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Sovietų „didžioji strategija 
Sovietų Sąjunga apsiginklavimu netrukus gali 
pralenkti Ameriką ir padiktuoti savo sąlygas 

/ / 

Washingtonas. — Carter is ir 
Vance sako, kad susitarti su so
vietais yra daug vilčių. Valstybės 
sekretorius painformavo prezi
dentą apie derybų eigą Maskvoje, 
o paskui Carteris susitiko su laik
raštininkais. Neabejojama, kad 
Maskvai taip pa t rūpi sulai
kyti ginklavimosi įsibėgėjimą. Ki 
ta derybų sesija numa ty t a gegu
žės mėnesį. 

Sovietų "Pravda" dėl derybų 
nepasisekimo kaltę metė ir 
cei, ir Carteriui 
kad jiedu "iškreipė draugo Brež
nevo pareiškimą". 

Sovietų Sąjunga gali Ameriką 
pralenkti apsiginklavimu per ke
lis metus, jeigu ginklavimasis 
bus nesustabdytas, skelbia priva
ti 17 ekspertų, buvusių visokių 

vid Packard ir kt. Sakoma pa
reiškime, kad sovietai, turėdami 
persvarą, gali išprovokuoti nau
ją karą Vid. Rytuose, viršydami 
paprastais ir atominiais ginklais, 
gali priversti Ameriką iš ten pa
sitraukti. Karas atidarytų naujus 
kelius sovietų ekspansijai. 

Vienas tos grupės narys, Paul 
Nitze, buvęs atstovas delegacijoj 
derybose su rusais, sako, kad Car
teris gerai padarė, viešai pasakęs, 

Van-! i°S ie* n e D U S galima susitarti su 

atskirti nuo Trečiojo pasaulio ža
liavų ir rinkos; izoliavimas Kini
jos. 

VVashingtonas. — Gynybos 
sekretorius Harold Brown įsitiki
nęs, kad rudenį su rusais bus ga
lima pasirašyti ginklų apriboji
mo sutartį. Dabartinė sutartis 
baigiasi spalio mėnesį. 

Rašo laikraštis, sovietais, reikės padidinti apsi
ginklavimą. Pareiškimas rusams 
turės padaryti įspūdį. 

Neoficialus komitetas, studi
juodamas sovietų literatūrą, pa
darė tokias išvadas apie jų "di
džiąją strategiją": intensyvus mo 
dernizavimas sovietų ekonomijos, 

Būtų galas 
V-jai respublikai 

Britai giria Carterį 

Londonas. — Britanijos užsie
nio reikalų ministeris David 
Owen pagyrė prezidentą Carter j 
dėl jo užimtos linijos žmogaus 
teisių reikalu, "humaniškumą iš
kėlęs aukščiau kitų politinių ėji
mų". 

Graikai vertina 
Ameriką 

Atėnai. — Graikijos gynybos 
ministeris Evangelos Averov-To-
•sitsas Ameriką pavadino •pačiu 
brangiausiu sąjungininku. Pr iža
dėjo, kad Graikija kovos kiekvie
name N A T O kare. "Šnekos, kad 
graikai yra aritiamerikietiški, n e -
-ąmonė". 

grėsme 
Paryžius. — Miesto meras, gau-

listų vadas Jacąues Chirac sako,> Senatoriaus Borf Dcle sudaryta etninių grupių taryba. Pirmas iš dešinės dr. K. Bobelis, ketvirtas sen. Dole, 
jei būsimus parlamento rinkimus pirmas iš kairės dr. M. Kuropas. 
laimės kairysis sparnas, penktoji 1 ją 
Prancūzijos respublika subyrės, j 

aukštų pareigūnų grupė. Grupės! an t kurios pečių gula karinis p a - 1 i r Giscard bus paskutinis tosig- glasai t i l : . Libiioi l 
Kainei i ! «-»..«-**» j j sudėty yra buvęs valstybės sekre

torius Dean Rusk, buvęs gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas Da-

jegumas; artimesnis Kontaktas su 
Vakarų Europą ir stengimasis ją 
atriboti nuo Amerikos; Vakarus 

Amerika bilijonus dolerių skiria užsienio ekonominei pagalbai. Nuotrau
koj Amerikos grudai, iškrauti viename rytinės Afrikos uoste, krauna
mi j sunkvežimius ir gabenami gilyn į kraštą 

Bijo Pakistano 
apsiginklavimo 

New Delhi. — Indijos naujoji 
vyriausybė nuogąstauja Ameri
kos sutikimu parduoti ginklų Pa-
kistanui. Užsienio reikalų minis
teris Atal Vajpayee sakė parla
mente, kad jis įsitikinęs apie Pa
kistano norą pagerinti savo ap
siginklavimą moderniais Amerikos 
ginklais, įskaitant torpedas ir 
prieštankinius pabūklus bei ra
ketas. 

Didžiojoj spaudoj 

Protestuoja prieš 
draudime 

demonstruoti 

Islamabad. — Pakistano opo
zicija protestuoja, kad premjeras 
Ali Bhutto neleidžia demontra-
cijų prieš valdžią, protestuoja ir 
prieš "barbarišką elgesį su de
monstrantais". Per tris savaites, 
sklaidant demonstrantus, užmuš 
tų buvo apie 150, daug sužeistų 
ir suimtų apie 24.000 

puoiiKos prezidentas, nes Kameji 
sieks konstitucijos pakeitimo. 

Mobutu pareiškimas 
Kubos adresu 

Kinshasa. — Zsiro preziden
tas Mobutu Sese Seku viešai pa
reikalavo, kad Kuba liautųsi 
siuntinėjusi agentus į Zairą ir ne
remtų dabartinės invazijos. 

Maskva. — Sovietų preziden
tas Podgorny, aplankęs Afriką, 
grįžo namo 

Washingtonas. — Baltųjų rū
mų apšildymas šią žiemą kaina
vo 20,000 dolerių. 

VVashingtonas. — Į Kiniją iš
vyksta 11 Kongreso narių, sena
torių ir kongresmanų, vadovau
jamų respublikono senatoriaus 
Richard Schweikerio (Pa.) ir de
mokrato kongresmano John Bra-
demas ( Ind.) . Kinijoj lankysis 
balandžio 7-17 dienomis. 

Kairas. — Diktatoriaus Muam-
mar Kaddafi ra'mas sušaudė 22 
karininku^Jljpre-r'^cs juos 1975 
rugpiūčio mėn&į bandymu nu
versti valdžią, \r?'n Kairo laik
raštis "Al Ahr. " 

ir Ut-ndoj 
. 
Nairobi. — Kenijoj yra žino

ma, kad paėjusią savaitę Ugan
dos saugumo organai kelis žmo
nes gyvus sudegino. Tie sude
gintieji buvo kavos kontrabandi
ninkai, pašovė valdžios helikop
terį, kuris gaudė kontrabandą. 

Surado Mozarto 
rankraščius 

Dacca. — Bengalijoj tris die-
h 

428 žmonės. 
nas siautė didelė audra, ir žuvo 

Liurdas. — Praėjusiais metais 
beveik keturi milijonai maldi
ninkų iš visos Prancūzijos ir į-
vairių kitų pasaulio kraštų ap
lankė Dievo Motinos šventovę 
Lourde. 

Londonas. — Britų mokslinin 
kas zoologas dr. Whitehead užti
ko nuo 1941 metų dingusius Mo
zarto ir kitų kompozitorių origi
nalius rankraščius, kompozicijas. 
Buvo manoma, kad kompozici
jos, buvusios Eerlyno Prūsijos vals 
tybinėje bibliotekoje, karo metu 
sunaikintos. Pasirodo, rankraš
čiai dabar yra Varšuvos. Kroku
vos ir kt. Lenkijos bibliotekose. 
Tam sąraše vien Mozarto ketvir
tadalis visų kūrinių, apie 100 
kompozicijų. Yra dar Bcethove-
no, Bacho, H dno, Schuberto, 
Schumanno ir t. kūrinių. 

Sovietai prekiauti 
su Amerika nori 

New Yorkas. — Nežiūrint de
rybų nepasisekimo dėl strategi
nių ginklų apribojimo, sovietai 
nori prekybą su Amerika išplės
ti ir turi ilgą sąrašą, ko norėtų 
pirkti. T a m sąraše kompiuteriai, 
automobiliai, žemės ūkio maši
nos ir technologija, galinti pa
kelti sovietų ekonomiją, sako Ev-
geni Šeršnev, Maskvos instituto 
Amerikos ir Kanados studijų di
rektoriaus pavaduotojas. 

Skundžiasi sovietai tik tuo, 
kad 1974 metų Jacksono-Vaniko 
aktas neleidžia prekybose su so
vietais taikyti didžiausio palan
kumo dėsnių, ir prekyba surišta 
su žydų emigracija. Sako Seršne-
vas, kad jiems lengviau prekiau

ti su Vakarų Vokietija ir Japonija 
į negu su Amerika. Anų šalių kre

ditas daug liberalesnis, ir parduo 
damų prekių sąrašas didesnis. 
Sovietai tik laukia, turėdami ži
nių, kada Carteris panaikins Jack-
sono — Vaniko aktą. Carteris 
laukia būsimųjų gegužės mėnesį 
derybų Genevoje, nori pamatyti, 
kokią poziciją sovietai dabar už
ims. 

Ką gali rus3i pasiūlyti Ameri
kai? Nori įpiršti trąšas, naftą, 
natūralias dujas. "Mes norime to
kios prekybos, kuri būtų naudin
ga ir pelninga abiem pusėm", 
sako Seršnevas. ( ! : The WaII 
Street Journai, IV, 4 ) . 

Sadatas nori 
Amerikos ginklu 

Washingtonas. — Į Washing-
toną atvykęs Egipto prezidentas 
Anwar Sadat vakar lankėsi Bal
tuosiuose rūmuose. Yra žinoma, 
kad prašys Amerikos ginklų. No
ri gauti 200 F5 lėktuvų naikin
tuvų ir kitų ginklų. Jis taip pat 
atsivežė palestiniečių prašymą 
būsimose derybose neišskirti ir jų-

Susi tikęs su laikraštininkais, 
Carteris sakė, kad dabar auksinė 
proga ir pačios palankiausios są
lygos išspręsti Vid. Rytų proble
mą ir pradėti taikingą gyvenimą. 

Apsinuodijimas 
pipirais 

Pontiac, Mich. — Meksikiečių 
restorane apsinuodijo 30 asmenų, 
iš jų trys kritiškoj padėty. Nuo
dai pastebėti pipiruose. 

Etniniu grupių taryba 

Washingtonas. — Senatorius 
Bob Dole sudarė etninių grupių 
tarybą, patariamąjį organą Hel
sinkio akto vykdymui stebėti. Pir
mas tarybos posėdis buvo kovo 
30. Dalyvavo: lietuvių atstovas 
ALTos pirmininkas dr. K. Bobe
lis, čekoslovakų Mrs. Anna Fal-
tus, ukrainiečių Andrew Fedyns-
ky, estų Maido Kari, lenkų Kazi-
mierz Lukomski, slovakų dr. Jo-
seph Mikus, rusų dr. Juri Ol-

latvių dr. Olgerts Pav-į 

Karu 
kenkia pažangai 

Vatikanas — Palmių sekmadie
nį Paulius VI, kalbėdamas 50,-
000 tikinčiųjų miniai Šv. Petro 
aikštėje, skundėsi, kad karų grės
mė neleidžia žmonijai siekti pa
žangos. Prašė atsisakyti neapy
kantos ir siekti sugyvenimo. 

Nebėra morales 
principy 

chovski, 

kis "ras Faktas, j o* i? vietojo gy
venimo Sovietų Sąjungoje yra vi
siškai išstumti moralės pr in-

lovskis ir žydų Ms. Marina Wal- [ c ipa i" , — pažymėjo dabar P r a n 
cūzijoje gyvenantis rusų istorikas 
Andrėj Amalrik vienam prancū
zų laikraščiui duotame pasikal
bėjime. — "Sunaikinus liaudyje 

:ach. 
Tarybos uždavinys bus infor

muoti senatorių Dole apie Hel
sinkio akto laužymą Rytų Euro
poje ir paruošti medžiagą būsi-medžiagą 
majai Belgrado konferencijai. 
Taryba bus šaukiama posėdžiui 
reikalui esant. Santykiams su et
ninėmis grupėmis palaikyti sena
toriui talkininkaus tam reikalui 
paskirtas dr. Myron Kuropas 
(ukrainiečių kilmės). 

I? MASKVA APIE S 
IR BUKOVSKI 

m NA 

Paryžius. — 
kuris seka dabar 
vietų Sąjųn, 

'Kiekvienam, 
? padėtį So-

je, ypai krinta į a-

krikšeioniškają moralę ir religi
nį tikėjimą, kartu visiškai išny
ko ir gėrio bei blogio supratimas. 
Dabartiniu metu gera yra visa 
tai, kas yra naudinga partijai". 

Amalriko nuomone, didžiausią 
pavojų dabartinei sovietinei sant
varkai sudaro vadinamasis neos-
talininis nacionalizmas. Ši doktri
na yra pavojinga Sovietų Sąjun
gai dėl to, kad ji remiasi rusiš-

Maskva. Skaitytojams gali 
būti įdomu, kaip sovietų spauda 
atsiliepia apie savo disidentus, 
laimingu būdu atsidūrusius lais
vajam pasauly. Laikraštis "Za 
Rubežom" (Užsieny) juos vadi
na "psichiškai nepilnaverčiais 
žmonėmis, nusikaltėliais", "an-
titarybiškai nusiteikusiais atska
lūnais, pasiruošusiais savo sielą 
ir tėr/ynę parduoti tam, kas 
brangiau sumokės". Kelios toli
mesnės citatos iŠ to laikraščio: 

Buvusi Indijos valdovė Indira Gandhi :r jos šeima. Kairėj* 
^ay, ivUj.ia.iu ouvg aumačiusi palikti i^. ..^ r..i——Liko 

san- t 
i 

''Skandalingiausias iš "disi
dentų", Solženicinas, pareikala-

Į vo, kad "Vakarai nutrauktų 
! mokslinius, techninius ir kultū-
Į rinius mainus su TSRS". Solže 

nicinas garbino ne tik Italijos so
cialinio judėjimo" fašistus, įrodi
nėdamas, kad ši partija — vie
nintelė verta dėmesio, kadangi 
"kovoja prieš komunizmą". Kal
bėdamas per Ispanijos televiziją, 
jis garbino ir Franco režimą. 

"Solženicinas užsidarė Ame
rikos Vermonto valstijoje, viloje 
su upėtakių tvenkiniu ir teniso 
aikštelėmis. Namas aptver
tas spygliuota viela, įrengta sig
nalinė sistema. Vartus galima ai-
daryti tik su kortele, kurioje yra 
magnetinis kodas. Lankytojai 
ten neleidžiami. Jo žmona, nese-

tastrofą, mėgino suversti visą 
kaltę "tarybiniams agentams", 
kurie norėję ją nužudyti. Tačiau 
tyrimas parodė, kad ji, būdama 
girta, išvažiavo priešpriešinę 
kelio juostą. 

"Solženicino draugas Vladi
miras Maksimovas — irgi "aršus 
įtempimo mažinimo priešinin
kas" — vadovauja žurnalui 
' 'Kontinent", kurį įkūrė Solženi
cinas. Žurnale, pavyzdžiui, 
Prancūzijos revoliucija vadina
ma sunkiausiu nusikaltimu prieš 
žmoniją. 1975 metais Maksi
movas už įvairius pareiškimus 
buvo apdovanotas "Adenauerio 
premija" 

Paskutinioji 
•skis 

karus. 

'įžymybė", Bu 
kovskis, vos tik atvažiavęs į Va-

interviu 
laikraščiams ir giedoti 

oiai patekusi \ nedidelę autoka-

pradėjo dalinti 
pagiria

muosius himnus Fransui Jozefui 
Straussui. Jis šaukia, kad Vaka
rų valstybėms "įtempimo maži
nimo politika" tai katastrofa. 
Todėl Bukovskis šiandien yra 
reakcingų Vakarų veikėjų dėme
sio centre. 

"Kai kurie vadinamieji "disi-
den*ai". gydęsi tarybinėse psi
chiatrinėse ligoninėse, ir '"lais
vuosiuose Vakaruose" p a t ^ o į 
beprotnamius." 

kuojų nacionalizmu, visiškai ne
atsižvelgdama į tai, kad rusai 
Sovietų Sąjungoje yra mažumo
je: jie nesudaro nei pusės visų 
krašto gyventojų skaičiaus. 

I^irnejunai ir 
pralaimėjimai 

Chicaga. — "Chieago Sun-
Times" rašo, kad per paskuti
niuosius 25 metus Amerika pasie
kė didelių laimėjimų sveikatos sri 
tyje, sumažėjo mirtys dėl tuber
kuliozės, vėžio, širdies ligų ir 
nelaimingų atsitikimų. Tuo pa
čiu laiku padidėjo mirtys dėl 
plaučių vėžio ir savižudysčių. 

Oslo — Čia pasibaigė dviejų 
dienų 18 šalių socialistų partijų 
konferencija. Paskelbė rekomen
daciją, ir nurodė gaires, kaip iki 
1980 panaikinti nedarbą. 

KALENDORIUS 

Balandžio 5: Vicentas Per., 
Irena, Rimvydas, Žygintą. 

Balandžio 6: Vilimas, Platone, 
Daugirutis, Žintė. 

Saulė teka 5-20, leidžias 6:19. 

ORAS 

Aoslniauk .vc, daug šalčiau, 2 
ryto galimas smulkus sniegas, a-

i pie 35 laipsniai* 
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M D. 
KELIAS | SVEIKATA, 1601 West Garfield Blvd.. Chicago, IL 60636 

reikiama pagalba pagausina 
laimmgas valandas. 

Gyvenimo tiesa 

PAGYVENUSIŲJŲ DVASINES 
NEGEROVĖS 

* 
Visų apleistiems, dvasioje ] ir vaikai gražiai užlaikydavo sa-
pasilpusiems pagyvenusiems vo senuolius. Žinoma, kas be to 

— pasitaikydavo ir kūkalių kvie
čiuose, bet tai buvo retesni atsi
tikimai — jie bendros tvarkos ne-
suardydava 

Čia gyvename dolerį už Die
vą laikydami. Todėl ir elgsena su 
tavais vaikų yra skirtinga. Visi 
tėvai ir motinos tai gerai žino iš 
pavyzdžių, greta jų nuolat pasi
kartojančių, da tūlas vaikas 
glaustosi — meilinasi tėvams, kol 
iš jų išvilioja žadiukus ar nuosa
vybe. O po to žinokitės, tėvai -
geriausiu atveju būsite patalpinti 
valdiškon prieglaudon. Ten baig
site dienas didžiausiame dvasios 
skausme ir kūno negalioje: visų 
apleistam dienos yra pragariškos. 

Už tai čia pasitaikantieji žmo
niški vaikai yra tikra Dievo do
vana pagyvenusiems. Tokie vai
kai prižiūri savo tėvelius, jiems 
pavyzdingiausiai aukojasi. Tai tik
ros Lietuvos dalis Amerikoje. To 
kių vaikų čia nėra daug. Daž
niausiai jie esti vidutiniai: turi sa
vo šeimas ir jomis rūpinas. Todėl 
tėvai nori ramybės ir gyvena at-

Senesnio amžiaus žmonės susi
laukia tiek daug psicholiginių 
negerovių ir kūno ligų. kad 
jiems nėra kada nė pagalvoti apie 
prasimanymą kokių nors kūno 
negalių. Tariamomis ligomis ne
galavimas medicinoje vadina
mas hypochondrija. Žmogus ima 
baimintis, nusiminti ne dėl turi
mo, bet dėl įsivaizduoto negeru
mo savo kūne. Tai daugiau jau
nesniems pasitaikantis stovis. Kai j 
senesnis žmogus ima be pagrin
do būkštauti apie savo sveikatą, 
gydytojas suseka, kad toks žmo
gus turi kokį nors pagrindą šito
kiam būkštavimiB — dažniau
siai taip tokie elgiasi norėdami at
kreipti kkų žmonių dėmesį į sa
ve. — "Žiūrėkit, aš dar gyvas, aš 
dar esu čia, aš dar ne pūzdras..." 
— taip i r panašiai mėgina save 
ginti n u o užmaršties iš artimų
jų bei aplinkinių pusės. 

