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Ponia Nixon sužavėta 
ietuvig tautiniais šokiais 

Praėjusioj tautinių šokių šventėje dalyvavo daug žymių svečių ir 12,000 žiūrovų 
į 

Prez. Nixono žmonos ponios j nia \Tixon buvo tikrai entuzias-. Užbaigiamąjį žodį tarė LB c. v. j 
Patricijos .\ixon dalyvavimas ket j tingai ir kaip reta šiltai sutikta, j pirm. Vyt. Volertas anglų ir lie-i 
virtojoj lietuvių tautinių šokiui Savo minutės sveikinimo kalbo į tuvių kalba dėkojąs šokėjams,: 
šventė, kuri įvyko praėjusį: je ponia Nixon pasakė. "Prieši šokių vadovei Genovaitei Breich i 
sekmadienį Chicagoj, buvo j keturis metus mano dvi dukterys j manienei, vadovui dr. Kriauče-; 
išskirtinis įvykis ne tik lietuviam, j ir David Eisenhower tada dar ne- į l iūnui ir kitiems. Akcentavo, • 
bet ir visos Chicagos gyvenime, s buvęs mūsų šeimos narys, daly-į kad šis tautinis susibūrimas mus 
Ponia Nixon atvyko į Chicagą ; vavo tautinių šokių festivalyje! jungia mūsų kovoje už laisvę. į 
apie pietus ir pirmą valandą bu-; Chicagoje ir grįžę namo pasakė:; Atsidėkojant LB c.v. vardu bu-! 
vo viename iš International am j Mama, tai privalai nuvykti kitąjvo dr. Kraiučeliūnui įteiktas at-į 
fiteatro pastatų, kur vyko spau-1 kartą. Tai puikiausias pasirody- j žymėjimas. Dėkodamas šokėjam' 
dos ir diplomatijos atstovams pri- j mas pasauly. Palaikykite savo j ir svečiam, dr. Kriaučeliūnas 
ėmimas. Jame dalyvavo per šim- kultūrą gyvą, kad kiti galėtų ja j kongr. Dervvinsky įteiktą JAV vė-1 
tą asmenų, tarp jų menininkų ir i džiaugtis. Laikau šią šventę at i- į l iavą perteikė LB c.v., visos di- • 
visuomenės veikėjų. Priėmime po- j daryta". j dingos šventės globėjai ir orga-j 
nia Nixon drauge su Illinois gub. į „ _,. ,v. . . . , . . 

Po to didžiajai viešniai pora 
tautinių šokių šokėjų įteikė dvie 
jų colių dydžio gintarinę sagę. 
Orkestrams nuotaikingai grojant, 
publikai plojant inž. Valdo 
Adamkaus, Vidurio regiono kovai 
su tarša vieceadministartoriaus 
ir kitų aukštųjų svečių lydima, 
per visą salę nuėjo į balkoną. 

Ogilvie žmona, sen. Percy ir kon-
gresmanais su žmonomis su kiek
vienu susipažino asmeniškai. Su
pažindinimą atliko Lietuvos gen. 
kons. Daužvardienė ir Valdas 
Adamkus ir Altos pirm. dr. K. 
Bobelis. 

Suk suk ratelį šokant, grupės į 
paliko aresą, tuo užbaigdamosį 
istorinę lietuvių šokių šventę. 

Pasididžiavimo jausmas 

Garbė gerbiantiems tradicijas 

Poniai Nixon su svečiais užė
mus vietas prie estrados, susirin
kus dešimčiai tūkstančių žiūro
vų, įnešamos vėliavos, aidi Br. 
Jonušo maršas. Žygiuoja ir žy
giuoja viena pb kitos gausios tau
tinių šokėjų grupės su užrašais 
ir rikiuojasi. Kai kurioms jų mo
ja ponia Nixon. Šokėjų tiek gau
su, kad vos sutelpa salėj , gi ma
žieji šokėjai paliekami už užtva
rų- Galingai nuskamba JAV ir 
Lietuvos himnai. Aukštas parei
gūnas, JAV delegacijos į Sov. Są
jungą narys, Valdas Adamkus 
sveikina ir pakviečia dr. Leoną 
Kriaučeliūną, Šventės rengimo 
komiteto pirmininką, žodžiui. 
Anglų ir lietuvių kalba sveikini
mo žodyje pirmininkas pažymi. 
kad ši šventė yra išraiška mei
lės savo tautai, savo kultūra; ir 
kilmei. Sakinį, kad ši šventė yra 
demonstracija pirš Sovietus, ko
kią jie neteisybę padarė Lietuvai, 
minia sutiko ilgais plojimais. Dė
kojo, kad atvyko ponia \i"xon ir 
kiti aukšti svečiai. Pažymėjo, kad 
tie 2,000 šoke j ų yra tautos žie
das, kad tai jaunimas, norįs būti 
lietuviais, kuriais visi didžiuoja-

' Valdas Adamkus supažindino 
su aukštaisiais svečiais, pasidžiau 
gė ponios Nixon ir kitų aukštų
jų svečių atvykimu. Jo pakviestas 
kongreso narys Edvv. Dervvinsky 
savo sveikinime pastebėjo, kad 
laisvė turi būti visiems žmonėms, 
sveikino lietuvius ir šventės va
dovui dr. L. Kriaučeliūnui įteikė 
Amerikos vėliavą, kuri tą rytą 
Washingtone plevėsavo virš kapi-
toliaus Washingtone. Sen. Per
cy savo kalbą pradėjo lietuvišku 
"Sveiki lietuviai". Jis taip pat pri
minė pažadą, jog Lietuvos tris
palvę, kuri buvo A polio 16 astro
nautų nugabenta i mėnulį. įteiks 

Tūkstančiai sukasi malūne 

SAEGONO KARIUOMENE KAUNASI 
GUAG TRI MIESTE 

SAIGONAS. — Vakar buvo i Priešas pradėjo artilerijos 
pranešama, kad pietų vietnamie ' sviediniais šaudyti į Hue mies-
čių daliniai jau kovojo Quang tą. Daugiausia taiko į tvirtovę 
T r i miesto viduje, kad jį supo 
iš trijų pusių, o j centrą buvo 

Per t r i s dienas žuvo 14 žmonių. 
Pietų Vietnamo kariuomenės 

atvežt i helikopteriais. Miestą inžinerija pastatė kelis pontoni-
užvaldyti turėtų šiandien arba nius tiltus per My Canh upę, i r 
r y t o j . ' šiaurės vietnamiečiai pradėjo iž 

tos vietos trauktis toliau į šiau-
i rę. Tiltai buvo susprogdinti, kai 

Q . j n j , ' Saigono kariuomenė buvo su-
l O m p i d O l I p 3 S B r a n d i ? mušta invazijos pradžioje i r 

j Quang Tri provincija ati teko 
BONNA. — V. Vokietijos sos-1 priešui, 

t i nė j susitiko Prancūzijos pre
zidentas Pompidou su kancleriu 
Brandtu . Svarbiausiu darbotvar 
k ė s punktu numatyti ekonomi
nia i reikalai ir piniginė politika. 
X u o jų susitarimų gali priklau
sy t i , ar verta šaukti spalio mė
nesį esamų ir būsimų Europos 
Bendrosios rinkos narių viršū
nių konferenciją. Spėjama, kad 

Indija ir Pakstanas 
susitarė 

Pati šventė pradėta liepos I d. 
prie Jaunimo centro, kur buvo 
uždegtas aukuras, o žodį tarė Ka 
nados LB pirm. Eug. Čiuplinks-

ikas, Aukuro uždegimo ceremoni 
Arti poros tūkstančių vyresnių į j o s e dalyvavo Marija Baronaitė 

cėjų tautinių šokių šventės | Grėbliūnaitė, Marius Ressleris, 
į juan Čiurkinas. Vainiką padėjo 
Eglė Pauliukonytė, Juozas Devei
kis, Petras Bilevičius. Sugiedota 
Marija Marija ir himnai. 

Buvo išleistas šventės leidinys, 
kurio pirmame puslapyje išspaus 
d in ta ponios Nixon nuotrauka, 
ta ip pat įdėti šilti sveikinimai 

Ponia Nixon tarp lietuvaičių šokėjų Chicagos amfiteatre Chicagoje 
tautinių šokių šventės metu liepos 2 d. Nuotr. V. Noreikos 

Oro maršalai 
lėktuvuose 

n. pirm. Trudeau, Illinois gub. ' k i u s P o t o ** Pa tJ P a d a r ė E^P" 
;ilvie proklamacija. Chicagos *"* S m J a - I r a k a s - Mauritanija. 

nors pastaroji ir yra juodųjų 
valstybė. 

Australijoj apie Lietuvą 

Kongr. E. Dervvinsky. ponia Ogil
vie ir ponia Nixon tautinių šokių 
šventėj Chicagoj 

pučiamųjų orkestrui (dir. Alvyd. 
Vasaitis) ir Montrealio jauni
mo ansamblio Gintaro liaudies 
instrumentų orkestrui (dir. Zig
mas Lapinas) grojant, pašoko gy-
vatarą, kubilą, rugučius, audėjė
lę, lino mėlyną žiedelį, (harm. 
Jono Švedo) daina palydėjo Tau 
tinių šokių šventės mišrus cho
ras. Po to pašoko linelį, ketvir
tainį, malūną. Tenka pastebėti, 
kad malūną baigiant ponia Nix-
on kartu su kitais svečiais išvyko. 
Išvykdama Valdui Adamkui pa
reiškė, kad ji švente nepaprastai 
susižavėjusi ir tikisi atvykti kitą 
kartą. Tą jos sakinį pakartojo eilė 
radijo ir televizijos stočių. 

Atnaujinami 
diplomatiniai santykiai 

WASHINGTOXAS. — Ame
rika ir Yemeno respublika vie
nu metu pranešė, kad atnaujina
mi diplomatiniai santykiai, nu
trūkę 1967. Yemenas buvo pir
moji arabų valstybė po Izraelio 

j viceprez. Spiro Agnew, Kanados Į ~ *™bų k a r ° n u t r a u k u s i ***? 
j - • T - i T i i - - i ! k i l i s . Vn t f t fcn n a t i n a / l a r p F l c i n 

be 
:mero Daley, vysk Brizgio, min. 
jS t Lozoraičio, min. J. Kajecko, 
J Liet. gen. konsulo Kanadoj J. 
| Žmuidzino, Liet. gen. kot.o. J. 
'< Daužvardienės. Vliko pirm. K. 
I Valiūno, PLB pirm. S t Barzduko, ] 
I Altos pirm. K. Bobelio, LB tarvb. į Verta atkreipti dėmesį į Aus- i 
! pirm. Vvt Kamanto, ir Kanados tralijos sostinės dienraščio "Can :

 m m u s V^neige. bet kokms gink-
lus vartoja, neskelbia. 

WASHINGTOXAS. — Sen 
McGovern rėmėjai taip pat krei
pėsi į federalinį teismą, prašy
dami jiems sugrąžinti Califor-
nijos valstijos atimtą 151 dele-

J. Lapšys geg. 24 nuskrido į sosti i ?atą. Kredencialų komitetas bu-
nę Canberrą ir geg 25 d. ten bu- :

 v 0 nutaręs, kad Califomijos 
vo priimtas Užsienio reikalų mi- į v a i s t i jos delegatai i demokra-
nisteriįoie. Rytų ^Europos j u konvenciją skirstomi propor

cingai pagal gautų balsų skai
čių visiems prezidentiniams kan-

SIMLA, Indija. — Indijos ir 
Pakistano vadai konferencijos 
pabaigoje susitarė, jų pasitari-

konferencija bus sušaukta ir ta- į mai neiširo, kaip ta i atrodė iki 
r iamas i dėl vietos. Prancūzai jai į priešpaskutinės dienos, Susita-
visą laiką siūlė Paryžių, bet vo- į rė. kad atnaujinami diplomati-
kiečiai norėjo Briusely, kur f ak- į niai santykiai, susisiekimas per 
t i ška i ir yra Bendrosios rinkos | sieną ir leidžiama vienų lėktu-
sost inė Yra ženklų, kad vokie
čiai savo reikalavimo gali atsi
saky t i . 

Franco turės 
pavaduoto]? 

ZUERICH. --Šveicarijos lėktų-j 
vus dabar saugo oro maršalais, Į MADRIDAS. — Ispanijos už- j 
kad galėtų išvengti galimų lėk-jsienio reikalų ministeris Grego- { 
tuvų grobimų. Maršalai aprū- Į r io Bravo paminėjo, kad gen. i 
pinti specialia amunicija, kad I F r anco žada paskirti ministeri! 
nepakenktų keleiviams ir pa- pirmininką, nes jau pats yra į 
čiam lėktuvui. personas vadovauti vyriausybei. I 

Manoma, kad juo gali būti admi 
ro las Luis Blanco, 69 metų. Oro maršalai saugo lėktuvus 

nevien Šveicarijoj, bet ir dauge
ly kitų šalių. Yra žinoma, kad 
tai įvesta Olandijoj ir kai kas 
jau juos kaltina, jog jie naudoja 
"minkšta5!" dum-dum kulkas, už 
draustas pagal 1898 m. Haeos 
susitarimą. Olandai tuos kalti-

LB pirm. E. Čiuplinsko sveikini-į berra Times' ' aprašymą -
mai. j snis buvo paskelbtas geg. 22 d. 

^ _ . J pirmame puslapv - sostinėje vra 
Švente atzvmejo net pirmuo- k •. - i- j_-

, '. ' . *, . ! beveik viso pasaulio atstovvbės 
šiuose puslapiuose, visa Chicagos - .... • i ., ^ 

& i ir tik vienas laikraštis. 
Nuotr. A. Gulbinsko į didžioji spauda, dėdama nuotrau

kas, ir aprašymus, skelbė radijai 
ir televizijos tinklai, buvo visų ko 
mentuojama. Šventė pavyko, bu 
vo gerai organizuota, galėjo kai 
kurie sveikinimai šokiu aptari-

Šalia kitų žygių, Vliko atstovas 

MIAMI BEACH. Rev. Jaunesnieji šokėjai, kurių pa-
lietuvių pasiuntinybei VVashing- rado poniai \ i xon neteko ą a t y - Į ą į ^ ^ ą , ^ d . P f c ^ j , 
tone. Ponios \ i x o n atvykimas i ti. pašoko zilvitj. nonų miego,; 
šią šventę yra kaip t'k atžymėji- .kalvelį ir suktinį. Kalvelį šokanti 
mas, kad JAV prezidentas verti-įdainavo mišrus choras, dirg. A. | 
na tautinę kultūrą. Jis pastebėjo,ĮVasaieio. Tiek su jauniausiu, tiek: 
kad garbė tiems, kurie gerbia sa-!su vyresnių grupių šokamais so

mai būti glaudesni, tačiau bend-j riaus vedvh> Mr. Peters- Paaiškė- * 
rai viskas pavyko. Šventė parodė, į jo, kad australai jau žinojo apie 
kad lietuviai moka organizuotis! įvykras Kaune. J. Lapšys ta pro-
ir dirbti. Tenka pakartoti kalbė- j ga požymėj >. kad nepaisant įvai 
tojų žodžius, kad mes galime di-jrių sutarčių, laisvieji lietuviai pa 
džiuotis savo kultūra ir tauta, j sinže veikti — siekti išlaisvin-
Tenka neužmiršti ir ponios Nix- Į tos Lietuvos 
xon teigimo, kad šokiais ji susi-i _ , . , _ _ . , 
žavėjo ir mielai atsilankvs ir ki-i G e ? U Z f > s S Z***™& I ^ K U S 
tą kartą. (L. Gal .) I ̂ r a in i eču i studentų suorgani-

• zuotai protesto demonstracijai 
į prieš jų intelektualų suėmimus 

bei persekiojimą Ukrainoje, lietu! 
vių vardu kalbėjo J. Lapšys. Jis, j 
kalbėdamas ketvirtuoju po aus-į 
traiiečių senatorių, paminėjo Ro 
mo Kalantas atvejį ir Lietuvos 
jaunimo priešinimąsi okupan
tams. Lapšys dalyvavo ir den i 
Straujoje ties Sovietų Sąjungos 

didatams. bet neatiduodami vie
nam, daugiausia balsų surinku
siam. 

MASKVA — Viena proga 
Brežnevas N :xonui privačiai pa
sakė: ' A š . kaip europietis, galiu 
pasakyti, kad visiškai negalima 
suprasti kiniečių". 

F ranco už jį yra dešimt metų 
senesnis. 

Maurice Schuman 
! Pekiną 

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris Mau
rice Schuman šiandien išskren
da į Pekiną. Kinijoj pasiliks pen 
k ias dienas. Spėjama, kad svar
bią pasikalbėjimų vietą užims 
Vietnamo karas ir derybos pran 
cūzų sostinėje, kurios tęsiasi jau 
ketverius metus 

KANSAS CITY — Buvęs pre 
zidentas Trumanas. 88 metų, 
pa ju to skausmus, sunegalavo ir 
paguldytas ligoninėn. Rimto pa 
vojaus nėra. 

WOODSTOCK. X. Y — Kai 
gaisrininkai buvo iššaukti i gaiš 
rą. jie buvo nustebinti gaisro 
vietoje radę pusę tonos marua-
nos. Kas nesudegė tai atvykusi 
policija sukonfiskavo. 

"Prisikėlimo miestas" 

ambasada Canberroje - demonsi 
traciįos metu buvo per garsiakal j 

krikščionių konferencijos vadas, 
ir kiti jo leitenantai veda dery
bas su Miami Beach miesto val
dyba, kad laike demokratų kon-

vo tradiriias. Priminė, kad jis ko-1 kiais supažindino Linai Verbickai- ! v e n c i J ° s l e i s t ^ J s t e i ^ " P r i s i k ė ' ! bius šau^a 
vojo už laisvosios Europos radijo 1 to ir lolita Kriaučeliūnaitė. Po h m o Miestą". Derybų rezul tatai ; ^ ^ I J e t u v a j _ Utvijai ir Esti-i 
išlaikymą. Savo sveikinimą bai-lto vyresnieji pašoko subatėlę, b u s ž l n o m i tik šiandieną. M i e s - ; ^ , -
gė lietuviškai: "Tegyvuoja laisva • motušė mano. (harm. K. Banai- ' į t° t a ryba tokį prašymą buvo j UpSys, lankydamasis Can-
Lietuva"^ jčio) dainuojant chorui, sadutę, i a tmetus i , žinodama gerai, kiek j be r roję. susitarė su lietuvių jau-

' aštuonytį. pritariant Tautinių va rgo ir kitų nepatogumu s u - | n j m u aplankyti bent kelias Azi-
šokiti šventės moterų chorui, ir Į kėlė toks "Pris ikėl imas", kai s to ; jos kraštu pasiuntinvbcs ir įose Kalba ponia Nirot) 

Po to žodį tarė ponia Nixon. 
Sustoję 12,000 žmonių minia ir 
tūkstančiai šokėjų ilgai plojo. Po-

įaunystės šokį. pritariant miš- j vyklavo Washingtone, ir sako. 
riam chorui. Tai J. Mineigos ei- Į kad dėl to nukentės turist inis 
lėraštis, kom. A. Aleksio. j biznis, išbėgios vasarotojai. 

nušviesti Lietuvos padėtį ir ypa
tingai pastarojo meto Įvykius Lie 
tavoje. (E.) 

vams skristi per kito teritoriją. 
Nepavyko susitarti ir palikta 
toliau kitiems įgaliotiniams tar
t is dėl belaisvių paleidimo, ly
giai paliktas ir senas ginčas dėl 
Kašmiro. Dar sutarta pasitrauk 
t i iš užimtų teritorijų, su viena 
išimtimi, kad Indija pasilaikys 
apie 200 kvadratinių mylių gruo 
džio mėnesio kare užgrobto Kaž 
miro žemės. 

Piety ir Šiaurės Korėjos 
baigia nesantaiką 

SEOUL. — Pietų ir Šiaurės 
Korėjos vienu metu paskelbė, 
kad jas baigia nesantaiką ir vie
na į kitą žiūrės kaip į kaimyną, 
ne priešą, ir sieks neužilgo su
skaldyta valstybę sujungti. Liau 
sis viena kitą kaltinę, sulaikys 
visus ginkluotus užpuldinėji
mus. 

Vienos ir kitos Korėjos įga
liotiniai lankėsi vieni pas kitus 
i r tai atliko labai slaptai. Pir^ 
mieji kontaktai. Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui tarpinin
kaujant, prasidėjo 1971 rugpiū-
čio mėnesį. 

I I 

Paskutinieji amerikiečiai kraustosi iš Da Nan>j stowki<->« Vieni įu grįžta 
namo. kiti perkeliami i Thailanda, 

2000 parašiutininke 
į Miami Beach 

WASHIXGTOXAS. — Atei
nantį pirmadienį, liepos 10, Mia
mi Beach prasidės demokratų 
konvencija. Kad neįvyktų riau
šių, į miestą bus atkelta 2000 
parašiutininkų, o tos divizijos. 
82-ros. kiti daliniai bus rezerve 
savo nuolatinėj būstinėj, For t 
Bragg. X. C. 

