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Irano diplomatai
išvažiavo namo
Wasbingtonas. — Irano 35 zidentas parašė pagiriamą laiš
diplomatai, jų šeimos, palydimi kelį valstybės departamento Ira
l^BI valdininkų, antradienio va no skyriaus direktoriui Henry
kare sėdo į lėktuvus ir -išvažiavo Precht. Laiške prezidentas sako,
ii Amerikos. Kai kurie gyveno kad pagrindinė diplomatinės
fia jau daug metų. Nors visi kalbos žymė yra aiškumas, pa
kalbėjo apie laimę grįžti į tėvy prastumas ir tikslumas. Tams
nę, iš veidų matėsi susirūpini ta šį principą jau neblogai pa
mas ir pyktis, rašo korespon sisavinai, rašo prezidentas. Pa
dentai, palydėję diplomatus į sirodo, kad dar prieš santykių
aerodromą. Washingtone liko nutraukimą Irano ambasados
vienas pareigūnas, kuris per charge d'affaires Ali Agah, at
duos Irano nuosavybes, pasta silankęs valstybės departamen
tus prižiūrėti dar nepaskelbtai te, pasakė apie įkaitus Tehera
pasiuntinybei. Spėliojama, kad ne, kad daug jų visai nenori
tai bus Sirija, Alžiras ar kita grįžti į Ameriką. Be to, Ame
radikalesnė arabų šalis.
rika pavogusi iš Irano daug pi
nigų.
Ramiai išklausęs diploma
Jaunas Irano ambasados tar
nautojas Hossein Ava gyveno to kalbos, Prechtas atsakė vienu
Amerikoje jau 15 metų, nors jis žodžiu: "Bulis...!" Irano diplo
35 m. amžiaus. Po revoliucijos matas pradėjo skųstis, k a d
jis buvo pakviestas dirbti am Prechtas jį iškoliojo, įžeidė, var
basadoje, nes studijuodamas jis tojo diplomatams netinkamus
pasireiškė kaip šacho priešas. žodžius. J o skundai atgarsio
Dabar jis nežino, ką jis r a s tė nerado, o prezidentas Prechtą
vynėje, kurios nematė 15 metų. net pagyrė.
Amerikoje liko apie 56,000
iraniečių studentų. Dar nežinia,
Italijos miestu
kas bus su jais, kai pasibaigs jų
vizos. Netekę savo konsulatų ir
garbes pilietis
pasiuntinybes V/ashingtcne, stu- j Koma. — Veronos miesto ko
dentai sutiks daugiau sunkumų! munalinė taryba suteikė akade
tęsti studijas. Konsulatuose jie mikui Andrei Sacharovui Vero
gaudavo pažymėjimus, kad jie nos garbės pilietybę. Komunali
studentai. Be pažymėjimų jie nė taryba didžiai įvertino akade
negauna iš Irano stipendijos pi miko Sacharovo ryžtingas ir ne
nigų. Be jų jie negalės sumokė nuilstamas pastangas žmogaus
ti už studijas, neturės lėšų pra teisių bei laisvių gynybos srity,
gyvenimui. Universitetai tokių drauge pasmerkdama jo ištrė
studentų neregistruoja, o neuž mimą iš Maskvos. Verona yra
siregistravusius deportuoja imi jau trečias Italijos miestas, su
gracijos departamentas.
teikęs akademikui Sacharovui
Pagriežtinus Iranui sankcijas, garbės pilietybę. Be to, įvairūs
vyriausybė griežčiau žiūrės ir žymūs Italijos universitetai yra
vizų išdavimų. Antradienį gru suteikę Sacharovui garbės dok
pė iraniečių laukė lėktuvo Lon toratus.
done skristi į Ameriką, tačiau
lėktuvų bendrovė juos painfor
Italijoj sudaryta
mavo, kad į lėktuvą jie nebus
koalicine vyriausybe
priimti, kol negaus iš JAV am
basados Londone naujų ant
Roma. — Italijoje sudaryta
spaudų. Jie visi turėjo grįžti į nauja koalicinė vyriausybė, ku
ambasadą, nors vizas turėjo iš rioje šalia 16 krikščionių demo
anksčiau. Baltųjų rūmų spau kratų ministerių yra 9 socialis
dos sekretorius paaiškino, kad tai ir 3 respublikos partijos na
ateityje pasibaigusios vizos ne riai. Premjeru liko krikščionis
bus taip lengvai pratęsiamos.
demokratas Francesco Cossiga.
Kai kurie ištremti Irano dip Socialistams teko svarbios gy
lomatai buvo vedę amerikietes. nybos, finansų ir užsienio pre
Kai kurios išvažiavo su savo vy kybos niinisterijos.
rais, bet buvo ir tokių, kurios
Minėtos trys partijos
turi
nenorėjo palikti Amerikos ir parlamente daugumą, tačiau so
vykti į nežinią. Amerikietes cialistų įėjimas į vyriausybę su
žmonas turi i r ne vienas stu kėlė skilimą. Kairysis socialistų
dentas. Jos irgi bijo palikti tur sparnas, vadovaujamas Guido
tingą Ameriką ir pradėti kurtis Signorile, nepritarė partijos va
revoliucijos nuteriotame Irane. dui Oaxi. Partijos pirmininkas
Prezidentas Carteris žinomas Lombardi pasitraukė iš parei
savo švelniu, mandagiu elgesiu, gų, kitas buvęs vadas De Mar
šypsena, tačiau korespondentai tino atsisakė priimti ministerio
Washingtone atidengė, kad pre- vietą. Italai prisimena, kad pa
skutinis centro — kairės koali
cijos premjeras buvo Aldo Mo
Sacharovas apie
ro, kurį teroristai pagrobė ir nu
šovė.

•

Ragina sukilti, "nukapoti rankas"

Teheranas. — Tarp Irano i r jis gins savo garbę, savo suve
kaimyninio Irako prasidėjo pik renumą bei saugumą. Irako
tas "žodžių karas". Abi vals spauda rašo, kad Khomeinio kli
tybės jau yra pripratusios prie ka turinti savo grobuoniškų am
įtemptų santykių ir incidentų bicijų Persijos įlankoj ir tas am
pasienyje, kuris tęsiasi 800 my bicijas reikia sustabdyti.
lių.
Ironiška, kad dabartinis
Vakarų stebėtojai mano, kad
Irano valdytojas ajatola Kho- Irako kariuomenė yra stipriau
meini, pabėgęs nuo šacho per sia Viduriniuose Rytuose, tik
sekiojimo, gavo prieglaudą pir Izraelis turįs stipresnes karines
miausia Irake, kur jis gyveno jėgas. Jei įvyktų didesnis ka
15 metų ir kurstė revoliuciją ras, Iranas galėtų jį pralaimėti,
prieš šachą. Abi šalys turi ir nes po revoliucijos daug gerai
teritorinių ginčų. Kada britai paruoštų karininkų pabėgo į už
nutarė pasitraukti iš trijų Per sienius, kiti buvo sušaudyti. Iš
sijos įlankos salelių, Iranas jas reguliarios kariuomenės pabė
perėmė, nors Irakas tvirtino, go daug kareivių, likę nesugeba
kad salos turi jam priklausyti. prižiūrėti modernių, šacho iš
Pirmadienio naktį sudegė istorinė Sv. Mykolo bažnyčia She nandoah, Pa. Cia buvo pirmoji JAV Rytų apeigų parapija. Kilus ginčams, Iranas ginklais Vakarų pirktų, ginklų.
Bažnyčia turėjo tris paauksuotus kupolus, viduje buvo daug senų ikonų ir kitų turtų.
ir amunicija rėmė Irake kovo
Ajatola Khomeini ragino sa
jančius prieš Bagdado vyriausy vo žodyje arabus sukilti ir nu
bę kurdus. Irakas, nebegalėda versti socialistinę Irako vyriau
mas susitvarkyti su kurdais, nu sybę. Jis ragino kareivius ne
sileido ir pripažino ginčijamas klausyti karininkų, nes jie esą
salas Iranui. šachas pareikala islamo priešai, Korano laužyto
vo Irako uždrausti ajatolai Kho- jai.
meiniui veikti prieš jį iš Irako
Abi susipykusios
valstybės
— New Yorko aukščiausias
teritorijos ir pažadėjo nutrauk yra labai svarbios naftos ga
teismas priteisė transporto uni
ti kurdams savo paramą. Nuo mintojos. Vakaruose bijoma,
joms sumokėti vieną mil. doL ir
to laiko santykiai tarp abiejų kad didesni karo veiksmai pir
Sąjungininkai pažadėjo padėtį svarstyti
įsakė grįžti į darbą. Streikas
šabų pagerėjo. Ajatola turėjo miausia Triestu naftos nramoWashuigtonas. — Naujos kos valstybėmis.
New Yorko mieste tęsiasi jau
išvažiuoti iš Irako, o kurdai bu nę, jos gamybą, o nuo to nuken
JAV sankcijos Iranui sukėlė pa
Sovietų Sąjunga piktai kriti, 9 dienos.
vo priversti nutraukti savo ko tėtų naftos vartotojai, pramo
saulio spaudoje daug komenta kavo JAV sankcijas, kurios ro — Vakar vėl įvyko Kolumbi
vas prieš Bagdadą.
nės šalys.
rų. Pripažįstama, kad sankcijos dančios Amerikos imperialisti jos vyriausybės derybos su te
daugiau simbolinės ir jos ne nes užmačias. Kai kurie apžval roristais, kurie prieš 43 d. pa Dabar kurdai nerimauja abie
privers ajatolos Khomeinio pa gininkai mano, kad Amerika ne grobė Domininkonų amDasadą jose sienos pusėse. Įtariam*.,
Kuba neišleis
leisti kalinamus Amerikos dip gali per kietai spausti Irano, su diplomatais, kurie laikomi kad Irakas kursto kurdus Irane.
Vėl pasigirdo Irako pretenzijos
lomatus. Irano pareigūnai ban kad t a s nebėgtų pagalbos ieš įkaitais.
25 pabegeliy
do sudaryti įspūdį, kad nieko koti į Maskvą. Gynybos sekre — Irako valdžia įsakė ištrem į tris Persijos įlankos saleles.
Lima. — Peru vyriausybė pri
naujo neįvyko. Jau nutraukus torius Brownas pripažino, kad ti iraniečius, šijitų sektos pilie Abi kariuomenės pasirengusios
pažįsta,
kad Kubos vyriausybės
diplomatinius ryšius, Irano už griežtesni žygiai gali pastumti čiai vežami prie Irano sienos karui. Iranas kursto Irake ši
sutikimas išleisti nepatenkintus
sienio reikalų ministerija pra Iraną į sovietų pusę. To vy ir čia išmetami. Irano pusėje jau jitų sektos arabus.
tęsė kelių amerikiečių korespon riausybė norinti išvengti. Sa statomos pabėgėlių stovyklos.
Antradienį ajatola Khomei- kubiečius buvo netikėtas. Jau
dentų vizas.
koma, kad griežtesni Amerikos
— Chryslerio bendrovė pa nis paskelbė atsišaukimą į "kil ne viena valstybė sutiko priim
ti pabėgėlius. Amerika irgi įsi
Prekybos su Iranu nutrauki veiksmai visai sunaikintų Irane kėlė automobilių kainas, viduti nias arabų tautas", ragindamas leis nedidelį kubiečių skaičių.
mas Iranui daug nepakenks, iš dar gan stiprias nuosaikesnes niškai po 158 dol. Kainų pakė jas nužudyti Egipto prezidentą Aiškinama, kad pirmiausia Casskyrus tą atvejį, jei Amerikos jėgas ir iškeltų radikalus, reli limą paskelbė ir Volkswagen Sadatą ir Irako prezidentą Hus- tro padarė klaidą, pažadėdamas
seiną, kuriam "reikėtų nukapoti
sankcijas paremtų kitos pramo ginius fanatikus ir komunistų bendrovė.
simpatikus.
— Floridos teismas svarsto abi rankas". Tie prezidentai, išleisti Peru ambasadoje susi
nės valstybės. Irano naftos miPaskelbus santykių nutrauki pabėgėlių iš Haiti klausimą: ar pasakė Khomeinis, yra išdavi rinkusius žmones, matyt, neži
nis+eris Ali Akbar Moinfar pa
nodamas, kad jų bus tiek daug.
grasino, kad kas prisidės prie mą, Irano revoliucinė taryba du juos laikyti politiniais pabėgė kiški parazitai. Husseinas pats Kita priežastis, — labai pasun
Amerikos sankcijų, negaus Ira kart posėdžiavo. Prezidentas liais ar tik — nelegaliais imi sau duobę kasa, pasakė Kho kėjusi Kubos ekonominė padė
meinis.
no naftos. Tarptautinėms sank Bani Sadras pareiškė, jog ira grantais.
gyrėsi, Prezidentas Husseinas Bagda tis. Miami gyveną kubiečiai su
cijoms daug pakenkė sausio mė niečiai galės pakelti ekonomi — Neseniai Iranas
rinko 82,000 dol. naujųjų pa
nesio balsavimas Jungtinių Tau nius sunkumus. Ajatola Kho- kad jis pagamina po 4 mil. sta de atsiliepė, kad Irakas pasi bėgėlių reikalams.
tų Saugumo taryboje, kur So meinis paskelbė, kad santykių tinių naftos per dieną. John rengęs nukapoti rankas tiems,
Vakar Peru sostinėje Limoje
vietų Sąjunga vetavo rezoliuciją nutraukimas yra geriausia, ką Lichtblau, naftos pramones ty kurie bandys paliesti Iraką, nes
suvažiavo
penkių valstybių at
sustabdyti Iranui prekių siunti prezidentas Carteris galėjo pa rimų fondo direktorius, pareiš
stovai
svarstyti,
kaip priimti
mą, išskyrus vaistus ir maistą. daryti prispaustiems iranie kė kad paskutiniu metu Irano
atvykstančius
kubiečius.
Į Ha
čiams, nes dabar jie išvaduoti gamyba siekė tik 1.5 mil. sta
Taškento ligonines
JAV vyriausybė paskelbė, nuo tarptautinio grobiko —
vaną Peru vyriausybė nusiuntė
tinių.
kad ji kreipėsi į sąjungininkus, Amerikos.
dar penkis diplomatus padėti
pilnos
sužeistų:
— Gynybos sekr". Brown pa
prašydama prisidėti prie sank
vizų
išdavimo darbuose.
sakė, kad septyni prekiniai lai
Maskva. — Vakariečiai, kucijų. Kanados pareigūnai pa
Kubos . vyriausybė išdidžiai
vai su karine medžiaga bus lai , rie buvo nuvykę į Taškento mies
skelbė, kad praeis kelios dienos,
atmetė
tarptautinių organizaci
Iranas
pasirengęs
komi Arabų jūroje. Reikalui tą, pasakoja matę geležinkelių
kol vyriausybė nutars ar pra
jų
paramą
ir pati siunčia pabė
kareiviai bus permesti be stotyje šimtus sužeistų, suvar
dėti spaudimą Iranui. Premje
ekonominiam karui esant,
gėliams
vaistų,
vandens, pieno
ginklų, kurie jų lauks laivuose. gusių sovietų kareivių, aprai
ras Trudeau pareiškė, jog Ira
Teheranas. — Irano revoliu
— Prezidentas Carteris pa šiotų kruvinais tvarsčiais. Spė ir maisto produktų. Kuba įspė
nui, kuris laužo tarptautinius cinės tarybos narys Hassan Harašė Olimpinio komiteto pirm. jama, kad tai iš Afganistano jo, kad 25 kubiečiai, kurie į Pe
įstatymus ir papročius, sankci
ru ambasadą įsibrovė prieš pa
bibi pareiškė, kad JAV ekono Kane laišką, kuriame sako, kad grįžę kareiviai.
jos bus aktyviai svarstomos.
skutinį antplūdį, nebus leidžia
minės sankcijos reiškia "ekono-j nutarimas siųsti amerikiečius
Prancūzija, nors nekritikuoda
mi išvažiuoti, šeši kubiečiai,
minį šventąjį karą". Svarstomai sportininkus į Maskvą pakenktų
ma Amerikos paskutinių žygių
bėgdami į ambasados kiemą,
įvesti vartotojų prekėms n o r  valstybės saugumui.
prieš Iraną, papeikė taktiką. Da
užmušė
Kubos kareivį. Laikraš
bartinės JAV sankcijos turėjo mavimo korteles, sustabdyti kai! — Jungtinės Tautos pripažįs
lietuvius kalimus
tis
"Gramma"
rašo, kad Peru
būti paskelbtos daug anksčiau, nų kilimą, kontroliuoti algas. ta, kad bandymas siųsti į Iraną
negali
suteikti
politinės globos
Akademikas Andrei Sacharo
į Bus griežčiau baudžiami atsar- tarptautinę teisininkų komisiją
Kiek amerikiečiai
incidento pradžioje.
tiems asmenims, kurie sutepti
vas pirmame iš Gorkio trem
Į gų sudarinėtojai, streikų kur- laikomas mirusiu dalyku —
Kubos kareivių krauju.
skolingi
už
prekes?
Japonija,
kuri
importuoja
iš
ties užsienio spaudai — JAV
[ stytojai, pareiškė jis.
"griaučiai istorijos sandėliuke",
Sakoma, kad daugumas ku
dienraščiui "Washington Post"
Washingtonas. — Federalinė Irano daug naftos ir kuri dau
pasakė vienas arabų ambasado
biečių nenori pasilikti Peru val
— duotame pasikalbėjime, kal valiutos taryba paskelbė, kad giausia nukentėtų nuo sankcijų i Naujas ambasadorius rius.
stybėje, bet svajoja išvykti į
bėdamas apie Sovietų Sąjungoje amerikiečių įsiskolinimas vasa paskelbimo, pažadėjo atnaujinti
Vatikanas. — Popiežius Jonas
— Pakistano vyriausybė at
savo
pastangas,
kad
būtų
pa
Ameriką ar Vakarų Europos
ir jos valdomuose kraštuose vei rio mėn. padidėjo. Kaip praneš
į Paulius II-sis priėmė naujojo šaukė namų areštą nužudyto
kraštus.
kiančius žmogaus teisių gyny ta, prezidentas Carteris kovo 14 leisti amerikiečiai įkaitai. Aus j Nikaragvos ambasadoriaus prie buv. premjero Bhutto našlei ir
bos sąjūdžius, paminėjo taip pat | d. paskelbė kreditų suvaržymą, tralija pažadėjo svarstyti preky j Apaštalu Sosto skiriamuosius dukteriai.
KALENDORIUS
tris sovietų kalinamus lietuvius siekiant sumažinti kredito kor bos su Iranu boikotą, šį klau j raštus, šia proga tartame žodysimą
svarstys
specialus
vyriau
žmogaus teisių gynėjus: 1977 telių naudojimą.
Suvaržytas
' je šventasis Tėvas pažymėjo, me jos istorijos tarpsnyje, kai
Balandžio 10 d.: Makarijus,
metais nuteistą Viktorą Petkų kortelių įsigijimas, padidinti I sybės posėdis.
jog Bažnyčia ypatingu būdu re tauta siekia ne tiktai pagerinti
| Kleope, Mintautas, Kilnutė.
ir praėjusių metų pabaigoje su nuošimčiai. Pranešta, kad vasa- i Vakarų Vokietija pasakė, kad mia visas pastangas, kuriomis materialinio gyvenimo sąlygas,
Balandžio 11 d.: Stanislovas.
imtus Antaną Terlecką ir Julių rio mėnesio "pirkimas į skolą" šį klausimą greit svarstys Eu yra siekiama ugdyti žmogaus bet taip pat ir dvasiniai tobulė
Gema. Vykintas. Daugais.
Sasnauską. Akademikas Sacha paaugo 2.91 bfl. Mėnesio gale ropos Rinkos užsienio reikalų j gerovę ir pažangą pilnai atsi- ti. Ambasadorius, iš savo pusės,
Saulė teka 5:21, leidžiasi 6:24
rovas ypač atkreipė dėmesį į visų amerikiečių skola už pre ministeriai Liuksemburge. Itali I žvelgiant į jo dvasinius ir reli- pažymėjo, jog be
Bažnyčios Ali Agah, Irano pasiuntinys Wapastaruoju laiku sugriežtintas kes pasiekė 308.7 bil. dol., ka ja irgi žada prisijungti prie Rin ! ginius poreikius. Tokiu būdu pagalbos. Nikaragvos tauta ne
ORAS
sovietų represines priemones da pernai vasario mėn. skola kos šalių nutarimo. Britanija I Bažnyčia trokšta patarnauti ir būtų susilaukusi sistemos pa shingtone, antradienį išvažiavo, prezi Debesuota, gali lyti, temperatū
dentui Carteriui nutraukus diplomati
prieš tikinčiuosius.
siekė 276 bū. doL
pažadėjo tartis su kitomis Rin I Nikaragvos tautai dabartinia- keitimo.
nius ryiius.
ra dieną 45 L, naktį 35 L