Nors gydytojui tikrai atrodo, 
kad pagyvenęs žmogus yra hipo-
chondrikas — nesamomis nega
lėmis dejuotoj as, vienok gydyt o-

skirai nuo vaikų tol. kol pajėgia 
savistoviai verstis. Tais atvejais 
tiek vaikams, tiek levams būna 
daug geriau: jie vieni Idtiem ne-

jas kreipia dėmėsi į ligonio nusis- i nusibosta, vieni kitus aplanko daž-
kundimus. Ta ip jis elgiasi dėl į niau ar rečiau. Taip ir slenka die-
dviejų priežasčių. Pirmiausia Ii- j nos pusėtinai gerai visiems, ypač 
gonio nusiskundimų litanija žaliukų nestokojamiems. 

Gia tikrai neįprasta, kad ("man gaivą skauda, man strė 
nas gelia, man skrandis nega- ^ kai tikrai norėtų, kad tėvai 
luoja"—) padeda ligoniui dvasinę 
įtampą sumažinti. Gydytojas turi 
ne tik atidžiai išklausyti tokių 
nusiskundimų, bet ir į juos atsa
kyti. Pokalbis su tokiu ligoniu ga
li būti šitoks: "Kor tamstai la
biausiai skauda, jei tamsta ture* 
turn pasirinkimą gydyme —- ku
rį negerumą visų pirma norėtum 
prašaKrm?" 

Antra priežastis, dėl kurios ne
galima pro pirštus praleisti mi
nėtus pagyvenusiųjų nusiskun
dimus — tai galimybė tikrai sirg- j 
ti kokia liga ir dėl jos turėti vi
sokių nusiskundimų. Nelaimė 
kad kartais pasitaiko negydyto-' 
jiSfcų gydytojų (tokių sro krašto 
medrku draugija — AMA pri
skaito 5 proc.). Jie daugelj savo 
pagyvenusių pacientų larko kar
siančiais i r ne tik nenori girdėti 
pagyvenusiųjų skundų apie sa
vo skausmus, bet jaudinasi, girdė
dami tc&rus skundus, ries mano, 
kad pagyvenusieji privalo turėti 
skausmų, negerovių, vargų. Ži
noma, toks gydytojų nusiteiki
mas yra negyvenimiškas. Pavyz
dys. Tūla vieno gydytojo gimi
naitė buvo gydytojo laikoma hi-
pochondrike dėl savo dejonių ir 
net išprašyta iš to gydytojo kabi
neto. Ta ligonė mirė nuo kraujo 
vėžio — leukemijos. Kokia paty
čia: ji labiausiai baiminosi tą ii-
gą turinti. 

Kuo padėta pagyvenusiai 
našlei? 

Pagyvenusios moteriškės vy
ras mirt}. Jos vaikai prašo ją gy
venti su jais. Kaip jai elgtis? Ką 
gydytojas turi patarti tokiais at-
\ejai> našlei: pas vaikus gyventi, 
ar, kol ji pajėgia, pačiai gyventi 
savarankiškai? 

Pirmi susi a čia atsi mintina, kad 
gyvename ne Lietuvoje, kur šei
ma buvo M M skaudi ir tėvai gy 

eniervo visą laiką, su vaikai*. Ten 
ir vaikai ir tėvai buvo kitoki. Vy
resnieji v>ą laiką kuo nors nau-
dingu užsiimdavo, jaunesniems 
Talkininką-, o. normaliau maiti
nosi, negirtar/o n nerūkė įsek 
daug. kaip čia. Todėl ir išmintį 
ilgiau užlaikė. Buvome nuošir
džiai re&aiingi ir labai žmoni£~ 
<i. Todėi ir šemrynirii? -gyveni-II 
mas buvo labai doras. TėVai ge - ' 

tų būti kiekvienam auksinis. Už 
tai tinkama globa yra būtina kiek
vienam jo negalėje. Čia ir išky
la svarba visam gyvenimui turi
mos pastogės ir priežiūros. Gerai 
pasitarnauja tokiam reikalui gy
venimas Lietuvio sodyboje Chi-
cagoje. Kol pajėgi — rūpini * 
pats kaip išmanai ir kaip tau pa
tinka. Kai paprašysi pagalbos 
priežiūrai, valgiui, nesveikatos at
veju — apturėsi iš savųjų ją nuo
širdžią ir tikrą. O sunkesnio sune
galavimo atveju — kaip ir iš sa
vo namų būsi nugabentas ligoni
nėn. Tik dar reikia mums lietu
viams suorganizuoti nuosavus na
mus neišgalintiems visiškai tvar
kyti save paliegėliams. Tokie ne 
visur ir ne visada apturi reikiamą 
pagalbą s\etimųjų tarpe, nors ir 
labai gausiai atlygindami. 

Kai lėšos pasibaigia brangiai 
atseinančiuose privačiuose prie
žiūros namuose, tada likimas tam
pa vienodas tiek turtingam, tiek 
beturčiui: -kiekvienas patenka į 
valdiškas prieglaudas ar į valdžios 
apmokamus priežiūros namus, 
kur visaip -pasitaiko, bet dabarti
niu laiku — dažnai tik galvos ne
tekusiems esti nei šilta, nei šal
ta. O pikną protą turintiems lie
tuviams svetimųjų apfokaa, 
maistas papročiai bei maldos da
rosi sunkiai pakeliamos. Gia 
mums visiems, sutartinai dir
bant, reikia ateiti sa%riškiams pa
gyvenusiems pagalbon. . į 

Su vaikais gyvenančių 
tėvų negerumai 

Kol sveiki yra tėvai, pas gerus 
vaikus gyvendami jie gali būti 
laimingi. Susirgus atsiranda tė
vams nesuskaitomi rūpesčiai. 
Gydytojas turi būti pasirengęs 
teikti pagalbą visai šeimai. 

Sveikiems tėvams pas vaikus 
kartais irgi būna ne pyragai. Vi
sas reikalas ima suktis apie savis
tovumą tėvų. Pagyvenęs tėvas ar 
motina ima jaustis esąs ar esan
ti nuomininkė ir neprivalo daug 
ką sakyti. O šeima irgi ima jaus-

jtis, kad ji neturinti pakankamai: 
j savistovumo ir kad tėvai perdaug 
kišasi į jų reikalus. Tiesa gali bū
ti abejose pusėse. Gaunasi taip, 
kad gydytojas negali į pagyvenu
sįjį žiūrėti, kaip j vieną pacientą 
gyvenantį su vaikais, bet gydyto
jas turi visą šeima laikyti pacien
tu savu, nes vaikams gyventi su 
kadaise turėjusiais savistovų gy
venimą tėvais gali būti labai 

i sunku. Gydytojas turi stengtis 
Įtiek vaikams, tiek pas juos gyve
namiems levams suteikti, taip sa
kant, vietos gyvavimui. Gydyto-j 
jui gali būti labai Ugas ir sunkus 

Lietuvio sodyboje CWca.go.ie.JĮĮM forhks minėtai gerovei atsiekti. 
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gyvenimo. Dabartinė mūsų elg
sena didžia dalim: lemia mūsų 
senatvę. Sveikata, a-Jom a svaiga
lų, rūkalų, menko maisto bei ne
veikios jaunesnėse vienose, labai 
nukenčia pagyveni:>o dienų su
laukus. Tada nuodais persunk
tas kūnas ima viscKeriopai Šlu
buoti. Todėi. sudarykime sąlygas 
sau ir art imui, kad ;vtes žmoniš-
kiausiai dabar darbuotumės, 
linksmi niurnės, poilsiautume, 
mai tmtumės ir pe; kitam gėrio 
suteikimą sau laimingą ateitį regz-
tume. G a n a visiems, ypač pagy
venusiems, dabar save dirbtinomis 
priemenėmis, Mėgint- užlaikyti 
Žmogus gali būt r laimingas, tik 
gyvenimo dėsnių prisilaikyda
mas. T « o s dėsnius mums Tvėrė

jas nustatė ir jų nė vienas nepa
keisime. Reikia nuo dabar nusi
teikti, kad ateitis kiekvieno- gali 
būti sveikesnė ir laimingesnė, jei į 
mes vengsime pilti užterštą ben- j 
žiną į savą "kadilaką". Tad ir vi- | 
si, ypač artėjant Velykoms, sten
kimės keltis iš visokio menkaver
tiškumo. Kas tokie bebūtume, ne
sileiskime į menkniekius visose 
mūsų gyvenimo srityse. Turėda
mi jėgą ją naudokime tik staty
bai, o ne griovimui savęs ir savo 
artimo. Laikingo prisikėlimo savo 
dvasios, kūno ir išminties gero-

! 

X Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai u* gautas prenume 
2 ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO p n e Kiekvieno skaitytojo adreso, 
5 gavus is jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi 
§ mokėjęs. 

i 
i 
I 
i 
i i 
S • Redakcija dirba kasdien s • Redakcija straipsnius taiso savo £ 
Ė &30 — 430, Šeštadieniais B nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių g 
S &30 — i2.00 1 nesaugo. Juos gražina tik iš anks- £ 

«2 • Administracija dirba kas- s to susitarus. Redakcija už skelbi s 
E dien nuo 830 iki 4:30, šešta S mų turinį neatsako. Skelbimą kai- | 
S dieniais nuo 8:30 iki 12:00. £ BOS prisiunčiamos gavus prašymą, f 
^imnsriuituiiiHiiiHifuiiiiitiiiitinHHiiiHiiiųimtiuMMHinttiiiiMimnituHN*^ 

DRAUGO prenumerata moka 
jT.etams 

Chicago, Cook apskr. 
a Kanadoje $30.00 
Kitur J.A.V. _ 28X0 
Užsienyje 31.00 
Savaitini* „„ , ,, 20.00 

DMttaal 
B men. 

S17.00 
16.00 
19.00 
13.00 

mm Į 
SmfB-l 1 
$12.00 s 

11.00 £ 
13.00 £ 
7.00 l 

vei: . 

Pasiskaityti. Mind and Medi
či ne. Vol. 4, No. 2. Eebruary, 
1927. -' - \ . 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

linkime visiems lietuviams 

TeL PB 8-8329 
OR. ANKA BAUUNAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES m 

GėRKLfiS LIGOS 
2858 W*st 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija tr moterų Uvoe 

Ginekolosrtne Cblrnrjrtia 
6448 So. Pulaski Eoad (Cravrford 
Medlcal Bo i ld i cg ) . TeL LL 5-6446 
Priima Ugonita pags.1 eusitartma. 
4et neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

TeL ofiso ir boto: OLympie £4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S VHI. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeištadieniais 12 i i i 4 vai. popitt. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

V a i 

madienio programą seka Elena 
Tamošaitienė Nuotr. ii. Sagio 

jais gyventų. Taip pat ir tėvai 
dažnai čia nenori gyventi kartu 
su šeimas turinčiais vaikais. Tik 
retesniais atvejais labai darniai 
sugyvena išmintingi tėvai kartu, 
su normaliai išauklėtais varkais. 
Tokie neprašo gydytojo pagal
bos — patarimo. Jei pasitaiko 
našlė, kuri nenori eiti pas vai
kus, ar abejoja, kaip pasielgti — 
gydytojas gali būti paprašytas 
patarimo. Tada gydytojas suseka, 
kas tokią našlę vargina: gal ji ne
nori vaiku apsunkinti, o gal prie
šingai — vaikai ją vargina, nuo
lat versdami ja gyvent! su jais dėl 
Įvairių apskaraa\n?mi. Kai gy-
dyt6}as sužino, kad našlė tikrai 
gali savimi rūpintis, jis derinasi 
prie jos tikrų nusiteikimų. Tik 
čia tėvai turi geriausiai atsimin
ti, kad lig laiko puodas vandenį 
neša: reikia' užsitikrinti laimin
gas dienas senatvėje iš anksto. 
Xors dabar gali dar verstis, bet 
ne už kalnų saulėleidis. Jis ture-
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Iš kitos pusės ž'ūrint, ne retai 

pasitaflco, kad tėvai užuot siekę 
savistovumo, ima -užsidaryti sa
vyje dėi baimės vaikų. Tėvai "bi
jo ką nors negero padaryti ar pa
šaknį savo" vaikams, kad pasta
rieji supykę jų i prieglaudą neiš
siųstų. Gyvenimas rodo, kad 
varkai būna patenkinti diktatūra 
savo rėvams. 

Pastovus gyvenimas 

Kartais keli vaikai apsiima tė
vus užlaikyti pakaitomis. Pas-vie
ną pabuvę, jie. turi keltis gyventi 
pas kitą. Po to jie vėl grąžinami 
pirmam. Toks tėvų globojimas 
nėra geras. Tėvai pasijunta be 
žemės pe savo kojomis. Mat, jei K 
tėvai ar vienas iš jų esti silpnės-^ 
nės sveikatos — kiek pasimai
šęs — toks gyvenimas tris mė
nesius pas vieną vaikį, kitus tris 
mėnesius pas krtą — dar daugiau 
parblokš nestiprųjį. 

Išvada. Kiekvienas stenkimės 

įttį 
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Marųoette Medica! Center 
8132 So. Kedzie Avenue 

: pirmad., antrad. tr ketvirtad 
6 iki 7:30 vaL vakaro. 
Šešta-d. nuo 1 iki 3 vaL 

Pagal susitarime. 
Ofiso telef. W"A 5-2670 

RezkL tel VVAlbrook 5-304S 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street 

Vai.: pirta., ketv. 1 iki 6 r. popiet 
AJitrad., peaktad. 1-5. treS. Ir šeštad 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremf 

DR. E0MUN0 E, €tARI 
OPTOMfimilSTAS 

f709 West olst Strset 
TeL — GR 6-2400 

VaL: papai susitarimą: pirmad. ta 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; seštad. 10-3 vai. 

TeL REIiance 5-18! I 
DU WALTER J. KIRSTUK 

(TJetuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad.. kot-. irtad. ir 
peaiU'd. nuo 12-4 vai., popiet ir 'J-$ 
vai. vak. TreO. ir šeštad. užJaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHIRURGS 
KCDIKIV IR VAIfcV UGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BITXJ>IJ»G 

715«> South AVestera Avenae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki i vai. popiet. 
Oft-so tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; Bez. PR 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os tr CampbeO Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. 1 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik 

DASWIN P. K A L ir CHARLES P. KAL, advokatai 

^649 Wes*t 63rd Street, Chicago, IHinois 60629 

% 

jau dabar apsirūpint 
senatve, vengdami 

laiminga •• 

tr 

nen-arSoingo 

'ii tvar iė augančius vaikus. N a J 

linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

MR. PAUL PUTRIM IR SŪNUS 
BUOSKl f* I B GTtOSERNt 

1446 Soiitfi 49th Cx Gcero, IHinois 
Vhtme* OLTMP1C 2-753P 

I i 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems lietuviams 
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TeL GA 2-6700-PR 8-67 
e% & 

Ofs. teL 7S&4477; Rez. 246-2838 

DR. L DEDKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SSpecialybe — Xerra 1* 
Emooirnes lleos 

CRAWFORD MEDICAL BOT-DCiG 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą. 

Berid. tel — GI S-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA m MOTERŲ LIGO? 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6183 So. Kedrie Ave. WA 5-3879 

Talandos pagal sosftartrac. Jei ne 
atelliepla skambinti: Mi 2-0001. 

O P T I C A L S T P D I O 
VIOLKTA KAItOSAire 

7051 So. \Va«htonaw. TeL 778-«7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptas. 
Dfdfefis akinių rėmų pasirinkimą*. 
Vai.: pirm., antr., penkt 16-5:91 

Ketv. X-% v. %'ak. šeSt. lfl-4 v. p. p. 
Trečiadianiais uždaryta. 

~ l « e t — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

*KUT LIGOS — CHIRtTROI4J 
onsmti 

111 NO. WABASH AVE. 
42M NO. CENTRAL ATS. 
Valandas pagal ausitartm*. 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

"M. — BE S-589S 
Specialybė Akių ligos 

8907 West 183rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba Iietuv«kai) 

OPTOMETRISTAS 
3618 W. 71st S t — TeL 737-8141 

Tikrina akis. Pritaiko akJ1i» te 
"Contact lenaee" 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treC 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLiftS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2856 W. «Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-W8, 

Ofiso teL — PR 84220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L ! G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir peskt I 
nuo 12 iki 2 vai. ir rruo 6 rki 8 vai I 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai 

Otti PO 7-6600, Rez. GA 8-7278 

DR. A. 1ENK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 TSo. Western Arenae 
1002 No. Westem Avesne 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4805 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 68rd Strsat 
Ofiso telef. R E S-44M 

Rezidencijos telef. GR S-0S19 
pirmad., antrad. ketvirtad. Vai.: pirmad., antrad. 

penktad. nno 1 lkl 8 vai, popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika k- moterų ligos 
ofim« ir rez. 4*5* W. Kflth 88. 

TeL PRospeo* 8-123S 
Ofuo vaL: pirm., aatr., tras. K 

peakt nuo 2-4 vaL Ir M T. vSBt 
Seet. 2 4 p. p. tr kitu laika 

Ofiso tpi. H E 4-2I2.V B a n į GI S-«18# 

DR. ¥. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2484 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir 

2-5 ir 6-7 — H aakoto 

įstaigos b bato teL 852-13X1 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
MOT S, 4$Hb Cwnrt, CV«r<> 

KšmOm 10-1 % Ir 4-7 
fr Isft. 

TeL ofise PR 6-6446 
DR. F. C. WMSKUNAS 

GYDYTOJAS TR CHTRU1K5AJI 
8107 West Tlst Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet. 
Tr*? ir S**aid. parai 

Ofiso teL 886-8168; 
DR. PETRAS ŽU0BA 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
8984 S. Varragaasest Ava. 

Vai ptrm.. aatr., kst*. Ir perikt S-T 

http://CWca.go.ie
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Žmogaus teises 

TARPTAUTINIUOSE SANTYKIUOSE 
Amerikos prezidento J. Carte- persekiojami spalvotieji, čiabu-

rio žmogaus teisių pabrėžimas viai, įvairūs imigrantai, ypač ka-
viešojoje politikoje susilaukė pa- talikai, kurie kai kuriose srityse 
lankių ir nepalankių komentarų, neturėję ne tik* pilietinių, bet net 
Šio krašto spauda, pripratusi žmogiškų teisių. 
taikstytis komunistinėms vals- Istoriškai tai tiesa. Bet 18-tojo 
tybėms, kad jų neužgautų^su iš- ar 19-tojo šimtmečių istorijos 
gąsčiu sutiko prezidento pabrėž- negalima perkelti į šiuos laikus, 
tinai pakartotus žodžiuą, kuriais Naujas kraštas, imigrantų tik da-
jis priminė žmogaus teises, kaip linai apgyventas, nebuvo pavyz-
Amerikos sąžinės ir įsipareigoji- dys nei koioniniu, nei politiniu, 
mų politikoje dalį. Antikomunis- nei tarpusavio sugyvenimo at-
tinė spauda su džiaugsmu iške- žvilgiu. Religinių, rasinių, socia
lia patį principą ir tvirtą prezi- linių nesutikimų yra ir dabar, bet 
dento laikyseną, net Maskvoje jie turi kitą pobūdį. Skirtingai 
suirus pasitarimams dėl ginklų liečiamos žmogaus teisės moder-
sumažiriimo ir kontrolės. Rašyto- niais laikais ir nemoderniose 
jas V. Tarsis, gerai pažįstąs ko- valstybinėse santvarkose. Ir tai 
munistinę santvarką ir jos smū- turi kas nors ginti. Tai ginti gali 
gius skaudžiai išgyvenęs, trum- tik Amerika, laisvoji Europa, gal 
pai pareiškė: "Atsižadėti reikalą- dar Japonija, pilnutinės dė
vimo pripažinti žmogaus teises — mokratijos. Bet būtina žmogų 
tai pripažinti dabartinę komu- šiandien ginti, kur vergija yra 
nistinę vergiją Rusijoje ir visuose valstybės politinė priemonė. 
kraštuose, kur komunistai ir ti- Žmogaus teisių gynimas šio me-

KAS NAUJO BALTUOSE ROMUOSE 
Kiekvieno prezidento kadenci

jai besibaigiant, Baltieji rūmai iš 
lauko ypatingai baltai perdažo
mi. Viduja naujas jų Šeimininkas 
ar prezidentienė vis ką nors pa
keičia, atnaujina pagal savo sko
nį. Spaudos skyriuje irgi šis tas 
skirtingo įnešta: "kitas spaudos 
sekretorius, naujas personalas, ki-
tokis ir korespondentų reagavi
mas. 

