo se

no buvo sode įrengta ateljer 
»kuiptoriams, kurie naudojo ge-į 
^ąjį Cararos marmurą. Viduje i 
buvo nedidelė antikinio meno Į 
Kolekcija. Michelangelo Medi
nų dirbtuvėje išbuvo tris me
tus. Sukūrė Centaurus ir kitų) 
skulptūrą. Jis panoro geriau i 
pažinti kūno . anatomiją. Santo 
Agostino vienuolyno prioras 
Bichiellini nakties metu slaptai 
Įleido Michelangelo į vienuoly
no rūsį, kur buvo ant stalo pa
tiestas žmogaus lavonas. Mi
chelangelo prie to lavono dar
bavosi keliai naktis. Kartą grį
žęs vėlai na^<i nemiegojęs, ra
do savo tėvą* belaukianti. Tė-

" HCLP WANTID ~ HEMALB

Darbininkių Railda

COOKS HELPER
Full or part time. Call or apply 

CENTRAL BAPTIST HOME 
7901 W. LORENZ 

(4800 North — Norridge) 
452-8265

EXPERIENCED 
HOUSEKEEPER - COOK

References, elderly couple, live in. 
585.00 per week, use of car, must 
speak English. Good home for right 

person. No laundry, no cleaning. !
. v FO 9-8002

SEWLNG MACHINE 
OPERATORS 
First or Second shift. 

Experience preferred but not 
necessary.

J. W. JOHNSON CO.
3100 W. RANDOLPH 

BELLWOOD 
Tel. 544-3600

Typing required, some bookkeeping 
helpful.-Good salary. Call or apply:

11 So. La SALLE
Room 1701

Tel. 7264720

GENERAL OFFICE
— LOOP

CLERK TYPISTS
Modern near Loop and near North- 
Western station. Office has openings 
for several clerk-typist. New electric 
IBM equipment. Many Company ben

efits. Call Miss J, JEAN 
for appointment 263-5080 

CHICAGO MIDWEST CREDIT 
165 No. CANAL

* PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEfiMl 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOK£J1M>

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS i 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
P£TKAS KAZANAUSKAS, pr^idcnl&s

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO RE 

z J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARI

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERU
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

LEONAS REAL ESTATI
2735 WEST 71st STREET

Salzeko Lietuvių kultūros 
juje, 4012 Archer Avė. 
ienį, kovo 14 d. nuo 1 iki 
K) v. popiet bus margučių 
limo pamokos. Instruk- 
- Uršulė Astrienė ir jos 
ininkė Helen Pius. Nuo 
4 iki bal. 19 d. muziejuje 
rodoje išstatyta p-ios As- 

margučių kolekcija.

. m. vasario mėn. New 
bandydamas nusižudyti 
įvė gyslas “spalvų psi- I 
jos*’ analizuotojas dail. 
lothko. Jo metodas buvo 
tas ir įdomus tuo, kad 

paveikia ne paveikslas 
ten nėra), bet spektro 
:aka į optinį organizmą.
> žodžių, “Spalvomis aš 
jaudinti žmogų iki aša- 
tieagos Meno institute 
lėtą metų buvo sureng- 
rtotinos Mark Rothko 

Truputį vėliau kiti 
:ai pradėjo kurti opti- 
i tapybą, tiktai kitokiai 
Vietoj e didelio spalvų 
’dvėje, jie vartoja lini- 
• geometrines formas, 
no srityje Rothko ture
li vardą”.

vas paklausė:
“Kur tu buvai? Iš 

niauri smarvė iš tavęs? 
ki, kaip lavonas”.

Gerasis Bichiellini jaunam 
skulptoriui daug pasitarnavo. 
Tačiau Michelangelo nežinojo, 
iš kur prioras gavo lavoną.

Rafaelis jauniausias iš šios 
dailininkų grupės mirė sulau
kęs vos 37 metus amžiaus. Bet 
Rafaelis buvo labai produktin- 
gas, lyg būtų žinojęs, kad jo gy
venimas bus trumpas. Jis pali
ko daug šedevrų: “Atėnų mo
kyklą” Vatikane, daug madonų 
ir kt. paveikslų.