1968 Chicagoj laike konven
cijos buvo paruošta 6000 karių, 
bet jų nereikėjo, su neramumų 
kėlėjais susitvarkė policija 

KALENDORIUS 

Liepos 5: šv. Antanas Žake 
j rijas, šv. Edana, Vintaras. 
j l akš tu tė . 

Liepos 6: Romulas, šv. Mari-
I ja Goretė. Kutrimas, Ritonė. 

Saulė teka 5:21. leidžias 8:27. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, bet vėsu, 
temperatūra apie 70 laipsnių. 

1 

\ 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1972 m. liepos mėn. 5 d. 

•B^i^Mi _ _ _ DLO 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTIN1NKIŲ-KŲ RAMOVE 

Redagnioja pa. Irena Regienė, 2652 W 65th St., Chicago, Illinoia 60629 

Telef. 476 - 708S 

LATVIŲ SKAUTUOS 55 M. SUKAKTIS 
r 

Latvių skautų judėjimas šiais, žinias suteikė i r kvietimą joje 
metais švenčia savo 55 metų gy- j dalyvauti prisiuntė vienas iš se-
vavimo sukakti, kuri atžymima I nųjų latvių skautų vadovų Pete-
didžiule tautine stovykla (jam-j ris Vilips. 
bore), vykstančia liepos 1-9 die-

Hamiltono skautės prie savo rankdarbių. Nuotr. M. Borusienes 

nomis netoli Barrie. prie Ivy, 
Ontario valstijoje, kur y r a Šv. 
Jono latvių evangelikų liutero
nų parapija. Čia y ra latvių sto
vyklavietė Saulaine. Stovykla 
buvo labai gražiai ir iškilmingai 
atidaryta liepos 2 dieną 11 vai. 
ryto. Apie vykstančią stovyklą 

Garbingos sukakties proga 
mes nuoširdžiai sveikiname bro
liu tautos skautus, -es. linkėda-

dovams — Balzarui, Liubinskui, 
Kizlaičiui, Pileckiui, Pliopliui, 
Pociui. Remeikiui, Koncevičiui ir 
Jauniui - beliko "raumeninės pa
reigos". 

Išvažiuojant ne vienos mamy-
mi nepalūžti sunkiame tremties j tės akyse matėsi rūpestis, išlei-
kelyje, išsaugoti čia skautybės | džiant sūnų pirmon iškylon. 
idėją ir, laikui atėjus, grąžinti Į Nors tai suprantama, rūpestis bu 
l laisvą ir nepriklausomą Lat
viją, (bk) 

SMAGI SESIŲ ĮSKYLA ! LTTUANICOS VILKAI 
KISHWAUKEE UPE 

tuanicos tunto 
rai praleidžia nuotaikingą savait-

parke. I 
gra 

Birželio 17-tą d. atsikėliau anks
ti. Jau iš vakaro viską buvau pa
siruošusi iškylai į p . Baumilų Ūkį, 
Michigane. 

Nuvykusi į Jaunimo Centrą, 
jau radau buri jaunesnių Nerijos 
tunto sesių, sėdinčių ant didžiau
sių maišų ir nekantriai laukian
čių. Vadovės — sesės Jovarauskie-
nė, Dičienė ir Malašauskienė sku
biai tvarkė reikalus su tėvais ir 
tuo pat laiku atidžiai saugojo1; leidžia jo savininkai — Rockfor-
maisto dėžes, matydamos, kad se- Į do lietuvių klubas, tarpininkau-

vo nereikalingas, nes vadovai yra 
tikrai rūpestingi ir atsakingi ir, 
kas gal net svarbiau, pasirodo ir 
patys vilkiukai moka prisižiūrė
ti daugiau negu dauguma ma
myčių mano. 

O kas gi nuveikta per tą maž
daug 30 vai. išvyką? Vadovai bu-

Mūsų kolonijose 
Hot Springs, Ark. 

ŠIURPIŲJŲ LIETUVOS 
ĮVYKIU ATGARSIAI 

l keli šimtai Vlrko informacinių 
i apie Lietuvą brošiūrėlių, svečiai 
j vaišinami lietuviškais sausainiu-
' kais su kava, buvo surinkta 40 

dol. Jaunimo kongresui aukų. Su-
: sidomėjimas parodėle buvo itin 
: didelis, nes tomis dienomis H.S. 
vyko kelios stambios konvencijos. 
K?Iių amerikiečių organizacijų 
(k. p. Rotarv Club) pageidauta 
pabrėžtinai tokią parodėle su-

: ruošti jiems ne tik H. S., bet ir 
i kituose valstijos miestuose- Dar 

besidžiaugiant tokiu pasisekimu, 
atėjo šiurpios žinios iŠ Lietuvos. į 
Čia vė! mūsų jaunimas suskato | 

i atliepti skaudžiam a. a. Romo 
Kalantos šauksmui. Buvo suor-1 

j ganizuota protesto motorkada — ! 
į miesto centrine gatve, o tos die-
! nos (birž. 24) pavakary ameri-
| kiečių kat. bažnyčioje įvyko spe
cialios pamaldos, užprašytos lie
tuviško jaunimo. Motorkados 
priekinis automobilis buvo pa
puoštas ąžuolo vainikais, viršu
je pačių jaunuolių nutapytas de
gančio jaunuolio įspūdingas pa
veikslas, šonuose užrašai su trum-
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• R«=>dskrl;a «traiDS»ius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotu straipsnio nesaugo, iuos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakciia už skelbimu, 
tarini nent«ako Skelbinnj 
kainos prisiunčiamos gavus 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 - 4-^fi «eStadie 
niais — 8 3 0 — 12:00 

Atvykstant nuolatiniam apsi
gyvenimui vis daugiau ir dau
giau tautiečių, čionykštis lietu- pai nusakančiais motorkados tiks 
viskas bendruomeninis gyveni- j 1$. Toliau važiavo mažas sunk-
mas įgauna daugiau judrumo. j vežimis, kurio platformoje stovė-
Labai negausus liet. jaunimas, į jo taut. drabužiais apsirėdę jau-
gavęs kiek paskatos, pradėjo r o - p u ^ i a i laikydami didokas Ame-
dyti ne tik gražaus pritarimo lie-i "kos ir Lietuvos vėliavas (pasta-
tuviškai veiklai, bet ir iniciaty- Į r°n buvo perrišta juodu kaspi-

I vos. Prieš kelias savaites visos Ar- i nu) . Toliau sekė kitos (apie 20) 
Jau keletas metų iš eilės Li- v o ti,k!"a,i F ^ a i P a r u 0 § e P r o S r a - kansas valstijos įvykusiame'Tun" i mašinos, kurių kiekvienos abiejo-

vilkiukai ir beb-i ™į : kifk zaidl?ų.> P r a m 0 g ų ' * £ ' zybų. damų, užsiėmimų —ką cia 
viską surašysi. Kiekviena minutė 

' j buvo išplanuota ir todėl nenuos-
i tabu, kad iškylautojai grįžo pri-

galį Rockfordo lietuvių 
Vieta ideali iškylai — 
žiais medžiais nusagstytas 75 ak-

jant p. Ve. Pliopliui- Už tai jiems 

ru plotas prie Kishwaukee upelio,! ™gę> *** d ė l t 0 , i r ? » * ? * * * • , . - i i . - i Tiknausiai pats įdomiausias už-
Kuns vra negilus bet sraunus ir .. . , r , , 

, . .. j „. •*: r> i I siemimas buvo maždaug o my-palygmti dar neužterštas. Parku .. « „ , ,. . T , .T I - j . , •. • • lių canoe kelione Kisnwaukee pasinaudoti ssautams maloniai «.. » . .«*- . . , , 
upe. Kiekvienas vilkiukas ir beb
ras, žinoma patyrusių "canoe" 
irkluotojų priežiūroje, turėjo pro
gą išbandyti šią seną, bet labai 
efektyvią indėnų susisiekimo prie
monę. Beveik visi vilkiukai kelio
nę atliko nesušlapę... O nakties 
žaidimas, kuris ne vienam vilkui 
šiurpą kėlė, praėjo be incidentų... 
Kad vilkai ir bebrai grįžo gerokai 
purvini, paaiškintina paskutiniu 
užsiėmimu-varžybomis: slinkda-
mi, šokdami, bėgdami, rėplioda-

SKautisKas aciu. 
Š.m. birželio 17—1S savaitgaly

je iškylon pasileido beveik pus
šimtis vilkų ir bebrų ir apie de
šimt vadovų. Be keleto "senų vil
kų" vadovaujantys kadrai buvo 
šaunūs skautai vyčiai studentai. 
Išskirtinai pažymėtini s. v. vyr. 
si. Audrius Plioplys. kuris prave-

festivalyje Hot Springs miesto! se pusėse buvo pritvirtinti jau ki 
parke surengė mūsų tautodailės j txi miestų demonstracijose varto-
parodėlę, kuriai įdomių ir retų ti ir savi originalūs bei taiklūs 
eksponatų paskolino liet. šeimos, j gražiai jaunimo išrašyti šūkiai, 
o medžių drožinius iš Chicagos į Motorkada vyko tvarkingai ir 
atsiuntė skautės (jų beveik visi! rirntoJe nuotaikoje. Minėtų pa-
eksponatai buvo ten parduoti).; maldų metu, kurias išklausė dau-
Parodėlės metu buvo išplatintai SYhė amerikiečių ir lietuvių, sa

vo pamoksle amer. kunigas pla-

dė programą, s. v. vyr. si. Paulius] mi, šliauždami vilkiukai turėjo 
Vitkus — laužvedys bei žaidimų! praeiti kliūčių kelią. Mamytės, 
ir užsiėmimų vadovas ir s- v. Ro-j nepykit dėl to, vilkams tai labai 
mas Naujalis. Vyresniesiems va-Į patiko. 

sės net aštuntą valandą ryto jau 
alkanos kaip rykliai. 

Pagaliau —važiuojam! Nors 
aš esu stovyklavusi, klausyda
masi narsių sesių kalbų, kažko
dėl jaudinuosi. Atrodo, kad visos 
sesės yra patyrusios iskylautojos, 
nes gi tai jų jau antroji iškyla... 

Kelionė prailgsta. Tačiau akys 
prašvinta, kai pasiekiame tikslą. 
Autobusas sustoja Michigane prie 
didžiulio ežero. Neraginamos šo
kame statyti palapinių. Bėda! 
Trūksta kuolų ir kitų dalių, bet 
sesės nenusimena, naudojasi skau-
tiškumu sumanumu. Sesės Kris
tina ir Ramunė savo palapinę 
pritvirtina prie čia pat augančių 
medžių. 

Statybą užbaigusios bėgome; 
prie ežero, kur buvo nuostabus: 
skaičius įvairiausiu laivų. Mes ga-: 
įėjome naudotis canoes, cayakais, į 
burlaiviu ir motorlaiviais. Visos; 
turėjome galimybės išbandyti Sa
vo gabumus su vandens slidėmis. Į 
Kiek džiaugsmo!... Dvi dienas 
praleidome prie ežero saulėje, to
li nuo miesto triukšmo ir dulkių. 
Nevaržomos galėjome plaukioti,; 
maudytis, žaisti. 

Vakare ežero pakrantėje vyko 
laužas. Visos, net ir mūsų suau-
gusios vadovės, turėjo sugalvoti j ?eve\ando s

T
K ^ t u s a P ^ k ė vyriausias skautininkas, čia matome jį va-

- *TI*- - J \jr- ' dovn* ^ P e - B l t : v. s. V. Jokuoaitis. vyr; sknt P : Molis, jūros skautu ir atlikti pasirodymus. Mušu n&a^ ^^^M^ « * * „ „ A « n m*,* J- « * A I ! ! S 
džiaugsmą kiek temdė atsisveiki
nimas su sesėmis Malašauskienė 
ir jos dukra Vidata, kurios išvyks
ta gyventi į Alabamą. Prašėme, 
kad atvyktų vasaros stovyklon. 
Pažadėjo. 

Tos dvi malonios dienos, atro
do, per greit prabėgo. Atėjo lai
kas važiuoti namo. Autobuse bu
vo laužo nuotaika —visą laiką 
dainavome, o vadovės net šoko-
Buvo taip linksma ir norėjosi, 
kad ši iškyla kuo ilgiau tęstųsi. 
Gal šias mūsų nuotaikas jausda
mas pats likimas atėjo pagalbon 
— pakeliui sugriuvo autobusas. 
Tai mūsų nuotaikos nesugadino. 
Pasivėlavusios tris valandas, links 
mos grįžome prie Jaunimo cent
ro, svajodamos apie sekančią tun
to iškylą. Kaip smagu, kad turi
me tokias geras ir rūpestingas va
doves ir svetingus rėmėjus. Esa
me dėkingos iškylos vadovėms 
sesėms Jovarauskienei, DiČienei ir 
Malašauskienei. Ypatingai verti
name ponų Baumilų ir nuošir
džių jų kaimynų p. Dūdų ir p. J. 
Acąuar svetingumą ir mums su
teiktą džiaugsmą ir malonumus. 

Sesė Jonė K. 

Klaipėdos vietininkijos vadovas j . ps . D. Kižys ir valt. A . Andrašiūnas 
Nuotr . VI. Bacevičiaus 

Skautai, kaip kareiviai, tuščiu 
pilvu negali savo pareigų atlikti. 
Užtat atkreiptinas dėmesys į rū
pestingą virtuvės viršininką skau
tą si. Donatą Ramanauską, kuris 
nepasitenkino paprastais recep
tais, bet šeštadienio vakarienei 
parengė savo originalų patiekalą 
— "lietuvišką guiašių". Tai pa
girtinas pasielgimas, kad net ir 
maisto atveju nedaromi kompro
misai su lietuvybe... Brolis Do
natas daugiau suamerikonėjusius 
pasistengė patenkinti sekmadie
nio pietums paruošdamas "Apsi
leidusį Juozą". Jums, mamytėms, 
įdomiausia turėtų būti tai, kad 
sūneliai, nors šiek tiek ir protes
tuodami, alkani nevaikščiojo. Ge
ras oras, ir ypač padėtis be iš
eities, visus padarė visų patieka
lų mėgėjais. 

Iškylą aplankė eilė Rockfordo 
lietuvių bendruomenės ir klubo 
narių, o sekmadienį tėv. Kezys, 
padedamas aštuonių vilkiukų, at
laikė Mišias ir priminė, kad iš
vyka vyksta Tėvo dienoje. Oras 
pasitaikė nepaprastai puikus, 
nors kaį kurie "seni vilkiukai" ir 
pasigedo gero viesulo, kaip kad 
pernai iškyloje. 

Taigi, visi grįžome sveiki, pa-
v a r gę, gerokai purvini ir, svar
biausia, patenkinti. Lauksime se
kančių metų iškylos ir dar dides
nio būrio vilkų ir bebrų. 

Brolis Akvinietis 

ciau nušvietė mūsų tautos kan
čias, karčiais žodžiais pasmerkė 
komunizmo teoriją. 

Dar. Gana 

DR. ANNA BALIUKAS 
A K I Ų , A U S Ų . N O S I E S IR 

G E R K L E S LIGOS 
Pritaiko akinius 

2858 W e s t 6Srd S t r e e t 
V&L: kaafllen 10—12 vat. tr T—» » 
raK Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
aidaryta Ligoniai priimami siialtaro* 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Bes. telef. WAIbrook 5-507* 

REZTD. TEL. 239-46*3 
DR. K. G. BALUKAS 
Atu5erija tr moterų IJgoe 
Gfnefcotogtne' Chirurgija 

8449 S. Pulaskf Road (Crawford 
Medical Bui lding) TeL L C 5-644* 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perenit 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

7 7 0 9 West 5 l s t Streat 
TeL 6 B C-3400 

Vai pagal susitarimą: plnnad. Ir 
ketv. 1— i ir 7—9; antrad. ir pentad 
10—4: Sestad. 10—2 vai. 

Ofe. tPl. 735-4477 Rez. PR 8 6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVV I R 

EMOCTVCS LIGOS 
CRAWFOKD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pula*ki Road 
Valandos pagal susitarimą 

Bezld. TeL — GI 8-0873 

DR. W. M. EISIM • EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGEV* CHIRURGIJA 
6132 S o . Kedzfe Ave., W A 5-2670 
Valandos nagai susitarimą. Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI S-OOOi 

TeL — B E 3-5893 

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valandos paga l susitarimą 

OflSO teL PR 8-2229 
Narni] — rezid. — PRospeot 8-9091 

DR. JANINA JAKŠEV1ČIUS 
S O K 8 • 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 68rd Street 

Plrmad., antrad., ketvirtai, ir penkt 
nuo 12 flH S vai. ir nuo 5 iki > 

•ai. vak SeStad. coo 1 lkl 4 vai. 

reL ofiso HE 4-5849, ra. S88-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CfHRURGAS 

2434 W e s t 71st Street 

VaL: pirm, ketv. 1 iki 7 popiet: 
antr., peniet., 1-5. treč *r eest tik 
aualtkraa 

DR. MARIJA LINAS 
AKJSERUA IR MOTERŲ LIGOf 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmloek 6-3545 

(Ofiso Ir rezldencUos) 
Valandos pagal susitarlina 

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 9-9891 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71st ir Campbell Ave. kampas) 

Plrmad.., antra<l., Ketvirtad. ir penkt 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak 
Ketvirtad. ir seStad. nuo 9 • . rytf 

ik? U vaL ryto — tik susitarns. 

Ofc. PO 7-6000 Res. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
3 8 4 4 West 68rd Street 

j V A L . : kasdien nao 1—4 5 p. ir 4 PriiinA p o n i u s pagal sturitertma j m g n l TreČlad. Ir Seštad. uždaryta 
}ei neatsiliepia, skambinti 374-8012 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO? 

2991 West 93rd Street 
Kampas 63-6ios ir California 
Valandos pagal sositarinsa: 

Plrmad., antrad, ketvirtad. nuo 
6 Iki 7:80 vai. «akaro. 

Seitad. nuo 8 iki 8:80 vaL 
Trediad. Ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 478-4042 
Rezid. teL WAlbrook 5-S04M 

Atostogose nuo liepos 3 iki 16 d. 
Reikalui esant kreiptis pas 

Dr. V. Taurą — Tel . P R 8-1223 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEIT0N 

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

TeL — 695-0533 
POX VALLET MEDICAL CJENTEB 

890 Smnmlt Street 
Roate 58 — EUdn. ni inols 

= ^ 

Nauji savininkai, RICHARDAS SHLAUSTAS ir JONAS STANKŪNAS, 
kviečia II Jaunimo Kongreso ir IV Šokių Šventes dalyvius pasisvečiuoti ju resto
rane. Atidaryta kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryte. Uždaryta pirmadieniais. 

BlttTVTO* OUTHWEST HY. JUST WEST OF THE KEOZIE. 79th STREET INTERSECTION — 925-1678 

Ofiso tr boto teL OLympic 2-1381 

DR. F. f . KAURAS 
g T D T T O J A S IR CHIRURGAS 

1487 So . 491* Conrt, O c e r o 
VaL kasdien 10-12 ir 4-7. Tre«ad. & 
*estad. tik susitarus. 

H , ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGC IR RRATJJO 

SPEClALYBfi 
5540 Sontb PoJasU Roed 
Talandos pagal susitarimą 
Skambint i — 685-2525 

Tel. o f i so ir bato OLympic 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

1443 S o . 50th Avenue, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vaL vak. 

išskyrus trečiadienius. 
geStadien-iais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL RELiance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

7al: plrmad., antrad., ketvirtad. to 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 8—8 
vai. vak. SeStad. 12—2 vaL p. p. to 
trečiad. uždaryta. 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba l ietuviškai 
2618 W. 71st S t . — TeL 737-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akintas Ir 

"contact lenses" 
Vai. pagal susita-rimą. Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClALYBfi VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
TeL Ofiso PR 8-7800! NaatQ 929-7999 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstą, Pūs lės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

VaL antrad n u o 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad. n u c 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2886; rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL REHaocr 5-4410 
Res. GRovebill 8-0617 

Valandos: pirm. ir ket nuo 12 vnl 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. ir penkt, ntio 12 iki 2 vaL p. p 
tr vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika to chirurgus 

Ofisu 2750 W. 71st Street 
TEL. — 925-8298 

Valandos: X—8 • . v. penktad. 19—II 
ryto, 2—8 vai vak. SeStad. 1 fkl 
4 T. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3099 

tf 

DR. NINA KRAUCEL -
KRIAUČELIONAITC 

aKUSERMA IR MOTERTJ LIOO« 
6132 S. Kedzie Ave. 

Tel. WA 5-2670, neatsilieptu skam 
-'.r.t 471-0225 Valandos pagal sus* 

'arimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KfrOTKir IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDtNO 

7156 sr>mh We»tern Avenue 
Plrm..i.. antrad., ketvirt. ir penkt 
auo 11 vai |kt "l vai. p. p. ir noc 
*—8 vai. vakare. Tr*čiad. nuo 
ii vai. ryto lkl 1 vai. p. p. ie*tad 

11 va.1 ryto iki J vai p. p. 
Oftan telef. RE 7-1169 

R««d. tel. 23»-2»1» 

Perskaitę "Draugą"* duo
kite kitiems pasiskaityti. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Hgo9 
Ofisas tr res., 3993 W. 59th B*. 