Prezidentas Carteris skirtingai 
pradėjo savo kadenciją — po 
inauguracijos priesaikos pėsčias 
su žmona Rossalyn ir 9 metų 
dukrele Amy atžygiavo nuo Ka-
pitoliaus ligi iškilmingai paruoš
tos prie Baltųjų rūmų tribūnos 
paradui priimti. Jam skirtas li
muzinas sekė paskui, o taip pat 
ir visas saugumiečių būrys. Car-
terio žmona su sena baline suk 
nele dalyvavo inauguracijos ba
liuose. (Ta suknelė jos buvo dė-

Nauji vadai — nauji įspūdžiai 

GRAŽINA KRIVI xIENĖ 

akro oru-
ns prasi-

sūrios vie-
i\ * suf'ktos 

felftar, po 
kas įgauna 
Carterienė 

teles, prezi-
I -ik'a-aikš-

•<<v)(i n u o -
visuomene 
- pasidarė 

viimai tele

fonai yra įsigalėję" (Zeit - Bild). to istorijoj yra vienas pozityviau- Į v ė t a baliuje Georgijoi, kai vyras 
Žinoma, pažiūra į žmogaus sių ir svarbiausių įvykių. 

teises nėra vienoda net laisvuose * 
kraštuose. Todėl ir prezidento Amerikiečių izoliacionistinė po-
Carterio pabrėžimas, kad žmo- litika baigėsi su pirmuoju visuo-
gaus teisių reikalavimas yra tinau karu. "Nors Amerika ir ta-
Amerikos sąžinės balsas, skirtin- da liko savo kiaute, ir, davusi i-
gai suprantamas net už tas teises deją sukurti Tautų Sąjungą, pa-
kovojančių ir teises į laisvę ti nuo jos atsisakė, rašo šveicarų 
visiems pripažįstančių demokra- spauda (Die Tat, 3.26), bet ji 
tinių kraštų spaudos ir politikos jau neliko tik savo kontinente. 
atstovų. Juo toliau, juo daugiau ėmėsi įsi-

. ., . . . , . f„_^ pareigtjjimų, nes jautė, kad jos 
Amerikos sąjungininkai Euro- f. ? J "" . J , ' . . '. 

J-- • • i J A— M i lega ir tos omnetga vadovauti lais-
poje džiaugiasi, kad Amenka J ° . J -• t . j ^ » A 
daugiau nebepataikauja Sovietu . >ą

 T, .} %»." 
•o •• • i • u + i: ^ sis karas, Korėja ar Vietnamas, 
Rusijai, kaip buvo netolimoje , , . ' . . J . . . . , 

buvo laimėti ar pralaimėti kartu 

praeityje. Bet ir jų tarpe yra poli
tikų, abejojančių, ar vieno mo
ralinio dėsnio iškėlimas nesu
trukdys kitų dėsnių įgyvendinti. 
Jie spėlioja, ar pabrėžimas žmo
gaus teisių pagal amerikietišką 
demokratiją nebus laikomas no
ru primesti savo valstybinę sant
varką kitoms. Tai primena net 
Vokietijos katalikų spauda, bai
mindamasi, kad amerikiečių pa
silikimas JEuropoje karo atveju 
nebus- jos apgynimas. Vis dėlto 
dešiniojo sparno politikai ir žur-

su Amerikos laimėjimais ar pra
laimėjimais. Sovietų Rusija tuo 
tarpu tik pasinaudojo užgrobti 
daugiau žemių ir tautų ir įtei
sinti savo naujas sienas. Nors A-
merikos 'okupacijos nepripažini
mo" politika yra naudinga tik 
pavergtose tautose viltims ža
dinti, nes jos savyje nejaučia jė
gų išsilaisvinti, bet tas okupaci
jos ir vergijos nepripažinimas, 
nepaisant jo praktiškų išdavų, 
yra nuolatinis pasipriešinimas 
komunistų įsigalėjimui. Tai ir y-

nalistai yra įsitikinę, kad žmo- . .. . . , , „_.. 
. . . -, •, . . _ ra jo geroji puse, prideda Die gaus teisių reikalavimas yra kon- _ J„ 6 } K ' K 

kretuš žingsnis žmogui, o ne tik 
ekonomijai ginti. Tai Jau ir 

buvo išrinktas ten gubernato
rium. Ši suknelė bus išstatyta 
su visų prezidentienių suknelėmis 
Smithsonian muziejuje). Ji pir
majame prezidento priėmime nu
siavė batus, besisveikindama su 
asmenimis, atvykusiais pasveikin
ti naująjį Amerikos prezidentą ir 
pirmąją damą. 

Prezidentas Carteris pirmuo
siuose kabineto posėdžiuose dė
vėjo megztuką, be kaklaraikščio 
ir švarko. Atvykusių oficialiam 
viąituj svetimų valltybių galvų 
(prezidentų, ministerių p i l i n i n 
kų, šachų) sutikimo iškilmės 
Baltųjų rūmų pietinėje pusėje 
taip pat suprastintos. Preziden
tui išėjus sutikti atvykusių sve
čių, negrojamas prezidento mar
šas. Nebėra ir tr imituoto] ų, sto
vinčių ant Baltųjų rūmų balko
no laiptų, kurie skardžiu trimitų 

balsu priduodavo ta 
mo, sutikimo iškilr 
dedant. 

Tai vis nauįanybe 
nų palankiai, Htų r 
su kritika ir sarkažm 
dviejų mėnesių, dau 
seną tradicinę form; 
užsisal'ė naujas suk 
dentas dėvi švarką i 
tį-

Prezidentas sudan 
t.iiką. Jo kontaktas si 
ii spaudos žmonė-
artimesnis — pasika, 
fonu. per du mėnt-
net keturios spaudo 
jos davė progos žmo 
kyti. Vieni tai vertir 
kiti kaip savotišką pĮktamą. 

Prezidento tvir', laikysena 
žmogaus teisių apsago? athil
giu ir atsisakymas pataikauti So
vietams susilaukė sti iraus kong
reso narių ir visuom ės pritari
mo. Sovietai, kniie pasirašė Hel
sinkio susitarimus, tu susitatHHų 
nepaiso. Tte laužomi Pabaltijy ir 
kituose Sovietų okupuotuose kraš
tuose. Skriaudžiamie išdrįso pa
galiau prabilti, įeika 
susitarimų. Kiek tai 
galimybes patekti 
valdžios vietas, irgi. 
palengvinimu.' Nauį 

dentas pasiuntė nepatyrusį užsie
nio srityje asmenį vesti derybas, 
bet buvusį sunkvežimių unijos 
prezidentą. Prezidentas Carteris 
kritikuojamas, kaip nepatyręs ves
ti užsienio politiką ir ekonomi
nius krašto reikalus, o už pada
rytas klaidas vėliau visi turėsią 
brangiai apmokėti (The Wa-
shington Star, III. 12). Ypač daug 
kritikos tiek spaudos žmonių tar
pe, tiek spaudoje reiškiama dėl 
prezidento šeimos narių privile-
giavimo — suaugusių jo sūnų su 
šeimomis apgyvendinimas Bal
tuosiuose rūmuose. Ne visiškai 
patenkinami buvę ir paaiškini
mai, kad jie patys • apsimoką 

įv\ kusios maisto, valyklų išlaidas, patys 
mterenei- į perka pašto ženklus ir nenaudo
ms pa-isa- j ja Baltųjų rūmų laiškų po
pa lankiai, pieriaus. 

utį įaiKytis 
č̂ a moterų Į 

Baltųjų rūmų korespondentė 
Sahra McClendon. turinti savo 
žinių agentūrą, yra sudariusi gru
pę reporterių, kuriems gauna 
Amerikos gyvenime įtakingų žmo
nių pasikalbėjimus. Ji š.m. kovo 
24 d. sudarė galimybę pasikalbė
ti korespondentams su Baltųjų 
rūmų prezidento asistentu dėl 
tarnautojų samdymo Jim B. 
king. 

Iš jo teko patirti, kad norin-
ijkštesne<'tie'' g a u t i darbo vyriausybės ži-

Prez. Jimmv Carter Nuotr. Fra asoni 

:rodo. bus 
vi riausv-

yr'a paskirtos avi 

Amerikos if EūrdtJdš dešinioji 
*„,„„- „. „^ ;^„ cM,ĉ ;„*™iw,o.. spauda, ypač katalikų, pabrėžia, zmoniu vergijoje sustiprinimas, . t J J . . 

* kad žmogaus teistų gynime 
* sulyginimas kokios Brazilijos ar 

Žmogaus teisių deklaracija, kitų P. Amerikos kraštų su So-
kurią dauguma Jungtinių Tautų vietų Rusija ar Afrikos diktatū-
narių yra pasirašiusi, skirtingai Tomis yra nesusipažinimas su te
suprantama net dabar. D P - fca4 skirtinga politine, sodaiine 
mokratiniai kraštai, sąlygodami ir vidaus gyvenimo padėtimi 
laisvę valstybės saugumu, kar- skirtinguose kriituo**. Detno-
tais leidžia laisvei reikštis be kratuos negalima "eksportuoti", 
žmogiškos atsakomybės. Įstaty- primena tas pat šveicarų ter
mai kartais stipriau apsaugoja raštig. Gąfirfia t į gjatį laisvę 
nusikaltėlių teises, negu nu- kiekviename kraite kirtingai. 
skriaustųjų. Teismų netvarka, Kai viename krašte d&tatūnnė-
aiškinant įstatymus ir net kons- mis priemonėmis kovojama 
titucijas, pasireiškia ne mažiau prieš terorizmą ir komunistinę 
ir demokratiniuose kraštuose, subversiją, o kitame (5<?v. Są-
Laisvės ir lygybės vardu kartais jungoje} — prieš žmogaus teises 
varžomos tėvų teises pasirinkti ir lairvfs, kai viename krašte fco-
mokyklą ar verčia mokėti dvfgu- *Oja#a tik prieš valstyįės gfio-
bus mokesčius, norint vaikus ge- vėjų mažumą, o kitoje — prieš 
riau paruošti ateičiai. Tai mato visus zntones, luirie tūri skirtinga 
ne't tik demokratinių valstybių nuomonę, tai žmogaus teisėms 
tikrieji politikai, bet mato ir tie tiksliai ginti reikia skirtingų me-
kraŠtai, kuriuose vyrauja vieno- todų. 
kia ar kitokia diktatūra, kaip ko- Tačiau pats įsipareigojimas 
munfstiniuose kraštuose ar Pie- ginti žmogaus teises, "šio įsi parei
tų Amerikoje, nekalbant jau a- goj'imo įjungimas į politinę sritį, 
pie jaunas ir nesugebančias kurioj Sovietai, užuot puolę, pri-
tvarkytis Afrikos valstybes. versti gintis, yra ženklas, kad A-

Dėlto net Amerikos katalikai merika jaučia savo istorinę tnisi-
pasisako prieš tokį griežtą žmo- ją pasaulyje. Prez. Carteris tai 
gaus-teisių teigimą, kokį rodo išreiškė tie savo vieno, o tautos 
prezidentas. Jie mano, kad toks daugumos vardu. Valstybė ir 
reikalavimas dar perankstyvas, tatrta, žmogus ir jo misija istori-
kad jis ne laiku paskelbtas ir pri- joje yra žmonių valioje. Žmo-
sideda prie nesutarimų ir šaUeįo nių vaiią šiuo atveju Carteris iš
karo atnaujinimo. Toks žinomas reiškė prieš komunizmą ir visas 
žurnalistas mons. R.G. Peters diktatūras, nors daugeliui tai ke-
(N.C. Register) primena, kad A- lia baimę, kad gali prarasti 
merikoje dar visai neseniai buvo snaudulio ramybę. P.S. 

bės sekretoriais 
moterys. 

Baltųjų rūmų sttu'Jos sekreto
rius Jody PoweI' sk!: n.'ž'a; pra
veda apžvalgines spaudos konfe
rencijas, kol kas Besulaukęs iš 
spaudos žmonių, afcesnių puoli
mų. Įdomu jį stebėti per tas kon 
ferencijas sfcTvfatj pr •> melsvos 
užuolaidos, tokios pat spalvos. 
kaip jo akys. 

CarterierK: ; :<* aiaąir ū>'.' ra ūkia į 
aktyvią prezidentienės veiklą. 
Prieš keletą dienų įvyko Baltuo
siuose rūmuos*1 prezidento paskir
tų dvidešimties asmenų komisija, 
susidedanti iš psnhologų, psichi
atrų, psichinių ligų ligoninių ve
dėjų, universitetų progesorių.sbu-

MAŽĖJA EUROPOS GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
AL. TENISONAS 

Didelį nerimastį įvairiose Eu- negu jauniems žmonėms. Cha.-
ropos šalyse kelia paskutiniųjų rakteringą. pavyzdį rodo Vaka-

nyboje esančiose Washingtone ; metų statistikos duomenys, kadi IU Vokietijos žaislų pramonė 
įstaigose ir kitur, gali kreiptis į 
jo įstaigą telefonu ir su aplika
cijomis darbui gauti, nurodant. 

gyventojų prieauglis Europoje 
pamažu sustoja ir net mažėja. 
Keturiose šalyse — Vakarų Vo-

antisovietinę propagandą (net jei 
tai yra 'tikra' propagae^*). Jei kas 
mato ką bloga Sovietų Sąjungoje. 
gali apie tai galvoti, bet jam rte-
prielaidu apie tai garsiai šnekėti. 

Brežnevo kolega J. Arbatovas 
neseniai padarė pastabą, protestuo
damas už prez. Carterio svetingu
mą disidentui Vladimirui )3okovs-
kisi Baltuosiuose rūmuose. Jis pa
reiškė, jog tai bavę tartum Krfetar- jvusių alkoholikų ir pa'n. studijuo-
lius būtų sveikinęs 'Simbiozinio iš- į t j i r r imt is Dsuhiškai sergan-
vadavimo saiftdMo vaaus'. f e ' • • ti a. P-

™, • , t "^r™™" . . o- u- cių pagerinimo problemas. Šios 
Tai koktus palyginimas. Simbio- i, F J ' . • • . . . 

zinė gauja buvo teroristai, žmonių I korfmiTos garbes pirmininke yra 
Carterienė. Ji poM-džiavo su ko
misijos nariais ir ateityje aktyviai 
dalyvaus komisijos darbuose. 

Tačiau prezidento "medaus 
mėnesiai" gali virsti netrukus 
kasdienybe. Laikraščiuose, kores
pondentu tarpe i' isuomenėje pa
sirodo vis daugiau r>rezidpntą kri
tikuojančių nuomonių. Taip pvz. 
į Vietnamą deryboms dėl kalina
mų ir žuvusių amerikiečių prezi-

kokioje srityje pageidautų darbo j kieti joje. Didžiojoje Britanijoje, 
(švietimo, sąskaitybos, meno, ad- į Austrijoje ir Šveicarijoje jau 
ministraeijos ir t . t ) . Tokios ap-j konstatuotas gyventojų suma-
likacijos bus dar priimamos apie į žėjimas. Statistikos duomenys 
du mėnesius, kol bus užpildytas sukėlė ir įvairias reakcijas, vie-
reikiamų tarnautojų trūkumas, 
šiuo adresu: Mr. Jim B. King, 
Special Assistant to the Prcsident Į gailestauja 
(Personnel), Executive Office 
Building. Pennsylvania and 17-
-th S X.\V., Vvashington D.C.. g y v e n t o j ų s u m a ž ė j i m 4 , ^ n u g 

i septintojo dešimtmečio nepap-
Ibje konferencijoje — pasikal- . rastų socialinių tendencijų. Pa-

ni valstybininkai ekonomistai 
ši reiškinį sveikina, kiti vėl ap-

Britų Centrinis Statistikos 
biuras skaito šį savo krašto 

205OO. 

pagrobėjai ir žmogžudžiai. Bukovs-
kis apribojo savo opoziciją žodžiais, 
lygiai kaip tai darė Paul Robeson 
ir Angelą Daris (nors ji kaltinta 
ui ką blogiau) J. A. Valstybėse. Ir 
juodu buvo pagerbti Sovietų vado
vybės. 

Visu tuo mums įrodoma, kad 
Kremlius nemato jokio skirtumo 
tarp kieno nuomonės pasakymo ir 
nekaltų žmonių žudymo. Mūsų Bal
tieji rūmai ir mūsų teisingumo sis
tema junta tą skirtumą. (mk^ 

bėįimuose su prezidento asisten
tu atsilankė ligi šiol nematyta 
Baltuiu rūmų korespondentu tar
pe efektingos išvaizdos, aukšta, 
jauna, graži reporterė. Tai Ame
rikos spaudos žmoni'.) tarpe žino
ma korespondentė Jūratė K;r/ic-
kaitė. šiuo metu Amerikos agen
tūros žinių AsSOciated Press pa
skirta orie Baltųjų rūmu. Prie 
progos bus įdomu daugiau suži- gį a u subsidijų 
noti apie lietuvaitės reporterės 
darbą ir gyvenimą Vietnamo ka
re ir kitose pasaulio dalyse. 

gal to biuro padarytą išvadą, 
tarp Europos gyventojų ateity
je padidės senų žmonių skai
čius, kurie gyvens sąskaiton ne
didelės grupės dirbančiųjų. To
kia išsivystymo raida reikalau
ja, kad ekonominiame gyveni
me būtų padaryti įvairūs planai 
ir pakeitimai ateičiai. Senų žmo
nių išlaikymas pareikalaus dau-

taip pat pasun
kės ir jų mediciniškas ir socia
linis aprūpinimas. Be to teks 
statyti mažiau mokyklų, nes 
Sumažės mokinių skaičius, o 
daugiau statyti senelių prie-

Tie. kur deda per daug pa- £}aucj„ 
stangų dėl menku daivkų, tampai ~* . "« ,. , 
aplamai negabūs dideHerrs. I ^ l s a ^ l ^ ekonomija turės 

La Rorhei'oucauM'buti labiau pritaikyta seniems. 

kuri gamina daugiau tokių žais
lų, kuriais įdomaujasi ir seni 
žmonės. ' 

Kiekviena vyriausybė yra su
sirūpinusi šiandienine tenden
cija. Taip Danijoje ir Sovietų 
Sąjungoje jau pradėta kalbėti, 
kad krašto vyriausybė šelptų 
moteris, kad jos vieton to. kad 
eitų dirbti j fabrikus, auklėtų 
namie savo vaikus. Nederlan-
dų vyriausybė j gyventojų su
mažėjimą žiūri palankiai, 1976 

t m. Olandijoje gyventojų dar 
kiek priaugo, bet jau mažiau 
kaip 1975 metais. 

Gyventojų judėjimo ekspertai 
mano, kad ekonominiai sunku
mai, prasidėję 1973 m., yra pa
darę savo įtaką i šiandieninę 
tendenciją ir kad ta tendencija 
tęsis toliau, nežiūrint į ekono
minę raidą. Gimimų sumažėji
mas yra pasėka dabartinio žmo
nių gyvenimo būdo ir jis jau
čiamas visoje Europoje. Žmo
nių gimimo skaičius tapo pri
klausomas nuo "piliulės", nuo 
padidėjusių galimybių padaryti 
abortą ir nuo kitų gimdymo re
guliavimo priemonių. Kad to
kios priemonės atsirado, tam 
yra vėl kitos priežastys. pa-
vyzdHūi. prafnofiS^e dirbančių 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Spaudoj ii gyvenime 

P R B PIKTŽODŽIAVIMĄ 
Trumpai, bet labai ailkiai fMi- Į peliftkdB: "Mūsų salyje neuždraus-

sakė prieš Sovietu vadeivų bei jų 
pataikūnų piktžodžiavimą "Chica-
go Tribūne" kovo 25 sa-«*? vtdama-
įeme "Speak no 'eVH' **. 

Premjeras Brežnevas, rašė "Ghi-
cago Tribūne", yra atsakęs kriti-
kaoaa dėi Sovietiį žmogaus teisiu, 

ta galvoti skirtingai nuo daugu 
mos.'' Tai tvarkoj. Tačiau kitas 
fįlHa*. JT%« gfcN**bJM pffcfcalba, 
jeiffl, kaip Breftlevas iškloja, ak-
tyvi*4 išema prMi Beeialkitif &m 
temą*. Tai padaro juos disidentais 

KENGŪRŲ IR KOALŲ ŽEMĖJE 
Įspūdžiai i? Australijos ir Betų Salų 

ANDRIUS MIRONAS 
4 

Tahiti sala yra pati didžiausia, apimanti >̂Q 
kvadratinių mylių plotą. Iš viso Tahiti salyne yra virs 
129,000 gyventejų, be t didesnioji jų dalis gyvena Ta
hiti saloje, o jos didžiausias miestas ir adminis*"a-
cijos centras yra Papeete, su 30,000 gyventojų. A;>ie 
77 proc. gyventojų yra Maori padermės polinezie<"iai, 
Azijos tautybės sudaro 10 proc. ir europiečiai 13 r >c. 
gyventojų. Oficiali salų kalba yra prancūzų, bet daug 
kur skelbimai yra dviem kalbomis, kurių antroji t hi-
tiečių kalba. Salos gyvena iš turistų, bet taip pat ga
mina ir kokoso alyvą, prekiauja jūrų kriauklėmis, or
iais ir kava. 