Leonardo da Vinči Milane
Leonardo da Vinči buvęs pa

kaltintas už tai, kad pastoviai 
negyveno Florencijoje. Kuni
gaikštis Lorenzo de Mediči 
Magnificio norėjo, kad jis pasi
liktų jo įkurtoje menininkų 
būstinėje dvaro sode, netoli 
Piazza di San Marco. Mediči 
dailininkams duodavo butą ir 
pilną užlaikymą. Michelangelo 
net pietaudavo kartu su ponais. 
Bet Leonardo pasirinko Mila
ną, kur dabar yra garsioji opera 
ir muziku bei solistu Meka. Me- v

kur ta meninin^ams’ poetams 
... , ir kitiems kultūrininkams tei- 1 u dvo-... - .....Įkiamas malones, jei kūrinys 

geras, primokėdavo ir priimda-
vo savo kolekcijom

Anonimiškas biografas sako: 
“Leonardo tada buvo 30 metų 
amžiaus, kai Lorenzo ii Magni
ficio kartu su A. Migliorot- 
ti siuntė juodu nuvežti fleitą 
Milano kunigaikščiui”.

Bet Vasaris sako, kad Leo
nardo da Vinči nuvyko savo va
lia, su savim pasiimdamas flei
tą, kurią pats pasidirbo. Fleita 
buvo beveik visa iš sidabro ir 
su arklio galva. Nauja instru
mento forma, gerai nutaikytas 
garsas, teikė švelnų toną. Kai 
Leonardo savo fleita grojo, tai 
pralenkdavo kitus muzikantus, 
grojančius kunigaikščiui. Jis 
buvo geriausias “improvisato- 
ri” — eilėraščių skaitytojas.

Lodovico Sforza tapo kuni
gaikštijos valdovu 1447 m. Be- 
linzone sako, kad Da Vinči va
dovavęs kunigaikščio Gian Ga- 
leazo su Isabella iš Kalabrijos 
vestuvių ceremonijoms. Sforzų 
šeima Milane pasidarė galinga. 
Gian Galeazzo, trečias Frances
co Sforza sūnus, kuri dėdė Lo-

GH RATES — PAID QUARTERLY
5%

Passbooks

9 72%
ivestmenf 
onus plan 
00 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

SI,000 minimum 
"I year certificate

dovico Sforza vadino il Moro, 
tapo regentu 1480 m.

Turėdamas valdžia savo ran
kose, Sforza pasižymėjo kaip 
tironas, bet tuo tarpu ir filan- 
trofas, menininkų ir moksli
ninkų globėjas.

Leonardo da Vinči rašė iš de-

ba sudeginti priešo tiltus.
“2. Potvyniui ištikus, aš ži

nau, kaip pašalinti vandenį iš 
griovių ir moku pagaminti 
Įvairaus didumo kopėčias ir ki
tus panašius instrumentus.

“3. Jeigu būtų aukšta ir .stip
ri pozicija ir vieta negali būti 
bombarduojama, aš žinau, kaip 
sunaikinti kiekvieną tvirtovę, 
kuri pastatyta ne ant akmeni
nio pagrindo.

“4. Aš galiu pagaminti ka- 
nuolę, lengvai ir-.patogiai kilno
jamą, kuri gali šauti degama 
medžiaga, padarydama didelį 
nuostolį priešui ir sukelti dide
lę baimę nuo dūmų.

“5. Atsitikime siaurų ir vin
giuotų perėjimų po žeme, galiu 
padaryti, kad nebūtų garso. Aš 
žinau būdą, kaip pereiti per 
griovius ir upelius.

“6. Aš galiu sukonstruoti už
dengtus vežimus, kurie būtų 
saugūs ir nesunaikinami, ku
riais važiuotų artilerija tarpe 
priešo. Galima sunaikinti stip
riausią žmonių pašipriešinimą, 
o infanterija keliautų toliau be 
trukdymų.

“7. Aš galiu sukonstruoti ka- 
nuolę, mortarą ir ugninius mo
torus gražius ir patogius, kurie 
skirtųsi nuo paprastai vartoja
mų.