TeL PRoepeot 8-1223 
Oflao vai.: Pirm., antr., tre8. tr 

penkt nuo 2 ikkl 4 vai. Ir nu* « fld t 
v. v. geštad. 2-4 vaL popiet to kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. Tel. HE 4-2123. Namu OI 9-6196 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 

to SeStad. uždaryta 2-4 ir 8-8. Trec 

TEL. PRospeot 6-9409 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAJKAS) 

GYDYTOJA LR CHIRURGtt, 
6648 South ATbany Avenue 

VaL: pirm., antrd.. ketv. e—8 vai. 
*ak., penktad. ir SeStad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pajral susitarimą-

TeL ofiso PR 8-6446 

DR. F. C W!NSKUNAS 
GYDYTOJAS TR nHTRURGAS 

S107 Weat 71» Street 
Valandos: i—r, v î popiet 

T-<-*l \r «#*ta.Į Caa^.i miįtartiną 

DR. PETRAS ZLIORI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South PulasU Road 
Ofiso teL 767-2141 Varnu~<tt8-4990 

ptrm., antr.. ks*v t—( to 9—8, 
pagal susitarimą 

VaL 
osakt i—t. 
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Tautinis šokis 

SUJUNGĖ LIETUVIŲ JAUNIMĄ 
Visa lietuviškoji išeivija šias 

dienas išgyvena dviejų didžiulių 
įvykių ženkle: Chicagoje įpusė
ti n Pasaulinio lietuvių jaunimo 
kongreso darbai, o pereito sek
madienio vakare buvo baigta 
IV-oji Tautinių šokių šventė. 
Abudu šie didieji masiniai pa
rengimai pareikalavo iš jų ren
gėjų, finansuotojų, Lietuvių 
Bendruomenės ir iš vįsos lietu
vių visuomenės, ypatingai iš mū
sų jaunimo, nepaprastų pastan
gų, ryžto ir atsparumo. 

Šia proga mes daugiau susto
sime prie ką tik pasibaigusios 
didžiosios tautinių šokių šven
tės, kurios dalyviai — mūsų lie
tuviškasis išeivijos jaunimas, 
beveik išimtinai svetur gimęs 
ir svetur augės, nebijąs viešai 
išpažinti sau, savo tautai ir sve
timiesiems savo lietuvišką kil
mę, apsirengti tradiciniu lietu
vių prosenelių drabužiu, papuoš
ti krūtinę amžinuoju mūsų tau
tos ženklu — Lietuvos Vyčiu. 

Tokiu tai būdu ne savo šaly
je, bet keturiuose kontinentuo
se gimęs, savo tėvų žemės ne
regėjęs jaunimas, mūsų vaikai 
bei vaikaičiai pademonstravo 
šio krašto pirmajai moteriai — 
JAV Prezidento žmonai Patri
cijai Nixonienei. visai eilei aukš
tųjų šio krašto pareigūnų ir 
dvylikos tūkstančių mūsų tau
tiečių miniai savo tvirtą lietuviš
ką nusistatymą. Šios šventės 
metu garbingi mūsų tautos sū
nūs ir dukterys taip pat išreiš
kė nedviprasmišką pasisakymą 
Lietuvos laisvės reikalu. 
Ši šventė buvo pavadinta Lais

vojo pasaulio lietuvių IV-ąja 
tautinių šokių švente. Ji tokia 
tikrai ir buvo, nes joje akty
viai dalyvavo netoli 2000 šokė
jų ne tiktai iš Chicagos ar JAV, 
bet u* iš Kanados, Pietų Ameri-
ks kraštų, iš Europos ir toli
mosios Australijos. 

Dažnam iš mūsų veržėsi iš 
akių ašaros, stebint didingą tau
tinių šokių šokėjų paradą, ma
tant gerai organizuotas ir pui
kiai žygiuojančias jų tvirtas >r 
lygias gretas. Visus šventės da
lyvius, tiek šokėjus, tiek jų pa
sirodymus stebinčius tūkstan
čius lietuvių, tada jungė kaž
koks vienas nepaprastai glau
dus ir tvirtas ryšys, sunkiau 
nusakomas, daugiau jaučiamas. 
Jis ne tiek žodžiais, kiek širdi
mi sakė, kad tiek senesnės, tiek 
jaunosios kartos lietuvis vieno
dai karštai myli savo gimtąją 
ar tėvų žemę, vienodai sielojasi 
jos laisvės reikalais, ir pergyve
na pavergtos tautos kančias. 

Šventės ruošėjai — JAV ir 
Kanados kraštų bendruomenės, 
specialus šventės ruošimo ko
mitetas su didelio ryžto ir su
maniu pirmininku dr. L. Kriau-
čeliūnu, veržliu tiltų tarp JAV 
aukštosios visuomenės ir lietu
vių tautinės grupės statytoju 
inž. Valdu Adamkum, vyriausia 
šokių koordinatore bei vadove 
Genovaite Dumčiūte - Breidi-
maniene, su daugybe labai ge
rų kitų vadovų įstengė atskirus 
individus — šokėjus sujungti 
į vieną darnų ir drausmingą vie
netą, teikiantį kiekvienam lietu
viui pasididžiavimą, kurį kiek
vienas galėtų kad ir šiais pap

rastais žodžiais išreikšti: -'Aš 
didžiuojuosi gimęs lietuvis!" 

* 
šio krašto aplinkoje mes la

bai dažnai matome dabartinės 
kartos jaunimą, kuris nepasi
žymi nei drausme, nei kultūrin-! 
gumų ar žmogiškomis savybė-į 
mis. Dar blogiau — esame įpra- į 
tę matyti didelę jaunimo dali, 
ne kuriančią, bet griaunančią ir. 
naikinančią visa tai, kas anks-j 
tyvesniųjų kartų buvo amžiui 
bėgyje sukurta. Mes matėme ir j 
matome daugelį tiesiog valka-Į 
taujančių abiejų lyčių jaunuolių, 
vedančių palaidą gyvenimo bū
dą. Ir štai dabar, IV-jai tauti
nių šokių šventei pasibaigus, 
mes galime su dideliu džiaugs
mu sušukti, kad mūsų lietuviš
kasis jaunimas yra visiškai ki
toks gero ir gražaus gyvenimo 
prasme. 

* 
Bet mūsų džiaugsmas su šiuo! 

nesibaigia, nes jis ne visas iš-j 
sakytas. Reikia nepamiršti, kad 
be šokėjų iš suaugusio jaunimo 
tarpo šventėje aktyviai dalyva
vo ir nemaža mūsų lituanisti
nių mokyklų tautinių šokių gru
pių. Matėme ne tiktai kelioli
kos, bet ir kelerių metų šokėjų. 
Tai puiki medžiaga ir gražus 
rezervas V-jai tautinių šokių 
šventei, o tuo pačiu ir ateities 
lietuvybei. 

Galima būtų kritikuoti kai 
kurias mažiau pavykusias šven
tės vietas, galima būtų rengė
jams ir meno vadovams šį bei 
tą prikišti, bet tie maži nereikš
mingi taškeliai tiktai gadintų 
nuotaiką ir mažintų didįjį mūsų 
džiaugsmą. Atvirkščiai, šią šven 
tę mes turime priskirti prie pa
čių geriausių, kurios kada nors 
šiame krašte buvo suruoštos. 
Jos rengėjai užsipelno didžiulės 
visų padėkos, nes jie padarė 
daugiau kaip buvo galima iš jų 
laukti. Duok, Dieve, kad tokių 
ar joms panašių švenčių būtų 
ateityje dar daug suruošta. 

* 
Deja, pavergtosios Lietuvos 

jaunimo atstovai šioje didžiojo
je pasaulio lietuvių džiaugsmo 
šventėje nedalyvavo ne nuo jų 
pačių pareinančių priežasčių, j 
Tačiau klystume sakydami, kad 
tarp mūsų ir krašto lietuvių 
nebūtų idėjinio ryšio. Juk ne 
kas kitas kaip tiktai okupuota 
Lietuva pastaruoju metu mums 
davė nepaprasto ryžto didvyrius 
— lietuvius jaunuolius Simą 
Kudirką, Romą Kalantą ir dau
gybę kitų. šių jaunuolių kan
čios ir dėl Lietuvos laisvės rei
kalų pralietas kraujas nepap
rastai jaudina pasaulio lietuvių 
jaunimą. Mes nežinome, kiek ge
gužės 14 dienos liepsnos Kauno 
miesto teatro sodelyje atšildė 
Lietuvai užkietėjusių valstybių 
vadų širdžių, bet gerai žinome, 
kad ugnis buvo tokia kaitri, 
kad įstengė uždegti didžiule Tė
vynės meile, o tuo pačiu ir ne
apykanta pavergėjui, ne tiktai 
okupuoto krašto, bet ir išeivijos 
jaunimą. 

Taigi tiek Lietuvos, tiek iš
eivijos jaunimas yra dvi vieno 
ir to paties amžinai gyvo ir ža
liuojančio lietuvybės medžio 
tvirtos atžalos. Tikėkime, kad 
jų neįstengs palaužti du vieno
dai baisūs priešai — okupantas 
ir svetimos įtakos. b. kv. 

lietuvių tautinių šokių šventėje Chicagos amf iteatre liepos 2 d. Iš k. į deš.: Vliko pirm. dr. K. Va-
dr. L. Kriaučeliūnas, kongr. E. Derwinsky, Illinois gub. žmona ponia Ogilvie. ponia Nbcon, Lie-

J. Daužvardienė, sen. Ch. Percy, LB cv pirm. Vyt. Volertas, Altos pirm. dr. K. Bobelis. 
Nuotr. V. Noreikos 

Svečiai 
liūnas 
tuvos gen. kons 

" JAUNIMO KONGRESUI VYKSTANT 
J. ŠLAJUS 

Keletą dienų prieš Antrąjį Pa-lba lietuviškai, bet koridoriuose 
šaulio lietuvių jaunimo kongreso; nuaidi angliški, ispaniški ir kito-

j (II PLJK) atidarymą, Jaunimo c , įkie garsai.Telefono linija veiekia 
i Chicagoje pradėjo pasirodyti pir- i be sustojimo. JK pirmininkas Ro 
l mieji JK-so atstovai. Patys pirmie- ; mas Sakadolskis paaiškina tik 
ji atvyko ir tuoj į kongreso pagel- į komplikuotus klausimus, kurių 

į binį ruošos darbą įsijungė dr. j negali išspręsti "telefonistės" ir 
i Audra Deveikytė iš Argentinos Į kitos mergaitės, savanoriškai atė-
Į ir Jūratė Reizgytė iš Australijos, j jusios Jaunimo kongreso pagel-
! Dr. Deveikytė net čiupo aukų! bon. Vietos lietuviai, sutikę pri-
i rinkimo lapą, kad prisidėtų ir pi- imti nakvynei ir globai iš kitur 
i niginės paramos Pietų Amerikos; atvažiavusius lietuvius įaunuo-
I lietuviams atstovams, gi Jūratė Į Iius, atvažiavę pasiima juos par-
| Reizgytė, dar kojų nepailsinusi, J sivežti pas save. O viena ponia 
| jau sekančią dieną po atvykimo | skundėsi, kad pas ją apsistojusios 
iš Australijos, JK Būstinėje sėdo j dvi mergaitės (ne JK atstovės), 
prie rašomosios mašinėlės. Taigi į atvykusios iš Lenkijos, su kurio-
jau pirmieji ženklai rodo, kad; mis negalinti susikalbėti, nes jos 
JK-so atstovai renkasi ne tik pra- į mokančios kalbėti tik lenkiškai, 

o pati lenkiškai nemokanti. Ki
tur sustoję du tik ispaniškai te
kalba, su kuriais negalinti susi-

t.y. vieną dieną prieš JK-so ati- j kalbėti. Tai vis nelengvos proble 
darymą., JK Būstinėje visų darbų] mos tai Nakvynių k-jos pirminin 
tempas pasiekė kulminacinį taš- j kei Daivai Vaitkevičiūtei, kuri tu-
ką. Skubama su baigminiais dar- j ri neišsemiamos energijos šio dar 
bais. Iš visų kraštų atvykę žva- j bo paskirčiai atlikti-
lūs jaunuoliai su įvairiausiais klau į To paties ketvirtadienio popie-
simais prašo atsakyti į jiems rū- i tyje, su magnetofono aparatais 
pimus klausimus. Visi gražiai kai- i įžengė Alfonsas Petrutis ir Jurgis 

Blekaitis, specialiai atsiųsti iš VVa 

mogai, bet ir savo darbo paskir
ai atlikti. 
Ketvirtadienyje (birželio 29 d ) , 

Laukiama Prezidento pranešimo tautai 
Paryžiuje pajudės Vietnamo taikos pasitarimai 

Prez. Nixonas prieš demokra
tų partijos konvenciją, įvykstan 
čią Miami mieste, Floridoj, lie
pos 10 d., pasakys kalbą į tautą, 
kuri bus labai svarbi ir lies Viet
namo karo užbaigimą politinė
mis derybomis. Šiuo metu Vietna 
mo taikos pasitarimai Paryžiuje 
yra nutraukti neribotam laikui. 

Hanojaus ir Vietkongo delega
cijos reikalavo atnaujinti taikos 
pasitarimus, bet JAV Saigono de 
legacijų vadovai pripažino, kad ir 
atnaujinti pasitarimai nepajudės 
iš vietos, tarnaus tik komunistų 
propagandai, nes komunistai in
vazijos nesustabdo ir nesimato 
jokių ženklų, kad ir pradėjus kal
bėtis jie tai nepadarys. 

Kissingerio pranešimas spaudai 
Prezidento saugumo patarėjas 

K. TAUTKUS ro komiteto nariai. Kaip Kissinge-
ris, taip ir politiniais sluoksniai 

H.Kissingeris 3 ir puse dienos vie-' prileidžia, kad Hanojaus delega 

— Teisybės meilę, nes teisin
gumas yra piktos jėgos ir prie
vartos užtvanka. 

— Pasišventimą tiesai, nes tie
sa — viso gėrio pradžia. 

Suteikime jaunimui šio II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so proga. 

— Tikėjimo jėgą, kurios pa
grindu yra pasitikėjimas, nes 
"gyvenimas be tikėjimo yra tam
sus akiigatvis". 

— Vilties spindulį, kuris nu
švies tamsa ir nežinia". 

J Daugi. 

sėjo Pekine ir kalbėjosi su raud. 
Kinijos min. pirm. Chou En-lai 
ir kitais. Darydamas spaudai pra 
nešimą apie pasitarimus Pekine, 
Kissingeris pareiškė, kad Vietna 
mo karo reikalu buvo kalbėtasi, 
bet nieko pozityvaus nebuvo pa
siekta. Taikos specialistas pripaži 
no, kad jokio ženklo, kuris leistų 
be paklaidos tvirtinti, jog Hano
jus apsisprendė "rimtai pradėti 
derėtis", nematyti tačiau matyti 
ženklai, kad Hanojaus invazija 
supliuško ir tikslo nepasiekė. 

Pekinas ir Maskva pabarė Ha
nojų, kad, invaziją planuojant, 
buvo padarytos apsiskaičiavimo 
klaidos, kurios kraštui yra tragiš 
kos. Lauktina greitu laiku ženklo 
iš Hanojaus, kad jie sutiks derė
tis rimtai ir Vietnamo karą baig
ti ne ginklu, bet politinėmis dery 
bomis. 

Naujos instrukcijos 
Tuo pat metu, kai Kissingeris 

svečiavosi Pekine, iš Paryžiaus į 
Hanojų per Pekiną vvko namo 

cijų vadovai pašaukti namo pa
sitarti ir gauti "naujų instrukci
jų atnaujinti taikos pasitarimam 
vesti bei pagelbėti instrukcijom 
paruošti. Be to, Kissingerio sku
bus atsiradimas Pekine, Maskvos 
prex- Podgorny "vizitas" Hano
juj, jo pareiškimai Kalkutoj ,kad 
"Vietnamo karas turi baigtis Pa
ryžiuje", leidžia ieškoti paslap
ties ir daryti prielaidą, kad "trijų 
didžiųjų" viešai akcentuojami 
"nesusitarimai Vietnamo reika
lų" politikų kelionėmis pradeda
mi išnarplioti ir kliūtys pašali
namos. 

Kelionėmis ruošiama dirva 
taikai 

Amerikos diplomatija paslap
timis nepasižymi. Tačiau, kai rei 
kalas yra rimtas ir paslapties iš
laikymas yra būtinas, paslaptin 
gumas išlaikomas ir be laiko ne
nubyra spaudon. Kol prez. Xixo-
nas darys savo pranešimą spau
dai ir tautai, paslaptingasis H. 
Kissingeris gali slaptai susutikti 

su Vietnamo taika ir painforma-
vimu sąjungininkų apie prez. 
Nixono vizitą Maskvoje ir pasiek
tus susitarimus. 

Buvęs finansų sekr. J. Connaly 
važinėja apie pasaulį. Pradėjo P 
Amerikoje, pasieks Aziją ir per 
Europą sugris namo. Ir jis turi 
pavedimą Vietnamo taikos reika
lais pasitarti su valstybių vadais. 
Kalifornijos gubern. Reagan va
žinėja Europoje. Jam preziden-

shingtono USIA — Voice of A-
merica (Amerikos Balso), paruoš 
ti reportažas apie II PLJK-są pa
vergtos Lietuvos lietuviams. Jau
nimo kongreso ir Tautinių šokių 
Šventės (abi būstinės yra Įsikū
rusios Jaunimo centre, gretimuo
se kambariuose) ruošimo parei
gūnai turėtų įdomios informaci
jos perduoti per radiją į Lietuvą, 
tik Petrutis ir Blekaitis negauna 
progos čia juos atitraukti nuo 

tas yra pavedęs, kalbantis su po-į d a r t > ° i r užrekorduoti pasikalbėji 
litikais ar valstybių vadais, "ne
pamiršti" paprašyti Vietnamo 
taikai pagalbos. 

Greitai į Maskvą su gausia de
legacija vesti prekybos derybom 
su Sovietais išvyksta Prekybos 
sekr Peter Peterson. Be prekybos 
derybų, kaip tiesioginio darbo, 
jam yra pavesta ir "Vietnamo tai 

Šiaurės Vietnamo taikos delegaci-) su Hanojaus vadais Paryžiuje ar 
jos vadovas Xuan Thuy ir specia 
lus partijos centro komiteto na
rys Le Duc Tho. Juos priėmė ir 
kalbėjosi raud. Kinijos min. pirm. 
Chou En-lai ir kiti partijos cent-

kur kitur dėl Vietnamo taiKos. 
Šiuo metu valst. sekr. W. Rogers 
išvyksta 16 d- kelionėn i septy
nias valstybes. Pradės nuo Aus
tralijos. Jo kelionė yra surišta 

mus. -,į 
Dar to paties ketvirtadienio pa 

vakari Margučio radijo progra
mos patalpose rinkosi spaudos, 
radijo ir Lietuvių televizijos ats
tovai. II PLJK Sporto dienos va
dovas Jonas Baris čia jiems pris
tatė iš Australijos atvykusius 
krepšinio komandos sportinin-

kos" reikalai. Atstovų rūmu d u l k u S , 5 **»%***"> • " * • S^~ 
žymus vadovai kongresmanai Gel * \ d i e n o s P a r a m a . Be to tuo 
rald Ford (resp.) ir Hale Boggs! p a c \ U ° £ U ' *%?**> " į 0 ^ 
(dem.) pietavo su prezidentu: ™ Kambaryje,^ pirm. R Saka-
prieš išvykimą dviems savaitėms' d o I s K I S S ^ ° i^stelen įkalbėti 
i Pekiną. Jiems prezidentas irgi pa į J a u , m m o ^"greso išvakarių pas-
vedė "Vietnamo taikos p o l i t i k e : v e i k m i m ą ' 1 . n e s I e i d . z i a n t V0^ 
dalį", kalbantis su Pekino komu- f0S. ^anshavimą i orą, ns jau 

turėjo sveikinti susirinkusius JK-
so atstovus Tautiniuose namuose. 

Gi tos dienos užbaigai įvyko 
JK-so atstovų susipažinimas Tau 
tiniuose namuose. Tautiniuose 
namuose susodina apie 200 sve
čiu. Tą vakarą buvo susirinkę 

tikėti: t u : | daugiau nei dvigubai, nes stovėjo «. •_. . -i Li_* r ^ ^ Z i i susispaudę kai D oaznvcioi per di tarimus taikos labui. Kai tik bus' ,„. . ? w _ - - * ^ •" - . -• • - r , i> . ; dziąsias šventes. Programa pra-gautos zmios jos bus paskelbtos d n p L J K ^ ^ komisfjos 
Ar tik savo prane-i . . „ . , . , , : _ . . 

1 vioepirm. Uane Manunaite, po 
to sveikino JK prim. Romas Sa-
kadoslkis, o pagrindinę sveikini
mo kalbą pasakė Atstovų komisi
jos pirm. Milda Lenkauskienė 

nistų vadovais. Tai viešai žino
mos pastangos. 