DabarttTie TaWti 

Prancūzų administracija pravedė 10 metų pl; ią, 
tikslu išvystyti turizmą ir patobulinti salą turis- ns 
naudotis. Tarp 1966 ir 1975 metų saloje pastatyta la
bai daug modernių ir patogių viešbučių, Papeete i 
to uostas visiškai pakeistas ir sudaro labai puik 
jūrio pasivažinėjimo erdvę su naujoviškais uosto 
gūfiais. Be to, Papeete turi dvi didžiules audito 
tinkamas suvažiavimams, gerą aerodromą, golfo 
tokio sportavimo aikštes. 

Mūsų viešbučio kambarys labai erdvus, su 
mederniais patogumais. Iš ryto atsikėlę, gėrė 
vaizdu, matomu pm terrgą. !*ro iSfcmfctais lfcmr 

tė, o už pačios lagūnos yra salelė su palmių lapais j žių yra visokiausių. Taip pat turguje sukrauta kal-
dengtų stogų kabinomis arba trobelėmis. Pradžioje į nai vaisių. Šia proga tenka pažymėti, kad Tahiti salo-
manėme, jog tai vietos gyventojų nameliai, bet vėliau Į se niekur neužtinkama jokių gyvačių, nei nuodingų, 
patyrėme, kad tai tokie pat patogūs viešbučio kam-! nei žalčių. 

Tarnaaraa 

•s-
>a-Į 
u-
i% 

Ki
lis 
ės 
lis 

bariai, tik pastatyti tahitiečių stiliuje, prie pat vande-j 
nyno, taigi, atvykę turistai gali maudytis čia pat, prie' 
kambario slenksčio. Už šių namelių eilės matosi to-į Tahitiečiai yra neaukšto ūgio, plačių veidų, ap-
lumoje mėlynuojantieji aukšti Moorea salos kalnai, i tukę tamsiaodžiai. Dauguma* jų riebus, ypatingai mo-
Tpks pasakiškai gražus vaizdas teikė romantišką at- ' terys. Suprantama, nes Valgant kiaulieną, per dienų 
spalvi visam mūsų buvimui TraveLodge viešbutyje. dienas nieko neveikiant, smaguriaujant, dainuojant ir 

Papeete miestas nemažas, siauromis gatvelėmis, i n e t i š & e r i a n t . riebalams plisti kuile yra palankiausios 
• , . , , , . ; salvp-rv? ' 

ir tik pajūry pravestas modernus ir platus kelias. \ ^ •y5"°-
Įstaigų namai mūriniai, centre ir krautuvės stiprės- ; Tradicinis kiaulienos kepimas čia vadinamas Ta
niuose mūruose, dažnai dviaukščiuose. Bet visur virš j maaraa, o paskerstoji kiaulė kepama Himaa, arba 
šaligatvių namai turi įtaisytus stogelius, sudarydami . krosnyje, t.y. žemės duobėje, kurioje užkuriama ug-
praeiviams. taigi, pirkėjams, saugų nuo lietaus ir nuo'' nis. o vėliau anglys apdedamns akmenimis kaitros su-
saulės priėjimą prie krautuvių. O lietus čia dažnas ! darymui. Akmenvs parenkami iš ugniakalmų ir jkaj-
svečias. Prie stambesnių krautuvių, ant šaligatvių, pa- j tinami iki raudonumo. Tada jie apklojami banalaoais, 
Statyta eilės stalų ir būdelių, kuriose tamsiaodės' 0 ant lapų dedama mėsa, kuri ir vėl apklojama la-
moterys ir net jaunos mergaitės išdėsčiusios savo ga- j pais, kol viskas gerai paslepiama. Tadą viskas apka-
ntinius — jūros kriauklelių karolius, apyrankes, arba: sama žeme ir "maa" (maistas) paliekamas kepti ke-
pelenines, vazas, visokias figūras ir kt. Pasiderėjus, turioms valandoms. Toks himaa kaip tik buvo vi-
čia galima gana pigiai nusipirkti įdomių egzotiškų su- sai prie mūsų kambario, taigi, matėme visas amatu 
venyrų. Visa negerovė, kad nesinori didinti bagažo ^ atkasimo ceremonijas, 
svorį, skrendant lėktuvu, todėl teko labai riboti šios 
rūšies pirkinius. Atvyko keli muzkantai ir dainininkai. Būgnais ir 

' dainavimu palydint, himaa alidaromas sluoksnis po 
Miesto gyventojai minta žuvimis ir vaisiais, pri- į sluoksnio ir ant karties pakabinama Skeptoii kiaulė. 

Sipkkdami ir kitokių produktų. Didžiausias tahitie- visi palydi nešėjus ligi virtuvės, kur jao virėjai su 

Jie gai* būti kairTnųpi skleidžia I aukštaūges palmes artumoje žaliuoja lagūnos palu >a-

pieno produktai. Bandėme ieškoti dešros ar sūrio bei pen>»ovus išilgai, pagaminamo* savotiškos geldelės 
kitų, mums įprastų maisto produktų, bet mažesnės keliais skyriais tarp bambuko pastorinimų, 
maisto krautuvės jų vtsai nelaiko. Reikia ilgai ieškoti,! 
kol atrandi norimą prekę. Užtat žuvų, krabų ir vė- j (Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 
PUIKIAI PAVYKĘS ARKIV. J. 

MATULAIČIO MINĖJIMAS 

Praeitame Moterų sąjungos 
76 kuopos susirinkime naujų rei
kalų svarstyme. dalyvaujant 
prel. J. Balkūnui, iškelta mintis 
ruošti akademiją su kukliomis 
vaišėmis Dievo Tarno Jurgio Ma
tulaičio mirčiai paminėti beati
fikacijos reikalu. Iš pirmųjų 
svarstymų atrodė, kad tai neįma
noma įvykdyti mažajai ir naujau
siai Moterų sąjungos kuopai, bet 
po ilgų diskusijų kilo entuziaz
mas ruošti akademija su vakarie
ne — banketu. J" "..' 

Rimtas beatifikacijos tikslas su
silaukė visų pritarimo ir laisvai 
banketo suruošimo ėmėsi vyriau
siomis šeirmninkėmis O n a Jaku
bauskas i r Bronė Uiški. Joms 
visur padėjo jų vyrai Juozas Ja
kubauskas ir Aleksas Uiški. Ko
misiją papildė Mary Boza, Nata
lija Studienė, Liuda Sprindžiūnas 
ir kuopos pirmininkė, taip pat 
Pranas Juška ir Simas Mačikė-
nas. Darbo buvo daug ir neleng
vas, nes jie paruošė visą valgį ir 
nebuvo gailėta maisto svečiams. 

Akademija pradėta sugiedant 
Amerikos ir Liet»v«s himnus, po 
to sekė Moterų sąjungos dvasios 
vado kun. Tado Degučio labai 
puiki invokacija. Programą pra
dėjo Moterų sąjungos pirminin
kė Donna Kamm, pakviesdama 
prel. Joną Balkūną pristatyti vieš
nią specialiai atvykusią i minėji
mą. Prelatas supažindindamas pa
darė staigmeną, nes viešnia buvo 
a. a. arkivyskupo Jurgio Matulai-
čoi vyriausios sesers proanūkė 
Anelė Akelaitytė - Matthews, ku
ri uždegė dvi žvakes prie gražiai 
pastatyto portreto, paruošto daili
ninko Rūkštelės scenoje, it miš
ke, gyvų palmių tarpe. 

Jvairumo dėlė! moterų oktetas, 
vadovaujamas Elenos Rūkštelie-
nės, padainavo penkias dainas. 
Felicijus Prekeris, pedagogas, jaut
riai padeklamavo du B. Brazdžio
nio eilėraščius — pirmą, ištrauką 
iš "Giesmės Kunigaikščių Mies
tui", o antrą — "Kauno Katedra". 

Visų dėmesys buvo nukreiptas 
į prelatą Joną Balkūną, šios aka
demijos iniciatorių, kuris buvo 
puikai ir kruopščiai paruošęs 
paskaitą, apimančią visą gyveni
mą a. a. arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio, kuri prelatas Balkūnas 
pažino, nes jis jam tarnavo šv. 
Mišioms dar vaikas būdamas. 
Paskaita išlaikė visų svečių dė
mesį daugiau kaip pusę valandos 

EUROPOS GYVENTOJAI 

f Atkelta iš 3 pusL) 

moterų dideli skaičiai, maži ir 
brangūs butaif jgventojų trau
kimas iš kaiin& jTauestus ir jau
nų nevedusiu; žmonių ekonomi
niai sunkumai norint tuoktis. 

Kai kurie kraštai gyventojų 
mažėjimu yaa susirūpinę, nes 
dėl to sunkėja socialiniai mo
kesčiai mažėjančiai darbingųjų 
grupei. Kai kurie žinovai bai
minasi, kad su laiku visuomenė 
pasidarys konservatyvesnė ir 
iėtesnė. Bet kiti vėl (Leuveno 
universiteto prof. M. Renaerts) 
?ako: 

"Kas yra kada nors jrodęs, 
kad jauni žmonės y ra dinamiš-
kesni už senus? Mūsų dabarti
nėje visuomenėje jaunas žmo
gus dažnai yra bedarbis ir tas 
mane nelabai įtikina, kad jis 
yra labai d inamiškas" . . . Italų 
mokslininkas Buzzati Traverto 
vėl sako. kad bedarbių skaičių 
padidino pastarųjų laikų perdi-
delis gimimų skaičius. Buzzati 
nėra susirūpinęs. J i s sako. kad 
tarp gyventojų senesnių žmo
nių pf-rsvara yra visuomet bu
vusi normalus reiškinys, išsky
rus paskutiniuosius du šimtme
čius, kada gimMo skaičiai ypa
tingai padidėjo. 

laiko ir niekam neatsibodo. Galė
jo būti dar ilgesnė. 

Visai akademijai ir programai 
vadovavo kun. Jonas Gasiūnas ir 
Donna Kamm pasimainydami. 
Viskas labai sklandžiai praėjo. 
Scenos papuošimu rūpinosi Vero
nika Kulbokienė ir dailininkas A. 
Rūkštelė. 

Programa baigta Rūkštelienės 
oktetui dar sudainuojant kelias 
daineles ir baigiant su "Marija, 
Marija", publikai pritariant Pas
kutini žodį tarė komisijos ir kuo
pos pirmininkė Donna Kamm, 
dėkodama oktetui už jų pasiau
kojimą ir gražų programos atliki
mą, ypač jų vadovei Elenai Rūkš-
telienei, nes jos visos ne tik padai
navo, bet ir už savo bilietus su
simokėjo. Pirmininkė dėkojo prel. 
J. Balkūnui už puikią paskaitą, 
kum T. Degučiui už invokacija, 
kum J. Gašlūnui už pristatymą 
dalyvių programoje, viešniai 
Matthews už staigmeną, vakarie
nės gamintojoms ir publikai — 
svečiams už sudarymą tokios gra
žios katalikiškos šeimos kilniam 

taną Vaičiulaitį ir pakviesdamas 
su juo supažindinti klausytojus 
V. Kulboką. 

V. Kulbokas, rašytojo kaimy
nas, platokai nupasakojo Vaičiu
laičio biografiją, apibūdino jo vi
sapusišką kūrybą — beletristiką, 
kritiką, mokslinį darbą, ir ypač 
pabrėžė jo puikius Milašiaus kū-
rvbos vertimus. 
-

Paskui ėjo O. V. Milašiaus ir 
jo kūrybos gilaus žinovo A. Vai
čiulaičio labai turininga ir įdomi 
paskaita apie tą prancūziškai ra
šiusį lietuvių poetą ir diploma
tą, kilusį iš senos mūsų didikų 
šeimos. Vaikystę praleidęs Gudi
joj, istorinėj Lietuvoj, mokęsis ir 
toliau beveik nuolat gyvenęs Pa
ryžiuj ir rašęs beveik tik prancū
ziškai. Auklėtas laisvamanybės 
dvasioje, jaunas išgyvenęs dvasi
nę krizę, atsispindėjusią "Septy
nių vienačių" poezijos rinkiny
je. Vėliau pakrypęs4 panteizmą ir 
mistiką, būties pagrindu dabar lai
ko meilę. Tai dvelkia iš jo roma
no ' "L'Amoureuse Initiation". 
Dar vėliau palinkęs f katalikybę, 
kaip liudija poema — misterija 
'Miguel Mana ra" (paties A. Vai
čiulaičio išversta į lietuvių kal
bą) . Po išgyventų vizijų sukū
rė "Simfonijas*" — Dievo pažini
mą per meilę ir garbinimą kūri
nius. I pas. karo metu. lenkiamas i 
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Linksmi} Velykų Švenčiu lietimams 

L i n k i 
ALEKSAS LAURAITIS 

VLADAS RASK (Rosčiouskos) 
JOSEPHINE MILLER 
LAIMA LUNECKAS 

VILIGAILE LAURAITIS 
LAIMA LEVANAfTE ir JULIJA LIUTIKIENĖ 

Ruošiame ekskursi jas i r s u t v a r k o m e pavienių asme
nų keliones l visus pasaulio k r a š t u s įskaitant ir 
LIETUVĄ. 

Dar yra laisvų vietų ekskurs i jose į Lietuvą ir 
Havajus. 

Norintieji vyk t i prašomi tuo jaus regis t ruot is mūsų 
Įstaigoje. Visi t a rnau to ja i ka lba lietuviškai. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Koštom Aveuie, Chicago, III. 
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tikslui. 
Dalyvių buvo daugiau kaip j šeimos tradicijų, įsijungė į politi-

250. Jie beatifikacijos bylai sumo-1 nę ir diplomatinę tarnybą lietu-
kėjo 300 su viršum dol. Aukojo j vių tautai. Save laikė lietuviu jau 
šie: Durickas, Bakutis. Butkus, nuo seno, kaip tai liudija susiraši-
Šaltanis. Reventai, Slabokienė, 
Stungis, Petrikai, Jacobson, Mat-
thews, Grušnys, Mitinienė, Kas-
peravičiūtė, Mikalauskas, Meškū-
nas, Valauskas, Galvydienė, Valis, 
Biskienė, Leveckienė, Polteraičiai, 
Sonda, Gražys, Jasinskai, Uknas, 
Sekonis, Stayner, Pupienė, Navic
kas, Palčiauskai, .Staniulis,.. Dalį-
nis, Bručas. Sragauskas. Petraus
kas, Ruzgas, Rūkštelė, Lumbis. 
Pečiukaitis, Rekas, Dailydėnas, 
Zupka, Jakštys, Vaząuez. Mačio-
nis, Kojelaitis. Stankus, Jakubaus
kas, Liutkienė. Diktanai. Maria 

nėjimas su vienu amerikiečiu pro
fesorium. Jis daug padėjo lietuvių 
delegacijai prie Versalio taikos 
konferencijos ir vėliau būdamas 
pirmuoju mūsų atstovu prie Pran
cūzų vyriausybės, gindamas lie
tuvių interesus nuo. nedraugiškų 
kaimvnu lenkų.' 

" : Jo kūryboje ryški lietuviška 
nuotaika — ilgesingas pilkumos j 
peisažas ir mistiška dvasia. I pran- Į 
cūzų kalbą vertė mūsų dainas ir 
stilizuotas pasakas. U ž literatūri
nę ir lietuviškąją veiklą Vytauto 
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems! 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME VISIEMS 

MOŠŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

Mr. and Mrs. Anthony B. Peikus 
į ar 

11 ':--
~- ~., • i i , - - . ' • • - B . 

Mr. and Mrs. Donald A. Petkus 

,. .. Didžioio universitetas jam s u _ 
Slavinskas, Gapusyte Kaskelis. ] k ė ^ d a k t a m Upmh J o v e i k į . 
^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ - J a ^ j f t c ^ O ^ u ž Prancūzijos sfe-
Aukas surinko p. T erėse Liūtkiė- .-, _ . , -
ne. 
RAŠYTOJAS A. VAIČIULAITIS 

APIE O. MILAŠIŲ 

1977. III. 23. mūsų klube pa
minėta O. V. Milašiaus gimimo 
100 metų sukaktis. Minėjimą ati
darė klubo pirmininkas A. Kar-
nius. Dasveikindamas svečią An-

nų. išversti j ispanų, lenkų, vo
kiečių ir lietuvių kalbąs. Jo še
devras "Miguel Maaa-ra'' dažnai 
š t amas dar jam gyvam esnat, o 
1956 m. paverstas opera ir pasta
tytas Miunchene. Pagrindinė jo 
kūrybos problema — nenuilsta
mas prasmės ilgesio ir absoliučios 

(Nukelta j 5 psl . ) . 

Naujai atidarytas "JEfiftY SHARICO'S" Restoranas 
22 25 Ogden Ava., Usla, M. 60532 

(1 mylia į vakaros ano kelio 53 ant Ogden Avenne) 

Telefonas — 852-4500 
SHARKO'S W E S T , 6301 W . 63rd Street 

Totef. — LUdfo* 6-3636 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

B R I G H T O N 
BAKERY 

2457 West 46th Place 
Chicago, Illinois 60632 

Phone — VI 7-1250 
fint. ir Nijole Mackevičiai, 

Savininkai 

l 
Visuose restoranuose yra puikios vėlinamos sales tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ir 
užsienio gėrimai, 

Savinate i — GeraMas i r Gregorijns šarkos 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems mūsų klientams, giminėms, 

draugams ir pažįstamiems. 

P A R A M A 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE 

2534 West 69th St. TeL RE 7-3352 
Sav. ). JANUŠAITIS ir I. MAŽEIKA 

I 

• a 

S, 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki visiems tautiečiams 

STANKUS 
CONSTRUCTION CO. 

7103 S. Artesiaft, Ohieago, VL, Tel. WA 5-5151 

= ^ i 

% 

, . - ,~ ~', - -^.-. 
• 

Lin Sv. 
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Švenčių 
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Sveikiname savo klientus ir visus pažįstamus. 
.' - .' C ' i • - - - . -' i —_ff "."' -įŠ-r \- i "• " ' •-- - - •- : 

- '-'' • r mpt a n ;• t-*^W». •--• - • : - : ' ' -

LAVER6NE PHARMACY, 5Qth Ave. ir I4th st. 
Cicero, Illinois, Phone 652-W7d ., Kalbame lietuviškai 

9 
E. Osmolak, R. Ph. - A. Liutkus, R. Ph. — R. Reiman, R. Ph. 

Perskaitę "Drauge", duokite ji kitiems. 
tfr 

r P- "A 

\ ' r . 

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖ 
sveikina "DRAUGO" skaitytojus ii bendradarbius m švęstomis 

VELYKOMS ir linki visiems nuotaikingų švenčių bei dano; 
laimes ir sveikatos. 

OFFICERS 
PETER KAZANAUSKAS 

Presideot 
CASDflR G. OKSAS 

Exiec. Vice-President 
WALTER MISEWICH 

Vice-President 
STEPRANTJE SDCONATTIS 

Secretary-Treasiirer 
A2JTHONY L. LAPINSKAS 

Attorney & Asst Secy.-Treas. 
' : ' • - . -

DflEECTORS: 
PETER KAZANAUSKAS 
ANTHONY L. LAPINSKAS 
WAXJXR KISEVTCH 

CASBBM G. OKSAS 
JOAN S . OKSAS 

STEPHANIE SIMONAITIS 
WĄLTEB SIMONAITIS 

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems mano 
klientams ir draugams. 

ALBINAS BENIULIS 
5301 So. Talrnan Avesot, 

Chicago, Illinois 60632 
TEL — RE 7-708S 

BALDŲ PERVE IMAS MIESTE 
; . IR TOLOAU 

î 
^ 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND L0AN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO • VI 7-7747 
OFFICE H0URr Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday closed. 

SS: 
PARKIXG LOT — ADJOTMNG OUR OFFICE B11LDING 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
l i n k i 

VLADO ANDRIJAUSKO UQUORS 
2500 VVest 69th Street 

Chicago, 111.60629 TeL 476-9092 

l 
Turime didžiausi pasirinkimą vietos ir ožsJeBJp 

gėrimų pigiausiomis kainomis. 
VI 
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LINKSMTJ ŠV. V E L Y K Ų ŠVENČIŲ 

LLNKIME VISIEMS SAVO KLIENTAMS 
m DRAUGAMS 

COLLISION EXPERTS 
NAUJAS GARA2.AS. NAUJI ĮRENGIMAI 

Garažo telefonas — 533-1249 2641 W. 47th 
JONAS STANEVIOUS, SavbOnkM 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
(Atkelta i i 4 pusi.) 