(Bus daugiau)

VIRĖJA — AUKLĖ
Du priešmokyklinio amžiaus vaikai. 
Lengvas virimas, švarai yra valyto
ja. Privatus kambarys erdviame bu
te, artimoje Čikagos šiaurėje. Pilna 
gydymo apdrauda, apmokamos atos
togos, labai geras atlyginimas. Susi

kalbėti angliškai.
Tel. 9444639

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.

KAI ŽMONA NEMIEGA

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

BUS DRIVERS
MALE OR FEMALE

Easy work- no fares to collect. 
Guaranteed 6 hours a day min
imum. We are in position to 
offer the following benefits:

• SAFE DRIVING
Award + S3 per Hour

• PAID VACATION
• LIFE INSURANCE
• HOSPPTALIZATION

L RUDIS TeL CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

IR NAMAI NELYGI
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS 

naujas garažas, naujas gazu s 
prie California Ave., Marquett

2 AUKŠTŲ MŪRAS, dideli 
kamb. butai, J>eto, įrengta: 
beismontas, gazu šildymas, 2 z 
ro garažas, apie 66-ta ir Tai 
$29,200.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas < 
kamb . butas, laisva graži bi 
talpa, prie jos kitas 3 kamb. 
auto garažas, apie 40 pėdų 
Marquette Parke. S20.000.

PRIE FORD CITY 5U> kam 
modernus mūras. Apie 40 pė< 
pas. l3^ auto garažas. $22.90(

LUXUS 4 BUTU MORAS, z 
ria High. Navias gazu šildvn] 
mini j aus langai, mūro garažas 
sklvn^s; $45000.

PIGUS LOTA.S dviem butai] 
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Este
2458 W. 69th St. Tel. RE ’

APDRAUDŲ

Call BARBARA 
458-6646 or 458-9697

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio..

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

assans į ,AGE?eT

PERKAME. PARDUODAME 
NOME Įvairaus didžio namus 
Parūuiname paskola, visokerio 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILB 

2658 WEST 59th STREET. 
f PRospect 8-5454

CENTURY CHARTER 
COACH COMPANY

7623 W. 59th St. SUMMIT, ILL.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

TRUCK SEMI-TRAILER

MECHANICS

Steady work. Over union scale 
for journeymen. Paid holidays 

and usual fringe benefits.

Šimkus Real Esta
NOTARY, INCOME TAX SER1 
4259 So. MAPLEWOOD AVET

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausii 
*awbiu pirkimas - pardavimas.
Šioie kontoroie daromi ir liū< 
vertimai, užpildomi pilietybės 
mat income tax ir Įvairus kitokį 
kai. Darbo va!.: Kasdien 9—3 ir

Call Mike for appointment
SIUNTINIAI J LIETUVA

m KITUS KRAŠTUS

PARDUODAMAS NAMAS - 
ADDISON. ILLINOIS

3 mušamu ranch tipo rezide 
su pilnu irenstu rūsiu, nristatvl 
’•ažu. aptvertu kiemu, a^ti mokvl 
krautuvių. Viskas naikiame st< 

$32,500.
Skambinti PR 8-6916

Savings Insured to 320,000. — Highest reserves.

HTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
1 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

TT—.. , J * .'IT.' -c,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
S PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja- 
1 prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis, 
narni užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
gTJ'k.-TTLJ-r’-?' - ». LWEJL' -' BĮ mj-XUH L'JMLW .wdf

šinės į kairę. (Manoma, kad 
jis taip daręs todėl, kad kai ku
rių užrašų paslapties kiti neži
notų. O kas matė tokį rašymo 
būdą, palaikė bepročiu arba ge
nijum. Jis parašė Sforzai įdo
mų laišką, lyg norėdamas kuni
gaikščiui Įsiteikti. Laiškas il
gas, turi 10 pastraipii su prie
du. Šis jo laiškas taip pat pa
tvirtina dailininko asmenybę ir 
jo talentą. Per 20 metų Sforzos 
dvare Milane būdamas tapybos

— Na, šiąnakt tai nė neju
tai, kaip ramiai lyg pelytė namo 
grįžau' — giriasi vyras žmo
nai vėlokai išmiegojęs ir savim 
patenkintas sėsdamas prie pus
ryčių.