Tačiau yra kita tiek ar dau
giau ir neviešai dirbančių asme
nų "Vietnamo taikai". Kissinge
rio pasakymas spaudai, kad "Ha
nojaus politikai šiuo metu veda 

visuomenei 
šime, prieš prasidedant demo
kratų partijos konvencijai, prez. 
Nixonas nepraneš, kad Paryžiuje 
taikos derybos prasidėjo ir iš pir
mos dienos padarė "rimtą pažan-

(Nukelta j 4 pusL) 

Spaudoje ir gyvenime 

JAUNIMO POLĖKIAI IR DARBAI 
Ryšium su antruoju Jaunimo 

kongresu, "Pasaulio Lietuvis" Nr. 
23 (59) vedamuoju išspausdino 
PL Bv-bos jaunimo vicepirminin
kės M. Lenkauskienės, straipsnį, 
kuriame rašoma: 

"Ruošdami jaunuosius bend-
ruomenininkus Lietuvai, suteiki
me jiems: 

— Nuoširdų dėmesį, nes ryt-
poryt gali būt per vėlu. 

— Vertybių supratimą — vie
tą kiekvienam individui bendruo

menės visumoje, išryškinant 
kiekvieno pasitikėjimą savim, drą
są apsisprendime, savigarbą ir 
pagarbą kitam. 

— Disciplinos reikšmę — ki
tu atveju pats gyvenimas neat-
laidziai disciplinuos. 

— Norą dirbti, nes našus dar
bas yra pastovus džiaugsmas. 

— Sugebėjimą dalintis, nes ne 
tiek svarbu duoti, kaip pasikeisti 
dvasios turtais savoj bendruome
nėj. 

Ponios ir ponai 
vasarotojai 

DANUTĖ BRAZYTĖ - BEVDOKD3NĖ 

Prie vartų sustojo du viduramžiai vyrai, kažkuo 
labai panašūs nors išvaizda smarkiai skyrėsi. Abu 
rankose laikė po du čemodanus, o veidai buvo įkai
tę nuo ėjimo ir šilumos. Vienas buvo aukštas, sau
sas ir pageltęs, lyg kukurūzo stiebas pernykštėje dir
voje, o antrasis nedidukas, apvalus, tarsi dailiai nu
augęs melonas. Samanta nusišypsojo iš tokio palygini
mo ir iš vyrų netikrumo, kuris juos buvo prikalęs 
anapus vartų. 

Jie dar ilgokai tarėsi ar ginčijosi, bet pagaliau 
įsispraudė į kiemą pro mažuosius vartelius, kuriuos 
atidarė ilgasis, pirma pastatęs vieną čemodaną ant 
žemės, o uždarė žemasis, atlikęs tokį pat judesį jau 
kieme. Vyrų pastangos Samantai atrodė dar juokin-
gesnės dėl to. kad didieji kiemo vartai buvo plačiai 
atverti. 

— Reikėtų paklausti, — neryžtingai tarė mažiu
lis. — Ta moteris tikriausiai žino. 

— Aiškiai nepataikėme, — nesutiko jo draugas. 
— Čia kažkokie juodukai gyvena. 

Storulis pastatė čemodanus ant takelio ir droviai 

prisiartino prie Samantos. 
— Miss, ar nežinote, kur čia yra "Naujoji Ni

da", lietuviška vasarvietė? 
Sama išsišiepė. 

— Ponai, neieškokite daugiau. Jūs stovite vasar
vietės kieme. 

— Tai kad parašo niekur nėra... — tarytum ne
norėjo nusileisti aukštasis. 

— Yra ir parašas, — parodė Samanta, vis tebe
sijuokdama. 

Netrukus ir abu keleiviai pritarė jos juokui, nes 
vasarvietės pavadinimas buvo gudriai iškarpytas gy
vatvorės krūmeliuose. Iš toliau raidės buvo labai rys 
kios, bet, stovint šalia, sunkiai suvokiamos. 

— Ar ponas Visvydas namie? 
— Buvo neseniai. — apsidairė Samanta. — Ana 

ir jie ateina. 
Jurgis prisiartino prie kalbančiųjų. 
— Tur būt. ponas Trumpa su ponu Ilgūnu? — 

paklausė tiesdamas ranką. 
— Aš Nikodemas Trumpa, — pasisakė aukštasis. 
— O aš esu Jonas Ilgūnas, — ištarė žemasis. 
Samanta nesulaikė garsaus juoko, pliaukštelėda

ma delnais per plačias šlaunis. Jurgis jai pasiuntė 
rūstų žvilgsnį, o vyrai pasijuto lyg nejaukiai. 

— Samanta supranta lietuviškai, ponai, — pa
aiškino atsiprašydamas. Jųdviejų pavardės atrodė ty
čia nepritaikytos savininkams, pasirinktos lyg kokių 
juokdarių televizijoje, tačiau juoktis buvo nemanda
gu. Samanta kartais taip vaikiškai išsišokdavo, net pik
ta darėsi. 

— Jūsų vasarnamio numeris penktas, va, anas, 

— parodė ranka Visvydas. — Automobilį galite pa
statyti aikštėje šalia šiaurinių vartų. 

— Mudu traukiniu atvažiavome, o iš stoties pės
ti. Taksio, pasirodo, miestelis neturi. 

— Reikėjo paskambinti, vasarvietės numeris yra 
telefonų knygoje. Būtume parvežė iš stoties. Diena 
karšta, o kelias netrumpas. 

Jis paėmė iš kiekvieno po didesnįjį čemodaną 
tr pasuko vasarnamio link. 

— Samanta, atnešk ponams po alų. Šaldytuve 
rasi. ^-itą 

Ji tingiai atsistojo, pasiraižė ir nustyrino per žo
lę, tačiau, pastebėjusi sąmyšį prie vieno iš didžiųjų 
vasarnamių, sustojo pasižiūrėti. 

Iš ilgo automobilio, greičiau panašaus į mažą au
tobusą, į vidų buvo nešami ryšuliai, dėžės, ryšu
lėliai, o aplinkui be paliovos zujo vaikai, aidėjo juo
kas. 4 

— Tai Paliepių šeima. — paaškino Magdele-
na. persisvėrusi pro virtuvės langą. — Jiems trūksta 
paklodžių. Gal nuneštum? 

— Jiems vaikų tikrai netrūksta. — pastebėjo Sa
manta. — Koks tuzinas aplink sukasi. 

— Tik penki. Šešto dar laukia. Miela šeima, tik 
baisu, kad vaikai rėksniai nebūtų, kitiems poilsio 
netrukdytų. 

— Atrodo, kad tie Paliepiai vieni patys pasiruo
šę Dievo įsakymą įvykdyti, — juokėsi Samanta. 

— Apie kurį įsakymą kalbi? 
— Veiskitės ir užpildykite žemę! 
Abidvi smagiai nusijuokė. 

(Bus daugiau) 
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RINKTINIŲ TALENTŲ KONCERTAS 
Po visą pasaulį išsisklaidžiu- Į duotas modernaus ir klasikinio 

sių lietuvių tarpe y r a gausiai 
talentingų jaunuolių. Visose pa
saulio lietuvių kolonijose turime 
jau pasižymėjusių solistų, pia
nistų, grojančių ir šokančių, ku
riančių poeziją įr muziką. Iš to 
gausaus skaičiaus jaunimo te
ko komisijai atrinkti būrį talen
tų, kuris pasirodė pi aėjusi šeš
tadienį Chicagos Conrad Hilton 
viešbuty. Be abejo, komisijai 
nebuvo lengva atrinkti, ir mano
me, kad dar daug gražių talen
tų, be dalyvavusiu iš Australi
jos, Argentinos, Brazilijos. Ka
nados. Kolumbijos. Venecuelos 
ir Amerikos, negalėjo patekti 
ne tik dėl konkurencijos, kiek 
dėl laiko stokos. Visais jais. pa
sirodžiusiais ir norėjusiais pasi
rodyti, lietuvių visuomenė di
džiuojasi ir džiaugiasi. 

Poetai, solistai, šokėjai 
ir pianistai 

Apie 2.500 svečių stebėjo pro
gramą, kuri pradėta išraiškos 
šokiu. Pietų Amerikos šokėjai 
Roberto Gomardo ir R. Kupstys. 
A Zdaniaus. jr. elektroninės mu 
zikos kompozicija grojant, pa
vaizdavo S. Kudirkos tragediją. 
Bene daugiausia talentų atsto
vavo pianistai. Pianinu skambi
no Kristina Velavičiūtė. Nelida 
Zavickaitė. australietė Rasa Ku-
biliūtė ir vienintelis vyras Min
daugas Bielskus. paskambinęs 
Rachmanovo kūrinį. Rasa Diau-
gelytė iš Californijos fleita pa
grojo savo brolio Algimanto kū
rinį "Vieniša pamiškėje", pa
čiam autoriui pritariant piani
ną. Danutė Bankaftytė paskam
bino kanklėmis muz. A. Mikuls-

baleto santykis ir kaip jie supa
našėja. Solo šoko Janina Koly-
tė. 

Taip p a t ' baleto pašoko mok. 
Razutienės paruoštos jaunutės 
Los Angeles šokėjos. 

Pranešėjai buvo Gaida Visoc-
kytė. Vitalija Ruibytė. Almis 
Kuolas ir Juozas Aleksiūnas. Vi 
a pranešėjai kalbėjo gyvai ir ne
perkrautai, programa vyko 
sklandžiai. Kadangi nebuvo 
spausdintos programos, buvo 
kiek talentams skriaudos, nes 
sutrikus mikrofonui ar šiaip 
įvykus kokiam apsirikimui ne
buvo galima užgirsti atlikėjų pa, 
vardžių ai atliekamų dalykų pa-
vadinimų, bet programos spaus-j 
dinti ir nebuvo ryžtasi dėl gali- \ 
mų pakeitimų. 

Pabaigoje talentų ' vakaro 
pirm. Dalia Kučėnienė padėkojo 
gausiai susirinkusiems, ypač 
tiems, kurie trijų valandų pro
gramos turėjo išklausyti stove- į 
darni, dėkojo ir kitiems savo ko- s 
misijos nariams, didžiausiam į 
talkininkui A. Grigui, inž. J . Ka-i 
zėnui. Ž Numgaudaitei. L. Am-j 
brosini ir Vyt. Nakui. Apšvie- Į 
t imas buvo atliktas L. Ambrosi- j 
ni. 

Svečiai ir šokiai 
Koncerto klausėsi gausiai sve- j 

čių ir iš toliau, tarp jų buvo 
PLB pirm. St. Barzdukas. Vliko 
pirm. dr. K. Valiūnas su ponia. 
Ateitininkų fed. pirm. dr. J Pi-
kūnas su ponia, daug mūsų pro
fesionalų ir intelektualų, nekal
bant jau apie gausiai suplauku
sį jaunimą. Orkestrui grojant . 

! j a" buvo jkur ta 1964 metais ir 
, iki šiol y ra a tžymėta visa eilė 
žymių pasaulio asmenybių, ku
rių tarpe Jungtinių Tautų or
ganizacijos buvęs generalinis 
sekretorius Uthanas ir Nobelio 
Premijos l aurea tas protestantų 

pastorius 
gas. 

negras Luther Kin-

— Seniau, kai žmogus baig
davo dienos darbą, j am reikė
jo poilsio; dabar jam reikia 
mankštos. 

MIS TEBEMOKAM 
už 2 MetŲ 6% 

Certifikatus 
(Minimom $5,000) 

5 % % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimom $1.000) 

Lietuviai žygiuoja protesto demonstracijoje birželio 18 d. Delhi. Ont. gatvėmis. 

S A I N T 
A N T H O N Y 

S A V I N G S 
Opes Mon 9-S. Tuee Thun 

1447 So. 49th Court 
Cicero, I1L 60650 

TBL. — 686-63SC 
Joaepfc F. Gribaoaka* 
Kzšcutto Secretary 

Pn. 9-6. Sat. 9-1, Cloeed Wed 

K A N A D O S Ž I N I O S P a b r ė ž i a m a - kad motina Teresė; tinos Teresės ir jos Įkurtos 
daug prisidėjo "ugdydama žmo-! vienuoli jos pilna pasiaukojimo 
nių gerą valią, draugiškumą ir veikla, praeitais metais gelbs-
susipratimą įvairių tautų tarpe.; tint Eangla-Deš pabėgėlius i r vi-
Ypač palankiai įvertinama mc-: daus karo aukas. "Nchru premi-
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FRANK'S TV and RADIO, DSC. 
S2-10 SO. HALSTED STBEET TOL. — CA 5-7252 

Delhi, Ont. 
KANADOS KAKO VETERA
NAI REIKALAUJA LIETUVAI 

LAISVES 

Birželio 18 d. Delhi šauliai,' 
skautės. Jaunimo ansamblis 
"Palanga", tautiniais drabužiais 
pasipuošę, Delhi. Tillser.burgo, 
Simcoe ir apylinkių lietuviai.I 
drauge su International Colour 
Party 16 tautybių vėliavomis,' 
Army — N avy ir Airi 
Force veteranai- ir Warriors: 
Day Committee su miesto or- ; 
kestru demonstravo Delhi mies
to gatvėmis su vėliavomis ir: 
plakatais, reikalaujančiais Lie-i 

j tuvai laisvės. 
Demonstracijų eisena dalyva

vo lietuvių bažnyčioje pamaldo 

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 
RADIO STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
i t ; .<>>HII i ' IMI I ! t l l l l l l l l l i ! l l i t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l imi l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l tHMII> 

Ido kūrinį, gi iš Kolumbijos i buvo proga pasišokti, ir paskir-1 s e įr p r i e kankinių kryžiaus pa 
Raimundas Kupstys pagrojo gi- Į tos premijos už geriausiai su-1 dėjo vainiką žuvusiems kanki-

šoktus valsą, tangą ir modernų -. niams lietuviams rusų paverg 
šokį. Laimėjo daugiausia sve- j toje Lietuvoje. Prie kryžiaus 
čiai iš įvairiausių miestų ir kon- j maldą sukalbėjo kun. dr. Jonas 
tinentų. įdomiausia, kad prem-i-į Gutauskas, o kalbas pasakė Ar-į 
ją už valsą laimėjo Illinois gub. j my - Navy and Legion kapelio-
Ogilvio dukra su savo partne-1 nas. TI pas. karo dalvvis dr. 
riu. kurių premijuojant pradžioj : Clifford Waite. VVarriors Day 
niekas nepažino. Vertinimo ko- j Committee reprezentantas Mr. 
misijoj buvo ir baletininkas J. į Bob Pope ir ]š Toronto atvykusi 
Puodžiūnas. Visiems laimėto-Į Laima švėgždaitė. Ji savo kal-
jams, iš kiekvieno šokio t r ims į *>oje lietuviškai ir angliškai a-

pora dainų ir vienintelės svečių į poroms, įteiktos Dzūkų klubo: pibūdino Lietuvos okupacijos 
buvo išprašvtos padainuoti bi- parūpintos dovanos — statulė- \ žiaurumus, žmonių persekioji-

lės. Visa pravedė sol. A Grigas, j rous- trėmimus ir žudymus žmo-
Vakaras savo talentais p ra ! n ! '^ kovojančių dėl savo tau-

džiugino gausiai susirinkusią i t i n ė s i r religinės laisvės. Po to 

t a r a ir padainavo. L. Buivydai 
t ė ir Ž. Numgaudaitė padainavo 
porą dainų Solo dainavo, pati 
p r i t a rdama pianinUj Tamošiū
na i t ė iš Australijos. Viktorija 
Grigelaitytė. bosas Vytautas 
Nakas , Audronė Simonaitytė. 
Pastar iej i abu padainavo ir po
rą duetų. Windsoro mergaičių 
kvar te t a s Aušra, panioštas 
mok. Tautkevičienės, padainavo 

sui . Viktoras Algis Dirda ir 
austral ietė L. Pocienė Sutkutė 
padeklamavo savo kūrybos. Gi 
Put ino ir Binkio eilėraščius de
klamavo Rasa LukoševiČiūtė iš 
Montrealio. 

Programa buvo baigta baletu. 
Pagal J. Puodžiūno choreogra
fiją atl iktas Mėlynosios rapso
dijos kūrinys, kur buvo pavaiz-

II PLJK VYKSTANT 
(Atkelta iŠ 3 pusi.) 

(Cleveland). Visų pranešimai o-
ficialūs, nuoširdūs ir prasmingi. 

Vakaro "sušildymui" buvo la
bai pavykusi linksmoji progra-

kuriai gerai vadovavo 

visuomenę, nes buvo pamatyta, 
kad visose srityse lietuvių jau
nimas yra kūrybingas, nebijąs 
savo talentams vystyti aukos ir 
darbo. 

P. Svilins 

mos dalis 
Ramunė Kviklytė- Pradžiai iš Vo- j apčiuopiamos 
kietijos atvykęs kvartetas padai- i dakcijos sudėtį buvo 

ENCYGLOPEDIA 
IJTUAN1CA 

Nepašalintieji finansiniai trū
kumai verčia enciklopedijos lei
dimą kiek galima paskubinti. 
Prie trečiojo tomo dirbantieji 
redaktoriai ir bendradarbiai šio
mis dienomis susilaukė labai 

pagalbos: į re-
pakviesti 

buvo perskaityta ir visų demon
stracijų dalyvių vienbalsiai pri
imta rezoliucija Kanados minis-
teriui pirmininkui. JAV prezi
dentui ir UN gen. sekretoriui, 
nrašant šią Lietuvai reikalau
jančią laisvės rezoliuciją per
siųsti rusų vyriausybei. 

Šias lietuvių jr Kanados Karo 
veteranų demonstracijas labai 
gražiai aprašė ir nuotraukomis 
iliustravo Delhi laikraštis The 
Delhi News Record. S. 1. 

APDOVANOTA SESELĖ 

Albanų kilmės sesuo Marija 
navo keletą nuotaikingų dainų, i dr. Antanas Musteikis, profeso- Teresė Bojahxu, Artimo meilės 
O pati nuotaikingiausia progra-įrius sociologas iš D'Youville 
mos dalis buvo H PLJK komisi- j College, Buffalo, N. Y., ir tei-
jų pirmininkų pristatymas. Ramu Į sininkas Vytautas Vaitiekūnas 
nė pirmuoju pakvietė pirm. Ro-įič New Jersey. Jie sutiko pa-, 
mą Sakadolskj, o. vėliau visi kiti rengti po žymią dali trečiojo to- i 
išėjo į priekį. Kiekvienam ji pas- mo temų. Birželio 20 d. enci-
kaitė humoro formoje eiliuotą klopedijos redakcijos posėdyje 
posmelį, kurį kvartetas ir visa sa- buvo sudarytas atitinkamas 
lė pakartojo su daina. 

Ši programa visus sujungė ir 
padarė "namiškiais". Buvo iš
kviesti ir visų kraštų ekskur
sijų vadovai, o prie stalų — atsis
tojimu pavieniai visų kraštų ats
tovų grupės. Australijos krepši
ninkai ir kt. Visoms dainoms a-
kordeonu palydėjo visuomet nuo 
taikingas kun. Kezys, SJ. 

Susipažinimai vaišės, šokiai ir 
pašnekesiai tęsėsi iki vidurnak
čio. Vakaras visus suartino. 

Rašydamas šiuos įspfdžius, pa
skambinau į Būstinę Jaunimo 
centre. Sako judėjimas ten ma
žas. .Šiandien pirmoji JK atidary
mo diena. Skambinu i Centrinę 
būstinę (tel. 786-1780) . Vidur 
dienis. Atsakė, kad pas juos pilna 
jaunimo. fK-sas vyksta-

naujas temų pasidalinimo pia-

misijomenų seserų vienuolijos 
steigėja, kuri 1970 metais po
piežiaus Pauliaus VI-jo buvo 
atžymėta "Jono XXITT" Taikos 
premija.šiomis dienomis buvo 
apdovanota Indijos vyriausybės 
"Nerhu premija", už tarptauti
nio bendravimo 'cgdymą. Šios 
premijos įteikimo motyvų tar

nas, pagal kurį siekiama visus pe pažymima, "kad Motina Te-
trečiojo tomo tekstus užbaigti resė davė pasauliui nuostabiau-
iki lapkričio pradžios, kad tre- šios artimo meilės pavyzdį, į-
čiasis tomas galėtų būti spaus- kvėpdama daugelį asmenų pa-
dinamas ateinančių (1973) me- siaukoti neturtingųjų, silpnųjų 
tų pradžioje. ir kenčiančių tarnybai. Toliau 

Kas tik turi gerą skonį, 
risk** perka pas lieponi 
LIEPONIS 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMĄ! 
F U R N I T U R E C E M T E R INS . 

Marquette Pk., 6211 So. ffestern, PR 8-5875 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30 Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai vak Sekmad. atdara nuo 12 v iki 5 v. popiet 

• 
• . "THE CENTER OF INTEREST SINCE 1925" 
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Republic Federat ęan help you to the "good Itfe" v/rth a wor!d of serv;ces 
specificaliy planned to ertable you to reach your individual goals. VVhetfier 
your "destination" is a new home, a distant vacation, college tartion, re-
ttrement, or just a rainy day, Republic Federai a ims you on the route to 
fulfiiiingthose goals with a var'iety of savtng and home'loan services. 

Whatever your goal, let us show you the way to happier living. 

HOURS: 
Monday and Thursday, 9-4; Tuesday and Fnday, 9-8; Saturday. 9-12; 
Wednesday, No Business Transacted. 