Draugams nelengva
paremti sankcijas
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P a š t o išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
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IŠ 112 VYČIŲ KUOPOS VEIKLOS
Detroito mergaičių vokalinis ansamblis, vad. muz. S. Sližio, atlieka programą Vasario 16-sios minėjime
Dabar jau galima sakyti, kad j gardos suruoštu "Lietuvos atsiNOKT. J
112 vyčių kuopos susirinkimai m i n i m u " banketu. Buvo pristavyksta Lithuanian Plazoje. Juk j tyta nauja narė Laima Koch, kukovo 11 d. buvo didelės iškilmės j rią prirašė Estelle Rogers Ji į
Chicagoje, dalyvavo jose 112 kuo- kiekvieną susirinkimą
atveda
pos vyčiai su vėliavomis ir vytės; bent po vieną naują narį. Už tosu tautiniais rūbais. Tą dieną 69 kį rūpestį tikrai turėtu būti kaip;
gatvės vardas buvo pakeistas j ' nors pagerbta.
Lithuanian P'.aza. Į iškilmes at- i Ant prezidiumo stalo buvo
vyko Chicagos burmistre Jane plakatu, skelbiančiu
vartotu
Byrne, Illinois valstijos senato- daiktu išpardavimą Vyčiu salė-į U E T U V I Ų OPERA LAUKIA
si LO pastatymų lankytojai. Ži-' Jei bilietai tikrai bus arti išseki
DETROITIEČIU
rius Pranas Savickas, senatoriaus je. Pas pirmininką Albertą Za- j
nau, kad daugelis dalyvausime ir mo, šiame dienrašty paskutinę
Eduardo Kennedy jaunametė karką registravosi savanoriai ta-'
viename iš trijų šiemetinių spek savaitę būsime įspėti.
Balandžio 19, 20 ir 26 dieno
dukrelė ir Švč. Mergelės Marijos j me išpardavime darbuotis.
taklių. Daugelis ir bilietus jau tu-1 Dar
minutei grįžkime prie
mis, Chicagoje Lietuvių Plazoje,
Gimimo parapijos '.uebonas kun.' Viską aptarę, klebonui kun. i
rime prieš keletą savaičių įsigiję. | „Carminos". Apie veikalą ir jo
Marijos aukšt. mokyklos audito
Antanas Zakarauskas, Illinois — I Antanui Zakarauskui vadavau- Į
Bet yra vėluojančių, ar anksčiau kūrėją kovo 22 „Draugo" II da
rijoje, įvyks Lietuvių operos spek
Indianos apygardos pirmininkas! jant pasimeldėme, kad Dievas
negalėjusių apsispręsti, o dabar ly pakalbėjo Saulė Jautokaitė.
takliai. Statoma visame pasauly
Algirdas Brazis. Jis vadovavo j laimintu mūsų ateitį.
jau nebetikinčių, kad bilietus be Gerą gabalą soprano partijos čia
išgarsėjusio vokiečių kompozito
Amerikos ir Lietuvos himnų gie-; Po maldos pirmininkas Albergalima gauti. Tuo reikalu kai ku rašančiam prieš porą savaičių te
riaus Carl Orff muzikinis kūrinys
dojimui, o ponia burmistre susi-, tas Zakarka pristatė to vakaro
rių bičiulių buvau kalbintas tele ko visiškai atsitiktinai išklausy
„Carmina Buraną" ir mūsų pub
domėjo, kas ten toks taip gražiai j kalbėtoją Aleksandrą Pakalniškį
fonu ir klausinėtas susitikęs. Esą ti. Automobiliu grįždamas iš dar
likai gerai pažįstama Leoncava-!
gieda. Marąuette Pk. lietuviai į Sr. "Kalbėti galima visur ir viiš Chicagos ateina gandai, jog bo, atsukau mėgstamą Kanados
llo opera „Pajacai". „Carminoje" j
dabar gali džiaugtis, kad jų apy-1 šiems, bet kalbėti vyčiams yra divisi bilietai jau išpirkti. Kontakta stotį (banga 98.9), transliuojan
pagrindinę solo partiją dainuos |
linkė turi lietuvišką vardą Už į dėlė garbė, ir už tokį manęs pa
vęs LO v-bos pirm. Vytautą Ra čią ir kartais plačiau paaiški
Gina Čapkauskienė, o „Pajacuo
tai reikia dėkoti 112 vyčių kuo-Į gerbimą aš dėkoju", — tokiais
džiu patyriau, jog tik sekmadie nančią klasikinę muziką. Išgir
se" — po šešerių metų į operą
pos nariui senatoriui Pranui Sa-į žodžiais pradėjo savo paskaitą pre
nio, balandžio 20 d. spektakliui dau žadą užimančiai gražią me
sugrįžęs Stasys Baras. Dalyvaus
viekui. Marąuette Parko apylin legentas Toliau jis pasakojo apie keli kiti pajėgiausi solistai, pre bilietai visiškai baigiami išpar lodiją ir puikų balsą. Keletą mi
daugiau ciziškai paruoštas puikusis cho duoti, o abiejų šeštadienių, t.y. nučių apsalęs klausiausi ir spė
kė yra verta to vardo, nes joje vestuves žemaičiuose,
yra graži lietuviško stiliaus baž skaitydamas iš savo parašytos ras, dar niekada negirdėtas ber balandžio 19 ir 26 vakarų spek liojau, iš kokios čia m a n neži
takliams jų esama apsčiai. Paštu nomos operos dainuojama. Kai
nyčia, mergaičių mokyklos rū knygos.
niukų choras, baletininkų grupė
Po paskaitos buvo vaišes ir lo ir amerikiečių simfoninis orkest bilietus galima užsisakyti Vazne- baigė, pranešėjas suminėjo dai
mai ir didžiulė Šv. Kryžiaus li
goninė — viskas išstatyta lietu terija. Šį vakarą buvo tikras ba ras. Diriguos Alvydas Vasaitis, o lių prekyboje — Gift Internatio nininkės vardą (jį jau užmiršau)
vių. O L12 vyčių kuopa veikia lius, nes daug moter ųbuvo atne režisieriaus pareigos atiduotos į nal (2501 W. 71st St., Chicago, ir kad tai buvo Carl Orff Caršusios savo pagamintų gardumy profesionalo David Hicks rankas. IL. 60629), bet kadangi šis raši minos partija. Aha, pagalvojau,
tos parapijos ribose.
nėlis Detroito skaitytoją pasieks
Kovo mėnesio susirinkime 112 ne Laimėjimams buvo paleistas
kuopos vyčiai aptarė parengimus konservuotas kumpis, kurį laimė smulkiau visi galite pasiskaityti tik savaitę prieš pirmąjį spektak nuos ir tikrai būsime apžavėti...
lį, paštu siųsdintis jau nepatar
ir minėjimus, domėjosi kitų kuo jo Kazimieras Povilaitis.
Minimais trim spektakliais Lie
šiame dienrašty nuolat kartoja
čiau. Pavėlavusiems dabar ge
E.
Pakalniškienė
pų surengtais pobūviais ir apytuvių opera užbaigs savo rožėmis
muose skelbimuose.
riausia bilietais apsirūpinti per
kloto (turiu galvoj ir ju dyg
Detroito kaip ir Clevelando lie
tuviai, šalia Chicagos apylinkių čikagiečius draugus, arba, nuva lius) kelio 24-tąjį sezoną. Sakau,
tautiečiu, visada buvome uoliau žiavus, prieš spektaklius kasoje. užbaigs, nes ką trijuose spektak
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metams ' •, mėty 3 mėn
Chicago ir Cook County $40.00
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$15.00
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8:30 — 4:00. Šeštadieniais c| bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
| prašymą
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liuose per kelias valandas -girdė
sime ir matysime, daugiau kaip
šimtinės žmonių buvo ruošta ke
letą mėnesiu- Kiek tokių sezonu,
kiek spektakliu ateities metuose
dar sulauksime? Susimąstykime
prie didelio klaustuko... Ir pasi
naudokime Lietuvių operos vai
siais, kol dar galime.
Alfonsas Nakas

Chicagos. Veiks šiltu, lietuviškų
valgiu bufetas. Kviečiame Detroi
to ir apylinkių lietuvius savo gau
siu dalyvavimu paremti lietuviš
ką mokyklą. Dėl stalų užsisaky
mo prašome skambinti Birutei
Barauskieiei tel.: 55 -4368 arba
554-0855.
Tėvu komitetas
(Nukelta į 4 p s l ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......

ŽIBURIO MOKYKLOS BALIUS

Advokatų Draugija

Žiburio Lituanistinės mokyklos
30-ties m e t u sukaktuvinis balius
įvyks balandžio 19 d., 7 vai. v.
Kultūros centro salėje. Solistė
Vanda Stankienė atliks progra
mą ir vėliau dainuos šokių metu,
palydima A. Stelmoko orkestro iš

VALDEMARAS BYLA1TIS
m
VINCAS BBIZGYS
Teisiu daktarai

PR. K. fi: BALUKAS

2458 W. 69th Street, Chicago, Dį

Visi teL 778-8000
Valandos pagal a-ositarizna.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. ofiso H E 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. WALTER J . KIRSTUK

Tel. REliance 5-1811

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

LIETUVIŲ

DR. EDMUND E. CIARA

OPERA

OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street

Tel. — G R 6-2400

Orffo

CARMINA

ILLINOIS — INDIANOS
APYGARDOJE
Kovo 10 d. buvo Illinois —
Indianos apygardos suvažiavimas.
Jo prezidiumą sudarė dvasios va
das kun. Antanas Zakarauskas,
pirmininkas Algirdas Brazis ir se
kretorė Irena Sankutė. Daugiau
sia buvo kalbama jame apie pra
eitais metais Chicagoje įvykusį
vyčiu seimą. Pirmininkas pasi
džiaugė atliktais darbais ir dėko
jo visiems už bendradarbiavimą.
Šv. Kazimiero šventę Chicago
je šiais metais suruošė vyčiai
senjorai. Ateinančiais metais ją
ruoš 14-ta kuopa Cicero mies
te.

žės 3 bus 36 kuopos pavasariniai
šokiai, taip pat Vyčių salėje. Lie
pos 4 d. įvyks apygardos geguži
nė. Kiekvieną mėnesį būna kuo
pų susirinkimai. Kiekvieną sa
vaitę vyksta choro ir tautinių šo
kių grupės repeticijos.
E. P.

BURANĄ

Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9

Illinois gyventojai d a r primoka 18
et. valstijos mokesčio.
"
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Leoncavallo

PAJACAI

D. Hicks,
Rėži šorius

1980 m.

V. Karosaitė.
Choreografė

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORO MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos Dagai susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

Balandžio 19 d., 8 vai. vak.
Balandžio 20 d., 3 vali popiot išparduota
Balandžio 26 d., 8 v a i . vak.

CHORO BANKETAS

Chicagos Vyčių choro metinis
banketas bus balandžio 19 d 7
vai. vak., VyZių salėje. Bus trum
pa meninė programa, šilta ir
šalta vakarienė. Šokiams gros
VVally Tenclinger orkestras. Lie
tuviškoji visuomenė maloniai
| kviečiama su vyčiais šiame meti
niame jų pobūvyje pabendrauti.
Vietas užsisakyti pas Juliją ZaVyčių salė laikosi gerai. Praei karkienę, tel. 434 — 7785.
tieji metai nebuvo jai nuostolin
gi. Buvo išnuomuoti visi šešta
dieniai, o vasaros metu sekmadie
KELIONE | SEPTINTA
niai gegužinėms. Vartotų daik
STOTI
tų išpardavimai davė nemažai
Nijolė Jankutė
pajamų. Archyvas yra tvarko
mas.
Iliustravo Nijolė Vedegytė-PaluLietuvos reikalų komitetas ra binskienė. išleido Akademinės
šo laiškus senatoriams, Dervvins- Skautijos leidykla. 152 pusi.
kiui ir Percy, kad Senato rezo Spaudė M. Morkūno spaustuvė.
liucijos Lietuvos reikalu būtų Kaina su persiuntimu $3-85. Už
priimtos. Organizuojama maldos sakymus siųsti DRAUGO adre
diena už persekiojamus katalikus su.
Lietuvoje.

Balandžio 19 d. bus vyčių cho
ro banketas Vyčių salėje. Gegu

A. Vasaitis,
Dirigentas

.