Būties siekimas. Poeto vardas juo 
Toliau, jo vis labiau kyla Yra jo 
vardo draugijų, leidžiami nauji 
jo raštų leidiniai ir laiškai. Jo 
ivardas tarp ko kita kelia ir mūsų 
prestižą ne tik prancūzuose, bet 
ir kituose kultūriniuose kraštuo
se. 

Minėjimas baigtas dviem gilias 
prasmės ir stiprios lietuviškos 
nuotaikos A. Vaičiulaičio verstais 
eilėraščiais, kuriuos meistriškai 
padeklamavo A. Kamiene ir F. 
Grigaitienė, o E. Kačinskienė vi
sus pavaišino kavute. Dalyvavo 
gražus būrys — apie 60 žmonių. 

S t G. 

PALAIDOTAS A. A. JUOZAS 
RINKUS 

Išėjęs į pensiją Juozas Rinkus 
prieš ketverius metus iš Gleve-
lando atsikėlė į St Petersburgą. 
:Čiar-ilgesnį laiką sunkiai sirgęs, 
kcW©.-16 d. mirė. Iš katedros, kur 
lietuviškai už jį atlaikė mišias 
prel. J. Balkūnas su kun. T. De
gučiu, OFM, gražus kolonijos lie
tuvių būrys palydėjo į Memo-

i-riaKPark kapines. Išvakarėse lai
dojimo koplyčioje už mirusiojo 
•sielą su atsilankiusiais sukalbėjo 
jcž&į kun. T. Degutis. Jis taipgi 
palydėjo į kapines, kur atliko lai
dojimo apeigas ir tarė žodį. Visi 
laidotuvių dalyviai šeimos buvo 
pakviesti pietums į restoraną. Vie
toj gėlių šeimos pageidavimu au-
lota Lietuvių Fondui Dalyv*-' 
Vę- laidotuvėse suaukojo 137 dol., 
vėliau šia proga čia gyveną 
skautininkai sudėjo 30 dol. ir so
mos išlyginimui šeima pridėjo 
33 dol. Iš viso suaukota ir per 
vjfetgš LF komisiją Lietuvių Fon
dui pasiųsta 200 dolerių. Velio
nis buvo kūrėjas — savanoris, su
žeistas nepriklausomybės karuo-
aiEgŠ. priklausė Lietuvių Fon^ 
dui ir Lietuvių Bendruomenei. -

Liūdėdami liko žmona Ona, 
sūnūs Mindaugas su šeima ir ži-

labai palankiai sutiktas, spren-! 
džiant iš ilgai užtrukusių ploji
mų. 

Teko nugirsti, kad nauja apy
linkės valdyba, šiais metais vado 
vaujama Jono Paškaus, nutarė 
tęsti senosios valdybos nužymėtą 
kelią ir toje pačioje vietoje su
ruošti apylinkės narių šeimoms 
ir svečiams iš šiaurės velykinius 
pietus, jie bus Velykų sekmadie
nį, 1 (vai. jau minėtame restora
ne: F t Lauderdale Inn, 5727 No. 
Federal Hwy, Ft. Lauderdale. Bus 
laikytasi velykinių papročių. Tai 
bus paskutinis parengimas sve
čiams iš šiaurės, nes po Velykų 
daugelis išvyks namo. 

Elena Linkuvietė 

MiamL F la . 
SAVANORI A. A. PLK. K. 

VILDŽIŲ PALAIDOJUS 

St. Petersburgą, iš kur išskrido. DEAUiuAS 
namo, i Chioagą. 

— Prof. Ant. šerkšno 
~'žb;eta Šerkšnienė, dabar 

už P. 
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LB Floridos apygardos suvažiavimo. įvykusio kovo 2 d. ialyviaL Vidu
ry garbės pirm. prel. J. Balkūnas i ""Nu t> P. Pupelio 

maketą sensucne, oaoar &e-p '• '«as .... 
j kėjusi už P.. Simonaičio, viešėjo, karas sargo namelyje". 
į draugo su vyru Miami Beach sa-, 
loję, kur lankė senus pažįstamus,\fįt 
nuoširdžiai pritardama rašyti at
siminimus apie buv. Marijos Peo-
kauskaitės gimnaziją Kaune, pa
likdama tos g-jos direktoriaus A. 
Šerkšno dvi retas nuotraukas. 

Aukeila į 6 psl t 

švytėjo Lietuvos vėliava, kaip pa
skutinė pagarba kilniam savano-

. . . J. Narūne 

SVEČIAI IŠ KITUR 

— Dr . Alfonsą > Tvruolis — 
lietuviuose 

Pulk. Kazimieras Vildžius kiek-
vieneriais metais atvažiuodavo į 
Miami žiemos sezonui pas savo 
dukterį Violetą Ogdenienę ir jos 
šeimą. Taip neseniai mačiau jį, 
MiamL kiek sumenkusį, bet dar 
apysveikį. Sunku save įtikinti, 
kad a. a. K. Vildžiaus daugiau ne
bematysiu. Jis mirė vasario 21 d. 
tolimoje Filipinų žemėje. 

Pulk. Kazimieras Vildžius bu
vo gimęs 1891 m. birželio 21 d. 
Kavarsko miestelyje, Ukmergės 
apskr. Jaunuolis išėjo į pirmuo
sius savanorius, tada ruošiamus 
pirmųjų idealistų, jaunų lietu
vių, kovotojų dėl tėvynės lais
vės. Išbuvęs. frontuose, dalyvavęs 
mūšiuose, apdovanotas žymeni
mis už drąsą ir sąžiningą parei
gingumą, K. Vildžius liko ir to
liau kariškoje tarnyboje. Jis likc 
2-įo artilerijos pulko kapitonu' 
Kėdainiuose. Laikui bėgant, buvo Į 
pakeltas į pulkininko laipsnį ir į 
buvo to pulko viršininko parei- j 
gose. . 

Rusams bolševikams okupavus 

ligoniui turėjo būti kiek lengviau. 
Tačiau, pabuvęs kelis mėnesius, 
pulkininkas Kazimieras Vildžius riui 
buvo skubiai nuvežtas į ligoninę, . 
kur deguonio pagalba dar laikėsi 
kelias dienas. Vasario 22 d. (pa
gal Fil ipinus), bet mūsiškai — va
sario 21 dieną a. a. Kazimieras j Šešplaukis, žinoma 
Vildžius mirė, visiems šeimos na- • poetas, pedagogas \ nepaprastai 
riams suskridus į Manilą. Pal iko! gabus vertėjas, žavėdamasis vo-
liūdinčią žmoną Oną, dukterį {kiečių klasikais (Goethe, Schit-
Margaritą Vildžiūtę, Violetą Og-1 leriu) jis net diplcrr.mį darbą pa-! 
denienę ir sūnų Romualdą Vii- rašė tema: "'VokieCių klasikai ir] 
džių, anūkus: Katen Ogden, Jul>- lietuvių liaudies menas". Poetas! 
tę Vildžiūtę ir Nicolą Vildžius, A. Tyruolis žinoma^ savo veiks-
(kūdikį). Sūnaus Romualdo pa- ' l a i s , eilėraščių rinkiniais, nove-! 
stangomis laidotuvės buvo orga- \ lėmis ir vaikams kūriniais. A. Ty-1 
nizuotos iškilmingos. Į ruolis lankėsi lietuvių klube i 

— Tonas Karvelis iš Chicagc* 
plačiai žinomas knygininkas ir, 
knygų leidėjas, atostogavo M:a-Į 
m: Beach, lydimas O. PetraviČie- į 
nės, buvo kelis kartus atsilankęs; 
Liet. Am. P.kiube. Sustojęs prie; 
knygų platinimo stalelio, jis pri
siminė 19i6 — 19 metus, kai jis, 
dar labai jaunas, knygas, atneštas! 
ant savo pečių iš Vilniaus į 
Anykščių parapiją, greit per ke
lias valandas išparduodavo. O 
jtatbor iis stebi, kaip knygų par
davimas sunkiai eina. Jonas Kar
velis iš pat jaunų dienų buvo at
sidėjęs lietuviškai knygr . ir da-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime draugams ir pažįstamiems 

SOFIJA ir KOSTAS BUTKAI 
"VISKAS NAMŲ PAGERINIMUI" 

3407 West 7lst Street, Chicago, Illinois 60621 
Telef. — 778-2781 

Ilgą gedulingą automobilių j privačiai pas kolegą — tašytuj r 
vilkstinę' lydėjo Jonušo lietuviško i dr. E. Butrimą. IŠ Miami su dr. į s 
kariško maršo garsai, ant karsto ' Kaškeliu važinėjo į Key West ir į' S 
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<!r 
HarrySeigan šeima ir visi krautuves tarnau

tojai linki visiems draugams ir klientams 
Linksmų Šv, Velykų Švenčių 

SEIGAN CO. 
VYRC RŪBŲ KRAUTUVĖ 

Visi pardavėjai kalba lietuviškai 
4640 South Ashland Avenue, Chicago, Illinois 

Telef. YArds 7-1272 
"Nis ^ 

gnomas-iftsuomenės veikėjas Vy- Lietuvą (1940), daugelis lietuvių 
tautas Kamantas su šeima. 

įį K. Gmž. 

P a m p a n o Beach, F l a 
VELYKINIAI K E T O S 

m a * = ' 

'̂ ^SKtfaTaisiais keleriais metais 
vis daugiau lietuvių pensininkų 
ir šiaip keliautojų atvyksta Flo
rida*^ arba pastoviai apsigyventi, 
arba praleisti mėnesį, kitą toliau 
nuo žiemos. Jie čia ieško lietu
viškų parapijų ir klubų, bet jų 
maža. Laimingesnės yra Miami ir 
St. Petersburgo lietuvių koloni
jos, kur jau nuo seniau yra įsi
kūrę klubai. Naujose lietuvių įsi
kūrimo vietose, kur naujos kolo
nijos sparčiai auga, savų pasta
tų dar nėra. Tokios vietos yra 
BrsRvard ir Palm Bch. apskritys. 
Čia taip pat trūksta ir pensinin
kų kunigų, nors vieta čia pen
sininkams gyventi yra pati svei-
katnigiau^a visoje Floridoje. Ta i 
yra pačių lietuvių keliautojų 

: nuomonė. 
"\_Yra suprantama, kad čia jau 

įsSaJfg lietuviai ieško naujų būdų 
lietuviams suburti. Gana įdomiai 
šią problemą stengiasi išspręsti 
L. B. Auksinio kranto apylinkė. 
Pompano Bch., apylinkės valdyba, 
susitarusi su vienu restoranu, kas 
mėnesį ruošia pietus savo na-
TiaiBs'ir svečiams, dažniausiai sek. 
ma3ieniais, apie 1 vai. Šia proga 
daromi ir visi tradiciniai minėji
mai ir susirinkimai, kurie seka 
p&fos. Tai oficialioji subuvimo 
dalis. Programa paprastai nėra 
užtęąta ir gerai parengta, todėl 
susirinkusių įdomiai išklausoma. 
Pvz. dr. J. Basanavičiaus minėji
me atgįį jKr 90 žmonių. Jų pusė 
buvo svečiai iš šiaurės ir kaimy-
nJSŠsPalm Beach apylinkės. Erd-
vfoT~lr gražios patalpos, geras 
majslžs ir patarnavimas dalyvius 
gerar nuteikė. Birutės Sidzikaus-
kienės su pasigėrėtinu įgudimu 
skaitytas Valerijono Balčiūno pa
rašytas pranešimas apie Atgimi
mo sąjūdį ir jo kėlėją dr. Joną 
Basanavičių buvo susirinkusių 

iš bolševikų okupacijos turėjo 
pasitraukti į Vakarus. 1944 m. 
pulk- K. Vildžius su šeima taip 
pat išvyko į Vokietiją, Allenstei-
no miestą. Gyvendami Vo
kietijoje, vieną dieną perskaitė 
laikraštyje skelbimą, kad reika
linga auklė dviem berniukams 
Amerikos senatoriaus šeimoje ir 
taip pat sodininkas VVashingto-

Pulkininko žmona O n a Vildžiu-
vienė mokėjo svetimų kalbų ir ji 
tuoj atsiliepė į skelbimą. Abu Vil-
džiai, palikę vaiką prie mokyklos 
bendrabutyje, neseniai ištekėju
sią dukterį Violetą, besiruošiančią 
vykti su vyru į Miami, skubiai iš
vyko į Washingtoną —į nežinią. 

Išdirbo abu iki sutarties galo. 
Laikui bėgant, Ona Vildžiuvienė 
gavo gerai apmokamą valdišką 
tarnybą, kaip vertėja. Pulkinin
kas liko daržininko pareigose pas 
savo kaimyną milijonierių iki 
pat savo amžiaus galo. 

Kaip minėta, kasmet žiemą abu 
Vildžiai važiuodavo pas dukrą 
į Miami. Jie dažnai lankydavosi 
Liet. Am. Pil. Klube, Vasario 16 
minėjimuose pulkininkas būdavo 
iškilmingai pagerbiamas, kaip sa-
yanoris kovotojas už tėvynės lais
vę. 

Po sunkios operacijos buvo ge
rai pasitaisęs ir dar devynerius 
metus gyveno ramus ir sveikas. 
Pulkininkas buvo labai pamal
dus. Tiek Miami, tiek ir savo gy
venvietėje Washingtone kasdien 
eidavo pėsčias ankstyboms šv. Mi
šioms į bažnyčią, kur jį pastebė
jo ir vėliau su juo iusidraugavo 
amerikietis gydytojas. Visu nuo
širdumu jis pulkininką globojo ir 
gydė. Paskutiniuoju metu ligonis 
blogai pasijuto ir buvo paguldy
tas į ligoninę, kur buvo konsta
tuotas vėl atsiradęs tumoras plau
čiuose. 

Iš Miami nuskridusi duktė Vio
leta tėvelio slaugyti, daktarų pa
tariama, abu tėvus nuskraidino į 
šiltą klimatą pas jų sūnų Romu
aldą Vildžių, ekonomistą Mani
loje, Filipinuose. Šiltame klimate 

Si 
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Linksmu Velyke visiems savo klientams 
l i n k i 

NERINGOS VALGYKLA 
, 2632 W. 71 St. — Chic3£3, lilmsis 

^ 
ADELE UESPVNl&HUENe, sav. ll | 

V E L Y K O S - d i d ž i o j i žmonijos prisikėlimo šventė! 
Pakyla saulė, čiulba angrįžusieJi paukšteliai, susprogsta Modftal, suŠaliuoja pievos 

ir darfeHat Kiekvienas jaučiame artėjančią iv. Prisikėlimo sverte. 

Musę taupytojams, draugams ir visiems lietuviams linksmai (vest i ŠVENTAS VE 

LYRAS Buki— 

DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI 
IR TARNAUTOJAI E 

i 
E 

Į! 

f 

f 
tm 
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Linksmų Š v . V e l y k ų Švenčių 

savo prieteliams ir klijentams linki 

C O M P L E T E A U T O SERVICE 
STASYS DAPKUS, savin. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE 
4542 S. Western Cliffside 4-2241 

V 

UNION FEDERAL 
CHCAGO MATTESON PALATINE 

3430 S. Haisted St./Chicago. m. 60608/Phore 523-2800 
4647 ,V. Lincoin Hwy. fat Lincoln MalD/MatttSon, m. 60443/Phone 747-4100 

Counfys'de Mjlh 3aldvv:n Ave. a: Northvvest Hwy./Palatine, M. 60067'Phons 991-4800 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime savo lietuviams klientams ir 
pažįstamiems 

KAZYS ČESNAUSKAS 
K0NTRAKT0RIUS 

6425 So. Talman Ave., Chicago, 111. 60629 
Telefonas — HEmlock 6-2812 . 

^ 

Linksmų S v . V e l y k ų Švenčių 
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

VALYS LIGHT AND POWER 
SERVICE 

Atliekami visi elektros darbai 

25l9W.6WiStr^ Chicago 60629, m% 64446 
# 

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ! 

Linkime Vlsieins S^vo Pažįstamiems Ir Draugams 

L I E T U V I Ų 

LADOIUViy HEKTORUI ASOCIACIJA 
N a r i a i 

A. M PHILLIPS 
k 

J. F. RUDMIN 

P. BIELIŪNAS 

S. LACKAWICZ ir Sunūs 

P. J. RIDIKAS 

VASAITIS - BUTKUS 

file:///_Yra
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\ DRAUGAS, antradienis, 1977 m. balandžio mėn. 5 d . jeiai choro darbuotojai: A. Bun-itygio, ką gražiai ;:odė giesmių 
; tinaitė. Leonas Gružas, Alber-' vakaro melii. Ik. ..agnaus na-

- . -* . - . - « . ~ . „ » . » ~ — — - , , , . , t as Pauiikaitis. Prisimintas j šį simatymo auk&n* choro su-
"TEViSHES CHORO S I D A B R I N E SUKAKTIS E n g i m ą negalėjęs atvykti'kaktie* mmėjime ( t * ) 

į pirmasis choro dirigentas Jur- Į 
Lietuvių evangelikų liutero-1 Bacho "Išaušo mums skaisti | gįs Lacytis (dabar 91 m. am- i š PLTLj įįT^K*.:. LS DENGTI 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT E K A L E S T A T E 

nų "Tėviškės" parapijos Chica- diena", mišrus kvintetas — 103|žiaus) . Bet labiausiai buvo pa
goję choras savo 25 metų gyva- j psalmę "Lobe den Her rn" (vo- į gerbtas ir specialia dovana at-
vimo sukaktį atžymėjo Giesmių kiškai). Jungtinis choras kartu• žvmėtas dabartinis choro diri-

MEDŽlvuA ISnuom. buvusio savininko 2-jų Arti St. Mary Star of the Sea bažn. 
miegamų apšild. butas. Oro vešim- parduodamas 5 kamb. mūr. bunga-

bUKurta Oar v: -ia medžiagai maS) "built-in" orkaite. Plius Biege iow. 2 miegami, valgomasis, mo-
i stogams dengti. Tai lengvas, i iow kilimai visam bute. Puikiai deko dern. virtuvė, naujas stogas. Skam-

vakaru, kuris buvo suruoštas s u visais parapieciais sklandžiai g e n t a s muzikas Jurgis L a m P - į k i e t a s g e r a i a } . , , u g a n t i s n u o motas. 2 blokai nuo Sv. Kryžiaus h b m t p o 5 v. v. 5S5-2749 
gonines. Susitarimui apžiūrėti skam — • 
binkit nuo pirmad. iki penktad. tarp H fiimillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll 
v. r. ir 5 v. v. tel. 627-8602. _ . , « • • 

Parduodu namus, {kainuoju 

HELP WANTED MOTERYS 

Verbų sekmadieni parapijos ir sutartinai pagiedojo "Bendrą satis. ištisus 18 metų vadovau-, : . a l č i o i r barščio putų poliureta-
bainyčioje. Ji buvo pilnutėlė padėkos giesmę". Religinio jąs šiam chorui. Kiekviena cho-' n a g j į rekorneJuoja ka r to t i 

ir svečių. Jaunam koncerto pabaigoje mišrus cho-. r ; s t ė buvo papuošta rožės žie- gan(jėlių, parduotuvių, angaru 
ūnui Kaminskui var- j ras sugiedojo J. Dambrausko j dais. o choristai — gvazdikais. į. ien^ų gyve-'amųju namų 

parapiecių ir 
muzikui Arūn 
gonais sugrojus preliudą, miš- [ Įžodžiai Maironio) "Maldą už j Vaišes organizavo Halira Gali- s t a t v b a l 
rus parapijos choras (60 asme- i tėvynę" ir I. Berlino "God naitienė, Holda Paulikienė iri 
nų) gražiai sugiedojo Ch. Gou- j Bless America". Giesmių vaka- j kitos parapijos moterys Pri- U t ų '̂  
nod "Plačiai, v a r t a i atsiverkit". j r as baigtas N. Ramsey "Aarono' s tatyt i aukštieji svečiai. Cho-
Klebonas kun. A. Trakis nuo- palaiminimu ir Arūno Kaminsko r a s susilaukė daugybės sveiki-

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. ap- , . 
šildomas butas 2-me aukšte , v e i t u i 

gamybai reikia 
nesudėtinga įrengimų: I 

TV mas maišytuvo ir | -kstuvo. Is 

Cicero. Suaugusiems. Ar t i baž
nyčia, krautuvės ir susisieki-

652-3436. 