— Tu tikrai buvai ramus, tik 
tie trys vyrai, kurie tave įnešė, 
kėlė triukšmą, atsakė žmona.

Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”. Premjera —

8 A. M. — 4 P. M.

CL 4-9892

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

PIGIAI PARDUODAMA LIETUVIU 
ENCIKLOPEDIJA. Skambinti telef. 

434-8292.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
. ■ i....... m... . ................ II JI | linini—........ i m ■ n 11.11 11 j....... innniiwfr

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

)VING — Apdraustas perkraustymas
ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
iV. 69 ST. CHICAGO, ELL. 60636. Tel. WA 5-9209
_____________________ ___ ___________________________ - - - .— , ....... ...................... ,

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
, Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik ____ _ ___________ ______ $2.00
Gussen —• AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ............          $1.50
salima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderi.

___ NAUJIENOS, _____
1739 SO’ HALSTED ST., CHICAGO 8, DLL.

......______ __________________________________________________ /

srityje Leonardo nedaug tenu
veikė. štai laiško turinys:

“Šviesiausias Viešpatie, ma
tėte ir svarstėte eksperimentus 
tų, kurie save laiko meistrais 
išradimų mene. Aš turiu galvo
je karo instrumentus. Jūs suži
nojote, kad jų instrumentai ne
siskiria nuo kitų, paprastai nau
dojamų. Aš nenorėdamas nie
ko nei Įžeisti, nei pažeminti, 
noriu pranešti Jūsų Ekscelenci
jai, kai kurias mano paties pa
slaptis, trumpai iš eil:s:

“1. Aš žinau, kaip galima pa
statyti labai lengvus tiltus, net 
pačius lengviausius, paneša
mus. kad besivydamas priešas 
negalėtų savo priešo pasivyti. 
Kiti tiltai būtų stipresni ir ug
niai atsparesni, taip pat perke
liami iš vienos vietos į kitą. Aš 
žinau būdą kaip sunaikinti ar-

1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antraad., 
treč., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietus užsa
kant paštu siųsti čekį, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago. Ill. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — S8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — S7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai 'vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicagoje.

Premjerai $9.00 vertės bilie
tai išparduoti.

(Pr).

2 KAMBARIU BUTAS su baldais 1-me 
aukšte su virtuve ir vonia beismante 
dirbančiam vyrui ar vedusių porai, į 
Marquette Parke. Tel. 434-6889 nuo 

2 iki 8 vakaro.

TERRA
Brangonybit, Laikrodžiai, Dovanot 

visom* progom* 
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
> .

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGFVYBtS 

Pardavimaf ir Taikymas 
2644 WEST 6W1 STREET 

REpvblk 7J941

BUILDERS AND CONTRACTC 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTO 
įrengiu naujus ir perstatau sent 
ra rflšiu namo apšildymo pecii 
air-conditioning i naujus ir senu 
mus. įrengiu vandens boileris 
stogu rinas (gutters). Darbas : 
karnas greit, sąžiningai ir garantu 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus difbti mieste i 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskai
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 60609

Tel.: VI 7-3447

IIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESDAY, MARCH 11, 1970

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

♦ Prudencija Bičkienė, Roma 
Mastienė, Jonas Vaznelis ir Po
vilas Matiukas išpildys dalį pro
gramos L. M. Ansamblio “Dai
nava” religiniam koncerte š. m. 
kovo mėn. 15 d. 3 vai. p. p. šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Prie var
gonų Marija Mondeikaitė - Kute.

(Pr).

A. ABALL ROOFIN 
Įkurta prieš 50 metą 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir n 
’<amuosius vamzdžius sutaisome s 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pats 
me. Nudažome namus iš lauko ir 
liekame “tuckpointing” darbus. E& 
apdrausti, visas darbas garantuota.

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet k

—■"■MttffH U1DCR------

NAUJIENAS
tebyi mm— ...

littuviai taipgi pedta r parduoda 
ir progai umno bktai p» 

NAUJIENAS