Marijos mokyklos auditorijoje,
67-ta ir California Avenue
Chicagoje

J. Puodžiūnas,
Choreografas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
2 6 5 6 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7 - 6 0 0 0 . Rez. GA 3-7278

B i l i e t a i — parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50
b a l k o n e : $15.50, $11.50, $7.50
G a u n a m i Vaznelių p r e k y b o j e , 2501 W. 7 Į s t S t .
C h i c a g o , 111. 60629
471-1424
P a š t u bilietai u ž s a k o m i tuo p a č i u a d r e s u ,
i š r a S a n t čekį L i t h u a n i a n O p e r a C o . p a v a d i n i m u

A. Brazis,
Tonio

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzte Ave Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

V i s u s ir iš v i s u r
kviečiame atvykti į spektaklius
G. Čapkauskienė,
Sopranas

A. Grigas,
Baritonas

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad . antrad.. ketvirtad. irpenktad
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Telef. -

282-4422

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKU CHORAS
OPEROS CHORAS

S. Baras.
Canio

3200 W. 81st Street

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919

DR. E. DECKYS
Po pirmojo atgaivintos 14 vyčių kuopos Cicero (Illinois) mieste susi
rinkimo. Stovi: tos kuopos atgaivintoja ir jos garbės pirmininkė
Sabina Klatt, pirmininkė Jean Vance ir kuopos dvasios vadas L. V.
organizacijos garbės narys kun. Anastazijos Valančius. Sėdi: val
dybos sekretorius Danielius Deniškis.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
Tei. - G R 6-0617
6958 S. Talman Ave.

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero. III.
2454 West 71st Street
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt- Vai: pirm . antrad . ketv. ir penktad. 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus.

DR. IRENA KYRAS
D A N T Ų GYDYTOJA
2 6 5 9 W 59 St.. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm., antr., treč
ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 V»est 63rd Street
Vai: pirm . antr ketv » penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais oaRai susitarimą

Kai kyla klausimas

"LAIŠKU UETUVIAMS"30 METU SUKAKTIS

KAM TAI REIKALINGA
Kiekvienas mūsų kultūrinis
parengimas, kiekviena iš
einanti knyga, kiekvienas
muzikinis ar teatrinis pastaty
mas vis daugiau reikalauja iš
visuomenės lėšų ir pastangų.
Vis labiau yra apkraunami tie
pajėgieji, tie nuolat vieną ar ki
tą įvykį remiantieji, tuos pa
rengimus lankantieji ar mo
siantieji. Tai yra nelabai
maloni gyvenimiška tikrovė,
nors negalima sakyti, kad tie
visi parengimai, tie visi kul
tūriniai užmojai jau taip su
vyresniąja karta ir išnyks.
Šiandien, kaip matome, tu
rime dar pakankamai rašan
čio, skaitančio ir net aukojan
čio jaunimo, o taip pat nemaža
yra ir šokančio. Tiesa, šokan
tis jaunimas yra daugiau tylintysis jaunimas. Mums dau
giau reikia dainuojančio ar
vaidinančio jaunimo, bet dar ir
tokio atsiranda, bet labai ne
daug. Mažiau negu jo yra šiaip
jau visuomeninėj veikloj,ma
žiau negu šokiuose ar šiaip ko
kiuose ansambliuose. Bet to
jaunimo yra, nepaisant, ar tai
būtų Detroitas, Clevelandas ar
kita kolonija. J o yra ir Chicagoje, tačiau mūsų Lietuvių
opera arba ir meno ansamblis
Dainava to jaunimo kiek pasi
genda. Ir kai kam atrodo, o
koks čia nuostolis bus, jei vie
no ar kito tų meninių vienetų
ruošiamo parengimo nebus,
juk bent Chicagoje tų paren
gimų tikrai labai apstu, o žiū
rovų iš kitur j Chicagą atvyks
ta labai nedaug. Iš viso
daugeliui atrodo, ar patei
sinamos tos išlaidos ir tos
pastangos.

Ypač šiandien mums išei
viams svarbu tas kultūrinis
momentas, nes suteikiama ir
kita informacija
amerikie
čiams.Įvairiomis progomis iš
kyla klausimas, kas tie lie
tuviai, kokia jų padėtis šiame
krašte, kokia padėtis yra jų pa
liktoje tėvynėje ir kas iš jos pri
vertė pasitraukti.
Opera pastatė ir lietuviškų
kūrinių. Vienas jų, įrašytas į
plokštelę, buvo ne kartą per
duotas per amerikiečių radi
jus. O tai jau vertas tūkstan
čių dolerių reikalas, dažnai to
ir už pinigus nepirktum, nes be
kūrinio nėra ko stočiai pasiū
lyti net ir už pinigus. Ir jei kal
bama, kam tai reikalinga, tai
galima teigti, kad tai nėra liuk
susas, kad tai yra gyvenimo
būtinybė, nes juk mes nega
lime vien tik savo porčiuose
sėdėti, kai mūsų pareiga dirbti
visur, kur tik kam kieno talen
tas leidžia. Teigiama, kad žmo
gus nusikalsta, slėpdamas sa
vo talentus, ir todėl, kas gali,
tegu šoką, rašo, piešia ar dai
nuoja. Ir be operos negalėtų
pasireikšti mūsų talentai. Jie
mums sukelia ne tik estetinio
pasigėrėjimo, bet ir praturtiną
kasdienybės slegiamą dvasią.
Ir visa tai gimtąja kalba.
Yra klausiančių ar visa tai
verta, kai įvairių operų mes ga
lim pasižiūrėti televizijoj, o ir
šiaip amerikiečių, nebūtinai
profesionalų, pastatymų. Tam
tikra prasme taip, bet mes
džiaugiamės, galėdami savo
kalba naudotis laikraščiais,
skaitome knygas, nors ki
tomis kalbomis yra jų tikrai ge, „.

i

Ne kartą jau buvo mūsų
spaudoje užuominų, ar ne per
daug didelis liuksusas kasmet
statyti kpkią nors operą Chi
cagoje, kada tie pastatymai
pareikalauja iš mūsų tiek daug
fizinių, kūrybinių Ir materiali
nių pastangų. Esą už tą šimtą
tūkstančių būtų galima atlikti
ką nors svarbaus Lietuvą lie
čiančioj informacijos srity. Bet
juk informacijai, tikriau, ko
vai už Lietuvos laisvę, su
renka mūsų trys veiksniai per
metus gal porą šimtų tūkstan
čių dolerių, o su kai kuriais spe
cialiais užmojais gal ir dau
giau. Žodžiu, visiems
reikalams
lietuvių
vi
suomenėje lėšų užtenka, bet
kalbant apie Lietuvos reikalų
reprezentaciją ir informaciją,
tai tenka pasakyti, kad Chicagos Lietuvių opera ir toje sri
tyje atlieka gana svarbų ir
daugeliui gal mažai težinomą
informacinį ir kultūrinį vaid
menį.
Pastaraisiais metais į Lie
tuvių operos spektaklius vis
daugiau ateina užsieniečiu, vis
daugiau ateina pasigėrėti šiais
beveik profesionalų lygio sta
tomais spektakliais. Nė tik
ateina paskirai įvairių tau
tybių, be abejo, daugiausia
amerikiečių, žmonių, bet taip
pat malonu, kad tie spektak
liai visur susilaukia spaudoje
ar kitose informacijos srityse
dėmesio. Amerikiečių spauda
rašo apie lietuvių operinius
spektaklius, o čia jau šalia to,
kad mes patys lietuviai pasi
džiaugiame pastatymais, jau
yra ir informacinis momentas.
Jau tiesiog, galima išsireikšti,
žemės, tęsiančių savo krašto
tradicijas, puikiai išnaudojan
čių šio krašto ekonominius ir
kultūrinius galimumus savo
kultūrai kelti ir puoselėti.

.......
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savo lietuvišką charakterį. To
dėl savaime suprantamas ir
lietuviškos operos kūrimas,
žinoma, bent tol, kol mes tai
įstengiame padaryti. O tai pa
siekti reikia nemaža pasišven
timo, kurio didžiausią dalį ne
ša p a t s Lietuvių operos
kolektyvas. Visį kiti, net ir
daugiau ar mažiau prisidėję
auka ar darbu, tesidžiaugiame
tik js vaisiais, tikriau maloniu
spektakliu ar pasisekimu už
lietuviškos visuomenės ribų.

Kai; klausiama, ar viso to rikia, tai galima priminti, kad.ir
neseniai praėjusi žiemos olim
piada, kur amerikiečiai ledo ri
tulio kolektyvo nariai susi
rinkę ketvirtį metų darbavosi,
kad galėtų pasirodyti tik vie
na proga žiemos olimpiadoj .Jie
savo sėkmingu pasirodymu su
kėlė visos Amerikos pasi
didžiavimą, pasigėrėjimą ir
džiaugsmą, o vėliau jie visi iš
siskirstė ir jau niekad, niekad
daugiau nebesusitiks, kaip žai
dimo draugai, nebent aikštėje,
kaip priešingų komandų
rungtyniautojai. Taip ir lie
tuviškoji opera, jeigu ir su vie
nu pastatymu suspindi, tai su
kelia mums džiaugsmą, nors
gal ir gaila, kad jau niekada jo
nebebus galima pakartoti. Ir
vien dėl to vienkartinio
džiaugsmo negaila nei lėšų, nei
pastangų.
Materialistine
prasme
žiūrint, gal daug kas žemėje
neapsimoka, bet ne vien
materija mus džiugina ir stip
rina. Ta prasme ir būsimieji šio
mėnesio gale Lietuvių operos
pastatymai yra reikalingi ir
nors laikini, bet turi mūsų kul
tūrai išliekančios vertės.

Pokalbis su redaktorium kun. Juozu Vaišniu
Trisdešimt metų... su pasi
gėrėtinu džiaugsmu kartoju
šiuos žodžius, vartydamas žur
nalo „Laiškai lietuviams" pir
muosius numerius, prisimin
d a m a s jų kūdikystės ir
jaunystės dienas. Prisimenu
1950 metus, kai, švenčiant
vasario 16 dienos iškilmes kaž
kokioje labai didelėje auditori
joje, jaunas jėzuitas brolis Pet
r a s Kleinotas, dzūkiškai
kalbėdamas ir šypsodamasis,
dalino pirmuosius žurnalo
numerius susirinkusiems lietu
viams, kurių ten buvo daugiau
kaip tūkstantis.
Koks didelis susidomėjimas
tada buvo tuo žurnalu! Išalkę
lietuviškos spaudos, mes
spausdintus žodžius ryte rijo
me. Jei kitoje mūsų spaudoje
buvo lyg ir užmiršti šeimos ir
jaunimo klausimai, tai šiame
žurnale tais klausimais buvo
labai daug rašoma.
Džiaugdamiesi šio žurnalo
garbingai nueitu gana ilgu ke
liu, aplankėme jo redaktorių
kun. Juozą Vaišių, SJ, pateik
dami keletą klausimų.
— Redaktoriau, atverskime
30 metų kalendorių ir pažvel
kime į „Laiškų
lietuviams"
gimimą. Kokio užsimojimo ska
tinami, pradėjote leisti ir reda
guoti šį žurnalą? Kaip buvo
nustatyta žurnalo linija?
— Kai lietuviai iš Vokietijos
stovyklų pasklido po įvairias
pasaulio šalis ir daugiausia jų
atsirado Amerikoje, tai čia jau
rado vieną kitą leidžiamą laik
raštį ir žurnalą, bet pradėjo gal
voti ir apie naujus. Galvojome
ir mes. Peržvelgę visus mūsų
periodinius leidinius, pama
tėme, kur yra didžiausios spraXT— A.
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gus. n u k u c u i c , &au įauai įti
kėtų kokio nors laikraščio ar

žurnalo, kuris paprastu, popu
liariu, visiems suprantamu
būdu nagrinėtų mūsų reli
gines, moralines bei tautines
problemas ir padėtų lengviau
susiorientuoti mūsų tautie
čiams, patekusiems į svetimus
kraštus, kur yra naujas gyve
n i m a s , nauji papročiai,
neįprasta aplinka. Pirmiau
maždaug to paties tikslo siekė
kun. J. Bružikas, SJ, leis
damas Vokietijoje kuklų leidi
nėlį, pavadintą „Misijonieriaus laiškais". Šis vardas
įkvėpė ir mūsų planuojamam
leidiniui pavadinimą — „Laiš
kai lietuviams".
— Kodėl tiek daug vietos pir
maisiais žurnalo metais skyrė
te šeimos ir jaunimo reika
lams?
— Ši sritis mūsų spaudoje gal
buvo labiausiai apleista. Kai
kurie intymesni šeimos ar
jaunimo klausimai buvo tie
siog tabu, nors kitataučių spau
doje jie buvo plačiai ir atvirai
nagrinėjami. Mums atrodė,

VYTAUTAS K Ą S N I S
kad apie tai rašyti yra būti
nybė. Daugumui skaitytojų šių
klausimų nagrinėjimas labai
patiko ir buvo tikrai nau
dingas.
— Bet atrodo, kad paskiau
nuo šių pirmųjų užmojų nutolote. Dabar jau šiek tiek ma
žiau rašote šeimos ir jaunimo
klausimais,
ypač
vengiate
intymesnių problemų
nagri
nėjimo. Kodėl?
— Stengiamės laikytis tos pa
čios linijos, nuo pirmųjų užmo
jų sąmoningai nenutolome, bet
jeigu tais klausimais mažiau
rašome, tai yra įvairių priežas
čių. Mūsų tautiečiai jau pra
moko svetimų kalbų, t a i gali ir
kitur apie tai pasiskaityti. O
mes, daug rašę apie tos srities
problemas, jau šiek tiek išsisėmėme. Surasti naujų bend
radarbių nelengva. Dėkojame
Jums, p. Kąsni, kad prieš kele
tą mėnesių pradėjote vėl dau
giau judinti šią sritį, rašy
damas savo
„gyvenimo
vaizdeliuose" apie įvairias šei
mos problemas.
— Labai įdomus, reikalingas
ir vertingas „Kalbos" skyrius.
Ar nebūtų galima tuos visus
straipsnius surinkti ir išleisti
atskira knyga?
— Taip, šis skyrius tikrai
reikalingas ir naudingas, ypač
plunksnos žmonėms. Jame
rašome apie dažniausiai mūsų
spaudoje pasitaikančias kal
bos klaidas. Kai kurie tik dėl šio
skyriaus skaito „Laiškus lietu
viams". Jau seniai planavome
visą šio skyriaus medžiagą
surinkti ir išleisti atskira kny
ga. Prieš trejetą metų su prof.
A Klimo pagalba paruošėme
tam tikrą leidinėlį, perfotogra
fuodami visą iki to meto buvu
sią „Kalbos" skyriaus medžia
gą. Tačiau
egzempliorių
skaičius buvo labai ribotas. Šį
leidinėlį vartojame tik vasaros
jaunimo seminarui. Gal atei
tyje paruošime ir spausdintą
leidinį.
— Ar skelbiami
konkursai
pateisina viltis? Kas
juose
dalyvauja?
— Mūsų viltys, skelbiant
konkursus, yra kokia nors
aktualia paskelbta
tema

Vakarų Vokietijos tankas
"Leopardas 2".