DRIVE-IN HOURS: 
Monday, Tuesday, Thursday and Friday. 9-8; Wednesday, 9-4: Saturday. 
9-2. 

SAFE DEPOSIT BOXES 
Here's a suggestion: Make your vacation a little more vvorry-free by 
piacing your valuables in a safe deposit box at Republic Federai Savings. 
There's a size to meet your needs . . . vvhether those needs be for the 
safe-keeping of jewels, important papers or "what-have-you" . . . and a 
safe deposit box can cost you but pennies a day. 

FREE RAND MCNALLY ROAD ATLAS TO SAVERS 1 
A large (11 Vi x 15") Rand McNaliy Road Atlas will be 
given free to any saver depositing SI0.00 or more in 
their new or existing account now through July 15. It's 

our way of saying. "Thar-ks 
for coming in", and remind-
ing you that a growing sav
ings account at Republic 
Federai puts you on the 
route to future financia! 
security. This full-color 128 
page Atlas wi!l be a valu-
able tool in helping you 
plan for your next trip or 
vacation. Sorry, only one 
free Atlas per account. 

P h o n e R E 7 -9600 

S p e c i f y l y p e o f a c c o u n t b e ! o w . 

Š U S t S " - ? * " 8 0 1 - " f ^ 4 ^ V S ? v : n , 3 S C e r , i ! , C 3 , c 5V,% Savngs Ccrtificate 
(SD.000 ,eft on f*l.C0O !e(t on (S1.000 lett on 5% 
d9įt»wt mimmum r~"j depos.t minimum p i deposit minimum (—iPassbook 
o, 2 years.,. i—I of 1 year.) L J of 6 month*» L J 

year.) 
Į—Į 
i J. p ! e a s e deposi t enc iosed check for $_ 

Name o r Names 

A d d r e s s _ _ 

C i , V _State_ 

of 6 momhs.) 

Dale:. 
Account a 

_ _ SIGHT DBAFT 
L J P iease transfer money f rom my account w i th 

-Phone_ 
—2ip_ 

{Name of Bank or Savinos & Loan) 
Accoun t Nlumoer 

Pay to the erder of Republ ic Federai Savings $ 

S ignature 
-Oollars 

(Piease sign name(s) ertactly as sho*n on passbook or certificate) 
PLEASE ENCLOSE PASSBOOK OR CERTIFICATE 

Republic Federai Savings • 6222 South Kedzie Avenue • Chicago, Illinois 60629 

Per Annum 
2-Year 
Savings Certificate 
Minimum $5000 

i 



BOSTONO ŽINIOS 
NEMATOMI DARBUOTOJAI Deja, per anksti pakirto miel, 

tautietį mirtis. O antrąją žadėtą 
Kiek daug mūsų lietuviškoj j šimiinę (140 dol.) šermenų me-

veikloj yra darbininku, kurie 
būtinai reikalingi, be kurių pa
galbos nebūtų įmanomas joks lie
tuviškas parengimas, bet kurių 
mes "nematom", kitaip tariant, 
niekada apie juos nepagalvojam 
lyg jų visai nebūtų ar jie visai 
nereikalingi. 

Bet kokiai 'veiklai reikalingi pi
nigai. Be pinigų negalima jokia 
veikla. įdomu, kad mūsų pačių 
veiklai pinigai ateina irgi iš tos 

tu sudėjo jo giminės ir artimi 
draugai. Aukojo 30 dol- S. ir B. 
Mudenas, 25 dol. S. Rimša, po 
20 dol. — Regina Leveckis, G. ir 
A. Leveckis, 15 dol. — J. ir M. 
Overka. po 10 dol. — K. ir S. 

LIETUVIU SUSITIKIMO 
ŠVENTE 

Liepos 23 d. sekmadienį, Put-
nam, Conn. Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų sodyboje vyksta 
tradicinė lietuvių susitikimo šven 
tė. Šventė prasidės Sv. Mišiomis 
11 vai., o baigsis 3:30 vai. mer
gaičių stovyklos programa. Iki 
pasimatymo Putname. 

— Bostono tautinių šokių 
Grūzdai ir J. Starinskas, po 5 dol. I sambūris, vadovaujamas Onos 
— M. Vaitkevičienė ir J. ir V. 
Starinskas, Velionis palaidotas 
Forest Hills kapinėse. Lietuvių 
Fondo Bostono vajaus komitetas 
našlei Mildai ir visiems artimie-

Ivaškienės, praeitą trečiadienį iš
vyko į tautinių šdkių šventę 
Chicagon —50 berniukų ir mer
gaičių. 

VASARIO 16 GIMNAZIJA LAUKIA 
MOKINIŲ Iš AMERIKOS 

Birželio 17 iškilmingai pa- nėra įrašytos gimimo datos, rei-
šventintas naujasis Vasario 16 kia prisiųsti gimimo metrikų fo-
gimnazijos bendrabutis mergai- tokopiją. Mokslas prasideda 
tems. Šventino vysk. A. Deks- rugsėjo 11, bendrabutin reikia 
nys ir Lietuvių evangelikų Baž- atvykti rugsėjo 10. Adresas: Li-
nyčioe išeivijoje tarybos pirm. tauisches Gymnasium, 684 La m 
kun. A. Keleris. Iškilmėse daly- pertheim - Huettenfeld. W. — 
vavo didelis būrys tautiečių iš Germany. Tel. nr. 06256-322. 
visos Vokietijos. Baden-Wuert- j A. 
tembergo vyriausybės a ts tovas | 
vidaus reikalų ministerijos val-

DRAUGAS, trečiadienis, 1972 m. Hepof mSa. 5 A 

pačios veiklos. Nemaža dalis mū j šiems reiškia nuoširdžią užuojau 
sų net kultūrinių parengimų yra 
tik pinigų rinkimui. Reiškia, tuo 
pačiu veiksmu atliekami du rei-: 
kalai: įvyksta kultūrinis įvykis iri 
surenkama pinigu kitam kultūri-: 
niam ar kokiam visuomeniniam' 
bei politiniam reikalui. Reiškia/ 
ratas suka ratą. 

Kad tokie parengimai būtų sėk- j 
mingi, reikalingi žmonės, kurie: 
neštų to nematomo ar užmiršta-j 
mo darbo naštą. Pirmiausia, bi
lietų ir net skelbimų programai 
reikalas, jeigu iš anksto parduo
dama daug bilietų, tai jau skai- \ 
tome pavykusiu reikalu- Parengi-, 
mų leidžiamose programose už 
tam tikrus skelbimus surenkama* 
gana nemažos sumos. Iš kurgi, 
tie skelbimai? Reikia, kad kas; 
juos sunnktų, eidami i įstaigas, į: 
namus, maldaudami ir įkalbėda-i 
mi, kad iš to skelbimo bus nauda 
ne tik rengėjams, bet ir pasiskel- i 
busiam, kad tai labai svarbiam j 
reikalui toks parengimas yra da- i 
romas. Tų skelbimų rinkėjų dė- j 
ka atsiranda skelbimai, bet ar į 
mes matom ir prisimenam tuos Į 
rinkėjus? Visai ne! 

dinirikas A. Hasenr,ehrl (depar
tamento direktorius), gimnazi
jos direktorius V Natkevičius 

— Sių metę Bostono židiniečiu bei piniginio vajaus vedėjas 
valdybą sudaro: Irena Veitienė kun. A. Bernatori* pasakė pa-
ir Gražina Danasienė. I grindines kalbas. Gimnaziios di

rektorius ypač pabrėžė, kad 
bendrabutis, kuriame yra vie
tos 55 mokiniams, turės būti pil
nas. Vokietijos lietuvaitės jo 
neužpildys, t a t juo galės pasi
naudoti ir Amerikos lietuvaitės. 
Šiais mokslo metais gimnazijoje 
mokėsi 10 mokinių iš Jungt . 
Amerikos Valstybių. Ateinan
čiais, kurie prasideda rugsėjo 
11, galėtų iš Amerikos būti per 
30 mokinių, nes vietų psstačiu-
naują bendrabutį, yra pakanka
mai tiek mergaitėms, tiek ber
niukams. 

Kaip jau buvo ne kar tą skelb
ta, j gimnaziją priimami moki 
niai, baigę bent 4 pradines mo-

Los Angeles lietuvių parapijos Lietuvių dienoj programą atlikę meni- kyklos skyrius (nuo 10 metų K 
Baigę elementary school, prii- Į 
mami j IV klasę (kar ta is ir į. 
V klasę, jei labai geri pažymiai) . į 
Už pragyvenimą (maistą ir į 
kambarį) bendrabuty reikia mo-! 
keti per mėnesį 32 dol.. už spe- j 

— Amerikoje registruotu c~ai 
le^tinįrų se",°rų yra 7**1.000. 
Trūksta dar apie 250,000. 

i f . TfcVAS APIE 
sv. MISIĄS 

Popiežius Paulius VI-sis sek
madienį, kalbėdamas iš savo; 
darbo kambario lango tikintie-1 
šiems susirinkusiems Šv. Pet
ro aikštėje kvietė vasaros atos
togų metu neužmiršti ir dvasi
nio atsigaivinimo. "Malda ir da
lyvavimas šv. Mišiose sekma
dieniais kiekvienam suteikia ir 
d\ akinės stiprybės taip reika-
!":-*goo dabarties gyvenimo sun-
UupT'Ose". pabrėžė f v. Tėvas. 

ninkai. Iš k. j d : akt. J. Nausėdaitė, pianistė R. Apeikytė. komp. B. 
Budnūnas. aol. R. Dabšys. aol. G. Čapkauskienė ir sol. St: Baras 

Nuotr. L. Kanto 

RŪKYMO REKORDAS 
Pasaulinio rūkymo rekordas 

priklauso amerikiečiams. Jie per 
metus surūko 494 milijardus ci
garečių. Taigi, rūkymas JAV biu
džetui duoda kasmet apie aštuo
nis milijonus dolerių pajamų-

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
KaUijo Valanda Jaa 30 metų tarnauja 
New Jaraey. Xew York, Ir Coonectl-
cui lietuviams! Ka*; šeScadiea}, nuo 
5 McJ o vai. p. p., A Vv'EVD Stotie*, 
Kate i'o-rke (i33o kil.. AM tr 9*1* 
me(J KM). 
l ' u t k t . — Or. JokūbAr. J. Š tokas 

l-HJT Poroe Drlve 
Mounmlnaide, N. J. 0*092 

TeL i32-55«o (code 201) 
Kviečiame taip pat klausytis — 

Lietuviškų Kultūrinių Valandų anglų 
Kalba, tš Seton Hali Universitete 
:-«to.jo stoties (New Jersey VVSOt 
(Š&.5 meg. FM) Pirmao., »:u6-9:o0 
v v (Vadovauja prof. J. S tukas ) 

LB Jaunimo sekcija, einanti 
ir Jaunimo Metų komiteto parei-

Kėdžių nešiojimas ir sustatinė-' g a s , birželio 24 d. Šv. Kazimiero 
jimas yra darbas ir kas nors jį | parapijos salėje surengė balių, 
atlieka. Tačiau tų darbininkų1 Tai buvo pirmas Los Angeles lie-
mes nematom ir nevertinam. : tuvių gyvenimo įvykis, kur jau-

Ir gal viena iš pagrindinių lie- j n į m a s buvo ne vyresniųjų talki-
tuviškų parengimų darbo sričių; ninkai, bet patys šeimininkai. To-
yra vaišės. Toms vaišėms daž-j dėl ir pačiame baliuje galima bu-
niausiai pačios ponios organizuo- i v o pastebėti kai ką naujo. Atro-
ja maistą, jį gamina, kepa tortus do, jaunųjų rengėjų dėmesys kry-
ir panašiai. Už tą darbą . labai : po ne tiek į pelną, kiek į svečių 
retai kada nors joms kas padėko-: patenkinimą: jie prabangiai ir 
ja. O juk šalia to darbo, kurį | skoningai išpuošė salę, jų pakvies-

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
;cialias vokiečių k. pamokas da r 

JAUNIMO BALIUS i Vaidino gyvai, įtikinančiai. 2iū- į K> d o l mėnesiui. Vasaros a tos-
. ! rovams buvo sunku patikėti, kad 

jos taip sąžiningai atlieka, jos sa
vo pingais tuos produktus super
ka ir paaukoja tam reikalui, Ko
kiam parengimas yra organizuo
jamas. Gana dažnai ponios atne
šusios parengimo užkandžiams 
tortą ar kitą kepsnį, ne tik jį pa
aukoja, bet dar nusiperka įėjimo 
bilietą. 

Mes bostoniškiai, kurie lan
kom tuos parengimus. matom 
tuos visus dirbančiuosius, bet pro 
juos praeinam jų nepastebėdami. 
Ypatingai gerai matom dažniau
sia tas pačias mielas ponias, dau
gumoje tų parengimų patarnau
jančias prie vaišių stalų arb sun
kiai plušančias virtuvėje! "Tačiau 
tas viskas ir baigiasi tik tuo ma
tymu. mmm 

Tie visi nematomi darbininkai. 
o jau ypatingai ponios, atlieka 
arba padeda atlikti mūsų kultū

ra vyr- šeimininkė E. Pažėrienė 
svečius vaisino 
skonio 

reto jvairumo ir 
šokiams grojo 

valkatas vaidina jaunos mergai
tės. Pasigėrėtinai savo vaidmenį 
atliko ir dainavo ir K- Bichnevi-
čienė. Jei neklystu, vaidinimu no
rėta atskleisti mintį, kad dažnai 
jautri ir gera širdis plaka krūti
nėje, kuri yra padengta skudu
rais. Savo pasitenkinimą vaidi
nimu žiūrovai išreiškė ilgais ir 
karštais plojimais ir "bravo" 
Šauksmais. 

Programą ir visą balių gyvai 
pravedė A. Žemaitaitis. Kadangi 
baliuje dalyvavo keli Jonai, tai 
A. Žemaitaitis juos pasveikino su 
vardinėmis. Visi svečiai sudaina
vo "Valio, valio". 

togų metu (nuo liepos 10 iki 
rugsėjo 6-8) bei per Kalėdų ir 
Velykų atostogų (po 2 savai
tes) vyresnieji mokiniai tu r i 
progos pažinti Europos k raš tus , 
po juos keliaudami. Šiaip per va
saros atostogas galim grįžti ir 
pas tėvus. Per a tostogas pasi
liekantiems Europoje moki
niams stengiamasi surast i lie
tuvių seimas, kur jie galėtų atos 
togas praleisti. 

Mokiniai iš Amerikos anglų 
k. mokomi pagal Amerikos mo
kyklų reikalavimus ir programą 
Baigę 9 klases, tokie mokiniai 
po abitūros egzaminų gauna 
brandos atestatą, kuris įgalina 

Rengėjai gali didžiuotis, kad JUįstoti į Amerikos a r Kanados 
balių savo atsilankymu pagerbė j universitetus, peršokant vad. 
viešnia iš Kanados solistė G. Čap-j junior college. 

Vasario 16 gimnazijos moki
niai, gyvendami nuošaliau nuo 

i didmiesčių ir gerai b^i rūpestin-
|gai prižiūrimi, ne-vartoja narko
tikų, kurie taip išplitę kai kur 

vals-

kauskienė, kuri prieš savaitę ža
vėjusi losangeliečius operų arijo-j 
mis, baliaus metu draugiškai įsi
jungė į bendras dainas. 

Baliaus nuotaika visą vakarą 
buvo pakili. Po gėlių valso « b » L t a t t a ^ o ir Vokieti jo 
ponios ir paneles buvo pasipuo- j t ybinėse gimnazijose. 
šusios baltais saulučių žiedais, 
kuriuos parūpino J. Pažėraitė, 

G. G. 

Los Angeles. birželio 18. prie šv. 
riniam bei visuomeniniam gyve-1 ^izzirmevo par. mokyklos stovi iš 
nimui pačius sunkiausius, juo- 'kaires: dail. V. Vizgirda ir poetas 
džiausius ir nedėkingiausius dar- | B. Brazdžionis Nuotr. L. Briedžio 
bus. Tie darbai būtinai reikalin
gi, nes nuo jų dažniausiai pri
klauso visas piniginis reikalas. 
Mes privalome būti labai dėkingi 
tiems visiems nematomies veikė
jams už tą ju dideli darbą. Be 
jų mūsų veiklos nebūtų. 

Kai kam tai gali atrodyti juo
kingai, kad mes apie tai rašome, 
bet tikrumoje taip nėra. Jeigu 
aukščiau paminėtu darbininkų 
nebūtų, mes nepajėgtume su
rengti tur būt jokio parengimo. 

Todėl šiuo mažu straipsneliu 
prisimenamo tuos visus didžiuo
sius, bet be pavardžių veikėjus ir 
reiškiame visų mūsų vardu pa
dėką. 

MIRĖ L I E T r v n . ' RONDO 
NARYS NORKŪNAS i 

puikus Karfto orkestras — vienu 
žodžiu, viskas buvo padaryta kuo 
geriausiai, neatsižvelgiant nei į 
išlaidas nei j darbą. 

Skirtinga buvo ir meninė pro
grama: trumpa, gyva, evairi. Bu
vo suvaidintas Rasos Draugelytės 
sukurtas vaizdelis "Pavasario 
sapnas". Vaizdeliui muziką pa-; 
ruošė Įr pritaikė jos brolis Algis | 
Draugelis. Ra^a ir Algis iosange-
lieeiams yra pažįstami iš ankstes
nių pasirodymų. Daug kartų teko 
gėrėtis jų piano, smuiko, fleitos ir 
vargonų muzika. Tai didelių me
ninių gabumų jaunos, daug ža- j sipažinimo vakaras, 
dančios jėgos. I tą pačią kategori-Į 
ją reikia pikiuoti ir Daną Ba-I 
rauskaite, kuri savo gabumais! 

reiškiasi įvairiose meno srityse ir 
kuri puikiai surežisavo šį vaizdelį. 

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
SUTIKIMAS 

Birželio 27 d. 8 vai. v. Los An-į 
gėles Tarptautiniame aerodrome! 
LB Vakarų apygardos valdybos į 
pirmininkas J. Činga ir .jaunimo 
atstovai iškilmingai sutiko Aust
ralijos lietuvius, vykstančius į II 
PLJ kongresą ir IV Tautinių šo
kių šventę. 

Iš viso iš Australijos atvyko 72 
lietuviai, kurių tarpe yra 11 II 
PLJ kongreso atstovų ir 11 spor
tininkų. Jaunimo vadovas — H. 
Antanaitis. Australiečiai buvo 
sutikti su plakatu: "Sveikiname 
Australijos jaunimą". Santa Mo-

| nicos — WLA apylinkės mer-
I gaitės Australijos jaunimą pa

sveikino su gėlėmis. 

Iš aerodromo jaunimas rinkosi 
I i dr. Juozo ir Giedros Gudauskų 

rezidenciją, kur įvyko vaišės ir su-

Tėvai, kurie apsispręs savo 
vaikus siųsti į Vasario 16 gim
naziją, turi parašyt i gimnazijos 
direktoriui V. Natkevičiui pra
šymą, pridėdami išeito mokslo 
bei lituanistinės šeštadienio mo
kyklos pažymėjimus, iki rug-
piūčio 15. Jei pažymėjimuose 

į kongreso rengėjus- Dabar atsto
vai yra šie: Jūratė Pažėraitė, Uo
gintas Kubil ;us, Kęstutis Reivy-
das, Rimas Žukas rr Juozas Venc
kus. 

PADIDINTAS ATSTOVU 
SKAIČIUS 

Paskutiniu laiku paaiškėjo, kad 
Sių metų birželio 1 d. mirė Jo-j Vaizdelis supintas iš dainų, dialo-' Vakarų apygardos jaunimas į II; 

nas Norkūnas. Jis tik susitvėrus Į gų, šokių ir fleitos muzikos. Vai-; PLJ kongresą turi teisę siųsti ne 
— mer-1 4, bet 5 atstovus. Tuo būdu buvo; 
D. Ba-1 atitaisyta skriauda, kurią šios. 
Pianinu; apygardos jaunimas visą laiką] 

Lietuvių fondui. įsirašė į jį nariu! dino: K. Bichnevičienė 
įnešdamas 100.25 dol. Taip jisįgaitę, R. Draugelytė ir 
tada pareiškė, kad tie 25 centai i rauskaite — valkata? 
reiškia pradžia antros šimtinės, vaidinimą palydėjo A, Draugelis. į jaut* ir tuo reikalu buvo kreipęsis į 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 

Jei jusq marb yra lietuvė &J 
tdtos kilmes, geriausia vedvHirv 
lovana yra naujai išleista knye* 
Juzės Daužvarcbenėt 

Popular Lithuanian 
Recipes 

Penktoji lakta 
Vigų įprastų lietuvišku vai*, 

receptai yra šioj knysroi Nuroc-
mai trumpi aiškia *ui*h. k*u 

urašyti. ir lengvai įvykdomi 

Kaina Hk $3 00 
Užsakymus siųskite 

D R A 0 G 4 S 
4545 W. 63rd Sti 
Chicago. GI. 6062? 

P-rniuntimn i.*i«>aom« praAonis pr 
JUS 2R r* a fl!inoif> rvvrttnittt pri 
d»da 4MS 1S et mokesčiam* 

j'i.EVfcsraiA ANT .irsę 
STAl^O 

! . . \ I L I E T I V O S V Ė L I A V A 

Vasar io 16-sios gimrazljos bendrabutis pašventintas birželio 17 d. 