širdžiai sveikino klausytojus, atliktu postpreliudu. J i s akom-
kviesdamas maldoje prisiminti panavo ir visoms giesmėms. 
tuos choro dalyvius, "kurie j a U | P a r a p i j o s k i e b o n a s kun. An-
šiandien gieda amžinybėje". Į & a s T r a k f a g a v o ž o d y j , , i š k ė l ė 

Giesmių vakaro programa bu- j religinės muzikos reikšmę, pa-

mmų. 
pradžių ant aUurr. iinio, popieri-i 6119 N. KENMORE A V E N T E 

*?J5Z P I a s t m a ^ - , į o P ^ H s t u d i o - l bedroom apar tment . 
Tėviškes parapijos choro purksciamas mon, neras. Po to j A i r _ c c n d i t i o n e d . Quiet elevated 

dabartinę valdybą sudaro: Leo- j užklojamas antrai .ūpas, ir plok-' 
r a s Gružas. L. Buntinienė, Ida I štė keliauja į krosnį, kurioje 
Kasparaitienė, Kl. Sedaityte, 

Mišrus cho- Į brėždamas, kad lietuviškoji ^ Pauiikaitis ir J . Jurkšaitis 
monomeras prade Aa putoti ir 
poiimerizuojasi, o susidaręs pu-.'O įdomi ir įvairi, 

r a s atliko: Ch. Fesley "Lig šfo-1 giesmė neleis ir iietuvių kalbai | j u > 0 t a į p p a t parapijos vado-j tų poliuretanas ; ;ipildo tarpą 
lei Dievas laikė vis", VI. Jaku- i nutilti. "Mūsų t au t a liks gF**fcfyfeės ir visų jarapiečių rūpės-j t a rp išorjnių lapu. Šią medžia-
bėno "Gerą kovą išlaikiau", su j ir kūrybinga, kol iš jos širdies ; £įu c n o r o dalyvių įtempto dar - |gą galima gaminti nenutrūksta-
A. Jurgučio akompanimentu, gelmių skambės giesmė Viešpa-1 ^ d ė k a "Tėviškės" parapijos j mu būdu 10 m" per minutę grei-
Solistas — L. Gružas. Ji buvo čiui". Iškėlė "Tėviškės ' c h o r o | c n 0 r a s pasiekė aukšto meninio* čiu. jm 
skirta neseniai mirusiam kom- giesmininkų ištvermę, pasi-j 
pozitoriui prisiminti. Moterų i džiaugė, kad keli choristai gie-J 
duetas (A. Buntinaitė ir Br. j da jau 25 metus ir kad jų ta rpe ' 
Variakojienė) pagiedojo M. Kar-1 v ra nemaža tėvų ir vaikų gies- Jr \ 
kos "Prie Kryžiaus", choro vy- \ mininkų. Choristų daugumą 
rų vienetas — P . Mieliulio "Iš i sudaro jaunimas, 
paklusnumo Viešpačiui" (solo i Tenka pasidžiaugti, kad gies-
giedojo Vikt. Mieiiulis) ir L . T. j mių vakaras buvo labai gerai 
Beethoveno "Padangės girią", i organizuotas. Pa t s choras. mu- i | 
Paruošė muzikas A. Paulikai- į 7 įko Jurgio Lampsačio vedamas, 11 
t is . Jaunimo ratelio mergaičių j yra pasiekęs aukšto muzikinio!' 
grupė atliko Miriam Therese j lygio. Programa buvo pradė-
"Žmogaus giesmę". Pritarė gi-j t a punktualiai 5 vai. vak., kaip 
t a r a — D. Galinaitytė, fleita — | skelbta ir numatyta . Pertraukų 
L. Veinšreiderytė. Paruošė A. j nebuvo ir t ruko tik 80 minučių. 
Kaminskas. Ši giesmė buvo: Pasibaigus giesmių vakarui 
skirta neseniai kalnuose žuvų- j— koncertui, vakaro dalyviai 
šiam choristui a. a. H. Kasiuliui, ir choristai susirinko žemutinė-
prisiminti. į je parapijos salėje, kur iau lau-

Atskiras giesmes atliko 
l:stai: A. Buntinaitė — 

so-
'Jis 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki draugams ir pacientams 

DR. S. IR M.BUDRYS 
GYDYTOJAI SS CHIRURGAI 

2751 West 5!st Street 
Tel. ofise HE 4-5758 — Res. Kl 5-3225 

* s 

building. Call 

743-2992 or 478 -7120 

PROGOS — OPPORTUN1TDES 

HARDVFARE & PAINT STORE 
Geležies ir dažą krautuvė 

Našlė turi parduoti. Krautuve 55 
pėdų pločio iš priekio. $42.500, 
plius inventorius. 

Skambint 476-2427 

MlŠCElJ>ANXOUS~ 
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NAMU APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

i atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
i namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
j su patyrimu, už prieinamą kainą pa

dės, skambinant po 6-tcs v. v. vakaro 
Telefonu 476-3950 

> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

Turiu gerus pirkė
jus. 

Real Estate Brokeris 
P. ZUMBAKIS, PR 8-6916 

Ilillll!ilIHIIIII!l!lllilflifi!!l!!l!li!llll!lllllll 

BCTTJ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draadimai — Ineome Taa 

Nolarfetas — VfertlmAJ 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — T78-22SS 

EXECUTIVE SECRETARY 
Excellent t\*ping and shorthand 

reąuired. Mušt have good phone 
3xperience. For interview call: 
BARBARA — 326-3441 

From 10 a. m. to 4 p. m. 

# 

Variakojienė — K. Gaikausko 
"Tėve mūsų". Parapijos mer
gaičių nonetas pagiedojo J . S. 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 
(Atkelta iš 5 pusi i 

x<? 

kė parapijos moterų draugijos 
vaišėms paruošti stalai. Šią 

-,-aiir.er.e marins"" (ištrauka i š įP r °gramos dali pravedė para-
G. H. Haendelio '-Mesijo"), B . į PįJOs komiteto pirmininkas Vais-

vila. kun. A. Trakis , Moterų 
draugijos pirm. E. Siniokienė. 

I 
Pirmiausia buvo pagerbti ir j 

meniško darbo sidabrinėmis I 
lėkštėmis su ati t inkamais įra-i 
£ais apdovanoti 25 metus šiame 
ebone išdainavę choristai : Bronė 

j Variakojienė, Lilija Srugytė - i 
; Buntinienė, Zelma Juškėnienė, į 
' Marija Naubarienė, Jonas Jurk- į 

iš Detroito žiemos sezonui į Mia- j šaitis. Apdovanoti ir kiti ilgame | 
mi Beach salą. Anelė Andrašiū-
naitė, gvvenusi 9 km. atstume 
nuo Panevėžio, savo tėvų K. ir F. 
Andrašiūnų Marianavos dvare, 
vėliau ištekėjusi už J. Šostako. abu
du buvo idealistai šauliai. Šiemet 
staiga susirgo Jonas Šo-stakas. Sku
biai nuvežtam j ligoninę paaiš
kėjo iš padarytų tyrimų, jog rei
kalinga vidurių operacija. T u o - ; 
iau a'skrido iūnus Jonas Šostakas, Į 
Jr., iš MontreaSio. Ligonis atlaikė 
operaciją ir pasveikęs dabar lai-j 
mingai taisosi namie. 

— Vladas Mingėla, žinomas j 
žurnalistas, paskutiniu laiku iš- Į 
leidęs novelių rinkinpMedinis j 
Dievas", sunkiai serga Detroito 1 
ligoninėje. Jo žmona Lidija, kas 
dieną lankanti ligonį, parašė J 
laišką su tokiomis žiniomis: "Visa 
dešinė pusė supafaližuota, kalba 
atimta. 4 savaites po ištikto pa
ralyžiaus išgulėjo be sąmonės, da
bar paradeda šiek tiek galvoti"'. 

— Mokytoja Marija Gudaitie
nė su vyru atskrido iš Toronto, 
kur ji mokytojauja šešt. lietuvių 
mokykloje jau 27 metus. Tai di
delė idealiste, mokanti užimti ir 
sudominti vaikus, juos mylinti. 
Vaikai noriai lanko mokyklą, o sa
vo mokvtoją vadina "mama". 

J. N . 

irniiiiiuiimimiimiiniinitiiiimiiiHiiiH 
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Velykų švenčių proga sveikiname visus savo pažjsfcaius-draugus 

ir klientas. Linkime būti sveikiems ir nepamirsi savo gimtojo 

krašto ir šios šalies gerovės. 

VLADAS IR GENOVAITE BIKUUIAi savininkai 
UŽEIGA IK VALGYKLA, 4845 W. 14TH ST., CICERO, ILL.. 

Telefonas — OLympic 6-1355 

f vairių prefclų pastrlnklmafl De-
irangini 15 mostj sandelio. 

OOSMOS PAECELS EXPEESS 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
SS33 S. Halsted St.. Chicago, UI. 606Ofc 
2501 W. 69 St., Chicago, OI. «062» 

TeJef. 925-2737 — 254-3320 
V. Valanttnaa 

>0<K>0OCK>CK>O0<><><K><X><><>0<K><>0< 
',0% — S0«V — SO pigtaM mt*B*H> 
i i mpdjtuute «m) ognie* tr tntomo 

?R*AN K Z A PO L I S 
ChJoa«o. lllinoia 
tviof n.ą t-H664 

( V V I O O O O O O O ' 
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> K AI IK MOTERY!* 
. • • n ' 

OOOK AND 

KTPCHEN MANAGEB 
for Jesuit Community at St. Igna-
tius High School — Roosevelt Rd. 
— 5 day week. Good salary. Pen-
sion. Ali benefits. 421-5900 

Small Food Manufactcrer 
in Evanston needs 

FOOD HANDLERS 
8 A. M. to 3:30 P M. 

Good Working Conditrons 
Steady Work. Good wages 

Call Pat 869-1280 

APPETIZERS AND, ING. 

BENDRAS FABRDIO DARBAS 

VYRAI IR MOTERYS 
Besiplečiančiam "dinette" baldų fa
brikui tuoau reikalingi pilnam 
laikui 

* Assemblers * Packers 
* Upholsterers * Machine G p e » . 

* Mig Welders 
Dirbti tik dienomis. Puikus atlygi
nimas. Bendrovės priedai — ap-

D R A U D D f A I { V A I R I Ų RŪŠIŲ mokamas sveikatos ir gyvybės 
draudimas, pensijos planas, 10 apr 
mokamų švenčių ir atostogos. 

Kreiptis asmeniškai arba skambint 

4 5 8 - 1 5 0 5 
DOUGLAS FURNITURE CORP. 
6517 S Central Ave.. Chicago> DL 

PARDUODAMAS NAMAS ant kam
pinio sklypo. 4 miegami, salionas, vir
tuvė, "dinette", poilsio kamb. ir pil
nas rūsys. Centr. oro vėsinimas. 2 
maš. garažas. Arti <B8-os ir Pulaski. 
Del daugiau informacijų skambint 

7«7-«I85 
m«nn « H • • *-fW 

Budraitis Realty Co. 

j> 

: ^ 

! 

Alel iu ja! 
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P L U M B l N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vanden* 

šildytuvų specialistas, virtuves ir 
vomos kabinetai. Keramikos it k*u 
plytelės. Glass blocks, Sinkos vamz 
džiai išvalomi elektra Kreiptis RUC 
7 fld 8 vaL ryto arba po 5 vai. vak 

SERAPINAS — 778-0205 
»MMMI lnMI» l l» !«?; i l l !H l l l ! f l " t l lH l l t l l»»* l» 

79 ir Lawndale. 4 kamb. medinis. 
RAsys. Garažas. Pl.itus lotaš.Kaf-
na $25.O0e.O0: 

66 ir VVashtenaw. I^abai Svarus 
Georgian. 2 dideli mieg. Televizijos 
kamb. Įrengtas rūsys. Centr. Saldy
mas. Garažas. $29,900. 

70 ir TJMmaft. Puiktis 2 butu mū
ras po 3 mieg. Atskiros šilumos. Ga
ražas. 533.900. 

72 ftp Chri.«tia»a. 20 metq senumo. 
3 miejr. ilodermis mūrinis, labai se
rai Klaipyta? namas. Pilnas rūsys. 
GaraZas. 136.900. 

72 ir >i"ozart. 4 butų m-ūras. 2 mas. 
garažas. G-ėvos pajanios. £54,900. 

BT7TŲ NUOM.4VIMAS 
Parinksime nuomininkus 

4243 W. ^TA St . t d . 767-9600 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 

Pnikttt 8 tmttą murma. Arti ft* Kry 
?lau« lfcsonin«s Vlr* SI9,900.»e pajk 
TOU. Palikimą* — lengrrai nupirkslt* 

Gerai SlaikytM m orinis. 2 po S k 
ir veiklantfci bifnia Arti CampbeH lir «J 
*1oe g-yrįm. VirS $500.90 pajamų m*n 

Tlkraį grtJsoa įMogafo*. i vato* U 
•algoma«!« Patogiu Bi^o l lma* I 
vakarus rtS California tr H-tSkm 

S I M A I T I S R E ^ I T Y 
Insurance — fnoome T a s 

2951 W. 6Srd Street — 436-787* 

P A R D A V I M t J I 
liteliu i II n M rfciį^i. • i • • • • ! i ^ V ^ ^ ^ » « ^ » 

Nebrangiai parduodamas naudotas 
šaldytuvas "įTrigidaire* ir naujos 
rinktines lino bei šilko staltiesės S 
Lietuves. Skambint 476-3803 

• M i i ^ . M r i j i 
B e M E s I o ! 

Linksmų Šv. Velykų švenčių 
linki visiems 

taupytojams ir geros valios lietuviams 

ST. ANTHONY SAViNGS 
AND L 0 A N A S S O C I A T I 0 H 

1447 So. 49fh Court. Cicero, Illinois 60650 
Telefonai Priemiesčiams 656-6330. Miestui: 242-4395 

MTINDERS MCDICAl ART* 
3213 W. 63rd Street 

Tel. WA 5 - 4787 
PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

lies patelefonuosbs jūsų gydytoju 
— — e — — i 

r 

0FFICERS 
BENNTE DIRZILS. President 
PAUL PUTREVLAS, Sr., Vice President 
J08EPH B U T K f S , Asst. Secy 
JOSEPH F. GRIBATJSKAS. Exee, Sec. 
DENN1S N. GRIBAUSKAS, Vice Pres. 
ADAM B E R N A D I S I I J R , Treasurer 
HELEN P. RUKTJTZA, Controller 
PAUL S. ZUMBAKIS. Attomey 
SAULIUS S. MIKALIUKAS. Loan officer 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas Ue- j 
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai- J 
nos yra visiems prieinamos. 

>-jO< y. « A > O O O O C - 0 < X ) O O O W < f* K > W 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 
Plauname Ir va«nioj*a»e 

visu rOStą grisdk 
i BUBNYS — TeL KE 7-616& 

0OOOO0OO<J<JO^5<5<><K>0<><M&<>0«^^ 

DIRECTORS 
ADAM BEKN S ĮSIUS 
ANTHONY BM'VADISIUS 
BENNIE DIR/!i?9 
JOSEPH BITKT S 
JFOSEPH F (,} įBAUSRAS 
MARTIN i. \ \ P O L L Jr. 
P A I X PUTRIM 
PAUL G. PUTRlU 

M. A. Š I M K U S 
VOTARY PCB1LIC 

rvOOME TAX SKRVICE 
4259 So. Maplewood, tel. 254-74'JO 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GTMIVTT" t«kviet.lmal, pildomi 

PIIJETYBES PRAŠTMAJ Ir 
kitokį blankai. 

<X>0<yOOO<><>000<K>0<>00<>OC-CKK>CK 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias 
virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsv. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0882 po 6 v. vak. 
j-o-rvoc o o o o o o o o o o o o o o o o c c o o o 

JŪSŲ GEROVE! 
6 kamb. rezidencija, tvirto mūro 

Prieš parką. Labai dideli kambariai. 
1 Vž vonios. $26,000. 

2 aukštų mūras. 2 butai po 6 
kamb. 2 nauji gazu šildymai. Blokas 
nuo parko. $36,000. 

2 aukštu namas ant platanu skly
po prie Marquette Pko. už Kedzie. 
Vir, $5,500.00 lengvų pajamų me
tams. Paveldėjimas ir šeimos turto 
padalinimas. Užteks įmokSti $7,000 

4 butų mūras. 3 auto mūro gara
žas. IS gerų rankų, priešais parką. 
Naujas gazu šildymas ir elektra 
$$,500 pajamų. Vertas $50,000 

17 metų didelis 2 aukštų mūras 
ir 2 auto mftro garažas, '^adiant" 
Šildymas. Marouette Pke. $38,900.00. 

Platus totas arti Sv. Kryžiaus ligo
nines. Pigas. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

TeL 737-7209 arba 737-8554 

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge". 

MARMA i w — i w m 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai ęatįšJmįmm— gero* 

prtkes. MaiaCM « Eonfoi » 
t<M» W. «#*» « . , Chicago, IB. 

TĖlL. — W * »-ST8T-
• - y * » » » r f » » » » « t . . į.' • - . . . mą, m 

OOOOOOKjOOOOOfOOOOOOOOOOOO^K 

SIUNTINIAI I LIETUVI 
fr kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, ffl. 60632, telef. 827-5980 
<>0^0<X>0<K>00<>0<>0000<>0-00<>0-0 -

aERBNAS perkrausto balda* ir Ki
tus daiktus. Ir ii toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

— WA M063 

ooooooooooooooooooooooooo< 
NAMC APŠILDYMAS 

Taisau senus tr swJedn nanjtis pe-
ftn-t. Hįriai J«valan trtpgl alyrtnta* 

• ir pf-rdirbu del dujo- Jdeda vandeiM 
: šildytn^Ti*, Kreiptis 

A. BANYS —• tel. 447-8806 
ooc-ooooooooooooooooooooooc 

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

Ipdrsasea* perlu i m t i — f 
f vairia aiaUmąi 

TEL. — 376-1882 arba 
376-5096 

tiMiuiiimiiiiiiiiimimiiiimiiimiimiiit 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S T V 
Spalvotos ir Paprastos. RadljaL 

Stereb if Oro VėsihtuvaL_ 
Pardavimas b- Taisymas 
M I O I N A 8 T V 

2346 W. 69th St, teL 776-1486 
'iftiMiiuiHniimiminirmmiHiimiimin 

> 0 < K > 0 < > 0 0 0 0 < > 0 < y O O < X > 0 0 0 < > 0 0 0 < > 0 4 
JETGU RTJOglATfiS ką apsitvar
kyti apie savo namus, garaže, vi
duje ar 3 lauko namo, visuomet 
Jums čia su patyrimu už prieina
mą kainą padės, skambinant po 6 
vaL vak. telefonu — 

4 7 6 - 8 9 5 0 
•VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO; 

H E I ^ WANTED — MALĖ AND FEM ALE 

i ^ = 

M A C H I N E S H O P 
Expam«ion ba* created these permanent positions is job sbop 

type «lperatioo.s. Experlenrt bi reųolre*. 
FIRST SHIFT 

MILL 0PERAT0R — ALSO ASSEMBLEBS 
DAYS OR NIGtriS 

E.vperienced on large maefeine a«*emW,v. Kttnwiedge at l»b#i-
cation. h.vdraulic circuite. and mechaaical hibrkation s mušt. Shouid 
be able to work w i ^ hand toob. 

TOP WAGES AND BENEFITS 

CROIUES MĄCfiim W0RKS. WC 
545 No. Wolcott Street Chicago, Illinois 

An equal Opportunity Employer M / F (Including Handacapped) 

- -
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PO FLORIDA KELIAUJANT 
St. Petersburgas ir lietuvių įsikūrimas 

V. GAVELIS 

Prasideda St. Pete+sburg j vieta ir padėtimi susipažinęs. Jis 
Nuo Sunny Hills važiuojant ir mus supažindino su visa si-

į pietus, už 380 mylių pasiekėme, tuacija. 
St. Petersburgą. Prieš miestą už-į Lietuvių St. Petersburge vra 
puolė lietus, bet toks, kad pylė 
kaip iš kibiro. Už 10 minučių 
saulė švietė, kaip ir prieš tai — 
mat, jau buvome atogrąžiniame 
krašte. Pats miestas yra pana-

"ic-mažai. Sekmadieniais į lietu
vių klubą susirinko pietų valgy-

Mūsu kolonijos4 

New York, N. Y. 

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOJ 

• madie-

metų iuebuvo gero mu^.ko, kad 
daugiau galėtų ats kyti į 
mišias, kurios būna 
niais 11 vai. 