POKARIO METAI
ALBINAS BARANAUSKAS
Ištrauka iš baigiamo spausdinti
"Vinco Mazurkevičiaus romano"
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sulaukti gerų straipsnių ir
paskatinti žmones rašyti. Kiek
vienam konkursui sulaukiame
keliolikos straipsnių. Dau
gumas tų straipsnių būna
spausdintini.
Konkursuose
dalyvauja
įvairių kartų žmonės: ir vyres
nieji, ir viduriniosios kartos
asmenys, ir jaunimas. Paskel
bus konkursą, daugelis pasi
ryžta jame dalyvauti, bet ne
visi tą pasiryžimą įvykdo, kai
kurie vis neprisirengia.
— Ar turite
pakankamai
bendradarbių, ar bendradar
biauja ir jaunimas?
— Bendradarbių niekad nėra
per daug. Dažniausiai bendra
darbiauja tie patys žmonės. Su
jaunimu yra blogiau. Jie studi
juoja, tai neturi daug laiko, o
taip pat ir kalba jiems yra dide
lė kliūtis. Bet dėl kalbos nerei
kėtų per daug bijoti ką nors
parašyti — redaktorius ištai
sys klaidas.
— Mūsuose dabar pastebi
mas labai didelis jautrumas.
Nepatiks
jiems koks nors
straipsnis arba tik sakinys,
tuoj redakcijai rašo: „Prašau
man daugiau jūsų leidinio
nesiuntinėti!" Ar pasitaiko ir
jums tokių skaitytojų?
— Deja, kartais pasitaiko.
Apie tai jau pirmiau vieną kar
tą taip esame rašę: „Toks
skaitytojų elgesys mums pri
mena mažą vaiką, kuris žai
džia su kitais. Staiga dėl ko
nors užpyksta, pasiima žais
lus, sušunka, kad daugiau jau
nebežais, ir bėga verkdamas
pas mamą".
— Kiek teko girdėti, dabar
visų laikraščių
ir žurnalų
prenumeratoriai
mažėja.
Girdėjau, kad pačioje pradžio
je „Laiškai lietuviams" turėjo
apie dešimt tūkstančių skai
tytojų. Dabar šis skaičius žy
miai sumažėjęs. Kokios, jūsų
nuomone, yra šio reiškinio prie
žastys?
— Priežasčių gali būti
įvairių, paminėsime tik vieną
labai charakteringą jau mūsų
prasigyvenusiems
tautie
čiams. Kartą sutikau vieną
buvusį labai uolų skaitytoją ir
platintoją. Nustebau suži
nojęs, kad jis jau daugiau mūsų
žurnalo
neskaito. Paklau
siau, kokia priežastis. Jis maž
daug taip atsakė: „Neturiu
laiko. Skaitau amerikietišką
spaudą, kurioje daug rašoma
apie akcijas ir įvairius kapi
talo investavimus. Norint šioje
srityje gerai nusimanyti, rei
kia daug laiko, reikia sekti
spaudą..."
— Kaip planuojate atšvęsti
šią gražią žurnalo 30 metų
gyvavimo sukaktį?
— Kokių nors didelių iškil
mių nutarėme neruošti, bet su
mielaisiais skaitytojais ir bičiu-

LIETUVA, JAUNIMAS, KOVA DĖL LAISVĖS
LINAS K O J E L I S
(Pabaiga)
Tačiau pagrindinis jauno
sios kartos tautinės gyvybės
indeksas matomas Pasaulio
Lietuvių Jaunimo sąjungoje.
Kas seka PLJ kongresų isto
riją, nesunkiai pastebės, kad
lietuvių jaunimo organizuo
tame kūne gausėja kraujo, stip
rėja muskulai. Tą stiprėjimą
aiškiai galime matyti, palygi
nę paskutinių trijų jaunimo
kongresų nutarimus. Antra
jame kongrese Chicagoje poli
tiniai klausimai
paliesti
septintajame nutarimų sky
riuje "Lietuvių tautos rei
kalu". Trečiajame kongrese
1975-76 metais politiniai klau
simai išvedami į pirmą plot
mę, o nutarimai prasideda
taip: "Jaunimo kongresas pa
brėžia, kad pasaulio lietuvių
jaunimo pagrindinis uždavi
nys yra remti Lietuvos gyven
tojų ir išeivijos lietuvių pa
stangas
atstatyti
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę". Prie PLJ s-gos valdybos
paskirtas politinės veiklos ko
ordinatorius. 1979 metų PLJ
kongreso Europoje nutarimai
irgi pradedami pasisakymais
politiniais klausimais. Pažy
mėtina, kad trečdalis šio kong
reso studijų dienų programos
buvo skirtas politinių — Lie
tuvos laisvinimo klausimų na
grinėjimui. Todėl Vliko seime,
įvykusiame 1979 gruodžio 8-9
d. Baltimorėje reikštus skun
dus, kad jaunimas nepatriotiš
kas, net "sukomunistėjęs", lai
kau nepagrįstus. Taip, yra
nemaža nutautusio jaunimo,
yra tokių, kurie be skausmo
priima Lietuvos okupacijos
faktą, bet ar tokių pat prie
kaištų nebūtų galima padaryti
ir vyresniesiems. Charakterin
ga, kad jaunimas atakuoja
mas tų organizacijų, prie ku
rių jaunimas nepritapo.
Nešaukiu į vienybę
Tradiciškai, Vasario 16 kal
bėtojai užbaigia kalbas emo
cišku apeliavimu jungtis, vieliais nuoširdžiai pabendrauti
jaukioje Jaunimo centro kavi
nės atmosferoje. Tai bus balan
džio 13 d., sekmadienį, 4 vai.
p.p. Pirmiausia įteiksime kon
kurso laimėtojams premijas,
paskui kalbės JAV LB Kultū
ros tarybos pirmininkė Ing
rida Bublienė. Meninę prog
ramą atliks jaunimas: Jūratė
Tautvilaitė, Rūta Pakštaitė ir
Rimgaudas Kasiulis. Po prog
ramos bus Kupcikevičienės
paruoštos vaišės. Įėjimo auka:
suaugusiems 5 dol. jaunimui 2
dol. Nors tą dieną bus ir kitokių
renginių, bet tikimės, kad mūsų
skaitytojai ateis kelias valan
das pabendrauti ir pasidžiaug
ti šio visų mėgstamo žurnalo
nueitu keliu.

užtruko gerokai laiko ir nemaža vargo, kol ją išsidir
bau; tau gi dabar visai nereikės sukti galvos — pri
taikinsi iš karto. Kaiman, būdavo, išeinu aš, ir,
matydavau, išeina mūsų kaimynas barake Pikčilingis, ūkininkas iš kažkur nuo Marijampolės. Kojų
negailėdavau, stengdavausi pradėti kiek galima
toliau nuo stovyklos, kur dar nebūta niekieno iš
mūsiškių. Užkalbinu, būdavo, bavarą taisyklinga
vokiečių kalba, mandagiai pasiteirauju apie jo svei
katą, paskui labai taktiškai užklausiu, be neturįs už
pinigus parduoti kokių nors maisto gaminių arba
žemės ūkio produktų. Jie niekad nepuldavo manęs
mušti ar iš manęs atiminėti pintinėlių; priešingai,
atsakydavo su tokiu pat mandagumu, tiktai kiek
blogesne vokiečių kalba, tarmiškai, kad, girdi, ne,
minėtųjų dalykų neturį, atiduodą valdžiai prievolę ir
išlaiką dvi ar tris pabėgėlių šeimas. Labai, esą,
tenka apgailestauti. Ačiū už malonų pasikalbėjimą.

nytis ir broliškai žygiuoti prieš
pavergėją. Kad ir labai vertin
damas vienybę, kad ir labai
ilgėdamasis racionaliai koor
dinuotos veiklos, tačiau savo
žodžio neužbaigsiu raginimu į
vienybę. Vienybė dėl vienybės
gali tapti posityvių darbų kliū
timi. Siūlau kitų šūkį: Dirbki
me? Dirbkime pozityviai ir ne
griaukime kitų pozityviai dir
bamų darbų.
Neseniai rašytojas Aloyzas
Baronas "Drauge" paskelbė
vedamąjį "Kas ta vienybė?"
Jis ten įrodinėja, jog svarbu,
kad kiek tik galima daugiau
žmonių, organizacijų bei veiks
nių dirbtų Lietuvos labui. Kaip
pavyzdį jis nurodė Californijoje gyvenančią Gajauskienę,
kuri savo iniciatyva veda mil
žinišką kovą Baliui Gajauskui
iš rusų nagų išgelbėti. Ar, pvz.
specialus komitetas Philadelphijoje Petkui ir Gajauskui
laisvinti galėtų Gajauskienei
priekaištauti, kad ji jų darbą
"duplikuojanti"? O kaip daž
nai tas "duplikavimo" argu
mentas
piktnaudžiaujamas.
Laisvinimo darbuose dublikavimo sąvokos nepripažįstu.
Jei pvz. viena organizacija
Sadūnaitės reikalu preziden
tui parašo laišką — tai gerai,
jei dvi — dvigubai geriau. Tai
ne duplikavimas. Duok, Dieve,
kad tokios akcijos imtųsi šim
tas organizacijų. Jei prieš pu
santro dešimtmečio tik dvi
organizacijos tarėsi turinčios
teisę dirbti laisvinimo darbą,
dabar turime keletą .Vienoje
organizacijoje pražysta vie
n a s pasisekimas, kitoj — ki-.
tas. Vlikas praveda vieną rezol i u c i j ą , LB-nė i š g e l b s t i
Lietuvos pasiuntinybės ateitį.
Vienur Vyčiai parašo tūks
tantį laiškų, kitur jaunimas į
demonstracijas
sutraukia
tūkstančius dalyvių. Ar tai
duplikacijos. Ne. Tai gyvybė,
tai augimas, tai stiprėjimas.
Ta gyvybe turime džiaugtis
ir didžiuotis. Turime džiaugtis
Lietuvos žmonių pasipriešini
mo okupacijai stiprėjimu, už
sienio jaunimo į politinę veik
lą konkretesniu įsijungimu,
gausėjimu organizacijų, ku
rios ateina į talką už laisvę
kovojantiems Lietuvos lie
tuviams. Kartoju, gyvenime
dalykai arba auga ir stiprėja
arba silpnėja ir miršta. Tre
čio kelio nėra. Lietuvoje ir išei
vijoje aš dar nematau silp
nėjimo ženklų, o augimą ir
stiprėjimą. Ir aš tikiu, kad po
eilės metų, atsigręžę į šį de
šimtmetį, su šypsena ir
pasitenkinimu galėsime pa
sakyti: "Mes augom ir stiprėjom ir, kaip tie vijokliai džiung
lėse, prasimušėm į saulę
nepriklausomos tėvynės pa
dangėje".

parvilko dešrų, kumpio, kvietinių miltų, šviežios
grietinėlės, prieš Velykas — kiaušinių. Maniškė,
vargšė, kabindavosi į sienas iš apmaudo... Galiau
siai vieną rytą neišsikentusi ir sakys Pikčilingienei
pas duris, man girdint: „Jeigu", sako, „jūsų vyras
taip sugeba visko kaime nusipirkti, gal galėtų
pamokyti ir šitą mano durnių? Nors parodytų, kur.
Mes , girdi, „atsilyginsime". Pikčilingiai už sienos
pasikuždėjo, paskui jis įkišo nosį, sako: „Gerai,
ponas, einam šiandie sykiu, aš parodysiu". Išžygia
vome. O jis, nenaudėlis, visai nė nemano eiti kur
nors toliau: užsuko į pirmąjį ūkį pas pačius sto
vyklos vartus. Bavaras jį jau pažįsta — išvydęs, kad
ims keikti visaip lotyniškai: „Krucifuc, Sakramant",
o Pikčilingėlis stovi, šypsosi, nekruta iš vietos —
galvoja, kad tai kokia nors malda. Bavaras žino, kad
kitaip juo nenusikratys — išmetė per tvorą ropę. Pik
čilingis — kapt, į kelnių sėdynę nubraukė žemes,
įkišo į maišą, gražiai lietuviškai padėkojo, ir einame
toliau. Paskui taip kiekviename ūkyje iš eilės: jam
sako, kad neturi, neduos, varo šalin, ima rėkti, plūsti,
bet jis nesupranta nė žodžio, riogso, šypsosi ir tiek.

Pavalgydinu kiekvieną, tik prašau atsiminti
maldose mano a.a. vyrą Aloyzą. Bet parduoti
negaliu. Pradžioje pardavinėdavau, kol policija nesu
griebė vieno iš Pomeranijos su pora svarų bulvių ir
nenutempė jo ir manęs pas amerikiečių komendantą
už „schwarzhandel". Paleido nenubaudęs, bet įgrasė
sekantį kartą nedovanosiąs. Bijau apie tai daugiau
ir pagalvoti. Bet už lėkštę sriubos niekas manęs
Šiandien gražus oras, ar ne? „Fitigott", atseit,
nesuareštuos. Kommen Sie mit.
AB
„telydi tave Dievas" — itin prasmingas atsisvei
kinimas.
Turiu apsisukti ir eiti savo keliais. Nes ką
Jo žodžiai iškėlė aikštėn didelius skirtumus
gi
daugiau
jam besakysi? Reikalauti, kad iškastų iš
paremti skrajojančių universitetų būsimųjų uošvių charakterkiose. Mieleška pasirodė
SUVARŽYMAI LENKIJOJE
veikią. „Niekas neprivalo tylėti", esąs nepagydomas optimistas, o jo žmona — žemės? Šitaip kalbant, privalu kišenėje revolveris. Bavarai mato, kad nėra kitos išeities, duoda bulvę,
Komunistinė valdžia Lenkijoje pažymėjo spaudos konferencijos užkietėjusi pesimistė.
AS ne lenkas. Pareinu, būdavo, namo tuščiomis, morką, sėtinį ar svogūną, kad tik dingtume iš akių.
pastaruoju laiku sugriežtino repre organizatoriai, „kai smurtas ir
— Na, iš viso ko atrodo, kad eiti į kaimą teks vėlai vakare, vos bepavilkdamas kojas, o jinai, va, Parėjome su pilnais maišais, ir net nieko nekainavo!
sines priemones prieš neoficialių represinės priemonės įsivyrauja
man pačiai... — atsiduso pastaroji.
kad ims mane barti! „Kur tu", sako, „valkiojais per Tada ir pamačiau, kaip reikia daryti. Svarbiausia —
jų kultūrinių kursų organizatorius intelektualiniame gyvenime". Len
— Vytai, džiaugiuosi tavo pasiryžimu ir jį svei dieną, kame sugaišai tiek laiko — ar tik jau ne pas apsimesk, kad nesupranti nė žodelio vokiškai!
ir dalyvius. Tai pranešė vadinamų kai disidentai intelektualai pažy
skrajojančių universitetų atstovai mėjo, jog, nežiūrint valdžios perse kinu, — pradėjo Mieleška, lengviau atsikvėpdamas, kokią bavare? Pikčilingis, antai, parėjo dar prieš
spaudos konferencijoje, kuri įvyko kiojimų, neoficialūs kultūriniai atsisėsdamas kitoje stalelio pusėje ir imdamas kiše pietus, ir kokį , girdi, „parsinešė ant pečių maišą!
tarptautinio garso lenko ekono kursai Lenkijoje bus toliau tęsia niniu peiliu iš nubraukto degtuko daryti krapštuką Kuo dabar pas juos kvepia — ar ne svogūnais? Ir tai
misto Edvardo Lipinskio bute mi. Kursų tikslas yra: platinti ypač dantims. — Atsilyginti už gerus norus, aš tau paprastas kaimietis, net nemoka vokiškai!" PikčilinVaršuvoje.Jie kreipėsi į visuomenę, jaunimo tarpe nuo ideologinių atskleisiu visą savo sistemą. Nes be sistemos čia, gienė, matyt, per sieną girdėdavo, tai paskui,
vpač j kultūrininkus, kviesdami varžtų laisvą mokslą ir kultūrą.
kaip ir visur kitur — nė iš vietos. Man pačiam būdavo, dar tyčiomis padailins, pridės: senis, girdi.
(Bus daugiau)