P R O G R E S S - P A Ž A N G A 
C O L L I S I 0 N E X P E R T S 

A & J. STANEVIČIUS 
(Fender) Pilnas Pataisymas. 

Trans-nissions — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (Body) ir Sparno darbas 

GAS TOR LESS. 

2637 W. 47th St., tel. 523-1249 
Chicago, Illinois 60632 

Drauge" kiekvienas gali jai-
^yti mažą lietuvišką vėliavą, 
Kun nuolat papuoš Jūsų namus. 
Sios šilkinės vėliavėlės yra 
gražios ir yra su mediniais į-

• ->t a tomais koteliais. Kaina tik 
į i . JU su persiuntimu. Užsaky* 

; mus siųskite: Draugas, 4545 Vr. 
į 63rd Street , Chicago, BL 6062a 

EARN MORE... 
MORE OFTEN 

For ttie indrviduaf with $5000 or more who 
wants the insured sofety and stability 

o savings account and the maximum rate 
of return .. . investing in a Standard Fedecal 

Certificate Account makes sertse! The 
interest rate is 6% per annum, and Standard 

Federai compounds the interest dotly to 
yield on annual return of 6.18% when left to 

compound. Interest is paid monthry or 
puarteriy, as you prefer. This certificate 

motures m two yeors. 
H you hove $ 1000 to invest in a certificate, 

Standard Federai poys you a big 5-3/4% per 
onnum with o 1 year maturfty. 

For more information about our savings 
plans, coli or stop in ot Standard Federai Savings, 

the 175 million dollar savings association 
located in your neighbo'hood. 

6% Savings Certificate 
2 Year Matu-ity 
S500O Or More 5%% Savings Certificate 

1 Year Mttorfty 
S1000O More 

Funds depo«Mted bv t h e lOth 
earn from tho Ist of the month 
Deposited aftar Iflth ea rn from 
the date of reeeiot. 

INTEREST COMPOUNDED DA1LY-
PAID MONTHLY 

Receive interest check automatically 
monthty or quarterly. or accumulate for 

higher yield. 
AS3ETSOVER $175,000,000"RESERVES OVER $14,900.000 

STANDARD 
FEDERAL 

Savtngs and Loan Association of Chicago 
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago. Illinois 60632 • 847-1140 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Thursday & Friciay. 9 am. to 8 p.m. 

Saturday. 9 a.m to 12 Noon • VVednesday. no business transacted. 

: 
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Paeškojimas 

Viešnios iš Vokietijos: mok. Alina Grinienė. Danutė Žakytė (banko tar
nautoja;. Rita Pauliukevičiūtė (gimnazistė); visos iš Miuncheno atvyku
sios į Jaunimo kongresą ir taut. šokiu šventę. Dešinėje — Saulė Jautokaitė. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ TALENTAI SUŽAVĖJO 
CIKAG1EČIUS 

Chicagoje paskutinį savaitga- k ingai pašoko varkietį, malū-
lį buvo koncentruotai daug pa- nėlį, lenciūgėlį. Dailiais tauti-
rengimų ir gausiai dalyvių. Y- niais drabužiais (austais V. Do-
pač jaukus buvo užsienio šoke- relio Urugvajuj) , g r akš tu s j au
jų ir talentų vakaras Marijos nimas stebino savo lietuviško 
aukšt . mokykloje. šokio sklandumu. Pubiika plojo 

Pranešėja Ž. Modestienė pra- nė šokio pabaigos nesulaukus, 
džioje pr is ta tė Montrealio an- Net i r žinomuose šokiuose ši 
sambij Gintarą. Visą sceną už- ogrupe Jnešė patrauklių nauju- I J J į J J J M T griežTant 
pildė jaunimas, taut iniais dra- mų ! orkestrams ' ( v i e n a s - B i d i n e v i -
bužiais pasipuošęs, puikus dai- Vel Lndono "Rasos studen-, fi j a u n e s n i u j u š o k i a į k o 
nininkai su liaudies instrumentų cių kvar te tas žavėjo savo da,- a m f i t e a t r o a • 0 / n i 
savo orkestro palyda neįtikėti- nomis: čiru, viru^ Ko mėnulis _ b a n k e t o { ^ a b j d . 
nai melodingai atl ikdami bau- Itudna, » u n . Tėviškes ve,as, Dar . ^ k a n o s d a r n i a i fc m i e l a i m g ^ 
diskus kūrinius. Vaizdžiai pade- nejok, dar sustok. Aš, berneli, s j 
monstravo, kaip gali būt i pa- nes iū l iau . . . Banketas buvo jaukus ir tai ne-
t raukl i ragelių muzika, kank- Mergaičių kvarteto p a t n o b - j m a ž a s ^ y 
l ems pri tariant . Publ ika savo \- nes, romantiškos damos, meto-j ^ 
vertinimą parodė gausiais ploji- dingai atliekamos, klausytojams 
mais . Tiesiog egzotiška, kai pa t s paliko gilų įspūdį, 
mažiausias ansamblio berniu- Programa buvo praktiškai su
kas , daužydamas į lenteles su tvarkyta. Kol scenoje formavo 
ansamblio palyda sudarė t a ip si ansambliai, šokėjų grupės 
jaukią koncertinę dalį. prieš uždangą atliko dainas 

Miela patriotinė daina apie kvartetais, kvintetais. 
š i rdy jaučiamą tėviškę brangią., P ie tų Amerikos jaunimas (U-
Pueiamųjų liaudies ins t rumentų rugvajus) lėtu, svajingu tempu 

I ŠOKiy ŠVENTES BANKETAS 

Po nui»rah'a : Šaunios šjk:ų dovavusios S. Džiugienės. 
Šventės, tose pat International Dauel. 
".eairo patalpos' nyko banketas, 
kur vaišinosi 2,000 svečių. Čia 
buvo pakviesti šokėja: ir dalyva
vo daugelis k:*ų svečių, jų tarpe 
i r m ū u /e&snių vadovai. 

Banketą pradėjo jo vadovė S. 
Džiugjčnė, pa.-'dž'augdama ypa
tingu ŠoJ ii! šventė laimėjimu. 
Pak\ietė stalus palaimint; garbės tuvos apv! Taip pat Antano Alek-
sveč'a vysk. A. Dek-nį. 

Po skanių vaikių sveikinimo 
•žodį tarė j . Dažvardienė, sakyda
ma, kad tai tikrai buvo didelė 
šventė ir labai malonu, kad lie
tuviai taip gražiai pasirodė. Bal-

; tieji rūmai jau žino apie tokią 
šaunią lietuvių šventę. 

Taut. šokių rengimo komiteto 
pirmininkas dr. Kriaučeh'ūnas šo-

I kių grupių vadovams ir mokyto-
| jams įteikė atžymėjimus — plake-
tes. Muz. Vasaičiui, dirigentui, 
jungtinis choras įteikė stambią lie 
tuvišką koplytėlę. 

Šventės rengimo kom- pirm. dr. 
Kriaučeliūnui komiteto nariai 

: įteikė retos meniškos vertės sklup-
: turą "Medžiotojas". Taip pat 
jam sugiedota Ilgiausių metų. 

Uždarydamas banketo akade
minę dalį, dr. Kriaučeliūnas pa-

, dėkojo visiems, kurie prisidėjo 
prie taip šaunios šventės ir pui-

j kaus banketo surengimo. Po to 
dviems 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R R X L E s* T * T * l l l l E S T A T E HEJLP WANTED — VYRAI 

Babbs Pe»~as Aibertss >š Kauno 
;e;l<'> savo dėdės Jono Babilo, s J o 
kūbo. pu<bro! o Jono Bab \o. s. Jo
no, gyv. Brooklvn. N Y ] Babilas. 
Jokūbo, kikb Ls La;b;skiu km., Del-

navičiaus. sūnaus Baltro L«'ko io dvi 
dukros, kuriu vedusiu pavardės ne
žinomos Kazio \r V'nco šiauč;ukėnu 
ieško pusbrolis Antanas Vasiliauskas 
iš Panevėžio. Žinantieji ar patys pa
ieškomieji prašomi atsibepti: Elena 
Baltrušaitienė, 30785 Pr'mrose Dr., 
Warren, Mich. 4S093. 

2 po 5 kamb. (3 mieję.). medinis.' 
Gazo pečiais šildamas. Žemi mokes
ni.;.!. Geriausia \-ieta Brig-Mon pke ' 

Mūr. bunsjalow. ."> k.»mb (2 nvegr. ) j 
Central, oru BtMji•»nn Garažas. Dide- i 
Ii kamb. Naujai iS.iužytl R4 ir Sacra-
m<*nto $24.50(1. 

B kamb. (3 mieg.) 10 metu La
bai Įrražiai jrerunas skiepas. Garažas. 
G>-ažiai aptvertas ir apsodinta* Na 
ma-s kaip pasaka 6S ir Bell $25.500. 

10 butų. 10 n.ftŲ amžiaus. Gag* 
pko rajone. G#ros pajamos 

12 butu: 6 po 4 Ir—h. 2 po 5 
kamb ir 4 po 3 kamb. Centralinis j 
automat. Šildymas. Geros pajamos, j 
mažos i.šlaidos Namas kaip !e!? į 

InsnraiKf — Income Tax 
Notary Publio 

Š I M A I T I S . R E A L T Y 

FLORIDOJE 
nejudomo turto reikaluose visiems 
mielai patarnauja 

PAULIUS LEONAS, 
KEYES Co. Realtors, 1023 Lincoln 
Rd. Mali. Miami Beach, Fla. 33139. 
Tel. 531-5803, vakarais 861-2430. 

ŠIMKUS RFJL ESTATE 
\OTARY PUBLIC 

tNOOME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Ksta.te reikalais. Be to čia veikia 
Notarjatas. daromi ir liudijami ver
timai, užpildomi pilietvbės pareiški
mai ir įvairūs blankai 

WATCHMAN 
F o r all N igh t work 

Some poruy work. 
Steady Joi> — Good Pay 

1313 SO MICHIGA.N AVEXITE 

CaU MB. K.A.TZ 427-2400 

— Kaip paikas dalykas galvoti. 2 9 5 1 W . 63 rd S t . , 4 3 6 - 7 8 7 8 4 ^ ^ J ^ l ^ L ^ ^ L l J ^ 
kad visi t ie reti dangaus it- že- ""'"' '' r ~~.—°—.•*—>*°—— 
mės dalykai atsirado savaime, 
kai visi mokslo sugebėjimai 
neįstengia padaryti paprastos 
austrės. —. J . Tavlor 

BERT'S STANDARD SEHVICE 
Road Ser\ice — Major Meehanieal 

Elektroninis motor suregcliavi-
mas (Tune-up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas. Padangos ir 
kiti reikmenys. 

6645 S. Westera — Tel. 778-9250 
Savin. Norbertas Langys 

Nemokamai surandam nuomininku* 

BUD'S R. L & INS. 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenoe 
TEL. — 254-5551 

Namai geriausias 
draugas 

2-JŲ BUTŲ NAMAS 
Prabangus liuk^uidnls mūnui-, 2-ju 

butu. Keramikos vonios. Pilnas rūsys. 
Gazu kai-žtu vajideniu ap>.ild.. 2 naaš \ 
garažas. Savininko butas liuksusinis 
pagal užsakymą. Labai nebrangiai už 
$34,500. Kr. D-189. 
Travis & Travis, Ine. —585-5385 

T R A I N E E S 
For new »uburban sales office. 
Opportuntty to ad^'ance to manage-
ment, 

Work on Cornmission Ba.sis. 

CALL MB. MAR1IN 729-4520 

J A N I T O R I A L WOBK 
Semi-retired man prei'erred. Good 

hours & benefits. Mušt sp«ak some 
Engiish. Call for lnterview 969-3*25. 

M e D O N A U y S 
Maintenance Service 

HELP WA.VTED MOTERYS 

D Ė M E S I O 

BITT.DING & REMODELrVG I 

RADIO PROGRAMA 
Saiiausia Laeruvhj Radio Pr^ 

gramą Naujoj Anglijoj is stotie: 
WLYN, 1360 bangos, veikia se* 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 v>-
po pietų - perduodama vėliaus 

, pasaulinių iinių. santrauka ir »-
Senių polka su komiškais paj- sušoko rezginėlę, panaudodami j mentara*. munka, dainos *r Mag 
vairinimais. ' gausias didžiul-es taut ines juos-1 *rtis pasaka îą programa ved* 

Gera Kokybe — Kaina — 
Sąžiningumas 

A. C. HOME REPAIR 
Stogai — Rinos — Medžio darbai 

— Tuckpointing (mūro remontas) — 
Muro darbai — Cemento darbai — 
Dažymas. 

Nemokamas apskaičiavimas. 

•i-jų batų mūras, 2 auto garažas, 
arti mūsų. bargenas 26 G00.00 

10 butu mūras apie $15.000 paja
mų. Arti 65-tos ir Kedzie. $73.500. 

5 butu modernus mūras prieš par
ka, gTažus iš lauko ir viduj $64.600. 

S kambariu, 1 % aukšto namas, 2 
auto garažas, 50 pėdu lotas, Ever-
green Parke. $19,000. 

Modernus mūras Uuksas butas ir 
j dvi biznio patalpos platus lotas arti 
. mūsų $44,900. 

' — > • — — — Platus biznio lotas prieS Marąuette 
Parko. $10,000. 

' 2-Jų butų beveik naujas mūras. 2 
I auto garažas, atskiri gazo SUdymai. 
j Arti ofiso $37,500. 

17 kamb. naujas mnras 2% vonios, 
karpetai. garažas. Prie Nabisco. 
$29.500. 

1 kamb. mūras įrengtas beismen-
tas. air conditioned. uždarytas por-
čius, garažas. Marquette Parke. 
$23.800. 

Tvarkingas 10 kamb mflras. Nau-
las gazu šild Garažas. Art-: 70-tos — 
Weatern. $19.500. 

KrepHs i AL BELLEAKUS 
TĖL. 23S-8656 

N A M Ų 
Taisymas — Dažymas 

Cemento darbai — šaUgatviai — 
Garažo grindys 

Darbas atliekamas pisrtai ir sąžiningai 
ZIGMAS, J B . — 651-9625 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago, m., 60632. tel. YA 7-5980 

BILLER TYPIST 
Small office looking for Someone 

to do Bill & Typiner. Mušt be able 
to answer phone. 

Salary based on exper 
Located near Broadvi-ay & Hollywood. 

CaU 769-3041 Fo r A p p t . 

10% — 20% — S0% plgian mokesti 
už apdrauds nno ognien ir automo
bilio pM 

VALDtS REAL ESTATE F R A H K Z A P 0 L I S 

i 

Montrealio Gintaro progra . tas. Steponas i. Mlnkus. Biznio reika
lais kreiptis i. MHr Horists -

ma buvo j va ,n : cia mergajcių Sopėjai įteikė^dovaną dr L. į ? X v L , krantnvė 5«2 F 
kvar t e t a s , čia visas apie 20 in- Knaueehunui . šolrfų šventes or- ; Broadway. So. Boston. !VIass. Tei 
s t r n m e n t u l iaudiškas o rkes t ras ganizatoriui, kuris padėkojo, kad j AN 8-6489 Ten pat panamas * 
su sieksninėmis tr iūbomis, ta i . ^ v o atvykimu užsienio jauni- dfc»nra4tK r>raagB» 
melodinga kanklių muzika su noas galėjo praturtinti šokių 
ansamblio chorą įr kvar te tu , šventę. 
čia vėl itin šmaikštūs tautiniai Vokietijos vyrų kvintetas Bal-
šekiai , su sklandžiais paįvairi- tija su vyriška jėga ir akordeo-jį 
nimais, o j au lyriškai ilgesinga »° palyda vėl padainavo: Dobi-' 
"Leiskit į tėvvnę" buvo jau t r i lėlį. karių dainą. Mes susitikom. 
iki ašarų. Publika Šaukė bravo Batukai . Publika ne vien plojo, 
ansamblio vadovui Z. Lapinui. b e t š a u k ė a pasitenkinimo. 
Sugebėjimus liaudies šokv paro- Teko stebėtis, kaip Įvairių 
dė atlikdami subatėlę. * Visur kraštų lietuviai ryškiai tar ia 
s tebinantis t ak to , r i tmo, melo- l i e tuvišką žodį. 

A. Modestas šokių šventės 
komiteto vardu dėkojo gausiems 
programos piidytojam. Paspau
dė j iems rankas, o mažytės Ru-
dai ty tė ir Kučaitė apdalino ro-

Heating Contractoi 
įrengiu naujus Ir permatau ae 
nua 'įsi; rOSių namo ap&ildymc 
pečiu* tr aii condltiorung -
naujus ir senus namus Stogų 
rinaa (yutters). .andena šlldy-
mM> boileriua Turiu Ir leidimu* 
dirbc miešti- be! užmieačluose 
Darbaa atliekamaB greitai ir tą-
•"•InlTigal -Apskai^lavtmaa nemo 
karnai 

DOWL\S ŽUKAUSKAS 
aEATI-\o * SltfcfcT JktETAJL 
*444 S. Wet*ern. dUcago, «o«0» 

Telefoną- VI 1-S44". 

7051 S. Washtenaw Av. RE 7-7200 

BUTŲ NTJOMAVTMAS 
S*mų valdymas — Incvyrae Ta* 

Notariatas — Vertimai 
APDBAUDU AGENTŪRA 

B E L L REALTY 
i B A C E V I Č I U S 

8455 So Kedzie Ave. PR 8-22S3 

M I S C E L L A N E O U S 

S208H BPST »5th Street 
Chicago. aiinois 

Tel. GA 4-S654 Ir 6 R 6-43S* 

PROGOS — OPPORTUNIT1ES 

MARK'S UQU0RS 
! su visais įrengimais, "staku". ge-
Į rai išvystytas bisoiis skubiai par
duodamas. Kreiptis — 

3340 South Habted Street 
Telef. — YArds 7-1046 

įSIGYK1TE DABAR ! 

DAUGYBE UETUJVOS 5 B S S 
LIT aprašoma dr. i. Vaišnoros, 
MIG, knygoje: 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir del jos 
gausios istorines medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besiiominčiam Lietuvos istorija ar 
vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl — Kaina tik $300. 
Galima įsigyti "Drauge". 

dijos pajaut imas. 

Studenčių k v a r t e t a s 

I š Londono, Kanados , atvykęs 
studenčių kva r t e t a s R a s a su gi
ta romis linksmino lietuviška ' 
da ina : Suk, suk ratelį, Aš myliu V. Umbrasas ir C Rukuiža 
t a s naktis , Sužydėjo pievų gė- susilaukė padėkos už techninę j 
lės, Toli nuo tavęs. Subatos va- talką. Čikagiečiai skirstėsi labai! 
karėij . patenkinti programos turtingu-i 

mu. į . Daugailis 
Darnos publikai naujos, kvar-i 

tetas susidainavęs, gitarų paly-

BUKITE DRAUGO ARTIMIEJI 

POPIEŽIUS SVEIKINO da sklandi, dėlto klausytojai 
gausiai plojo. 

Miuncheno taut inių šokių gru- Popiežius Paulius VI gegužės 
pė, vad. A. Grinienės, ir Vasa- l 7 d i e n o s bendroje audiencijoje 
rio 16 gimn. grupė, vadovauja- specialiai pasveikino įvairias 
m a E . Pauliukonytės. sudaina- a t sk i r a s lankytojų grupes. Jų 
vo savo šalies dainą i r sušoko tarpe ilgesnį žodį ta rė 500-tams 
porą Vokietijos tipingų šokių bažnytinių institucijų ūkinės 
su ritmingai kaukšinčių batų administracijos vadovų, šiuo 
"muzika". Visus pakvietė į Miun- m e t u susirinkusių į savo XII-jį 

X 

Dienrašt.s DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais 
budars patarnauti jau virs 60 metų. Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo oedieviška puolimų, vėliau tureje kovoti prieš socialistus ir 
komunistus Jis taip pat padėio steigti reikalingas lietuviams drau
gijas ir katalikiškas parapijas Dabar jis yra didvsis informacijos 
centras visiems Amerikos lietuviams ir visuose jn reikaluose Tai 
yra jo pastangos padėti šio krašto lietuviams 

Šiuo metu DRAUGAS ieško nauju prietelh,. kurie ateitų jam 
Į talką UKAUGAb džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
kainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai visuomenei - padeda įsigyti geresniu 
masinu klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t.t. 

DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartmiai jo draugai pa
dėtų |am ir kitais būdais, būtent prikalbindami savo artimuosius pre
numeruotis šį dienraštį. Jei nuoširdžiai vertinate mūsų dienraščio pa
tarnavimus lietuviškai visuomenei, paraginkit tuos. kurie DRAUGO 
dar nėra užsiprenumeravę, jį užsisakyti. 

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO ir mes siusime 
jiems visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą 
busime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai. 

TELEVIZIJOS 
KrautovS Margnette Parite 

Spalvotos ir paprastos Radijai 
ir stereo. 