Šv. Mišios laikomos 
nas lietuviškas tradiv 
niškai, nes dauguma 
kančių į bažnyčią yrc 
čiai. Klebonui vysku 

Muz. Mykolas Cibas, d a u g e l i ' t e : s e I f * ^ . ? ? ? * * * to::* 
metų vadovavęs K, Y. "Opere- ^ a-

Veikia Lietuvių Bendruomenė, 
Balfas, Aka. tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovauja labai ener
ginga Kamiene. Reikia stebėtis 
Karnių energija ir suradimu lai
ko ' dalyvauti visokioje lietuviš-

šus ir j kitus Amerikos miestus, į ba Kanadoje, o kita dalis mir 
žinoma, išskyrus ten augančias kosi šiltam ir sūriam jūros van 
palmes. Pačiame mieste gyvena, 
senosios kartos lietuviai ir jų vai
kai, yra ir naujųjų. Daug jų yra 
susispietę apie Gulf Port Beach. 
Ten jie turi savo klubą, kiti gy
vena toliau prie jūros esančiuo
se ' vadinamuose "byčiuose". Tai 
yra salos ir salelės, Įsikišusios 
Mexicos Gulfo įlankoje. Tų sale
lių yra keletas: Vista del Mar, Li-
do Beach, Treasure Island ir ki
tas. Tose salelėse namai yra ga
na brangūs. Kainos yra labai iš
keltos. Dabar sako, kad jau taip 
nekyla, kaip prieš keletą metų. 
Prie pat vandens namai ir skly
pai yra 10,000 brangesni, kaip 
tie, kurie yra ne prie vandens. 
Vieta prie Meksikos įlankos už
statyta moteliais, hoteliais ir 
apartamentiniais namais. Tušti 
sklypai, jeigu jų ir būtų, būtų 
nežmoniškai brangūs. Dabar 
naujų aukštų pastatų statymas 
yra sustabdytas. K-ii kurios kom
panijos yra nupirkusios tuščius 
sklypus už milijonus dolerių ir 
dabar negali statyti aukštesnių 
namų kaip trijų aukštų, kas jo
kiu būdu nepateisintų išlaidų, 
įdėtų už sklypus, be to, reikalau-

PAUKšTIS 
XETURI VARDO 

Apie garsiąją Škotijos Nešę 
-0ai se--dabar žino visas pasaulis. Be-
as loty-' rods, ta i ne vienintelė XX a. 
^tsilan- gamtos mįslė. Pastaraisiais me-
kitatau- tais spaudoje pasirodė praneši
ma davė *nų apie paukščių milžiną, ku

kai- t-io išskėsti sparnai siekia 7 
Prieš Mišias yra nedarna metius . o kūnas — apie 2 m. ii-

,1 t ės" chorui, dabar yra pakvies- i "Asperges m e " ir mišių gio. Toks paukštis gyvenąs Pie-
iki 700. Vasarą daug kas išvyks-!tas vargonininko pareigoms nuo " š ^ n t ^ D i e v e " i r k l t ° s / e t u " !** T e k s a s o s t e P e B e -
ta į savo senas vietas šiaurėje ar- k<>vo 20 d. į Vilniaus Aušros V iškos giesmės su svc. Sakra- Teksaso valstijoje Laredo 

Vartų parapiją New TPorke. Pa- i rasnto palaiminimu. miesto gyventojas A. Rodrige-
rapiją administruoja naujai at-j i§ parapijos istorijos randa- jsas ka r tu su sūneliu žūklavęs 

denyje. Pietus davė labai priei- į keltas energingas klebonas kun. i r n a ? j ^ ^ pirmoji lietuviška; prie Rio Grandės upės. Staiga 
narna kaina, po pietų buvo pro- ' Petras Kmitas, kuris, besirū- parapija New Yorke, kurią js- jie išgirdę nepaprastą triukšmą, 

gramą ir šokiai. j pindamas visais parapijos reika- teigė i r pas ta tė kun. E. Šešto- primenantį medžio lapų šnaresį. 
Yra ir lietuviškų organizacijų.! lais, suprato reikalą surasti ge- kas 1905 metais, nes anais lai-. 

rą vargonininką, nes daugelį kais. tik atvykę į šį kraštą, ti-
~ kintieji lietuviai ėmėsi iniciaty-

bui padidinti St. Petersburge v o s P r i s t a t y t i savo šventovę, 
mieste kontraktorius norėjo apie K a d a n g i pagal t o laiko sąlygas 
20 dol. Taip namui medžiaga daugumas ateivių gyw».io ze-

Estate brokerė ir jos dėka mums 
teko susipažinti su nuosavybių 
oirkirr.o reikalais. Taip pat mus 
pavežiojo ir antras lietuvis, ne- Į 
seniai sėkmingai išlaikęs nuosa
vybių pardavėjo egzaminus — 
Plepys. Aplankėme ir Šatraičius, 
gyvenančius gražiame Vista del 
Mar. Kaip jie gražiai gyvena, tai 
apsakvt? neįmanoma — reikia 
pamatyti pačiam. 

Florida, ypač didesni miestai, 
kur susibūrę didesni skaičiai lie
tuvių, būtų nebloga gyventi žmo
gui, kuris moka apie namus dir-

o paskui pamatę ore skraidančią 
nepaprastą "pabaisą". Išsigan
dę žvejai pasileidę bėgti. 

Pranešimas apie šį nuotykį 
vietos spaudoje susilaukė pla
taus a tgars io . Paaiškėjo, kad 
A. Rodrigesas su sūneėnu ne j 
pirmieji matė tą sparnuotą mil
žiną. Atsirado net tokių, ku
rie jau buvo nufotografavę to 

;viai išsikėlė į naujas SAvenvie- , .v. , . ^•J„„L-.,«, TV. 
Mano nuomone, Hot Springs, tes. Kviečiami visi lietuviai pa- į P a U k S C 1 ° k ° J U P 8 *"*"* ' ' 

Arkansas ir Florida nuo Tampos laikyti savo lietuviška parapiją. 

KU uaiyvaun VIMJKIO e neiuvis- j , . . . v ~ rruHniM Vow Vrvrb-n rinlvip ir 
., , . v • • r* i daug nekainuotų ir, iei žmogus m u t m e J ™ew IOTKO aai \ je ir 

Koje veikioje, kamiene yra Real TT , ' J . , . ;tlirp-io H»Ana nrtMilauV-m tai 
,-.; r i • • - ,-i galėtu ka nors pats oasidarvt' ' t u r e J ° oarous prieplaukoj, tai 

galėtų ką nors pats pasidaryti, 
visai nebrangiai galėtų pasistaty - 1 k u r ė čia savo parapiją. Pasikei
ti, į tus gyvenimo sąlygorr.s, iietu 

binėtl Ten gyvena žmonės, išį . I e t a n K U N 

miesto i šiaurę yra geros vietos 
apsigyventi. 

Važiuojant per Georgia, at
kreipė dėmesį keista, raudona že 
mės spalva, kaip dažyta. Tą bu
vo galima pastebėti pietiniame 
Aiabamos krašte. Pietinės valsti
jos pasižymi savo nepaprastai 
gražia gamta. Medžių lapai yra 

vešlus, kad sunku 
kurių daug patys dirbti negali j Į f y . ^ j į K j j Į į k o s t 5 į d a u ? 
arba nemoka. Tai nagingam vy
rui būtų gera vieta. Atrodo, kad 
ir mo'erys turėtų darbo, nes tu -

jama palikti pakankamai vietos' rizmas didėja ir pask-itmra metu 
automobiliams pastatyti. Dabar j industrija kuriasi Floridoje. 
ir laukiama, kol politikieriai tą • 
klausimą išspręs. Vienos šeimos], T i e m s ž ™ n ė m s , kurie suge-
residenciniams namams statyti i ^ t ų , ^ *"** Pristatyti , 
kliūčių nėra. F I o n d a b u t l * I a b a i ? e r a v i e t a -

Namų kainos tuose p a p l ū d v - l T e n n a m i * s t a t y b a y r a l a b a i P a" 
miuose yra pasakiškos. Vienos? ? r a s t a ' v f e a s n a i r ' a s >'ra i š b i o " 
šeimos, trijų miegamu rkii N - I V l d a ^ d e d a P astiką, ta-
120,000 doleriu (prie vandens) , ! d a k a a " • * • * i e n t e ' e s l r k a I a 

toliau nuo vandens 10,0013 - f P r I e N "p-'asterboard". Kai ku-
20,000 pigiau. Ir tai nėra p r i e j r l u o f moteliuose *enos yra blo-
Vieta prie Meksikos įlankos, w&r\**> b a l t a i &«gjrt*K « lauko yra 
vandens, supančio saleles. Atrodo J **** b ! o k a K ° & J3U a n t ių 

kaip kanalai, vietomis visai n e - j ^ 3 fd e t a s t i n k o sluoksnis, tai 
platūs ir juose maudvtis nega-!- i au S K a I t 0 š r a ž u - V™™™™ I 
Įima. Tusti sklvpai prie vandens , ^ a ' K U r I S minuoja Sunny 
(^ 
ne 

a , mylių medžiaga būtų du kartus 
Pr ie Meksikos įlankos lietuviai į brangesnė. Be to, net ir su kon-

turi motelius ir ju vra nemažai j t r a k t o r ! . a ^ P J f l b a t a i P b r a n " 
kaip kurie jau pretenduoja į mf . \ f* ™ ^ l ; M « .gyvenome vie-
liionierius. Žmonės atvažiuoja i š į f a m f « W * » W f»™ seiminin-
šfauriniu Amerikos miestų, iš K a - l K a s . f c f ; ^n t rak tonus , tai jis 
nados ir visi nori prie vandens 1 s s k e> k a d J , s I m a u z v i e n ^ k v a d " 

jų gali išlaikyti. Tie gražūs, me
džiais apaugę, kalnai, ežerai at-
todo, kad viskas taip sutaikyta. 
Pravažiavome didelį Kentucky 
dirbtinį ežerą, net baisu pama
čius žmones ramiausiai saulėje 
besišildančius prie aukščiausios 
užtvankos. Atrodo, kad ta van
dens masė pasipils ir nušluos vis
ką, kas tik jos kelyje pasitaikys. 

Visgi Amerika yra didelė ir 
turinga. Tik pasižiūrėjus į tuos 
puikius kelius, kurie yra išraižę 
ši kraštą, jau matyti, kad tai yra 
kažkas nepaprasto. 

Ir taip per tuos kalnus ir ka l - t ™ 
nelius, per Tennessee, per Kentu
cky pasiekėme pietinį Illinois 
kraštą, kuris nė kiek nėra blo-, 
gesnis už anuos du. Gražūs kai- ; 

neiiai, pakalnės, miškeliai tesėsi, 
iki Bei vii le. I 

Matėme artričio sutrauktus atve
žamus ratukuose ir pasodintus 
kėdėse arba išimtus ir plūduriuo
jančius vandenyje. Matyt, šiltas, 
sūrus vanduo padeda. VletSnMi 
sajco, kad daug kam padeda, ki
tiems tas pat būna, bet neteko 
girdėti, kad kas blogiau jaustųsi 
čia gyvendamas, 

i 
St. Petersburge yra daug kon-

dominijų. Tik savo kambary ap
sitvarkyk, o iš lauko viskas su
tvarkyta, išdažyta, net sargai 
stovi prie vartų ir neįleidžia ne
pageidautinų svečių, kad ne
drumstų gyventojų ramybės. 

Aplankėme dr. Petriko šeimą. 
Jie yra labai patenkinti savo gy
venimu Floridoje ir savo kondo-
minijum. Ten yra visokie pato
gumai — butas labai gražus, trys 
maudymosi baseinai. jūra čia 
pat, žuvauti galima būtų ir K i 
lango, kad tik būtų meškerė pa
kankamai ilga... Skaitykla, salės, 
kortų kambarys, sporto kamba
rys su visokiais įrankiais, net ir 
daržui vieta. Palyginti, kainos 
nėra aukštos, dviejų miegamųjų 
fsu dviem voniom) butas apie j 
40,000. Bet vietoje gyvenant ir 
palaukus progos, galima nupirkti 
ir daug pigiau. Aplankėme ir sa
vo buvusį kleboną kun. J. Galiū
ną. Jis taip pat gyvena kondomi-
nijume ir gailisi, kad neišėjo įlj 
oensiią anksčiau. Gyvenimas rlo-ii* 
ridoie malonesni? kaip E&* St 'ji 
Lotis mieste. Kun Gasiūnas r^aju 
labai energingas, labai gerai s u ] į 

ratmę pėdą po 12 dolerių, bet 
Kamiene sakė, kad lietuvių klu-

Gėlfts visoms progoms 
BEVERLY HTLLS GELINYCIA 

2443 WEST 63rd SREET 
Tetefon&i: PR 8-0S33 <r PR *-0KW 

Taip pat naujoji Barbaro* 
Gene Drishių krautuvė. 

THE DAISY STORE 
9918 Southwe*t Hwv, OaJr Lavm 

Tel. 49»1ST8 

Brangiai Msmytei Lietuvoje mirus, 
' " MEČIUI BUŽĖNUI ir šeimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą. 
Jonas ir Antanina Re*triai 

B O D Y W0 RK C 0 L L I S i 0 N , E X P E R T S 
J. STANEVMITJS 

(Fender) Pilnas Pataisymas 
Transmissions — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (bodv) ir Sparnq darha* 

GAS POR LESS 
2637 W, 471h St., tel. 523-1249 

Chicago, Illinois 60632 

i 

PAGRAŽINKITE IR PAGERINKITE SAVO NAMUS 
ĮRENGDAMI; 
Tvoras. Rinas. Spalvotas aliuminiiaus duris ir Iangns, Sto
gelius (patys gaminam). Apdengiam medj aluminijuin 
(Siding). Įrengiam elektroninius garažo durų atidarymus. 
Turime thermopane ir spalvotus stiklus. 

Pasiteiravę pamatysi te visus pavyzdžius. Kainos že
miausios. 

9 

K O S T A S B U T K U S 
TELEF. - 778 : 278f ** ^ 

čiau. kol kas paukštis d a r netu
ri vardo. Teksasiečiai j i vadi
na "dideliu paukščiu". Mšk. 

A. f A. 
ELEANOR ZAIMAN 

ZYMfllTCHUS 
PETROKArre 

Gyveno Chicago, 111.. Bridgeporto apylinkėj. 
Mirė bal. 4 <L, 1977. 515 vai. ryto, sulaufcus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Viduklės parapijoje. Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph Peldun, duktė Do-

lores Michalik, žentas Edvvin, 5 anūkai, 2 proanūkai, švogeris Joseph 
Zimancius, sesers sftnus Joseph Ambrose su šeima, brolio, duktė 
HeJen Rukuiža su vyru Chester, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Post 271 Auxiliary. 
Kūnas bus pašar\otas antrad., 6 vai. vak. Jurgio F. Rudmino 

koplyčioje, 3319 S. Lituanica Ave. 
Laidotuves įvyks ketv^ bal. 7 d. iš koplyčios 10 vai. ryto bus 

nulydėta į Lietuviu Tautines kapines. 
Gėlių prašoma nesiusti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Sunas, duktė, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Jurgis F. Rudmmas — Tel. 927-1138 

DRAUGAS, antradienis, 1977 m. balandžio mėn. 5 d. 

A. f A. 
PRANAS S T O N C I U S 

Gyveno S752 S. Artesian Avenue. Chicago. Illinois. 
Mirė bal. 4 d.. 1977 apie 7 vai. ryto, sulaukęs 88 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, gyv. Gargžduose. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Filomena (Blaž:ūtė). 

duktė Aniceta Dister. žentas Kurt. sūnus Vytautas, marti 
Paulą. Vak. Vokietijoje, 9 anūkai, 2 proanūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo Putnamo Seselių rėmėjų d-jos amžinas narys. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evana koplyčioje, 6845 South 

VVestern Ave. 
Laidotuvės įvyks treč., bal. 6 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šicse laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti, žeata*, anūkai ir 
proanūkai. 

Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYDAS P. GAIDAS ir CERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
ADOMAS RUSENĄS 
Amžinybėn iškeliavo mūsų mylimas sūnus, vyras ir tėvas 

1976 m. bal. 8 d. 
Liūdnas mirties metines minint šv. Mišios už jo vėlę bus 

atnašaujamos bal. s i , 7 vai. ir bal. 10 d„ 10 vai. ryto T. Jė
zuitų koplyčioje. 

Maloniai prašome visus kas tik galite a a. ADOMĄ prisi
minti savo maldose. 

Motina, žmona, dukterys '« sūnūs 

VINCUI CERŠKUI 
amžinybėn iškeliavus, liūdesyje likusiai 

žmonai Aldonai, sūnui Andriui, dukrai 
Rūtai ir kitiems giminėms bei artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

-

Galina ir Pranas Gobiai 
Emilija ir Balys Pakštai 
Barbora Panaviene 
Birutė ir Kazimieras Sekmakai 
Vanda ir Jonas Slankai 

i 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN />VE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-3600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
4AROUFTTF FUNEBAI KOMI 

T f V l ? *P U * I) < 

n m MOOERMflROf ROPL\dO*« 

2533 Wesl 71 Sf. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
I4I0 So. 501h Ave., Cicero T0wnnall 3-2108-9 

AJKSTfi AUTOMOBILIAMS 8TATYTI 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Uetuvty Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

tSffi SO. LUTAMCA AVE. TflL YArds 7-4401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
«814 W. 38H PLACE TeL Vlrglnia 7-6671 
2424 W. 69th STREET TeL REpablic 7-1213 
11029 Sootbtrest fflghwaj Palo* ffilU., 11L Td . 974-4410 
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9 DRAUGAS, OifauMenh 1977 m. _*I«_2_r. men. 5 a. 

x Kun. Donaldas Petraitis, 
MIC, Maiijonų vienaofijos vy
riausiojo vadovo pavaduotojas,' 
iš Romos yra atvykęs j Clucagą i 
aplankyti savo tėvų ir sesers.; 
Aušros Vartų liet. parapijoje! 
rage'bės Didžiąją savaitę ir Ve- į 
iykose ,o po švenčių išvyks j 
YVashingtoną, D. C , kur kartui 
su vyriausiu vadovu kun. J.' 
Sielskiu pradės oficialią paskiru 

t ės sukaktis paminėta praėjusį j v'enuolynų vizitaciją. Chicagor' 
atnaša- j vėl grįš apie gegužės pabaigą. 

x Romas Sakadolskis, Takoana; 

X Kun. Jono Stankevičiaus, 
£v. Antano parapijos, C.cero, 
111., klebono. 40 metų kunigys-

.PnodStOsu. recffiaviTBtt i*f? 809,008 DOL. V2 ttB&Tm 
jBruce Kogers * VVnght, peru-, 
j kai ir grimas — Art Antho-j Mašinistas J. E. Smith, 24 
1 ny. dekoracijų dažymas — Jean Į m., gaus kompensacijos 800,000 
lSokol, dekoracijų gamyba —i dol. Jis 1972 m. neteko trijų 
Bronius Mačiukevičius. | kiekvienos rankos pirštų. Ne-

Statistai: Gintas Būtėnas, Al-1 laimė įvyko Grand Sheet Metai 
gimantas Graužinis, Vitas Lu-I fabrike Melrose Parke. Teisme 

j kas, Valdemaras Sadauskas. ,buvo apkaltinta Verson Allsteel 
. Prie progos paskelbsime ir j bendrovė, pagaminusi deiektyvų 

I didžiausią naštą nešusių operos 
I choristų sudėtį. Meninį visų tri-
'jų spektaklių aptarimą duosi
me vėliau. P. Svilins 

i] a_as su kunigais R. 
r Pr. Kelpša. Pamoks

lą yš_dnan.j kunigo pareigą, 
rq ir anglų kalba pasakė 

bavęs par. vikaras kun. J. Vyš-

L<cs Angeles kovo 13 d., šv. Kazimiero par. kieme orei. J. Kučingis ati-
Jaro skautų surengtą Kaziuko mugę. Nuotr. L. Briedžio 

Park, Md., Amerikos Balso lie
tuviškojo skyriaus pareigūnas, 
pasinaudodamas lietuviškų kny
gų atpigintu išpardavimu "Drau 

n.a_skas. J_ ątas __etuvių ir j ge» užsisakė įvairių leidinių už 
smcln b-olha n a d p k r n n v i s i p m a l i . i - _ J »? _. anglų kalba padėkojo visiems j keliasdešimt dolerių. 
tikintiesiems ir svečiams kuni-j x D a u g e iLs skaitytoji, pasi 
gams. Jų tarpe buvo Marijo- i naudodami lietuviškų knygų iš 
an rjrovinciolas kun. J. Dam-j 

IMAMJ m APYmi 

VAKARONĖ 
SU RAŠYT. VINCU RAMONU 

Rašyt. Vinco Ramono roma
ną "Dulkės raudonam saulėlei
dy" LB Švietimo taryba per
spausdino ir kaip klasiką patei
kė jaunimui ir vyresniesiems. 
Su šiuo kūriniu supažindinti ba-

presą. 