Sunku tikėti, kad tokių gydyto
jų esama, bet sunku ir netikėti,
jei dramaturgas taip norėjo. Alg.
Kairys, meno galerijos savininko
Vytarto rolėj, į sceną užklydo tik
D I M I S I O
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT j
MISCELLANEOUS
irumpam momentui,
paveikslo
paderėti ar užsakymų pasiūlyti.
IŠNUOM. KAMBARYS VYRUI.
Vienintelis aktorius, kurio veido
Atskiras įėjimas. Vonia. Marąuette
ELEKTROS
IR
SIUNTINIAI j LIETUVA
bruožus, rašydamas už penkių
Parke. Tel. GR 6-6T72.
ir kitus kraštus
VAND E N T E K I 0
dienų, esu totaliai pamiršęs. At
NEDZINSKAS, 4069 Archer Ave.
simenu tik, kad jis labai jaunas,
Small Store or Office
Chicago, ŪL 80633, tel. 927-JOM
aiškiai perjaunas būti Lionės vy
F O R
R E N T
ru, Vaivos tėvu ir gal turtingu on Lithuanian Plaza Court. $125.00
atliekami sąžiningai.
galerijos valdytoju. Puošniai ap per month, heat included.
llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,
BROKER — 434-9611
sirengęs, flegmatiškas. Sunku bu
Skambinkite 434-6828
vo tikėti iš užkulisių ataidėjus,
kad ištiko jį širdies priepuolis, IŠNUOM. 4 kambarių butas 8u bal
dais ar be baldų.
HELP VVANTED — MOTERYS
mirtis. Trumpai, tik keletą kar
Skambint 778-3231
tų, pasirodė ir Marius E. Rusi
Apdraustas perkraustymas
nąs, beveik statisto Roberto D a u GENERAL OFFICE W0RK
įvairių atstumų
IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me
kos vaidmeny. Bet jis vaidino su aukšte. Suaugusiems. Arti bain. ir
Knowledge of accounting reąuired.
Tel. 376-1882 arba 376-5996
entuziazmu ir kai kitiems akeles krautuvių. 70-os ir Maplewod apyl.
Paid hoiidays and vacation. Hours
Telef. — PR ^9180
iiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiuiiiiuiiiiiii from 8:45 t o 4:45. Non-smoker
Nuotr. J. Urbono bevartančią sužadėtinę Vaivą už
Detroite Kaziuko mugės atidaryme kalba LB apyl. pirm. inž. Algis Rugienius.
preferred.
simetė ant peties, užkirto plašta
CALL MR. MARES — 795-5150
ka į minkštą vietą ir nešėsi iš
R K A L E S T A T E
zuojaAt Vešiotai ir čiauškant,
scenos, publikos buvo išlydėtas
naiviai dailininką viliojant. Ra
audra plojimų.
KILIMUS LB B A L D U S
2 STORY HOUSE IN GLENCOE
munė Jonaitienė Vidos VešiotiePlauname Ir vaškuojame
4 bedrooms, living rm., dining rm.
nės rolėj beveik nemažiau impreLITE TYPING — F H J N G —
(Nukelta
,
6
pal.)
visų rūsių grindis.
vauti negalėsiu, nes tuo laiku bū
( A t k e l t a ii 2 psi.,
and den. 2-room addition with sepaPHONE WORK
syvi. Scenoje jaučiasi laisvai ir
rate entrance from l ^ - c a r attached
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
siu Čiurlionio ansamblio 4 0 m. ir
Salary
will
be commensurate with
puikiai valdo balsą bei lietuvių
LAIMĖTOJAI
garage and bsm. 2 rooms in basemem,
M *
muz. Mikulskio 50 m. veiklos su
ability.
Modern
office. Fringe benekalbą. Nors išvydusi
biaurųjį imtlIlHllllliimilllllllHIIIHIIIIHIIIIIIIIIII full attic. Large patio with 20' x 40'
fits — Paid vacation.
Detroito tautiniu šokiu grupės kaktuvių minėjime Clevelande. portretą ir labai vykusiai ant vy
swimming pool. Lot 60' x 128'. Price
. A u d i n i o " velykiniuose laimėji T a i bus pirmas Lietuviu fondo ro įtūžta, bet visgi sunkoka tikė
$127,000 or best offer.
Contact
muose d o v a n a s laimėjo šie asme- suvažiavimas paskutinių 12 metu ti, kad pabėgs. Labai natūraliai
Call 640-2543 or after 6 p. m.
ŠERĖNAS perklausto baldus ir kitus
menys: A. ( D ū l i s ) Armalis — laikotarpyje, kuriame nedalyvau vyrą maldauja dovanoti sugrįžu
MR. RAY DŪDA
835-0462
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir
Ritos Kutkutės
paveikslą,
A siu.
si, o kai šio barama vaidina be Radijo Valanda jau S t metu* tar
pilna apdraudė.
343-8667
Matvekaitė — gintarinį papuo
nauja New J«r««y, N»w Tork Ir CooKaip kasmet taip ir šiais me žodžių, publiką užkrečia graudu necticut lietuviams !
Tel. — W A 5-8068
Ecgual opportunity employer
šalą, R. Kasputis
—velykinį
tais jau gaunu paštu įgaliojimus liu. Įdomų Lionės Vytartienės K&a Soėtadienį nuo • iki & vai. po
krepšį, V. Rugienius — kumpį,
atstovauti Lietuviu fondo narius charakterį sukūrė ir pati režisie piet i* WEVD Stotiea New y orite
IiiO kil., AM ir nuo 7 iki S vai
P. Televičienė — buteli degtinės.
mmmiiiimmiimmiiiimiituurmurmt
HELP WANTED — VYRAI
suvažiavime. T Ų įgaliojimu šie rė Aldona Dargytė-Byszkiewicz. vak. 9 7. J me*. FM.
7 kamb. aunas. 2 vonios. Gazu Šil
Ivalrlq prekių pasirinkimą* ne
Audiniečiai dėkingi visiems rė
dymas. Marąuette Parke. Del ligos brangiai Ii mOmų sandClio.
met prašau m a n nesiųsti, o pa Jos rolė nedidelė, antraeilė, bet Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
mėjams.
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
pakankamai
ryški
aktoriškam
ta
COSM03 PARCELS EXPRESS
Automatic Screw Maehlnt
siųskite kitam kuriam Lietuvių
234 Sunlit Drive
lentui
atskleisti.
Ir
jį
jokiu
būdu
tarybos
nariui,
išvardintam
antW)l
W.
t
t
SL,
Chicago,
m.
60839
PuUrJauafo
maro
22-Ju
metų
bunB
& S set u p and operater. Good
LIETUVIU F O N D O SUVAŽIA
Watchung, N. J. 07080
publikos
nepiktino,
o
buvo
supras
gak>w.
2
miegami.
PuSų
sausas
beisworking
conditions. A / C sbop. Top
toje
įgaliavimo
pusėj.arba
kitam
VIME NEDALYVAUSIU
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
TEL.
—
7SS-MN
(3*1)
mentas.
Graži
vonia
ir
ekstra
tuale
wages
for
top man.
ta
ir
pateisinta,
ypač
jau
tapusi
Lietuvių fondo nariui, kuris daly
Telef. - M5-27J7
Mieliems detroitiečiams pra vaus suvažiavime.
našle ir pasukusi prie viengun HllllllllltUIIUIIIlllllllllllllllUlIlIHIlIilIlII tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas.
CONTOUR SCREW PRODUCTS
Karpatai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
Vytautas Valantinas Eik Grove Village, I L
nešu, kad šiais metais
Lietuvių
gio. Ji panešėjo į linksmą pro
593-1702
Vytautas Rutkus, vincijos poniutę, norinčią vyro llllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll lite užimti. Marąuette Parke. — lllllitlIlIlIlIlIlIilIlHIIIUUUllIIIIIUIIUlilU
fondo suvažiavime, kuris
įvyks
$52,500.
LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ
LF tarybos narys užuovėjos ir patogaus gyvenimo.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIUli
gegužės 3 d., Chicagoje,
daly
imiiiiiifiiiiiMiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiutiiiintt
IŠEIVIJOJE
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Gerai dailininko Sauliaus V e 
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
šiotos rolėje jautėsi Eimutis BirLleensed, Bonded, Inmred
Metai fabricating job neėda shop
Ofise veikla automatinis telefonas.
giolas. Taip gerai, jog vietomis
Nauji
darDai ir pataisymai. Virtuvės pera»n with at least 3 yrs. experienoe
(1972
1
9
7
5
)
•
in
drafting. Varied dutiea
ėmei manyti, kad n e scenoj, o gy
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. willmechanical
m
include "Preparing flat pattem
venime jį matai. Saitas, ramus,
ar angliškai ir paduoti savo telefoną plytelės. Glass blocks. Stokos vamz dratvings and making layouts." ExRedagavo
math background (Trig re
bei
pavardę, kada jums patogu namus džiai išvalomi elektra. I automatą ga cellent
tik
jau
visų
intrigantų
visiškai
ALFONSAS NAKAS
ąuired) and knowledge of metai
ALGIMANTAS KEZYS, SJ.
apžiūrėti.
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar fabricating wouM be helpful. We of
išvestas iš kantrybės užsidegda
fer an ezcellent salary and benefit
dę ir telefoną.
Pirmąjį kartą Detroito lietu ti, sunku suvokti, ar trečioji ver vo. Trečiame veiksme, grįžusiam Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Dide
package.
lio
formato,
kieti
viršeliai.
Kaina
su
viams šią komediją parodė v e  sija n u o pirmosios ("Žmonos por iš smuklės, reikėjo daugiau grimo,
SERAPINAS — 636-2960
persiuntimu $16.30. 111. gyv. dar pri
lionė Zuzana Arlauskaitė-Mik- treto") ir antrosios iš esmės ski nes po girtuokliavimų ir nemigo
imimminiimiiHHiiiuiiMttMiitiHiHiuttt Call S. OORDOVA 538-8700
deda 90 et. valstijos mokesčio.
«
•
šienė su savo dramos
mėgėjų riasi.
naktų turėjo prasčiau atrodyti.
2625 West 71 s! Street
BL0OMER-FISKE, INC
U
ž
s
a
k
y
m
u
s
siųsti:
sambūriu 1965 m. lapkričio 6,
Komedijos turinys maždaug ši Zigmą Riauką vaidino Vytautas
10%
—
M%
—
3
0
*
pigiau
m
o
k
i
a
*
4000
S. PRTNCETON AVE.
švisdama sceninio darbo už tė toks. Dailininkas Saulius Vešio Štuikys. Didelė ta rolė, gal dides D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 63rd St~ Tel. 737-7200 ar 737-8534 ui apdraad* nuo agnias ir automo
(39th & Dan Ryan)
bilio pa mos.
vynės ribų dvidešimtmetį. V e i  ta nepajėgia savo išlepintai gra nė ir aiškiai svarbesnė už daili
Chicago, IL. 60629
3E'C3«£23I
CHICAGO,
ILLINOIS
kalas b u v o 4 veiksmų ir vadino žuolei žmonai Vidai suteikti pra ninko Vešiotos, nes tai pagrindi
FRANK Z A P 0 L I S
iiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiui
si " Ž m o n o s portretas". Po gast bangos, kurią siūlo verteiva Sta nis intrigantas ir komedijos vei
an Eaual Opportunity Employer M/F
Telef. GA 4-M54
1
rolių C l e v e l a n d e (1966 m. sausio sys Stasionis ar daktaras Da5inda. kimo variklis. Vaidino labai gerai.
MOS /, W. 95th Street
IlIIIlIIlIIiflIlIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll
Hiiiiiiiimmiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiimiimi
15), tuzinui metų komedija n u o Prasigėręs Sauliaus kolega Zig Kitu atveju gal b ū t u m e pasige
JONAS PUZJNAS
scenos dingo. Niekad neisspaus- mas Riauka, norėdamas šeimą iš dę paryškinto cinizmo, bet šiame
U.S.AV
VYRAI IR MOTERYS
dinla, rankraštinė, ji liko gulėti ardyti ir Saulių moraliai sužlug-1 pastatyme jis tik sklandžiai įsi- Profesorius medicinos daktaras
PACKAGE EXPRESS AGESCY
We'M help you make the right movė.
MARIJA >~OREIKIEXfi
Vytauto A l a n t o stalčiuose.
dyti, gražu Vidos portretą ant jungė į ansamblį. Stepas RamaReikalinga
SIUNTINIAI
I
LIETUVA
sienos
pakeičia
biauriu
ir
suteikia
j
nauskas
išskirtinai
gerai
suvaidiKai D a l i i o s Mackialienės Los
JEI GALVOJATE
Labai pageidaujamos geros rūšies
:
(1875-1939)
Angeles dramos sambūris 1978 progą Vidai su garbintojais p a - no vertelgą Stasionį. Kaip ir reiprekes. Maistas iš Europos sandeliu.
Dirbti pilną ar daliną laiką.
2608 \V. 69 St., Chicago, • . 6062S.
PIRKTI AR PARDUOTI,
m. gegužės 21 į Detroitą atlaikdi- bėgti. T u o tarpu meno galerijos kia storžieviškas, savim pasitikįs,
TEL. — WA 5-2787
Jo visuomeninė, kultūrinė ir
PRIMTITVE ARTS
no "naują V. Alanto
komedi- savininkas Juozas Vytartas nori nes turi pinigo, be skrupulų sie
mokslinė veikla
Kreipkitės i
kiąs
dvidešimt
kelerių
metų
Ve885
N
.
Micliigan
Av„ TeL 337-2011
ją,
pavadintą
"Saulėgrąžų įsigyti neparduodamą paveikslą,
Išleido
Amerikos
Lietuvių
Bibliotekos
iiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiniii
sala", vos scenai atsivėrus, vos j pavadintą "Saulėgrąžų c^ia", o šiotienę įsigyti, nors pats jau aiš
BUDRAITIS REALTY C0.
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno
IIiIIIIiIIIIIIiillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIR
peržengęs
šešiasdešimtį.
dailininkui su žmona vienu kitu 1 jo žmona Lionė ir duktė v a i v a kiai
M. A. $ I M K U S
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi.,
6600
S.
Putoki
Road
I>"COME TAX SERVICK
sakiniu apsikeitus, akylesnis dra-iprie Sauliaus Vešiotos nesėkmin- Charakteringa miško ar galviju kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
AHA FOOD SERVICE
NOTARY PTJBLIC
Tel.
—
767-0600
pirklio
ir
jo
apranga
—
rusva
mos mėgėjas prisiminė matęs, gir-j gai meilinasi. Kai žmonos netekęs
$12.85. Illinois gyventojai dar prideda
COMPANY
Independently owned and operated « M 9o. Maplewood, teL 354-7450
dėjęs. Veikalas patrumpintas, Ii-1 Vešiota išeina į smukles, Riauka dryžuota eilutė be jokios elegan 72 et. valstijos mokesčio.
NOW HTRING A T BAXTER
Taip p»t daromi VERTIMAI.
kę trk trys veiksmai, pakeisti be kuriasi jo studijoje. Vytartui n u o cijos. Jurgis Račys dr. Dalindos
M H M B M H M B E n n K
TRAVENOL. LABS, Deerfieid, H»
GIMINE UUcviAtlRiai. pllaomi
Užsakymus siųsti:
veik visų veikėjų vardai, bet li staigaus širdies smūgio mirus, V y - vaidmeny ilgiausiai scenoje pa
PILIETTBftS PRAŠYMAI ir
V CflSHIERS
iiiiitmiiinmmiinmiiiiniimniMimimi
kitokia blankaL
D
R
A
U
G
A
S
,
4545
W.
63rd
St..
siliko
trečiame
veiksme
ir
čia
la
tartienė
susižieduoja
su
Riauka,
kęs tas pats turinys.
4 butai. Mflrlato. Lemonte.
Chicago, IL, 6 0 6 2 9
V SALADMAKERS
Ir pirmąjį kartą (Detroito dra Vytartaitė susiranda jauną part biausiai atsiskleidė. Drąsus, suk
2-įą butų mūrini*. Gerai užlaiky iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuimiiiuiuuiuuunin
V C00KS V GRIU C0OKS
m o s sambūris) ir antrąjį (Los nerį Robertą Dauką, Vida Vešio- tas, be gėdos ir be skrupulu. imiiiiiimmiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim tas. Marąuette Parko rajone.
tienė
apsigalvojusi
sugrįžta
ir,
Full or Part Time
A n g e l e s dramos sambūris) suvai
Resotranas su namu ir tisais įren immiiiiiMimiiHiiiiiiimiimiminiiiiiii!
deklamuodama
eilėraštį
apie
Excellent
atarting salary prus
dino labai gerai. Visa tai prisimi
major
medical,
life insurance and
niau, pasiskaitęs savo įspūdžius Saulėgrąžų salą, Sauliaus širdį
SIMAITIS
REALTY
retirement
program.
Apply:
9pelvotos ir paprastos. Radijai,
spaudoje. T i k pačiu veikalu po paverčia į vašką.
1970 metų antrame pusmetyje tautas Majauskas iki 1,000 dol.,
fasonas* — facome Taz
8 AM.—10:30
AM. or
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
premjeros prieš 14 m e t u buvau
Visose trijose versijose tie pa Detroite ir jo apylinkėse patys įsto dabar — 500 dol.; Jonas BujausNotary PubBe
1:30 P.M.—^ TM.
Pardavimas
ir
Taisymas.
labai pasipiktinęs kaip nemora tys ar panašūs pradiniai dialo jo arba buvo įamžinti Lietuvių kas iki 200 dol., dabar — 100 dol.:
ASK FOR MR, DeMARCO
2951 W. 63rd St.f 436-7878
MIGLINAS
TV
liu, visiškai netinkamu jaunimui gai, tie patys išlepintos Vešiotie- Fonde šie nariai: Jurgis Kartis, kun. Kazimieras Simaitis iki 400
l
Barter
Parkway, Deerfieid, AL.
tm W. « t h St., tel. 77t-14M
TeL 839-1784 arba 839-5568
etc.Po losangeliečiu gastrolės prieš nės garbintojai, panašūs pabėgi- atm. įn. — 120 dol.; Povilas Burnis dol., dabar — 100 dol.; Jadvyga ir
-vn
a.ųua.i
upponunltj aODptoyat
llllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIUlIllllllllt
— 100 dol.; Marija Sajonienė - Nat- Petras Putrius iki 200 dol., dabar ttmttIMIIItlimillHIIIINIIIIIIIIUlUllIlIHtl
dvejus metus pirmykščio kartėlio | mai, nugėrimai, grįžimai ir susi
Perskaitę
"Draugą"
duokits
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
kevičiūtė. atm. įn. — 100 dol.; — 100 dol.; Lilė - Julija Petraus
neliko. V i e n a , kad komedijos tu taikymai. Beje, Robertas Dauka
Jonas Bartaška. atm. įn. — 100 kaitė, atm. įn. iki 1,000 dol., dabar iHiniiNimniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiii ft kitiems pasiskaityti.
REMKTTE " D R A U G Ą " .
rinį pasivijo laikas (sic!), o antra, atsirado tik trečiojoj versijoj. Ir dol.: Edmundas ir Gražina Varne 900 dol.
BUTŲ
NUOMAVIMAS
kad farsą ėmiau ir traktuoti kaip tai labai gerai, nes Varva gavo liai - 100 dol.
Taigi antrame 1979 metų pus
HELP
W A N T E D — M A L Ė
*
F E M A L E
farsą. Imu prisiminti, kad tiek sau lygų vedybų partnerį. Aiš
Tuo pačiu laiku šie nariai pa metyje į Lietuvių Fondą įstojo 5 N a m y pirkimas — Pardavimas
pirmasis, m a n e papiktinęs spek kus
nuostolis — atsisakymas didino savo įnašus: Konstancija nauji nariai ir 15 narių padidino
Draudimai — Valdymas
taklis, tiek antrasis, kurį žiūrė Šmėklų scenos, kuri spektaklį la Plechavičienė. atm. įn. iki 700 dol. savo įnašus. Visi jie į Lietuvių
Fondą
įnešė
4,492.37
dol.
dabar
įnešant
100
dol.;
Jurgis
ir
jau su atlaidžia šypsena, labai bai praturtino
abiejose pirmo
O per visus 1979 metus į Lie
We Jiave IMMEOIATE 0PENINGS for:
panešėjo
savo
pikantiškumu. siose versijose, ypač D . Mackia Elena Baublys iki 135 dol., dabar
tuvių
Fondą įstojo 14 naujų narių
—
10
dol.;
Antanas
Banėnas.
atm.
Notsariatas — Vertimai
N u o s t a b u , kad tuomet aštuntą lienės režisuotoj.
V TOOL k DU MAKERS doumeymen — Days)
įn. iki 700 dol.. dabar — 100 dol.; ir 24 nariai padidino savo įnašus.
dešimtį įpusėjusi režisierė Z. Ar"Aitvaro" pastatymo režisierė
Antanas Matulis iki 350 dol.. Visi jie pernai į Lietuvių Fondą
V HYP0 TOOL GRINDERS (Days)
lauskaitė-Mikšienė
pikantišką — Aldona Dargytė-Byszkievvicz.
dabar — 50 dol.; Apolinaras ir Jad įnešė 7,182.37 dol. Malonu, kad ir
farsą traktavo taip, kaip jį trak Jos spektakly nebuvo nei pikan vyga Varnelis iki 400 dol., dabar pernai Detroito ir je apylinkių lie
V TURRET LATHE (Jcmrneymen - NighU)
J.
B A C E V I Č I U S
tuos ir jos jaunoji kolegė D . Mac- tiškumo, nei šaržavimų. Visos — 200 dol.; Sofija (mirusi) ir Jur tuviai Lietuvių Fondui suaukojo
M M S. Kedrie Av, — 778-2238
V NARDINGC BENCH LATHE SET-UP k 0PCRATC
trys moterys kukliai
apsirengę, gis Bauža iki 1,285 dol., dabar — daugiau negu bet kurios kitos or
kiaiienė.
NfUNIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUIUIIIIlUIIIIIIIIIIU
(Journeymen - Nights)
Ir štai 1980 m kovo 30 "Sau kukliai grimuotos, vengė gašlių ju 1,000 dol.; Vanda ir dr. Povilas ganizacijos rinkliavai.
TOP
WAGES . . . UNION BENEFITS . . . OVERTTME
1979 metų gruod^o mėn. 31 d.
Vaidybos (miręs) Šepetys iki 1,462.37 dol.,
lėgrąžų sala" į Detroitą
grįžo desių ir maivymųsi.
Oompany paid medical plao meroding eye aad dental care.
stipriausia
laikyčiau dabar — 462.37 dol.; Eugenijus Detroite ir jo apylinkėse buvo 335 Apsunoka skelbtis dien. DRAUGE
trečiąjį kartą. D a b a r ją atvežė atžvilgiu
lietuvių
Fondo
nariai,
kurie
su
Bartoševičius,
atm.
įn.
iki
300
dol.,
APPLY IN PERSON OR CALL — 6 7 1 - 3 0 0 0
T o r o n t o teatras "Aitvaras" ir Vaidą Kuprevičiūtę-Jay, sukūru
ass JU plačiausiai skaitomas liedabar - 200 dol.; Stasys Vilkas iki aukojo 81.758.20 dol.
tuoj po vidudienio suvaidino Lie sią labai vitalios, vaikiškai ko 150 dol. dabar — 50 dol.; Stasė
BINKS MANUFACTURING COMPANY
ketiškos, iš meilės tragedijų ne Juzelskis, atm. įn. iki 200 dol., da
t u v i ų n a m u scenoje.
V y t a u t a s K u t k u s tuYtų dienraštis, gi skeliamų kai
9201 W. Belmont Avernie
Franklin Park, E .
lietuvių Fondo Tarybos narys
visiems prieinamo
N e g a v u s progos (vis dar ne darančios Vaivos Vytartaitės vaid bar — 100 dol.; Vanda ir dr. Vy
An Equal Opportunity Employer M/P
s p a u s d i n t o ) veikalo pasiskaity- merų. Ypač vykusi jos scena po-
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio 10 .d