Pardavimas ir taisymas 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 

Sšš '-*J9^^^^ĘS5 

COSMOS PARCELS EXPKFSS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

i 2S01 W. «tth St.. Chlcaao Hl. «0«2» 
j *S!M! S. Halafcvl. Chicago. m. «060fc 

Te«. WA 5-2737; 254-3320 
I !va!rlu pre.Kiu pasirinkimas moto 
, alkiai. Šaldytuvai, maistas dolerinia? 

rFFCTTFTKATA! ir ArTOMOBrLMi 
i 

V. Valantlna* 

IŠNUOMOJAMA — FOB RENI 

BUTAI — rinktiniams nuomininkams 
Nelaukite, užsiregistruokit dabar 

Bes* Affency, 2925 W. «3rd, PR 8-6032 
Aptarnauja pietvakarinę dal} 9 me
tus. Savininkai kreipkitSs dSl patar 
navimo nemokamai. 

Išnuom. 3 kamb. b u t a s rūsy. 
Marąuette Pa rke . 
Telef. HE 4-0639 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

0- NENDRE 
Tremtinių, t ik a tvykusių į A-

meriką, gyvenimo aprašymas , 
kuris a t i t iks daugumos prisimi
nimus. 

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, su t ik tos č ia problemos, 
įsikūrimo sunkumai , nupasako
jami l ietuvės našlės lūpomis, 
kuri a tvykus i su t r imis vaikais 
stengiasi čia sukur t i j i ems i r 
sau ateitį. 

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas sti l ius ne tur i jo-

I kių varginančių puošmenų, kny-
"Z, jgą paverčia lyg pat ies skai ty-

^ 

cheno olimpiadą. 

Baltijos kva r t e t a s 

tarptaut in į kongresą Romoje. 
Atski ra i pasveikino i r seserų 
vienuolių nemažą grupę, kurios 
šiomis dienoms buvn susirinku-

Vyrų kvintetas Balt i ja , apva- gįog studijų dienoms Mariapo-
žiavę daugelį Vokietijos miestų, Ho Focolarinio sąjūdžio centre 
su akordeonu smagiai išpildė: p r į e Romos ir apie šimtą kata-
Kokiais keliais bekeliaučiau. Oi jjkų darbininkų vedusiųjų porų, 
neverk motinėle. Kur t a s kelelis organizuotai atvykusiu į Ro-
ilgas mane nuves. Tr is diena3, m ą paminėti savo vedybų dvi-
t r i s naktis (spaudos valsas) , dešimt penkerių metų jubiliejų 
Dainos at l iktos su įsijautimu. p 0 bendros audiencijos Paunu* 
susi laukė griausmingų publikos v i a tski ra i priėmė 2,200 mo-
plojimų. b ravo ir biso šauksmų, kyklų moksleivių iš visos Itali-

Urug'v'ajaus šokėjų grupė, va- jos, kurių ta rpe dauguma šio-
dovaujama S. Stendelytės, glo- mis dienomis pirmą kar tą pri-
bojama kun. J . Giedrio, išraiš- ėmė šventąją Komuniją, 

M O V I N G 
4ERRNAS oerk/austo baldna ir kita* 
daiktas. Ir i* toli miesto leidimai b 
pilna apdranda. 
2047 W. 67th Place - WA 5-806? 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis paalrtnkimaa. Au 
tornobiliai, šaldytuvai, televizijos, do 
ler. certinkatai. maistas, akordeonai 
2«OS W 6»th St.. Chicasro m 6062* 

TELEP WA 5-2787 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame visų 
rfiiio jrrlndi* 

. BUBNYS, Tel BE 7-516*' 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

* pd m ristas perkraastyma* 
l\aJrtg atstumi) 

823 WEST S4tb Plj%CE 
Tel. FRontler 6-1882 

AB PASIDARĖTE SAVO 
TESTAMENTĄ ? 

Jeigu dar ne, įsigykite šj 
naudingą leidinį: 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

— Paruošė — 

dipL t r i s . Pranas Aulas 

tojo autobiografi ja. 

Gaunama "Drauge ' 
$5.00. 

Kaina 

niinois State gvyenfcojal prie kainos 
turi pridėti 5<& taksi*. 

Cia nuosekliai aptariama* te* 
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ii 
paduodant ^vyzd&ai ne tik pagal 
JAV reikiačiua įatatymua, bet tr 
Vokietijoje, Anglosaksų pasauly -
bei Nepriklausomoje Liietuvoie 

Atskiru skyriumi - •'Klausim'-. 
••r atsakymai" aiškina misų tec 
•-ameniu sudarymu kyliankiant ien 
<vai suprantainus nurodymus * 
daryu kaip kode) * ko venjft 

GLnygOfl kauvi 300 dol ii lino 
i^yventoja' prairta?, pridčfi S pr<-
mokns^tams 

Remkite tuos biznierius, ku 
rie skelbiasi dienr. "Drauge*'. 

IŠGANYMO KELIAS 
Filiotėja 

Šią knygą paraše šv. P rancS-
kus Salezas. Ją apdirbo, sutrum
pino ir lietuvišką tekstą patobu
lino kun. dr. K. A. Matulaitis, 

t MIC. 
Autorius laiškų forma kreipia

si į Filotėją (mylimą sielą) su 
patarimais ir pamokymais, kaip 
gyventi maldingą ir dorovingą 
gyvenimą. Čia yra daug gražių 
minčių bei nurodymų bet kokia
me gyvenimo kelyje. Knyga tin 
ka kiekvienam, kas nėra abejin
gas savo sielos išganymui, kas ieŠ 
ko tiesos ir siekia geriau supras
ti savo uždavinį žemėje. 

Gaunama "Drauge", kaina 
$3.50. 
ruinois State gyventojai prie kainos 

tori prfeteU &<& mnkpsftu. 

Perskaitę "Draugą"* duo 
kiie kitiems pasiskaityti. 

file:///-ieta
file:///OTARY


"Connaisez Vous Milosz?" para-
1965. Prancfiajos švietimo 

ypač toms, kurios prasklūrusios' DRAUGAS 
ausis. To priežastis yra aukso 

ministerija ją buvo rekomenda- priemaiša —nikelis, kuris j \ a i -
vusi mokyklų bibUo'ekoms. Be riais kiekiais vartojamas įvairiuo-
to. j is redagavo kolektyvini vei- se juvelyriniuose dirbiniuose. T -
kalą apie Milašių — "O. V. De kia cheminė reakcija atsiranda 
L. Milosz" išleista 1959 Ja- tik pažeidus odą — natūralu bar

jerą, trukdo cheminėms medžia
goms patekt; j organizmą, s 
'medicinos tyrinėtojai. Jie tvirti
na, kad, atsiradus alergija! neea-

ma nešioti jokių papuošalų, ku- i • 

trečiadienis, 1972 m. liepos men. 5 3 . 

eques Buge 'isą darė kad Mi
lašius būtų p^g^rbt?^ ka ;p po
etas, kaip lietuvuj kilmės poe
mas. Jis mir:'" parašęs knygą apie 
"Lo'in Guillia'Tns" tair nat 
Milašiaus gerbėją ir poetą. 

SERGANT ALERGIJA NEGA
LIMA NEŠIOTI METALINIŲ 

PAPUOŠALU 

uose vra nikelio. 

OAIJBLINIAI TELEVIZORIAI 

Japonijoj pradėjo gaminti nau
jus gaublio formos televizorius 
Ta r i — Tur i S". Jie yra bate-
riniai, bet galima įsijungti ir ; 

Dauguma moterų mėgsta ne- elektros tinklą. Sis televizorius si 
šioti auskarus, nežinodamos, kad kiojasi aplink ašį, tai gali būt; 
auskarai gali sukelt: alergiją, pakabinamas. 

šokėjos ketvirtojoj tautinių šokių šventėje Ch uepos 2 d. Nuotr. V. Noreikos 

KRĖVĖ IR GRUŠAS CHICAGOS SCENOJ įspūdingi kostiumai, intriguojan-
I čio istorinio laikotarpio perteiki-

Tą patį vakarą Jaunimo cent- j mas. 
re publika turėjo laimės pasigėrė; 
ti ir kitu pastatymu: Juozo Gru- Gaila tik, kad trūkstant laiko, 

šo "Barboros Radvilaitės" i š t r a u - 1 t e k o d u v e i k a l u ^ P 1 ^ 1 • v i e n ą 

Jaunimo kongreso proga, kai 
tiek daug i Chicagą iš visur su
važiavo svečių, sekmadieno va
karą buvo Jaunimo centre pasta-.. 
tvtos dvi stambių draminiu vei-1 komis. Statė Bostono 2vaigždikio! s ^ k t ^ į Pavargusiai publikai 4 
kalų ištraukos: "Skirgaila" iri II sambūris. < valandos buvo nors malonios, bet 
-Barbora Radvilaitė". k l . , , v. fi | nelengvos. Garsiniai efektai gerai 

V.Krėvės "Skirgaila" pirmai A l g l r d ? Antanavičiaus režisūra j sustiprino mielą įspūdį. 
scenon išvedė paruoštus aktorius: J. Daugailis pirmą 

kartą buvo scenoje 1924 m., Kau
no dramos teatre, o Chieagoje 
Korp! Neo-Lithuahia pirmą kar
tą pastatė š. m. gegužės 22 d., 
taigi daugeliui veikalas jau pa
žįstamas. 

Stasio Pilkos suredaguota iš
trauka — giliai dramatiška, čia 
senovės lietuvių tikybos ir krikš
čionybės susidūrimas, humaniš
kumo ir valdovo savavaliavimo 
susikryžiavimas, patriotinis jaus
mas ir meilė priešo kario. 

Veikalas jaunos režisierės M. 
Smilgaitės sumaniai paruoštas. 
Režisierės pavaduotoja Aid. Zails-
kaitė Skirgailos vaidmeny Juo
zas Raudonis. 

Aktoriai į savo vaidmenis įsigy
venę ir rodo gražų sugebėjimą. 
Jų vardai: R. Cinką (H. Jazovie-
tis — vyskupas nominatas), L. 
Regis (vienuolis), A. Baraus-j 
kas (bajoras Daugaila), A. Brin-j 
ka (vaidila), A. Naris ir V. Juod- : 
gūdis (kryžiuočiai), D. Juknevi-j 
čiūtė (kunigaikštytė Ona) , J. i 
Juodvalkytė (Kievo bajoraitė), 
kariai: A. Biekys, V. Lauraitis, K. | 
Smith, K. Žymantas, tarnas —D. 
Grybauskas, mergos: V. Bilaišytė, 
I. Blekytė, N. Spurgytė. 

Visi nuoširdžiai susigyvenę su Į 
savo uždaviniu. Tarp scenų' 
skambėjo melodinga D. Matulio- j 
nytės muzika, paruošta su talki-
ninkais: D. Matulioniu, G. Su-j 
keliu. Spektaklį vedė A. Pakalnis- | 
kis, pavaduotoja J. Žymantaitė;; 
nesudėtingas bet raiškus, sceno- j 
vaizdis — A. Bičiūno, scenovaiz- Į 
dį išpildė J. Smilga ir A. Pakai- į 
n i skis, kostiumai — G. Stitilytės, j 
apšvietimas A. Regio, butaforija) 
V. Bilaišytė^ ir Z. Jonikienės, is
torinių žinių rinkėjas V. Krapaus-
kas. Talkininkai: J. Jakštytė, M. 
Liulevičienė, prof, P. Jonikas, R. 
Genčius, A. Valaitis. 

Vaidinimas vyko sklandžiai, 
su profesionalumo bruožais. 
Džiugu — ateina į mūsų tarpą 
naujas teatras, kurio stiprus bran 
duolys yra išeivijoje augęs jauni
mas su keletos Lietuvos teatralų 
talka. 

B. Vaičjurgytė (Barb. Radvilai
tė), A- Lapšys (Žygimantas Au
gustas), L Antanavičiūtė (Bona 
Sforza), P. Manomaitis (Papago
da), A. Makaitis (Radvila Juo
dasis), N. Lingertaitis (Radvila 

LIETUVIAI NETEKO 
DIDELIO DUAUGO 

1972 m. gegužės 30 d. buvo 
Rudasis), N. Lingertas (juokda- į palaidotas Paryžiuje Jacąues 
rys), V. Antanaitis (gydytojas), j BUGE, prancūzas poetas, lite-
Vaidinimas ėjo sklandžiai, sufle
ris nebuvo reikalingas. Aktoriai 
stipriai jautėsi scenoj, kaip profe-

ra tū ros istorikas, staiga miręs. 
J i s buvo gimęs 1933 m. rug

sėjo 6 d. Nepaprastu rūpestin-
sionalai. Jiems pasiruošti talkino j g ^ ^ ^ ^ g Milašiui jis daug 
ir technikinis režisierius R. Šle
žas. Sambūris turėjo ir savo deko-

P 

dirbo, kad Milašiaus vardą iš-į j 
keltų ir įkurtų Les Amis De 

racijas, paruoštas dail. P. Martin- j j ^ ^ ^ „ ^ 3 ^ kurios valdy-
kaus. Pastatymo techninis k o o r - l ^ n a r i u j i s v i s ą l a i k ą b u v o 
dmatonus - J. Lintakas. , g ^ r a š i n i u o s e j i s įrodinėjo Mi-

Nors gausūs Jaun. kongreso, Įlašiaus lietuviškumo dvasią i r 
Šokių šventės Įvykiai ir įspūdžiai į nuotaikas. Apie Milašių jis yra , 
buvo pripildę lietuvius, o vis dėl- j šalia straipsnių, parašęs tezę 
to spektakly buvo daug publikos,! Milosz En Quete Du Divin" dak-
kuri pastatymus sekė su pasigėrė- l t a r o laipsniui gauti ir knygą — 
jimu ir stipriai plojo su pasi- j "Connaissez Vous Milosz". Tezę 
tenkinimu. Buvo įdomi vaidyba,' j is apgynė 1963 m. o knygą 

A. + A. 
PULK. EVALDUI REIKENIUI 

m i r u s 
jô  žmonai ADOLFINAI ir šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Vladfslava ir Jonas C!jūnefiai 

G C L Ė S 
VestnvSms, banketams, laidotuvėms 

tr kitokioms progoms 
BEVERLY HILLS GiLYNYČIA 
8443 W. 6Srd Street, Cbicago, nitnots 

TEL. PR R-OJm — PR 8-0SS4 

Aloyzo Barono 

I Š D Ž I Ū V U S I 
L A N K A 

Niekas taip giliai ir nevienpusia 
kai nesupranta įvykio, net ir n** 
laimingo, kaip Baronas 

Ir jis moka tai papasakoti 
Knygg 233 psl.. kainuoja 4.5( 

dol Galima gauti DRAUGE ir pa 
platintojus. 

Australijoje staiga mirus 
A. + A. 

RUDOLFUI VENCKUI, 
broliui LEONUI VENCKUI, jo žmonai JUZEFAI ir ki
tiems artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą. 

Ona lzokaifiena 
Dana ir Romas Puodžiūnai 

A. f A. 
Teisia daktarui ZENONUI AŠOKLIUI 

staiga mirus, jo broliams AUGUSTINUI Ciceroje, dr. 
KAZIUI Vokietijoje, LEONUI Latvijoje, seseriai ELZ
BIETAI Kanadoje ir jų šeimoms bei kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Marija ir Jonas svoriai 
Aldona ir Algirdas Čaplinai 
Zita ir Mykolas Dr/e'*!ai 

jm 

• 

A. f A. 
V Y T A U T U I CINIKUI staiga mirus, 

jo žmoną ALDONA ir brolį STASĮ giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Brone ir Feliksas Masalčiai 

Mielam 
A. f A. DR. ZENONUI AŠOKLIUI 

staiga mirus, jo broliams AUGUSTINUI, dr. KAZIUI, 
seseriai ELZBIETAI bei jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškiu ir kartu liūdžiu. 

Gediminas Biicntys 

Mirus 
A. f A. DR. ZENONUI AŠOKLIUI, 

Cicero Aukštesnes Lituanistines Mokyklos vienam 
įsteigėjų ir ilgamečiui mokytojui, GIMINES ir DRAU
GUS nuoširdžiai užjaučiame. 

Cicero Aukštesne Lituanistine Mokykla 

KUN. PRANCIŠKUS 
LUKOŠIUS 

Klebonas YTsc Šventą parapi jos 
Gimęs Chicago, Illinois vasario 22 d., 1909 m. 
Įšventintas kunigu balandžio 22 d., 1933 m. 
Mirė liepos. 1 d., 1972 m., 6:02 vai. vakaro . 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Sophie Petronis, 

svogeris Antanas ir sūnus Antanas, brolio dukterys 
Sharon Sobanski ir Lee Ann Lucas. 

Velionis buvo brolis mirusio Leo J. Lavvrence ir Wal-
ter. 

Kūnas bus pašarvotas klebonijoj 5 vai. vakaro — 
10809 South State Street. Antradienį liepos 4 d. 6:30 vai. 
vak. bus lydimas į bažnyčią. 

Laidotuvių Mišios bus trečiad., liepos 5 d. 10 vai. ryto. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Liet. Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sesuo, svogeris, ir visi kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Ant. M. Phillips, T e l 927-3401. 

L A I S V f i T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisves pareigą savo tautai? 
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, bOtent ugdydami 
lietuvišką knygą. 
Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per 
per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIETUVIŠKA 
KNYGĄ. Uė tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo leidinius trečdaliu 
pigiau. 

Rašykite tuojau: 
L i e t u v i š k o s K n y g o s K l u b a i 

4 5 4 5 W e s t 6 3 r d S t r e e t 
C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 2 9 

jridSdami $5.00 įstojamo mokesnio. Jokių kitų mokesčių nereikės, 
skyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 
Klubas siunčia savo nariams informacijas apie išleidžiamas knygas. 

L A I S V E T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

j 'S 
HISTORY OF LITHUANIA 

Ką tik išėjo iš spaudos nauja anglų kalba knyga 
"History of Lithuania" skirta Lietuvos jaunimui ir ameri
kiečiams. Šioje knygoje kondensuotai aprašy ta lietuvių 
tautos istorija nuo seniausių amžių iki ^nūsų laikų; turi 
142 psl.. 38 iliustracijas ir 4 žemėlapius. Knygos autorius 
y ra prel. dr. J. B. KONČIUS; išleido J . A V. Lietuvių 
Bendruomenė. Knygos kaina 2 dol. Gaunama "Drauge" , 
4545 W. 63 »U Chicago, S t 60629. 

A. + A. 
MARIJONA SABALIAUSKAITĖ 

Mirė 1972 m. liepos 3 d.. 8:50 vai. ryto. 
Gimusi Lietuvoje. Vilkijos apsfcr. ir parap.. Padan

gų vėlės Kaime. Amerikoje ifigyvero 4? metus. 
Paliko nu'iūdę: sesers duktė Milda Broz. sesers sū-

">us Kari Brty. su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pa-
ž'Varrū Amerikoje. Lietuvoje liko brolienės ir jų šeimom. 

Laidotuvėmis rūpinasi Sabina Kiatt, Teklė Ruchas 
ir Ona Lipnukas. 

Velionė b :vo garbės narė TT. Marijonų, Šv. Kazi
miero Seserų P.ėmėjų. šv. Pranciškkaus Severų Rėmėjų. 
Xekalto Prasidėjimo Seserų Rėmėjų ir narė Švenčiau
sio Sakramento Draugiios. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips kopi., 3307 So. I i -
tuanica Ave. Ketvirtad. liepos 6 d. 8:30 va!, ryto bus lydi
ma iš koplyčios i Šv. Jurgio lietuvių parap. bažnyčią, o po 
ged. pamaldų bus laidodama Liet. Šv. Kazimiero kapinėse. 

Visi a. a. Marijonos Sabaliauskaitės giminės, drau
gai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: Giminės ir -Iraugai. 

Laidotuvių direkt. Ant. M. Phillips, Tel. 927-3401. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR Š O N U S — 
TfiYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7 i st St. Telef. GRovehUI 6-2345-6 
f 410 S. 50th Ave., Cicero T 0 wnh a i I 3-2108-09 

&KSTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

MAŽHMYANS 
6845 SO. WESTERN AVE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpoblie 7-8601 

Pasinaudokite Draugo "flasM'i'M" sk>Tinmi. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1972 m. liepai mėn. 5 d. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

x Latvi? leidžiamo žurnalo 
"Treji Vart i" 33 nr. teėjo iš 
spaudos. Šiame numery yra il
gesnis Algirdo Budreckio straipa 
nis apie lenkų pastangas padėti 
Lietuvai antrojo pasaulinio ka
ro metu. Adolfas Bekeris recen
zuoja Aloyzo Barono novelių 
rinkini latvių kaiba "Celi un 
Pėdas ' . 

r 

x Jonui Kimbi r^ui, Re pub-
likonų hfgoe garbės pirmininkui. 
Cicero miesto valdybos pareigū
nui ir Cicero respublikonų va
dui, ruošiama golfo diena į-
vyks trečiadienį liepos 19 d.. 
St. Andre\vs Country Club. 

x Jadvyga ir Juozas BartkaL. 
žemaičiai nuo Šilalė3. kurie turi 
Palangos restoraną, daug yra 
prisidėję šiame sezone savo gė
rybėmis mūsų Operai ne tik 
buvusių spektaklių, be t ir pik
niko metu. 

x Francis Radvilienė ilgesnis 
laikai gulinti C rast Community 
ligoninė;' jau sustiprėjo ir tiki
si greit visai pasveikti. 

x A. a. seselės Rožės Elenos 
Masaitytės antrųjų mirties me
tinių proga liepos 3 d. šv. Mi
šios bus atnašaujamo? visuose 
keturiuose lietuvių vienuolynuo
se. 