GLOBOJA 25 VAIKUS 

Nevedęs Rcbert VVood, 31 m., 
globoja 24 mergaites ir vieną 
berniuką įvairiose pasaulio da
lyse. Kas mėnesį jis tam išlei
džia 300 dol. Jis tuos vaikus 
'įsūnija" per įvairias vaikų 

globos agentūras. Jo nuolati
nė tarnyba — O'Hare aerodro
me pripildyti gazolinu American 
Airlines lėktuvus. 

Jr 

R. APEEKYTfiS PL1NTNO . sius solistus, chorą ir dirigentą. 
REČITALIS šiuo Romeo ir Julijos pastaty-

Dariaus ir Girėno lituanisti- ^ U • * * « * ° P e r a *£+* H į " * * V " J*™m° CentT° 
pardavimu "Drauge", užsisakė ė m okykia savo 15 m nukakti c l ą s a v 0 g y v a v l : n o aesimtmetĮ, į kavmeje buvo surengta vakaro-

brauskas ir vysk. V. Bri_gys. |u ž didesnę sumą įvairių leidinių :| uinėdama 'balandžio 3 d s u - ; t a i p b u v 0 ^ S 1 * 8 dvidešimt nė, sutraukusi pilną kavinę li-" . , ' - _ , • . . . . pirmas Lietuviu operos sezonas, i teratūros mėgėju. ^enge aukšto lygio pakviestos^ . - f _, I ° - - K ^ J I . . 
Į T,ns Ansrplfta nianistės Rai-1. . * • » * * •-'"--'-< t- •<- i-ų Vakaronę pradėjo įžangos žo-

V. Gailiūnas iš Wethersfieldo, 
Leonardas Dargis iš Mequon 
Z. Delinikaitis iš 

Giedojo seselių choras. Tikin
čiųjų buvo perpildyta bažnyčia. 
Po pamaldų salėje visi parapie-

^ rė jo progos savo kleboną j 2ukas iš Glendale 
:QS reikšmingos sukakties pro- čiukas iš Chicag 

6 _ pasveikinti. 
x Jurgis Br l iūnas, dirbantis 

Los Angeles pianistės Rai 

.. „ . j " i legijoje gavo bakalauro laipsnį, 
nas is Verduno, J- Gasiunas is _ C a l i f o r n i j o s valstybiniame 
? \ P e t e ^ U I g ° ' D a l i a S t a s i e n ė | universitete - magistro laipsnį 

muzikos. Buvo pakviesta _l_iieiikos B..lse, Washingtone, | is Ann Arbor. . 
letuvižkojo operos sezono pro-j * K. Šimėnas iš Dorches^rio | i ffi t a m a t u n į v e r . 
ga praėjusi savaitgalį lankėsi 'užsisakė lietuviškų knygų uz 30 j , . a t i d a r ė k g a v o n o 
Chicagoje kr transliacijoms į; dolerių, sumokėjo prenumeratos Lietuviams pažįstama 
Lietuvą padarė pasikalbėjimą su j mokesti ir dar pridėjo ausą. De-,. s a v o f o r t e p i j o n o p a l y d a adm, 
operos dirigentu — meno vado- kojame. L ^ Q ^ p a t ____ s u r u o š u s i 

yu Aleksandru Kuciunu ir ra- x vytaU tas šeštokas, Los | devynis pianino rečitalius. Pa
šytojo kūrybai skirtos vakaro- j Angeles, Calif., atnaujindamas j žymėtina, kad jos gabumai neši
nės metu su žymiiuoju mūsų ro-;prenumeratą mums rašo: "Bū-! riboja tik muzika, o yra įsigi-
manistu Vincu Ramonu. j d a m a s ilgametis skaitytojas ir; jusi ir elektroninės mikroskopi-

X Kun. Stanislovas Gaučias, I bendradarbis, džiaugiuosi Drau- jos specialybę. Bet tas jos ne-
Šv. Kazimiero seserų vienuoli-1 ?° kultūringa laikysena, ven- išbloškė iš muzikinio kelio. J i 
jos kapelionas balandžio 3 ČA&**1 ^ i v e l t i i ginčus. Iškėlimas įsijungė į Buffet operos ben-
privačiai atšventė savo kuni-į aikštėn mūsų tarpe atsnandan- d r o v ę ! Į ^ - b u v o dirigento pa-
gystės 40-ties metų sukakti. Įčiu- 2'nčl* s u k e l i a k a r t e l J i r s k a 1 ' vaduotoja ir kur akompanavo 

n. S. Gauclas gimęs 1913 m.įd o vieningumą, kurio taip pasi-,ke:ias pilnas operas, 
kričio 12 d. Chicagoie. Ku- geRdame". Kartu pridėjo 10 do- j Chicagoj ji koncerto dalyvius 

lerių auką. Nuoširdžiai dėkoja-: fctebino įsijautimu į perteikia
mus kūrinius ir puikia technika. 

Kun 
lapk 
nigu įšventintas 1937 m. balan
džio 3d. Dirbęs daug metų lie 
tuvių parapijose ir kt. 

X A. Bertulis iš Hot Springs, 
Ark., užsisako knygų ir aukojo 
5 dolerius. Dėkui. 

me. 

knygų leidimo komisijos reik. 
vedėja St. Petersonienė, papasa
kodama, kad šio romano laida 

nas aukos ir pasišventimo se
zonas nueina į praeitį. Įspū- . . . „_. _, . . . 
džiais pasidalinti ir 5 _ _ _ B . ^ f l " L ' J ^ ' 1 ^ * f g 
Lietuvių Operos dalyviai ir sve
čiai po trečiojo spektaklio susi
rinko į Lietuvių Tautinių namų 
salę. 

Vakarą pradėjo Jonė Bobinie-
nė, pakviesdama pakelti šampa
no taures. Jį aukojo Regina ir 
Vladas Andrijauskai. Tostą už 
operos pasisekimą ir tolimesnį 
egzistavimą pakėlė Regina An
drijauskienė. Po to vakaro va
dovė J. Bobinienė supažindino 
su iš toliau atvykusiais svečiais, 
kurių tarpe buvo iš Kanados 
atvykęs komp. Gailevičius su 
žmona, LB veikėjas J. Simana-

jau buvo išsibaigusi, o naują 
paruošti buvo rūpinamasi jau 
porą metų. Dabar buvo išleis
tas papildytas leidimas. 

Akademinę paskaitą apie me
nines priemones, naudojamas 
rašyt. Vinco Ramono "Dulkėse 
raudonam saulėleidy" ir "Kry
žiuose" skaitė Aušrelė Liulevi-
čienė. Ji davė puikią literatū
rinę analizę, palygindama au
toriaus sukurtus personažus, jų 
dvasinius polinkius, išreiškimus 
išorinėmis formomis — trum
pais pokalbiais, paskirais saki-

vičius, vieno iš didesnį vaid- i niais, rankos mostais ir kt. Pas-
menį turėjusio solisto žmona j kaita buvo sutikta su dideliu 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime mūsų parapiečiams, draugijoms ir parapijos 
rėmėjams. 

_ Sveildoamio dienrašti DRAUGE linkėdami jam 
tes ryžtingai ir drąsiai kovoti už lietuvių vienybę. 

Šv. Petro parap. kunigai: 
Stasys Sapfis, MIC 
Jeronimas Zalon?s, MIC 

Kenosha, Wisc 

£ 

r>n x. n *. • i ponia Strimaitienė ir keletą ki-x Y. Zaparackienė.Farrmng-SKambinant Bacho Fantaziją, į Chicaeoie matomu 
ton, Mich.. atsiuntė auką. Ačiū. Beethoveno Sonatą Op. 31 for- t U ' ~ " L C t U C a f ° f , m a ^ U 

' ' * . .. , ,.. ,. . . . „. tsvecių. P© to mecenatu vardu , , ,_ .. ^tepnono melodijos liejosi kaipiv ,. ~ . X ». , , ' _̂ x Pasmaudoaruru Drauge ._*... . . , . „ . . . ̂  žodį tarė G. Kazlauskas, atvy-. ' . .., . . inepercraukiama dama. Pianiste;, .v ^ ,.- -- J, ». paskelbtu uetuvn-ku kr.ysrų at-; *- , . . . .. . .a \ kęs iš Californijos. Svečias, 
^. . . , . . . , . , . , . , . . ! paskambino ir rinktinių mūsų i. / J 

pasitenkinimu, nes taip kruopš
čiai paruoštų ne dažnai pasitai
ko. 

didesnį kiekį Sekim 

Iš Ped. lit. instituto diplomi-
nio darbo įdomesnes vietas apie || 

ipozitorių kūrinius: J a k u W . į k ė l ę s lietuviška operos reikš-1 v naauno k n ^ skaitymą 1 X John Evan^ vedėjas Ma
žeika - Evans laid 
praneša, kad šv 
komos kiekv^cr. 
penktadienį 8 -
koplveioie prie 

--"̂ ie už s ie - - . ^ u . T^-I - oriu klasikines muzikos vei- . dideliu pasitenkinimu Kaip 
.^jje, "^ bits iš Brocktono. Dėkojame. I „ "" , . sierns, kurie prisidėio nrie one- • J • 2 • 

las visų asmenų, kurie buvo pa- kafeus. Klausytojams buvo mie- / ' 7 T ~ J - ^ į T \i r j n ę progra1 1 1 0 8 * * n e s * • pa
laidoti iš jo ; s ta^os per praei-i x Daugybė Šviesiu lietuvių, j ; a išsrirsti ir latvių tautos kom- ; ^ s pasta a m o . d i r i g e n t a s Al. r o d ė j k o k į j S p ū d j d a r o geri k ū . 
tus metus. John Evans įstai-įpasmauaoaami Knygų atpigini-Įpazitoriaus Medinš k e t u r i a s ; " . " . < ^ » ^ ; r i m a i jaummui, dabar besuno-
gos vedėjas yra įvedęs tą pap-! m«, užsisakė "Drauge" įvairių i "Dainas". Publikos daugumai | ^eko2o ^uiems ne hetuvių kil- j k a n c i a m uteratūros ir skaitau-
rotį prieš kelerius metus. (pr.). įleidiniu: Bernadette D. Mack iš buvo didelis malonumas klau-1 ™1 °IZ°S talknunk^ms.^YpaCį e i a m ^ ^ ^ k n y g a s . 

Kristaus Prisikėlimo šventes proga sveikiname visą 
Aušros Vartų parapiją, visus parapijiečius ir visas 
draugijas. Tegul Viešpaties Prisikėlimas suteikia 
Jums Dangaus malonių, palaimos ir didžiųjų vilčių 
išsipildymo. Šv. Velykos tesuteikia visiems tyro 
džiaugsmo ir skaidrios krikščieniškos nuotaikos! 

Aušros Vartų Parapijos Kunigai: 
KUN. BONIFACAS VAIŠNORAS, M.I.C. 
KUN. JONAS SAVUKYNAS, M.I.C. 

^ 

x Rekolekcijos akademikams 
skautas 
indžio 7 d., 

įdedamos ba
si 

Į Lyondoville, P. Korla, iš Schen-
'ectady, Mačys Balys iš Cleve-
lando, D. Liepas iš Cicero, R. 1 ;as buvo ankšto lygic 

..vtis gerai atliekamą B r a h m s o i f t a i ^ sutikti dekoratorius! 

•5*tir* ^ ~\i žmora i r v>-idmeni: samiau paaiškino apie Kuryoinj 
ketvirtadieni, _, -__ ~ _ F , T v --,, - , « _ . - *__,.«_«_, « _ * J „ tureięs .v.-rs Raimur.:1^ Lacis. procesą, apie personažus, raiš-. . .- .Repšys is Ancaster, J. Kacnaus-;-'aii% Kad tuo pačiu meta su- ;* . 'kh_i h- n v m in romanuose i:o<j v. v. Jaur. centre kavinėje. C _ ;x r - ^ _•-,«-. r*---- - ••••>•• A , - A > ^ ^ - t-««--*-., M o L ' a u ^ ^ - • A. i_t.ciunas,;

 Kius ^ gyvus jo romanuose, 
Baigsis didžicjo šeštadienio va-| 
kare. Bus veoamos ekumeninė-
'e dvasioje. Atskiras konferen- , . , ., ,,, , T. _ . jbickas iš Chicagos. c nas praves :un. ar. EL Trima- \ ° 
kas ir evangelikų reformatų j x Aukų atsiuntė: 3 dol. — 
kun. P. Dilys. Dr. T. RemeikisjV. Liuima, 2 dol. — Mikalina 
pateiks paskaitą politikos ir,Vilutis, 1 dol. — K. Kovelis. 
moralės santykio tema. (pr.). 'Ačiu 

X Dėmesio. PL.B ekskursija x 
Į Angliją išvyksta liepos 29 d., 
o grįžta rugpiūčio 13 d Kelio
nės kaina 355 dol. Paskutinė 
registracijos diena: balandžio 

ėi papidemų informacijų 
^.-.ambinti American Travel Ser
vice Bureau, tel. 238-9787 ir 
852-5707. (sk.V 

kas iš Lemonta Emfly Gc: . . *U dar daugiau kancertų ^ a u _ , į B r a . ! kaip jie atsirado ir kodėl jų to-
iš St. Petersburgo. Connie A. GaSa, buvo mažai Barsaus ir ^elrtaldllf t_a____ėio kad » • pavardės, kaip Kreivėnas, 
Miskis iš Pittburgho, Ant. Ver- Girėno mokyklos auklėtinių ar ^ ^ % ! ^ ^ v ? ^ a u NorkSta, G r ū š J ar Giruids. 

g a i ; r ' p S g ų ° K 1 t i k ? r S n e a a u g ^ N * _ - J į S ^ ^ ( ^ J T ? ^ ^ ^ t " _T būna itant ir metų naštą, sunkėja.! publika ir paaiskimmas kai ku-
. . . . . , : Pasakė, kad tai buvęs paskuti- r h ! romano personažų charakte-

Klausytojai pianistės rec!ta-;ni_ j o r , a ? r a t m k u 0 _____ rių bei to meto aplinkos miotai-
:: palyaejo stipriais plojimais.; ^ n_ J a b a . n o _ ė j o m&s& ^ Programai vadovavo rašyt. 
Tarp gausių gėlių puokščių bu- jjeįvr,^ Operos vald pirm Vmco Ramono buvęs mokinys, 

Juozas Žyynys, patyręs vo ir Muzikologijos archyvo 'y R ^ ^ t a r n e V ^ "Draugo" red. P. Garšva. Be 
Income Tax piklytojas, greitai 
ir tvarkingai užpildys jūsų Fe-
deral ir State Inccme Tax. 
Kreiptis visomis dienomis, neiš
skiriant ir sekmadienių nuo 8 
vai. ryto iki vėlaus vakaro. 7259 
S6. Francisco Ave. — Tel. PR 
6-1349. (sk.) 

organizatoriaus prof. J. Žilevi- i dėkojo visiems operos rėmė-įto- rašytojas dar davė pasikal-
čiaus sveikinimas. , a m s ^ i š v a r d i n d a m a s t u o s > k u r i e bėjimą "Amerikos Balsui", ku 

Bisui pianistė dar paskambi- j vaišėse daiyvavo, dėkejo vi- r i o atstovas Jurgis Bradūnas 
no ,kaip sakė, savo mėgiamą: šiems, kurie padeda operos pa- gyvavo vakaronėje. Ps. 
čikagiškio V. Jančiaus "Viziją", 
svajingą ir stiprų įspūdi palie-

statymus išlaikyti. O tų spek
taklių buvo jau 69. Ta pačia. 

PRANEŠIMAS 
KNYGŲ IŠPARDAVIMO 

PIRKĖJAMS PER PAŠTĄ 

x Leokadijos Braždienės de- vaišėse Jaunimo centro ka-
I.Uat -su parduotuvė, 2617, W. 71 vinėje. 
St., tel. PR 8-2030, be knsdieni- Pažymėtina, kad koncertą 
nių skanių ir sveikų valgių, š. surengusiai Dariaus ir Girėno 

I m. Velykoms paruošia raguolj, mokyklai vadovauja Juozas Pla-
Prašome per daug nesisieloti, i paschą, babkas ir jvairių skonių čas, o tėvų kom. pirm. yra Ra-

jei tuojau negausite užsakytų tortus ir specialiai: margučius, mojus Vaitys. J. Pr. 
knygų, nes tiek daug užsakymų | beržo šakas ir ežiukus. Pasku-
gavom, kad reikės ilgesnio lai- bėkite su užsakymais, kad gale- DVIDEŠIMT PIRMO SEZONO 
ko. kol galėsime išpildyti visus j tume išpildyti. (pr.). j U2BAIGTUVIŲ VAKARAS 

kančią. Po koncerto svečiai ga- \ proga atž\Tnėtas jau 10 metų 
Įėjo pabendrauti su pianiste : su Ldetu\ių opera dirbąs muz A. j 

Vasaitis. į 

PER KLAIDA — 
MILIJONIERIUS 

% 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS 

PETRAS KAZANAUSKAS 
Mutual Federal Bendrovės — Prezidentas 

2212 W. Cermak Rd., Chicago, III. 60608 

_? 

užsakymus. Kitas svarbus rei 
kalas yra pašt^_i, kuris taip blo
gai patarnauja. Tai prašome 
būti kantri 
čiau ar 
Jūsų užsakymų ir pasiusime. 

Esame laba* nuoširdžiai dė
kingi už tokį gausų atsiliepimą 
j išpardavimo pranešimą. 

A(in_uu_.vi_c«ja 

x Dovani nės prekės bet ku- Trečiasis Romeo ir Julijos 
riai progai — kristalas, porce- operos spektaklis praėjusį sek-

- i , - - _ - , - . . _ _ - . , - _ _ _ - , . . - _ - _ - _ _ . 

l inas Gylys, — kraujo ban
ko prižiūrėtojas Illinois Rese-

Vaišių netu tiek operos na- a r c n ligoninėje, Continental 
riai, tiek mecenatai, spaudos banke, Chicagoje, savo sąskai-
darbuotojai ir svečiai turėjo toj teturėjo 67 centus. Tačiau 
progos pabendrauti ir pasidalin- B banko atėjo jam pranešimas, 
U įspūdžiais bei pasišokti, Neo- kad jo sąskaitoj yra 4,757,000 
lituanų orkestrui grojant | dol. 67 e t Tada jis nusprendė 

Spektakij dirigavo muz. A. Į iškrėsti šposą: iš banko paliu-
Kučiūnas, didesnius ar mažės-;dytu čekiu išimti 4,500,000 dol. 
nius vaidmenis turėjo: Julius \ Pirma jis apie tai pranešė Cook 
Savrimas, Raimund Lacis, Al-.apskr. prokuroro įstaigai, o 
girdas Brazis, Gina čapkaus-! paskiau su reporteriais nuėjo į 
kienė, Bernardas Prapuolenis,! banką ir paprašė išrašyti čekį 
Stefan Wicik, Rimas Strimai- j 4,500,000 dol. J. Perkins (ban-
tis. Genovaitė Mažeikienė, Vac-' ko prezidento) vardu. Kasinin-
lovas Momkus, Jonas Vaznelis,' kė ilgai svyravo, klausinėjo 

Valenti- viršininkų, pagaliau susekė klai-
I dą ir išrašė čekį . . . 67 et. ver-

Adr^sas - v* 6S St.. rovai kibai šiltai sutiko tieki Kiti pastatymo taikiiiinkai: tes. Tą istoriją aprašė "Daily 
įChieago. iii., m. -iiš_--ti60. i debiutantą, tiek jau pirmuo- j dekorator us James Maro- News", "Chicago Tribūne" ir 

(ak.). Eiuose spektakliuose pasirodžm-!nek. choreografas Jaunutis;\dt. dienraščiai. 

nėiių pasirinkimas. "Terra" st* trą kartą, norinčių išgirsti pir 
darą ksscBen iki o va!, vak.: mą kartą operoj dainuojantį Margarita Momkienė, 
rirm. ir ke ki S rai. vak. lietuvį sol. Rimą Strimaitį. Žiū-Inas Lioror.tas. 

DAN KURAITIS 

Savo prietelkuns, draugams ir bičiuliams linkiu 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

l%i _ ^ 
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