Didžiausią a p y v a r t ą Chicagos ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiliilliilllllllllllllllllIllllllIlIllIlUllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllDi
apylinkėse 1979 m. turėjo šios S
Visi 14 ir 18 karatų aukso papuošalai
|
bendrovės: Standard Oil Co p a r g
davė u ž 20,200,000,000 dol., § (grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki liepos 31 d. g
Sears, Roebuck UŽ 17,514,252,- g Terroje išparduodami už pusę dabartinės jų kainos rinkoje.
000 dol. International Harves- g
Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- g
ter už 8,392,000,000, Beatriče g
dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida, g
Foods už 8, 300, 000,000, Es-1 g
mark už 6, 771,883,000. Chicaga ! | TERRA ~ 3235-37 W. 63rd St.. Chicago, IL 60629 |
turi net 39 firmas, kurių 1979 B
TEL. — (312) 434-4660
f
m. pardavimai prašoko prob iii- i 1g
mm
mm
joną dolerių.
fiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiHimiiHiiiiiiimimiiiiiiing

Daugumas mūsų žmonių tu-j Štai keli atvejai, kai turto pirri nekilnojamo turto. Visi yra gir-' kėjui reikia gauti paskolą:
dėję, kiek
kainuoja
paskolos
Ar pirkėjas gaus paskolą tau(mortgages). Ne vienam rūpi, pymo institucijoje?
ar galės parduoti savo nekilno
Atsakymas dažnai priklauso
jamą turtą, kai iškils reikalas tai tos institucijos finansinės padė
padaryti? Ar yra pavojus, kad, ties tuo laiku, nuo pirkėjo atsapasirašius sutartį kito namo pir komingumo ir t t (Šiuo metu
BYLA D £ L SNIEGO
kimui, nebus įmanoma parduoti yra ypatingai sunku išsirūpinti
Šešios sniegą
išvežiojusios /
savo senąjį namą.
paskolą).
bendrovės Chicagoje patraukTie klausimai ir rūpesčiai iš Dažnai tenka laukti nuo 30 iki
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
LB ir LB jaunimo sąjungos atstovų suvažiavime Detroite kalba adv. tos į teismą už apgaulingas sąkyla kas dieną. Dažnai pasitai 45 dienų, kol pavyksta sužinoti,
by
Saulius Kuprys. Kairėje Kanados LB pirm. J. Simanavičius ir PLB į skaitąs. J o s neteisingai iš miesko, kad nuosavybės pardavėjai ar ar pirkėjui bus duota paskola, o
MICHAEL
BOURDEAUX> M.A., B.D.
Nuafcr. i. Urbono to gavo apie 300,000 dol.
pirm. inž. V. Kam antas.
pirkėjai pasirašo jiems "nesupran jeigu ne — paprastai reikia visą
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
tamą" sutartį ir tik vėliau sužino, pardavimą pradėti iš naujo
nių pirkėjo ir pardavėjo sprendi- Į bes savininku ir, tik pirkėjui su- į b ū d u s
shipping and handling $8.95.
smįmmg
s ir su tuo susijusią
kad ta sutartis sudarys nelauktų
Ar pirkėjas gali gauti FHA ar mų. Svarbu yra viską pergalvo- į mokėjus nustatytą sumą, pardavė-'
,
Užsakymus siųsti:
riziką. Svarbu taip pat atsižvelg
piniginių sunkumų arba net ir ba VA paskolą?
ti prieš nutariant skolinti, per- jas privalo perleisti nuosavybę
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
nmą
asKOia
turimą
didelių nuostolių.
Kalbant apie FHA arba VA | s v a r s t v t i v i s ą ą s a v o (pardavėjo) f i-I pirkėjui (Contract purchaser). "ti l į ™
Ppaskolą
. ^(mortgage),
orrgage;
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.
M . «oJ57v*
V J pinigų
.-:T_ rezervus,
_ i _ _ . . i Naudojant
C Z Z U l šitą
Z būdą
L l , reikia
~AU ypa- L L draudimą, ekonomijos sąlygų ki
a « h,«
flt«min-l
pardavėjas
turi atsiminj n a n s įZ
Kiekvienas pardavimo atvejis paskolas,
nį
stovįs
•^
timą ir asmeninę finansinę pa
kuo nors skiriasi, todėl labai sun ti, kad šis būdas jam žymiai dau-1 r e ikalavimus ir t t Labai yra tingai atkreipti dėmesį į savinin
dėtį.
ku surasti vieną bendrą atsaky giau kainuos Dažnai pasitaiko, I s v a r b u s ir pirkėjo finansinis pajė- ko paskolos dokumentus (mortSvarbu pabrėžta kad dažnai
mą, net ir paprastą atsakymą.
kad pirkėjas, mokėdamas aukš- j g u n ^ kį e k pirkėjas įmoka ir gage), nes dažnai toks pardavimo
tos galimybės netenka savo svar
Čia norime priminti tik ke tas FHA ir VA palūkanas bei su | k a d a - ^ užmokėti skolos liku- būdas yra draudžiamas paskolos
bos, jei pardavėjas ar pirkėjas jau
lias galimybes nuosavybės par mažu pradiniu įmokėjimu, nega- Į £ Kartais, skolinant tiesiogiai sutartyje
yra pasirašęs sutartį. Paprastai po
davėjams, kurie dėl vienų ar ki lės nusipirkto namo išlaikyti Tas i pirkėjui, atsižvelgiant į pirkėjo ir
Yra daug kitų būdų ir galimy pasirašymo pirmos sutarties arba
tų priežasčių bando
parduoti pardavėjui tiesiogiai gal ir nepa pardavėjo piniginį pajėgumą, ga bių, kuriais pardavėjas ir pirkė visai nebegalima pakeisti sutar
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
savo nekilnojamą turtą. Galimy kenks, bet gali padaryti žalos jo lima nustatyti trumpą balanso jas gali pasinaudoti. Šiais laikais ties sąlygų, arba yra per bran
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
bių yra daug — čia paminėsi kaimynams, nes apleistas namas terminą (baloon payent). To ypač svarbu žinoti, kad ekonomi gu tai padaryti
me tik kelis, dažniausiai naudo žemina namų vertę visoje kai kiu būdu per nustatytą laiką ja yra didelių neaiškumų laikoReikėtų neužmiršti, jog pir
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
mynystėje
jamus būdus.
(paprastai : dveji ar treji metai) taipyje, sąlygoms susidėjus, gali mosios sutarties pasirašymas pa p
Ar pardavėjas gali perleisti pir pirkėjas yra priverstas pasirūpin ma parduoti ir pirkti nekilnoja rastai yra svarbiausias. Minėtus
Aišku savaime, geriausiai yra
4330-34 So. California A v e n u e
(mortgage), ti gauti paskolą iš finansinių in mą turtą, bet yra svarbu supras sprendimus privalu atlikti prieš
parduoti tokiam pirkėjui, kuriam kėjui savo paskolą
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir L A 3 - 9 8 5 2
iš viso nereikia ieškoti paskolos jeigu to užtektu pirkėjui įsigyti stitucijų.
ti įvairius pirkimo — pardavimo' tą žingsnį padarant.
(cash buyer). Deja, tokiu yra turtą?
4605-07 South Hermitage Avenue
Skolinant pirkėjui pinigus (mo
nedaug. Tačiau radus toki pirkė
Čia daug lemia pardavėjo pa
T e l e f o n a s — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2
ney purchase mortgage) reikia
ją, reikia atkreipti dėmesį į jo rei skolos dokumentai. Jeigu parda
atsiminti, jog pardavėjas gali tu- j Į
kalavimus, ir kai kuriais atvejais vėjo paskola yra perleidžiama
rėti tas pačias problemas ir riziką,''
net ir nuleisti kainą. (Jeigu par- (assumable), tuo atveju pirkėkaip ir finansinės institucijos,
davėjui reikia būtinai parduoti j jas turi tik įrodyti savo finansinį
kurios šioje srityje turi daugiau
namą, patartina tokį pirkėją, ku pajėgumą ir su pardavimu nėra patyrimo. Tuo pačiu dokumentų
ris perka be paskolos, net ir tru perdaug problemų Tik pardavė paruošimas ir formalumai parda
jui reikia neužmiršti, kad papras
putį "palepinti").
vėjui turi dar daugiau svarbos.
Jeigu pirkėjas be
paskolos tai pardavėjas lieka paskolą už
Ką daryti, jeigu negalima par
(mortgage) pirkti negali, tuo at tikrinančio vietoje — jeigu pir
duoti už grynus pinigus arba i
veju nuosavybės pardavėjas turi kėjas nesumokėtų skolos, parda-! pirkėjas negali išsirūpinti paskorimtai pagalvoti apie įvairius bū vėjas gali likti bankui atsako- los ir jeigu pardavėjas nenori
Laidotuvių Direktoriai
dus. Svarbiausia tai padaryti vi mingas už šią skolą
skolinti pirkėjui?
Jeigu pardavėjas turi FHA ar
sus sprendimus (ir gauti patari
A. A.
Yra kelios galimybės. Kiekvie
6845 SOUTH WESTERN AVE.
mus) prieš pasirašant sutartį. ba VA paskolą, tada pirkėjas tu
na iš jų turi teigiamų ir neigia
ri
teisę
perimti
skolos
balansą
pa
Sutartį pasirašius,
dažniausiai
Tel. 737-8600-01
mų pusių, kurias pardavėjas tu
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette P a r k e .
yra-arba per vėlu„kj,ijentams pa gal įstatymus
rėtų labai atidžiai pergalvoti..
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Mirė balandžio 6, 1980, sulaukęs 79 m. amžiaus.
Ar pardavėjas turėtų pats sko
dėti,'"arba per brangu! Pinigai,
Vietoj nekilnojamo turto par
Tel. 422-2000
Gimė Rusijoj, St. Petersburge.
išleisti už patarimus, dar prieš linti pirkėjui?
davimo, galimą jį išnuomoti,
Amerikoje išgyveno 32 m.
pasirašant sutartį, beveik visuo
Ar iš viso skolinti, kiek ir kaip bent kol pasikeis ekonominė pa
Buvo
palaidotas balandžio 7 d. Ldvjerpool kapinėse.
met duoda geresnius rezultatus.
skolinti, priklauso nuo asmeni- dėtis. Prieš išnuomojant,
savi
Pasiliko
dideliame nuliūdime s ū n u s V y t a s Stasiukonis
ninkas turėtu rimtai apsvarstyti,
su šeima, gyv. 4792 Royal Meadow Dr., Liverpool, N. Y.,
Po vaidinimo teko pasikalbėti kuriam laikui ir kokiam nuomi
duktė
Laimutė Paberžienė ir šeima, gyv. Vilniuj, Lietuvoj.
su kaikuriais aktoriais ir režisie ninkui apsimoka nuomoti. Dažre. Į komplimentus, kad visų j nai pasitaiko, kad laikinas neiš
(Atkelta i i 4 pusi.)
vaidintojų lietuvių kalba beveik nuomavimas yra žymiai genau,
Taupios bet labai vykę Aidos be priekaišto, visų jaunųjų reak negu skubiai padarytas sprendi
Vekterytės ir Petro Šturmo deko cija buvo vienoda: lietuvių kal mas išnuomoti blogam terminui
racijos. Tai neturtingo dailinin bą išdailinom ir akcento atsikra- ir netinkamam
nuomininkui.
ko studija namo palėpėj, su di tėm "Aitvare", scenoje!
IRMAITE
Nuomavimo būdų ir dokumentų
deliu, nuošaliai įmontuotu pa
Už valandos mažojoje salėje (lease) rūšių čia neįmanoma iš
Gyveno Cicero, Illinois.
stogės langu, ant sienų keletu įvyko vaišės, kurių
programai vardinti.
Mirė balandžio 8 d., 1980, 5:30 vai. ryto, sulaukus 77 m. amž.
paveikslų, labai kukliais, būti sklandžiai vadovavo Vincas T a 
TĖVAS IR SŪNUS
Turint arba norint sudomin
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Papilės valse., Usienių kaime.
naisiais baldais ir piešimo įran- mošiūnas. Teatro temomis kal- ti gerą nuomininkų, kuris lai
Amerikoje išgyveno 52 m.
kiais bei dažais. Grimuotoja pro- j bėjo jis pats, Balys Gražulis, vieš- kui prabėgus norėtų pirkt: nuo
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Stanley ir Thomas, 2 anū
2533 VVest 71 St., Chicago
kai ir proanūkė, 2 pusseserės Leoną Morosky ir Marija 2ičkus su
gramoj paskelbta Lilė Nakrošie- j n j a iš Lietuvos, Jonas Gaižutis, mojamą turtą, palankiomis sąly
1410 So. 50th Av., Cicero
šeimomis, Lietuvoje sesuo ir brolis ir kiti gimines, draugai bei pa
nė, bet ji neatvyko ir tai aiškiai Vytautas Alantas ir Aldona Dar- gomis, gali apsimokėti nuominin
Tel. 47t>-2345
žįstami.
gytė-Byszkiewicz. Visi pripažino, kui duoti teisę pirkti nuomojamą
pajutome.
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Avenue,
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Keturiolikos su puse metų ta r- kad mėgėjų teatras labai reika- turtą iš anksto sutarta kaina
Cicero.
pe įvykusiuose visuose trijuose lingas tiek jo dalyviams, tiek pub (option to purchase) arba duoti
Lankymo valandos treciad. nuo 7 iki 9 vai. vak., ketvirtad. nuo
spektakliuose dalyvavo ir pats likai. Apie išeivijos aplamai ir nuomininkui pirmenybę pirkti
2 vai. popiet iki 9 vai. vak.
dramaturgas Vytautas Alantas. ypač Detroito lietuvių teatro būk turtą, jeigu atsirastų kitas pir
Laidotuvės įvyks penktadienį, bal. 11 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto
Po pirmojo pastatymo komediją, lę ypač karčiai kalbėjo V. Alan- kėjas (right of first refusal). Vie
bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
sutrumpino, o po antrojo pridė- tas. Prisiminė nesėkmingą bandy- nok, prieš įrašant tokias sąlygas,
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazi
jo labai reikalingą veikėją. Bū mą Chicagoje steigti profesiona pardavėjas turi pilnai suprasti jų
miero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
tų gerai, kad, prieš leisdamas iš- lų teatrą, mėgėjų scenos žydėj i reikšmę, naudą, o taip pat ir ga
lyvauti šiose laidotuvėse.
spausdinti, jis dar padarytų- ke-, mo laikus Detroite. Z. Arlauskai- limybę, kad jo turto pardavimas
Nuliūdę: Sūnūs, anūkai ir proanūke.
letą pakeitimų. Visų pirma, ver tės veiklos metu ir dabartinę vi bus suvaržytas
Laid. direkt. Vasaitis-Butkus — Tel. OL 2-1003
Išreiškė
pagarbą
kiant taisytina komedijos pabai sišką tylą.
Dažnai naudojamas pardavimo
ga. Paskutinėje scenoje iš Sau trims moterims (A. Dargytei- (panašus į nuomavimą) būdas
liaus Vešiotos pagiežingų prie Byszkiewicz, E. Kudabienei ir D. yra turto sutarties perleidimas
kaištų sugrįžusiai žmonai neat Mackialienei), scenos meną te- (installment agreement).
Tuo
rodo, kad jis linkęs taikytis, o kai bepuoselėjančioms.
būdu savininkas lieka nuosavyMielam dzūkui
trenkęs durimis išeina, laimin
gos pabaigos viltys visai dingsta.
Bet Vešiotienei ėmus deklamuo
V»
|V*
ti jokios ugnies neturintį eilėraš
nuoširdžią
užuojauta reiškiame, netekus
tį apie Saulėgrąžų salą, už kelio
mielo brolio a. a. Joseph.
likos sekundžių sugrįžta ir puola
į glėbį. Logikos, dramaturge! An
tra, visuose veiksmuose turėtų
DzūfcŲ Draugija
atsirasti daugiau komiškų dialo
gų, situacijų.
"Aitvarą" į Detroitą pasikvietė
Detroito Lietuvių N a m ų draugi
ja, SLA 352 kuopa ir šauliai Ne
paisant, kad spektaklis įvyko Ver
bų sekmadienį ir daugelio ven
giamuose, užmirštuose Lietuvių
namuose, publikos susirinko apie
jo žmonai JULIJAI, dukroms DANUTEI ir LAIMU
pusantro šimto. Kad publika bu
TEI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą
vo spektakliu patenkinta, jautė Elzbieta Paurazier^, BaJfo 78 skyr. steigėja ir direktorė, nuotraukos vi
Bronė, Vytas, Vilija ir Lina Bildusai
me iš karštų plojimų ne tik po duryje, tarpe \\gų metų Balfo skyriaus darbuotojų. Ji mirė 1979 m. t»i.
kiekvieno veiksmo bei vaidinimo 8 d. verbų sekrr.ad. Prie jos sėdi VI. Staškus ir R. Ražauskienė Stovi
Ktementina ir Antanas šlikai
pabaigoj, bet keletą kartų ir vai iš k. K. Sragauskas. K. Ražausfcas ir C. Sadeika.
i,
dinimo metu.
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Mažeikai Evans