Visus mūsų gimines, draugus, 
pažįstamus prašome jungti sa
vo maldas — prisiminimus su 
mūsų prašymais ir a. a. Rožy
tės intencijomis. Ačiū. (pr.) 

x "Draugą" po 3 doi. parėmė 
P a u l Pakalniškis, Myk. Toma-
sickas, Joseph Rockus, dr. 
Ant. Kučas. D. Serinaitis. Vi
siems nuoširdus ačiū. 

X Kun. Hermanas Aukas ir 
Seselė Marija Ksavera rodys 
skaidres iš Europos ir Amazoni-
jos, pobūvio su svečiais i š tri jų 
kontinentų proga, liepos 7 d., 
penktad.. 8 v. v., Pakšto salėje. 
Ta pačia proga bus ir kun. Ur-
baičio atsisveikinimas su Čdka-
giečiais. Rezervacijjorns nedel
siant skambinti 778-3666 arba 
P R 8-2126. (pr.) 

— Kongresmanas WUliam S. 
Broomfield pasiūlė JAV-bh1 , „ .. *~ r ,. . . TT minėjimas i w k o bepos 2 kongresui priimti rezoliuciją H « , ,. , V o n .. ~+~ _, • SZTL , , • sekmadienį. 8:30 v. ryte, Res. 1014. kuria pasmerkiama ' . , . T . . . . i „ . , . _ , ^ \ T~. . . _ Trejybes bažnyčioje šv. Mišių 
Sovietų sąjungos įvykdyta Es- ~ „ , , į T vr *. *• * / T . wl . . . ' , metu. Kun. klebonas J. Matutis t v n o s u* Lietuvos oku- . . . . , , 

jes visą iš jos gautą medžiagą 
Lietuvos bylos klausimu. 

— Hartfordo birželio įvykių 
d.. 

Šv. 

k. 2VAIGZD UTfc 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plača*. Medžiagą siųsti: 7045 *o., Claremont Avenne, Chicago, Illinois 80636 

t i jos, La tv i j 
pacija. raginama remti Laisvo 
<3los Europos radiją ir dėti vi 
sas pas tangas , kad šios paverg
tos šalys vėl a tgautų laisvę. 
Birželio įvykių sukakties progn 
jis taip pa t padarė Lietuva? 
-audr iną pareiškimą. 

— News Dlspatoh, UkM' ja 
City, Indiana, miesto ir apy
linkės dienraštis, 1972 metų 
birželio 15 dienos numeryje da
vė puikų Lietuvos bylo^ reika-

pasakė pritaikytą pamokslą. 
nedos "Aido" choras, organi- Į 
motai da'yvavo skautai. Romo-
'ėnai ir Sabonio postas. 

— Baltuose Rūmuose praneš
ta, kad nuo š. m. birželio mėn. 
1 dienos ligi rugsėjo mėnesio 
^altuos'us Rūmus turistei galės 
"ankyti šeštadieniais nuo 10 ligi 
2 v. p. p. (anksčiau buvo Ii j i 
12 v.). 

— Viktoras Snrknst, k"ris bir 
lu įžangini Įžanginyje pamini j želio 24 vedė Diana Jakubėnaite, 
mas sovietų įvykdytas Lietuvos j ^a^o Mo^trea1. Kanada, univer-
užgrobimas 1940 metų birželio j -Htem stį^e^diią matematikai 
menes' ir ten vykdomas genoci- j studijuoti V šu rkns ši r»av>sa-
das. Vi^as dėmesys skiriama^ j r] baigė C?Jifomiios univers'te-
paskutiniu metu vykstant iems į tą rrv5xima cum Įaadfe iš matė-
+ragiškiems jvyk;anr*- Lietuvo- j rnaukcs ir gavo bakalaure •afelS 
je. Dįe-rašais kviečia Sončebį ! n j o Diana Jakubėnaitė įsigijo 
Sąju-gą grąžinti pabaltiečiam0 j ^.okyto-'os cenzą, 
pilną laisvę' ir nepriklausomybę ; _ J ^ J . Pa£enu'»as. visuo-
Anot to dienraščio, tuo a tveiu j ̂ į , ū k ė j a s , buv. mokytojas 
nereiktų lietuviams susideginti. ! į r U e t Kariuomenės pulk. įeit 
kad atkreiptų laisvojo pasaulio į r . ^ Angeles persikėlė gyven-
dėmesi ir laimėtų rž tar imą ko- j y - g a n 'pvancisko apylinke*, 
voje dėl laisvės ir nepriklauso- V u r j a u . ^ į a u y ^ igįkūrę jo du 
mybės. Tą įžangini išgavo LB j , f l n Ū 3 R e n į u s ir Vytautas PU šei-
vietos darbuotojai. j momis Adresas: 1232 Bernai 

— Vladas Mieželis. Phoemx. j A v e Burlingame. Ca. 94010. 
Arizona. Phoenbc L B apylinkės į -r-ej . 4-J5 347.4834. 
x-aldybos pirmininkas. paras? j _ ^ Gasparas Kazlauskas, 
išsamų laišką to miesto amen- A s t r 0 . A r c įmonės. 11144 Pen-
kiečių dienrašččiui The Arizona r o s e s t S u n Valley, CaHf., sa-
Republic Lietuvos bylos reika- v ^ k a s , balandžio 12 d. gautą 
hi. Teisininko ir Lietuvos ka- L j techniškus patobulinimus 
riuomenės generolo Vlado Mie- IQQQ ^ol. honorarą visą paau-
želid la iškas buvo įdėtas minėto j . ^ uetuvių kultūriniams reį-
dienraščio 1972 metų birželio kalams: 500 dol. — l ietuvių 
21 dienos numeryje. VI. Mieže- j f o n d u i i r 500 dol. — Vasario 16 
Ks ir kiti t o s LB apylin. vadovy- | g i m n a zi jos s tatybos fondui, 
bes nariai panaudojo gautą iš 
J A V L B centro informacijos CĮjy Al Vtf TRIKAMPY 
tarnybos Lietuvos bylos reika- j * " - ^ * ? : ™ " -
hi paruoštą medžiagą. — Vainų šeimos tiariai Puns-

— Stasys Rudys. Michigan. ke gražiai reiškiasi vietos lietu-
City, Indiana, paske rnė savo vių kultūriniame gyvenime. Sa-
skai tomame amerikiečių dien- vo paprastame bute jie y ra su-
raš tyje News Dispatch laišką kaupę tikrą Suvalkų trikampio 
Lietuvos laisvės reikalu. Jo laiš- lietuvių tautodailės muziejų, 
kas buvo įdėtas minėto dienraš- Dėl patalpų ankštumo daugu-
610 1972 metų birželio 16 die- mas audinių sudėti stalčiuose, o 
nos numeryje. Stasys Rudys drožiniais apstatyt i ir visi į 
rašo JAV-bių LB centro infor- antrąjį aukštą vedantieji laip-

^macijos tarnybai, kad panaudo- tai. 

Ūkininko sodvba. 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE 

PASKATA JAUNIESIEMS 
SPAUDOS 

BENDRADARBIAMS 

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba, besirūpindama 
jaunų spaudos darbuotojų iš- j 
ugdymu, skelbia paskatos kon-1 
kursą visiems jauniesiems spauį 
dos bendradarbiams, bet ku
riame lietuviškame patriotinia
me laikraštyje bendradarbiau
jantiems. Sąlygos: Visi jaunie
ji, iki 30 metų amžiaus, spaudos 
bendradarbiai, parašytus ir pe
riodikoje išspausdintus nuo ba
landžio iki rugsėjo 1 d. savo 
straipsnius iškerpa, juos tvar
kingai suklijuoja į specialius 
albomėlius. a r sąsiuvinius, nu
rodo laikraštį. Nr., datą. Vi
sas iškarpas atsiunčia iki rug
sėjo mėn. 15 d. I^S-gos pirmi
ninkui kun. J. Vaišniui. SJ. ad
resu: 2345 W. 56th Str., Chica-
go. Illinois. 60636. 

< 
Centro valdyba straipsnius ir 

kitus rašinėlius peržiūrės ir 
kiekvienam, jų dsrbus įvertinu
si, paskirs atitinkamą premija. 
Kurios Chicagoje bus įteiktos 
rašytojui Vytautui Alantui pa
gerbti ruošiamoje akademijoje, 
spalio mėn. 1 d. 

Jaunuosius spaudos bendra
darbius centro valdyba prašo 
aktyviai ir tuojau įsijungti į 
spaudos bendradarbių gretas ir 
dalyvauti konkurse. 1 

J. .lanitšaitiN 

INSURED; 

Mutual Federa 1 
Savinas and Loan 

5 
6% ?0 
PER ANNUM 

SAVINGS CERTIFICATES 
OF $ 1 0 , 0 0 0 . OR MORE 

2 YEAR MATURITY 

OCff CERTIFICATES p .. 

4 / 0 $7 0 0 0 . 0 0 o r More C«>«to!l* ,rf 

1 y e a r M a t u r i t y V 0 a ST^^H 
f e * 7 , 

PER ANNUM 

- 5% PASSBOOK 
ACCOUNT 

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
AND L O A N A S S O « , I A T I O N O F C n i ^ A O O 

2212 WBT CERMAK ROAD • CHICAOO, IU. 40608 

P e t e r K a z a n a u s k a s , P r e s . T e l . 8 4 7 - 7 7 4 7 

HOURSt M o n . T u e . F r i . 9 - 4 T h u r . 9 - 3 S a t . 9 - 1 

L I E T l A T B Ė 

Mes. valkai, kurie esame Ame 
rikos lietuviai, turim labai di
delę laimę ugdyti tuos dalykus, 
kurie mums duoda didžiausią 
progą pajusti lietuvybę, pilną 
lietuvišką gyvenimą. Aš noriu 
pasakyti, kad mūsų tėvelių pa
stangomis mes galime būti lie
tuviškose organizacijose, išmok
ti lietuvių kalbą. Viena ir tur
būt svarbiausia, tai yra lietu
viška mokykla. Per ją mes ga
lime labiau suprast i mūsų tau
tiškumą, taip, kaip ir Lietuvos 
himnas sako. Mes tam kelyj 
stovim ir žiūrim į ateiti. Antras 
svarbus dalykas, ta i organizaci
jos. Jose mes turime progų su
tikti tos pačios tautybės drau-
fįą, kuriuos turėsime ir ateityje. 
Tuo būdu įgyjame geresnį su
pratimą apie visuomenišką lie
tuvybę. Treč ;as svarbus faktas 
yra sportas. Sportuodami ne tik 
susitinkame naujus lietuvius 
draugus, bet galime ir savo ta
lentus parodyti, arba žaisti už 
mūsų tautinį vardą. Žmonės 
pastebi, kad lietuvos vaikai tu
ri tikrą meilę savo tautai. Čia 
galima būtų ir baigti, bet dar 
ne viskas. Yra dar daugiau da
lykų, kurie mums suteikia gali
mybę ugdyti lietuvišką dvasią. 
Suminėjau tik svarbiausius. Tik 
viskuo pasinaudokime ir dirb
kime mūsų taut iniam pasigėrė
j imui Bandykime, kiek mes ga
lim, stiprinti mūsų lietuviškus 
reftalus šiame kraš te , bandyki
me apšviest nesuprantančius į 
amerikiečius. Panaudokime įgy-1 
tas žinias. Mūsų lietuvybė yra i 
tikrai *o verta.« 

I 
Paulius Rajeckas, 

Maironio 8 ak. Brooklyn, N. Y. j 
JAUNIMO SUVAZIAVIMAS 

Sie metai yra Jaunimo Me
tai. Taip pavadinta, kad šiais 
metais įvyks jaunimo suvažia
vimas. Iš viso laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimas suvažiuos į 
Chicagą porai savaičių. Tuo lai
ku įvyks tautinių šokių šventė. 
Po to jaunimo atstovai posė
džiaus įvairiais lietuvių tautos 

: reikalais. Tada važiuos j Ka-
inadą. kad ir tenai jaunimas tu-
! retų progos dalyvauti posėdžiuo
se. 

Vitas Daulys 
Brighton Parko Lituan. Mok. 

5 skyriaus mokinys. 

VELNIAS 

Aš manau, kad velnias yra 
pusė žmogaus ir pusė gyvulio. 
Jis atrodo taip kaip žmogus, bet 
turi tik vieną skylę nosyje. Jis 
turi ragus ir ilgą uodegą su 

j smailu galu. Velnias gyvena 
I pragare ir turi nemalonų kalkių 
! kvapą. Jis gali atlikti daug ste-
j buklingų dalykų. Velnias gali i 
i bėgti labai greit ir pakelt la-l 
Įmai sunkius daiktus. Jis yra I 
! gudrus ir visada nori žmogų ap- j 
; gauti, bet jis nėra gudresnis už j 
•žmogų, todėl jam nepavyksta. į 

Algis Eringis, 
V b kl. K. Donelaičio lit. m-la. \ 

LIETUVOS CK1NTNKO 
SODYBA IR IO DARBAI 

Uotuvos ūkininkas anksti pa 
vasarį išeina j laukus dirbti. Jo , 
darbas yra suarti lauką, suakė- j 

Įti ir paruošti dirvą sėjai. J is ; 
savo laukuose augina rugius, j 
kviečius, avižas, miežius. žir-, 
nius. linus, sodina bulves ( r u 
gius sėja rudenį), šeimininkės! 
daržr sodina: kopūstus, morkas, j 
svogūnus, burokus, grieščius ir Į 

. kitas daržoves. Savo darželyje 
; prisodina daug gražių gėlių. Šei- { 
; mininkas savoje sodyboje pasta- j s f l p y n ė s e p ^ v m j a T r a š 

to labai gražių kryžių. j kaįtė, Marquettc Parko lit. m-lo 
Pavasarį kada žolė sužaliuo- į m ak. mok. 

Piešė Z. Jokšaitė 

ja, šeimininkas išleidžia gyvu
lius į ganyklas. Pievose, užau
gus žolei, prasideda šienapiūtė. 
Ją nušienauja, išdžiovina, šieną 
suvežą į daržinę žiemos laiku 
gyvuliams šerti. Vidurvasarį 
piauna javus — rugius, vėliau 
avižas, miežius, žirnius. Rudenį 
kasa bulves ir nurauna linus. 
Nupiautus javus suvežą į kluo
ną. Rudenį prasideda kūlimai 
Iškūlus javus, dalį jų palieka 
sėklai, dalį parduoda, o kitą da
lį sau palieka maistui ir gyvu-

iliams pašarui. Ūkininkės taipgi 
padeda laukuose dirbti. Jos su
grėbia šieną, krauna vežimus, 
piaunant rugius 3unša į pėdas 
ir padeda sustatyti į gubas 
Žiemą, turėdamos daugiau lais
vo laiko, jos mezga, siuvinėja, 
verpia ir audžia labai gražias 
drobes, staltieses, užtiesalus lo
voms. Audžia įvairiais raštais. 

Z. Jokšaitė. 
Londono šešt. mok. IV sk. 

mokinė, Kanada. 

DŽIAUGIASI VAIKAI 

Jau šilta ir smagu, pavasario 
! vėjas pučia. Gėlytės visur žydi. 
j paukšteliai Čiulba, mums sma
igu, kad net visi mums pavydi. 

Vaikai žaidžia sviediniu, žvirb
liukai skrenda visi kartu. Pa

vasa r io saulė šviečia linksmai. 
žolė pradeda žaliuoti. Voverytės 

; renka riešutus. 0, kaip džiau
giasi vaikai. ' 

Rūta česnauskaitė. 
Marąuette Parko Lit. mok. 

IV sk. mokinė 

IŠVYKA Į LAUKUS ir pamatė laužą. Ten šeiminin-
' „ ,. . lx įkės Tamošaitienės sūnus dai-Po trumpų dienų ir šaltos 1 „ . . . ^,. i . ... .. 1 * navo. d a r u t e ir Žėrut i s iškelia

v o ne į Baltiją, bet namo. P a 
kelėje jie sutiko savo draugų. 
Pakalbėjo ir pava lgė k a r t u . 
Paskui Naru tė i r Žėrut is pr i 
plaukė Mituvos vingį — ten bu
vo jų namai. Jie pr ip laukė pr ie 

Laukiu as pavasario, nes ga- k ,. . j - - '*'-•.• -« 
:A_;. ;i™-„.. Jr,4.: i„.!.„ D „ * A į antelių ir pradėjo pasakot i apie 

žiemos, visi laukia pavasario. 
Pavasarį visa gamta keliasi iš 
ilgo miego: Kaip gražu pavasarį 
matyti visur sprogstančius me
delius, žaliuojančias pievas ir 
gėlių laukus. 

iėsiu ilgiau būti lauke. Pasiė-; savo kelionę. Šeimininkė Tarno-
musdv ia r t į galėsiu važiuoti į j ^ j ^ ^ ^ ^ į ^ 
parką. 

Pavasariui atėjus, mūsų mo
kykla suruoš išvyką į laukus. 
Pasistengsiu ir aš ten būti, kad 
pasilinksminčiau su savo drau
gais gamtoje. 

Albertas Valavičius, 
Marąuette Parko Lit. mok. 

VIII sk. mokinys 

j iems lesti grūdų. Ra ip gerai bū 
ti namuose! Bet pavasar į Naru
tė su Žėručiu vėl iškeliaus pa
matyti Baltijos j ū ros . 

Vytenis Senu ta 
• 

NĖRA NAMUOSE 

L I E T U V A 

Jonaitis, gražiai pasipuošęs, 
paspaudė savo pažįs tamų žmo
nių durų skambutį . 

Maža mergatiė j a m a t idaro 
Lietuva yra mūsų brangi tė-; duris. 

vyne. Ji yra mums brangi, nes! — Ponas Jonait i , — kalba 
tėveliai ir proseneliai ten gyva-; mergaitė. — tėtis liepė pasakyt i , 
no, ją mylėjo ir už ją kovojo, kai jūs ateisite pietų metu. tai 
Aš įsivaizduoju ją labai gražia;tėčio nėra namuose... J uk ta ip . 
ealį. Joje yra garsių pilių griu-įtėte sakei? — Merga i tė kreipė-
vėsių ir labai graži gamta. Lie- si į kambaryje esantį tėvelį, 
tu va. turi gražių liaudies dainų 
ir liaudies meno. Ji turi garsią 
ir įdomią praeitį. 

Rasa Kaminskaitė. 
VII skyr. Dariaus-Girėno lit. m. 

KA PATYRĖ 
ANTELE NARUTfc 

Narutė buvo antelė, o jos į 
draugas buvo Žėrutis. J ie gy-į 

įveno ant Mituvos upės kranto, j 
i pas šeimininkę Tamošaitienę ir 
įjos sūnų. 
; Staiga vieną dieną, atlėkė žu
vėdra ir sakė: Labas, antelės, 
spėkite, kur aš buvau7" 

— Kur? — pakiausė antelės. 
— Aš buvau Baltijos jūroj.; 

kaip ten malonu! 
Antelės klausė: 
— Kur, kas toji Baltijos jū-

ml 
I — Baltijos jūra yra vandeny
nas, šimtą kartų didesnis už 
Mituvą. 

Narutė dar buvo jauna ir 
galvojo, kad Mituvos upė yra 
didelė, bet šimtas tai daug. Tai 
susitarė su Žėručiu iškeliauti ir 
pamatyti Raitijos jūrą. 

Kitą rytą jie iškeliavo. Nemu
ne jie pūtiko naujų draugų, lai
vų ir būrj antelių. Antelės pa
kvietė Narutę ir bėrutį papie
tauti ir pernakvoti. Laikas bu
vo miegoti. Visos antelės nuri-

j i n o ir užmigo. Staiga vyrai pra-į 
įdėjo dainuoti, Narutė atsikėlė) 

PARTIZANAS 

Jis išėjo tylus. 
Pasiaukojo L ie tuva i : 
Gyvenimu ir kovomis, 
Mirtimi dėl jos. 

Žmonės ramiai miega, — 
Brolis par t izanas pamiškėj . 
Nėra j a m laiko miegot, 
Reikia su priešu kovot. 

Nebijo par t izanas mirties. 
Nei šalčio, nei nakt ies . 
Jam tik viena s v a r b u : 
Atsigint priešų žiaurių. 

Vakare, žiemos metu . 
Slenka j is mišku. 
Jis — laisvės švy tu rys , 
Lietuvos karys . 

nona Bužėnaitė. 

ŽVEJAS 

As žuvauju ir žuvauju. 
Bet žuvyčių nepagaunu. 
0 pagavęs mažą žuvį 
Vėl paleidžia ją į upę. 

Vienas ponas pagailėjo 
Ir žuvytę man įdėjo. 
O graži ji oranžinė. 
Bet didumo — vidutinė. 
Kai atėjo mano tė tė . 
Liepė jos pasigailėti. 
Tad paleidau ją į kūdrą 
Ir grįžau aš labai liūdnas. 

luoza* Kezys 

1 ; 
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