DIONYZAS STASIUKONIS
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A. f A. ONA SWAZES

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
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IŠ ARTI IR TOLI

x Etninė k u l t ū r a švietime ir
apibūdino dr. Gudjurgio asmenį,
valstybės gyvenime buvo svars
i. A. VALSTYBĖSE
nusviesdamas j o išmokslinimą,
toma specialioje konferencijoje
—
"New
York
H
m
e
s
"
dien
atliktą darbą Kanadoje bei j o
balandžio 8 ir 9 d. Bismarko
raštis balandžio 2 d. laidoje įsi mėgstamus darbus pasitraukus
viešbuty, Chicagoje. Konferen
dėjo recenziją apie Carnegie sa į pensiją dėl sveikatos sutriki
ciją sušaukė Illinois etninio švie
lėje įvykusį pianisto
Vytauto mo.
timo organizacija, UI. švietimo
Smetonos
koncertą.
Bene
svar
— Kanados — Sov. Sąjungos
taryba, Dvikalbio švietimo cent
biausia
yra
pačios
recenzijos
draugystės organizacijos kon
ras, Pliuralizmo institutas. Kon
X Kun. Juozas
Augimas
išspausdinimas, kas jau reiškia ferencija įvyko Toronte kovo
ferencijoje iš lietuvių dalyvavo LB Brighton Parko, Chicagoje, apyl. metinio susirinkimo, įvykusio kovo 30 d., dalyviai.
MIC, Šv. Gabrieliaus par klebo
nebe eilinį pripažinimą.
28-30 d. Šią konferenciją pike
T. Bernotas, J. Kavaliūnas, V.
Nootr. P. Malėtos
nas Milwaukee, Wis., ir vienuo
Musonytė, kun. J. Prunskis, J .
— Vyriausias Lietuvos Išlais tavo būrys kanadiečių, protes
lyno vyresnysis, kun. Edvardas
Ratas.
vinimo komitetas numato šauk tuodami prieš tokią "draugys
Witshkoski, MIC, Brookville,
t i konferenciją birželio 2 1 d. tę", kuri pavergia t a u t a s bei
Md., vienuolyno vyresnysis, ir
x Cicilija ir Antanas Maka
Kultūros Židinyje, Brooklyn, N. valstybes, kaip Ukraina, Lietu
kun.
Benjaminas
Uždavinys, rai y r a iš Hot Springs, ArkanY. Svarbiausias tikslas — pa va, Estija, Latvija, Armėnija,
MIC, Worcesterio, Mass., Šv. so, atvykę į Chicagą, lanko
GERAI
PASISEKĘS
rio
16
minėjimas
pasisekė
geriau,
rų apygardos sekr. Danguolė Va- sitarti būsiančios Madrido kon Gruzija ir 1.1 Piketininkų eilėse
Kazimiero par. asistentas, daly lanko draugus ir pažįstamus.
ne kaip bet kada praeityje.
SUSIRINKIMAS
lentinaitė, pasveikino apygardos ferencijos klausimais. Diploma buvo ir lietuvių. Apie šią de
vaudami marijonų suvažiavime, Užsuko į "Draugą" ir t a proga
Visuomeniniams bei politi valdybos vardu ir pasidžiaugė tinė tarnyba tam y r a pritarusi. monstraciją r a š ė didžioji spau
specialiai aplankė "Draugą", ap nusipirko knygų. Makarai anks
da, rodė televizija
LB Brighton Parko apylinkės niams reikalams sudaryta komi- gausiu susirinkimu, dėkojo už pa
— Povilo Balčo su Sharon
žiūrėdami naują spaudos tech čiau gyveno Chicagoje ir y r a
zija
kuri
be
kitko
palaikys
ryšį
ramą Apygardos valdybai. Kvietė H a r t e r jungtuvės b u s balandžio
5
visuotinas susirinkimas įvyko ko
niką ir įsigydami išpardavimo pasižymėję L B veikloje.
AUSTRALIJOJE
ir
skatins
savo
rajone
kongreso
dalyvauti
ir paremti Lietuvių die
metu naujų leidinių.
x A.LJLK. Moterų sąjungos vo 30 d. Šaulių namuose. Susi atstovus remti mūsų Diplomati nas, kurios įvyks birželio 28 ir 29 19 d. Chicagoje. P . Balčas yra
— Pavergtų tautų demonst
baigęs Illinois universitetą ba
X Marija Milvydienė buvo iš į 46 kuopos susirinkimas įvyksta rinkimo pradžioje susikaupimo nės tarnybos tęstinumo įstatymo
dienomis.
kalauro laipsniu iš mokrobiolo- raciją Sydnėjaus miesto centre
Šveicarijos, kur ji gyvena, į j Atvelykio sekmadienį, balandžio minute buvo pagerbti 12 amžiny pravedimą kongrese. Komisijoj su
Buvo perinkti 3 ir 2 nauji val gijos, išlaikęs Illinois valstybi suruošė vietos pabaltiečiai ir ki
bėn
iškeliavusių
apylinkės
narių.
JAV-bes atvykusi ir lankėsi ke-į 13 d., 2:30 vai. p. p. p a s buvutiko būti
prelatas
Damasus dybos nariai. Kiti 4 dar tęsia li nius egzaminus ir y r a registruo tų pavergtų tautų žmonės. D a 
liose lietuvių koloniijose. Ilgesnį; s į ą kuopos pirmininkę
Eleną Pr. metų susirinkimo protokolą A. Mozeris, Stanley Balzekas, Jr.,
kusią 1 metų kadenciją. Be to, t a s biologas. Dirba maisto ga lyvavo daugiau kaip 300, vado
laiką svečiavosi pas savo gimi į Gerčius, 11121 So. Cottonwood perskaitė sekr. B. Lungys. Apy Salomėja Daulienė, Emilija Sakaišrinkta 11 atstovų į apygardos j minimo priežiūros kompanijoje. vavo lietuvis A. Kramilius. P a 
nes Floridoje. Būdama Chicago Dr., Palos Hills, 111. Bus Velykų linkės pirm. Šlajus padarė meti dolskienė ir Pranas Nedas.
suvažiavimą balandžio 27 d. Jau Į vestuves ruošiasi vykti j o tė sisakyta už pavergtų tautų lais
je, susitiko su savo artimais gi stalas, margučių dažymas ir nės veiklos apžvalgą. Paminėjo,
kad
vienas
iš
sėkmingai
atliktų
Valdyba birželio 1 d. Vyčių so nimo c. Revizijos komisijon iš vai, gyveną Cerritos, Calif., vę. Kalbėtojų tarpe buvo ir a u s t
minaičiais ir bičiuliais. Išreiškė varžybos. 46-tai kuopai pirmi
rinkti V. Šilas, J. Mežinskas ir M. broliai ir draugai iš Californijos, ralų parlamentarų. Demonstra
pasitenkinimą 'Draugu", kuris ninkauja J e a n Pargauskienė. Vi darbų buvo pakvietimas LB Vi dely ir salėj ruošia linksmą ge Maksvytis.
suomeninių reikalų tarybos pirm. gužinę, o lapkričio 15 d. Šaulių
taip pat ja močiutė Balčienė iš cijas nufilmavo visos keturios
ją daugelį metų lanko ALIAS į sos narės kviečiamos dalyvauti.
Aušros Mačiulaitytės-Zerr, kuri namuose tradicinį rudens balių.
Valdyba ir visi susirinkusieji Bostono. Kita močiutė Vepš- vietos televizijos stotys.
Moterų pagelbinio vieneto dėka.
Jauni aktoriai Daiva Marx
atvykusi iš Philadelpijos Jaunimo
Apylinkės finansinę apžvalgą yra dėkingi Vista organizacijos Į tienė gyvena Chicagoje
ir
— Adelaidės bendruomeniniu
Šiandien išskrenda į New Yor- j kelytė ir Juozas
Kapačinskas
c. kavinėj padarė reikšmingą pra padarė S. Jokūbaitis, neseniai dėl atstovei Irenai Regienei, kuri pa sveiksta po sunkios operacijos, kai kovo 23 d. Lietuvių namuo
ką, o iš ten grįš atgal į Šveica skaitys ištraukas iš Maironio ir
nešimą apie visų veiksnių atlie laikino poilsio pasitraukęs iš val kviesta sutiko atvykti į susirinki bet žada savo anūko vestuvėse se sušaukė sėkmingą susirinki
rijąSruogos dramų Vytauto Didėio- kamus darbus Lietuvos laisvinimo
dybos ir iki metinio susirinkimo mą ir čia padarė platų praneši dalyvauti Povilo brolis Anta mą. Pirmininkavo K. Pocius.
X Elena Bradūnaitė, dirbanti jo minėjime balandžio 27 d., 3
darbu eigoje. Apylinkės lietuviai tvarkęs apylinkės piniginę atskai mą socialiniais reikalais ir po su nas Balčas susižiedavo su Lai Naujon apylinkės valdybon iš
Washingtone, D. C , Kongreso vai. p. p. Jaunimo centre. Daly
savo veikla dalyvavo centrinių tomybę. Ižd. Vitalis Utara skati sirinkimo teikė įvairius patari ma Prasauskaite. J o vestuvės rinkti: č. Zamoiskis, A. Mikebibliotekos etninių kultūrų sky vaus ir Eug. Būtėnas.
organizacijų ruoštuose renginiuo no susirinkusius įsigyti V I T Š mus bei atsakymus į paklausi numatytos šių metų gruodžio liūnas, V. Vosylius, A. Skiperis
riuje, kaip etninių mokslų spe
x LB Gage P a r k o apylinkes se bei eisenose. LB IX Tarybos
šventės dovanų paskirstymo bilie mus.
mėnesį Šv. Kazimiero par. baž ir B. Mockūnienė.
cialistė, balandžio 18 d. atvyks lietuvių metinis susirinkimas
rinkimuose tvarkingai dalyvavo tėlių knygutes.
nyčioje Los Angeles, Calif. Jis
Susirinkimas
buvo
tvarkingas,
— A. a. Vytautas Palskys
į Chicagą ir kalbės Jaunamo cen šaukiamas šį sekmadienį, balan
daugiau kaip 70 procentų apy
turi
fotografo profesiją ir yra mirė kovo 20 d. Adelaidėje.
Revizijos
protokolą
perskaitė
gausus ir baigtas Lietuvos him
tro rengiamoje kultūrinėje va džio 13 d. 11 vaL ryto J a u n i m o
linkės lietuvių. Suruošė rudens V. Šilas, pažymėdamas, kad at nu. Po susirinkimo huvo tęsiami to studijos Nonvack, Calif.,
karonėje. kurioje
supažindins I c e n t r e , Galerijos k a m b a r y j e . { j ^ T į J ^ d a v ė d a u _ i a u t ū k s skaitomybė vesta tvarkingai. Vi pašnekesiai prie kavutės ir už dalininkas.
VOKIETIJOJE
su Antano ir Anastazijos Tarno- D i e n o t v a r k ė j e : valdybos prane-• į į į
£ « * ^ £ * * £ %
sus pranešimus susirinkimas pri kandžių. Ačiū Šaulių rinktinės va
— Miunchene ir j o apylin
^ c i ų naujausia knyga, kleista girnai, narių p n n n k i m a s , pasi- j k u r i o g u
^ 2 2 * * * * *
ėmė be pataisų su plojamu už- dovybei, leidusiai naudotis sale
kėse gyvena apie 200 tautiečių,
KANADOJE
Kanados valdžios lėšomis. Taip. tarimai bendrais reikalais. Visi i
^
Iietuvi£s £ £ ~
gyrimu.
ir kt. susirinkimui reikalingais
kurių 52 y r a LB nariai. D a u g
pat bus parodytos Kanadoje: su apylinkėje gyvenantieji lietuviai; d o s
^
_
u
§
Vasa
— A. a, dr. Povilas Gudjurgis,
Į susirinkimą atvyko V. Vaka- reikalingais reikmenimis, ir ačiū
jaunimo, susibūrusio į Ratuką.
suktas filmas Spint of an Am-1 kvi^iami
d«1wauti
susirinkime.!
kviečiami dalyvauti susirinkime.
toms valdybos ir ne valdybos po ilgametis Edmontono lietuvių Daugumas kalba
lietuviškai.
ber P a s f ' i r
lietuviškas "Sap
x Margučių ritinėjimo popiex Dr. Alfredas ir Giedrė Šau-, x Lemonto Maironio lituanis nioms, paruošusioms svečių pa kolonijos
gyventojas,
mirė
Veikla gyva. Minėjimus ir kito
nas žydinčiame sode". Visi kvie
tė vaikams įvyks sekmadienį, b a I l i a i S n o r e h a m ? N_ Y . , prie pre-1 tinės mokyklos metinis tėvų su. vaišinimą.
kovo 6 d., sulaukęs 63 me
kius renginius ruošia ne tik L B
čiami dalyvauti.
landžio 13 d., 2:30 vai. p . p. Švč.; n u m e r a t o s m o k e s č i o pridėjo 12 sirinkimas įvyks balandžio 19
Kovo 3 1 d . valdyba pirmam po t u s amžiaus. Paliko žmoną Ma apylinkė, bet taip p a t Moterų
d. 9 vai. ryto mokyklos patal sėdy pasiskirstė pareigomis: pirm. riją, sūnų Povilą, tris dukteris,
x Ateitininku Sendraugių s u - | M M - G i m i r n o * * " * * ! X ? I d o l e r i U auką. Labai ačiū.
sale e
a
*
* , ™ planuotas
. o ™ — Sšį; ~sekma
o — !I salėie.
^ R Kaanskienė) st.
p ^ pose. Šiame susirinkime įvyks J. Šlajus, ižd. V. Utara, finansų brolį ir seserį Lietuvoje. Palai klubas ir "Ratukas". Sureng
sirinkinias,
J - Rengėjai
Rengėjai - Pr. Dielmm-1
t a Lietuvių savaitė kitataučiam
dieni, balandžio 13 d., dėl susi-1 ^ a i č i o
i r e s n i ų j ų ateitininkų
burg, Fla., prie prenumeratos ateinančių mokslo metų regist sekr. St. Juškus (naujas), sekr. dotas kovo 10 d. iš šv. Jono su paskaitomis, dailės paroda,
KU0 a
dėjusių aplinkybių atidedamas!
P racija ir bus pranešimai apie VI. Palubeckas (naujas), protok. Evangelisto šventovės Šv. Kry filmais, taut. šokiais i r dainom
vėlesniam laikui.
* Kultūrines vakarones me- mokesčio pridėjo 10 dol. auką. mokinių dalyvavimą šokių šven
Velionis buvo
sekr. B. Lungys, vicepirm. soc. žiaus kapuose.
bei liet. valgiais. Veikia vaikų
tu Jaunimo centro kavinėje sį Ačiū.
stipraus
intelekto
bei nenuilsta
tėje Po susirinkimo bus kavutė reik. S. Daulienė, valdybos na
X
Dzūkų
draugijos
susirinki
darželis, stengiamasi suorgani
x Lietuvių Operos šių metų j penktadienį bus J. Blekaičio poe
mos
energijos
žmogus.
"Edir
vaišės.
riai
specialiems
reikalams
Ona
zuoti lituanistinę mokyklą. I š
sceninių veikalų pastatymui į z įj 0 s knygos sutiktuvės. Kalbės mas įvyks balandžio 13 d. 12
monton Journal" dienraštis ko
X Pranas Sliimkus, Scran- Naureckienė ir P. Peleckas.
Bavarijos krašto vyriausybes
pagalbą vėl atėjo šie kasmeti dr. R. Šilbajoris. A t v y k s t a ir vai. Jaunimo centro 203 kamb.
vo 15 d. straipsnyje trumpai
ton,
P
a
,
atsiuntė
auką.
Dėko
Visi
Dzūkų
draugijos
nariai
ir
gaunama apie 1,000 DM p a r a 
niai mecenatai: Irena Ir Anta pats autorius.
jame.
norintieji
į
ją
įstoti
kviečiami
mos
per metus.
nas Makauskai, turį savo baldų
X Dr. H. Solys, Toledo, Ohio, į atsilankyti
X Juozas Zalensas, Saginaw,
— Stuttgarto apylinkės pirm.
dirbtuvę, su 320 dol., Aleksan
atnaujindamas
prenumeratą,
a
t
Mich.,
aukojo
7
doL
Dėkui.
yra Eug. Lucienė. Apylinkėje
dra Buivydienė, Neringos resto
x Carminos Buranos ir Pa
X Aukų atsiuntė: 3 dol. —
gyvena apie 200 lietuvių, kurių
rano savininkė, su 300 dol., siuntė ir 12 dolerių auką. Malo jacų operos spektakliai, kurie
Albertas
Matulė;
po
2
dol.
—
59
priklauso LB. Solidarumo
Irena ir Jonas Levickai su 200 niai dėkojame.
bus balandžio 19, 20 ir 26 dieno
A.
J.
Aleksis,
J
o
n
a
s
Masiliūnas.
įnašus
moka 48. Veikia litua
dol., ir A. Gylienė, Lee's restox Lietuviškų knygų atpigini- mis, j a u čia pat. Bilietų yra ir
Ačiū.
nistinė
mokyklėlė. I š Badenrano
savininkė
iš tolimojo | l n u "Drauge" pasinaudodami. jie gaunami Vaznelių prekyboje,
Wuertembergo krašto kasmet
Olympia miesto. Washingtono Į ^ didesnę sumą jų užsisakė: 2501 W. 71st St.. 471-1424. Ten
X Juozas Puodžiūnas, Water
gaunama apie 1,500 DM para
valstijoje, su 200 dol. auka. Lie- j A . Bliuius iš Cicero, Juozas taip p a t gaunamas ir Carminos būry, Conn., parėmė mūsų spau
mos. Jaučiamas trūkumas lie
tuvių Opera jiems reiškia nuo-1 Malskis ir V. Miceika iš Kana Buranos vertimas.
Krautuvė dos darbus 12 dolerių auka. La
tuviškam
darbui dirbti asmenų.
širdžiausią padėką už taip labai dos, V. Ruseckas iš S u n City, atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 bai ačiū.
S. Jokūbaitis skaito pranešimą LB Brighton Parko, Chicagoje, susi
reikalingą paramą, (pr.)
rinkime kovo 30 d. Sėdi: pirm. J. Šlajus, I. Regienė, B. Lungys,
Povilas Karosas iš New Britain, vai. vak., o ketvirtadieniais iki
x Kostas Staponkus, St. Pe- D. Valentinaitė.
Nuotr. P. Malėtos
E.
Kazlauskas
iš
Decatur.
Užsi
8
vai.
vak.
Kviečiame
visus
ir
X Lituanicos skautų tuntas
tersburg. Floridoje, prie prenu
knygos
išsiųstos iš visur atvykti ir dalyvauti
Advokatu JONAS filBAITIS
ruošia jaunimo šokius penktad., sakiusiems
meratos mokesčio pridėjo 10 do
paštu.
Lietuvių
Operos
statomų
labai
balandžio mėn. 11 dieną. Kvie
lerių auką. Dėkojame.
6247 So. Kedrie Avenoe
įdomių
veikalų spektakliuose
čiami visų tuntų skautai ir
x Stasys Lūšys, Braintree,
X Aušros Vartų T u n t o 30M . — 776-8706
Marijos mokyklos salėje, (pr.)
skautės. Taip pat kviečiamasI ties metų sukaktuvinis v a k a r a s
Mass., atsiuntė sveikinimus ir
Chicago, Ulinois 60629
visas kitas lietuviškas jaunimas į įvyks bal. 12 d., 7 vai. vak. J a u X Ateitininkų namams prie 10 dolerių auką. Ačiū.
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
PIRMAS LAIVAS
22 MCEN. LIGONINĖJE
ir jų draugai, draugės. Durys n imo centro didžiojoje salėje. Lemonto ieškomas prievaizdas,
x Bernadeta Graužinienė, ČČ"
šeStad. 9 vai. iki 1 vai. d.
atsidarys 7:00 v. v. Pirmas or- Programą atliks "Spindulio" š o - t kuris
_ .___
^
^ Patalpos
Pirmasis
užjūrio
laivas
į
Chi
r._ _
ten gyventų.
ir kagiškė, maloniu laiškeliu padė
Nuo savo per ankstyvo gimi
' »
^ ^
k e s t r a s — 7:30 v. v. Bus 2 or- 'Kįu grupės teatras. G r o s V. B a - | atlyginimas pagal susitarimą, kojo už jai atsiųstus Šv. Tėvo mo 22 mėnesius išbuvęs Dlinois cagos uostą atplaukė balandžio - g
kestrai, gros 'modernišką' muzi- ieškos -orkestras. Dėl rezervaci- j Dėl informacijų skambinti va- paveiksliukus su jo pasakytų žo
universiteto liogninėje Johnny 8 d. "Lindo" didžiaisiais ežerais tiniiiiniiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiimimiiintm
ką. Dėl informacijų kreipkitės j u skambinti 458-5181. (pr.)
džių
lietuvių
kalba
įrašais
ir
at
karais tei. (312) 434-2243. (sk.)
Todd grįžo namo. Jis
turėjo plaukiąs D. Britanijos laivas.
Advokatas
pas Donatą Ramanauską 434-1
siuntė 10 dolerių auką. Labai sunkumų alsuoti, reikėjo pra- Atvežė degtinės, elektrinių reikx
8428 ar Vitą Plioplį 776-1938.!
Uetnviu Opera praneša,
GINTARAS P. 6EKNAS
i ačiū.
piovus gerklę įstatyti vamzdelį j ™enų, kanalizacijos įtaisų. Išsi
/ x j kad visi tie, kurie turite uzsisaa
O
4
H
X Raimundas Korzonas, čika alsavimui. Gydymo išlaidoms' wveš
Darbo
vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. T.
maisto,
ir *keliams
* ™
*~ įrankių **
'"
Įkę Operos spektaklių bilietus.
įgiškis, žinomas mūsų skautų ir dienraščio "Chicago Sun-Times'* tiesti mašinų. Pereitą sezoną Seitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
X lietuvių Moterų Federaci-i bet dar neatsiėmėte iš Vaznelių
sporto organizacijų
darbuoto skaitytojai suaukojo 23,414 dol. per Chicagos uostą buvo lai
ir pagal susitarimą.
jos Chicagos klubo ruošiamas j krautuvės, prašomi iki bal. 14
jas, atnaujindamas prenumera Grįžtančiu namo labai džiaugėsi vais pervežta 2.8 mū. t. prekių. Tel. 776-5162 arbm 776-5168
pasisvečiavimas prie Velykų sta-: d. — pirmadienio v a k a r o , kai
tą, atsiuntė 10 dolerių auką. motina, 30 m., ir sesutė, 8 m.
2649 W. 63 Street
lo įvyks š. m. balandžio 13 d.,'krautuvė atidaryta iki 8 vai.
UŽSALDYTOS KAINOS
Ačiū.
Chicago,
m. 60629
sekmadienį, 1 vai. p. p. Lietuvių; v a k., juos atsiimti. Neatsiimti
UŽDARĖ KONSULATĄ
x
Stasys
Bužinskas,
čikagišWalgreeno bendrovė paskelbė, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimuiuiiiimiiimiinn
Tautiniuose namuose (punktua- Į bilietai sekančią dieną bus p a r kis.
aukojo
10
dolerių.
Dėkoja
Siai). Svečiai kviečiami pasigė- j duoti kitiems, (pr.)
Irano konsulatas Chicagoje kad nuo trečiadienio 109£ nu
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmimiiimmnimiiiit
me.
r ė t i tradiciniu Velykų stalu ir
uždarytas. Buvo Standard Oil mušamos kainos kai kurių pre
X Pasikalbėjimas su P. Lu rūmų 79-me aukšte. Konsulato kių, o recept. kainos užšaldomos
pavalgyti
šventiškus pietus:
x NAMAMS PIRKTI PAbinu.
Balandžio 5 d. NBC buvo tarnautojai su šeimomis turėjo — nebus keliamos. Tai padary
kaina suaugusiems $7.00, vai SKOLOS duodamoa mažais mė
transliuota sportinė laida Olim- išvykti antradienį. Gali pasilik ta gavus raginimą iš Baltųjų
k a m s $3.50. Stalus rezervuoti nesiniais įmokėjimais ir priei
pic Diary. Janae, t a r p kitų da ti tik tarnautojai, neturėję di rūmų.
p r a š o m a skambinant telefonais: namais nuošimčiais.
I dali paruošė
lykų,
buvo kalbama apie 1936 m. plomatinio statuso.
PETRAS JURGĖLA
267-2558 arba 925-6193. (pr.) Mutual Federal Savings, 2212
olimpiadą Berlyne. Su tuo metu
PAGROBĖ ANT LAIPTŲ
II dali redagavo
X Gydytojui gera proga per We*t Cermak Road — Telef.
olimpiados dalyMu lietuviu Pra
MIRĖ BURKE
PAULIUS JURKUS
VI
7-7747
(ak.)
imti ofisą Santa Monikoje, Ca2uvų pardavimo firmos kon
nu Lubinu buvo perduotas pa
x Jei SKILANDMU t a u tik
lifornia. Partneris išeina pensi
Edmund
Burke,
Olympia trolierius Fr. Fuji, 60 m., prie Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
sikalbėjimas. Iliustracinę me
ciškonų spaustuvė. Didelio Formato,
jon. Kalifornijos "license" rei reik, tuoj pas Petrą ir užeik'
džiagą šiai televizijos laidai pa Fields priemiesčio prezidentas ir 735 W. Lake, Chicagoje, ėjo į 300 pus!., kieti viršeliai. Kaina su per
kalingas. Pigi nuoma. Ligoni — INTERNATIONAL M E A T
rūpino kinematografijos tyri inžinierių firmos savininkas, mi pakeltą traukinį, nešdamasis vo siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar
MARKET.
Medžioklinės
dešre
nės privilegija. Rašyti: Dr. A.
nėtojas Raimundas Lapas. Pla rė balandžio 7 d., sulaukęs 51 m. ką su 90,000 dol. pinigų ir če prideda 54 et. valstijos mokesčio.
Paufienius, 3231 Pioo Blvd., lės, kumpiai, aviena, veršiena.
kių norėdamas padėti į banką.
čiau apie Lubiną ir jo pasikal
10,000 DOL. PABAUDOS
Užsakymus siųsti:
S a n t a Monica, CaJif ornia 90405.1 dešros ir t. t. Užsakymus siunAnt
laiptų vyras pagrobė iš jo
bėjimas bus duodama šį ket
TeL 213 — 826-3090. Taip pat • čiame paštu bet kur Amerikoje,
Chicagos brokeris A. Wino- voką ir nubėgęs prie automobi DRAUGAS, 4545 W. 6»rd S t .
virtadienį, balandžio 10 d., 7:05
reikalinga
lietuvaitė
Medical i2913 West 63rd S t , Chicago, II
Chicago, I L 60629
grad
u ž sukčiavimus mokesčių lio, kur laukė kitas vyras, nu
v. v. per Muzikinį kaleidoskopą,
Aaristant, su patyrimu, (sk.)
60629. Tel. (312) 436-4337. (ak.)
važiavo.
ir
k
t
srityse
nubaustas
10
m.
1450 AM banga.
Pranas Lubinas 1939 m. Kaune
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