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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) j Vilniaus KGB tardymui buvo 

Molėtai. 1982 m. vasario 17 iškviesta Genė Šakahenė. 
d. Molėtų klebonijoje vėl ap- Čekistą Kalakauską domino, 
siiankė kažkoks tipelis iš Vii 
niaus. Jis reiškė pasipikti 
rrimą, kad prie bažnyčios 
renkami parašai, nes tai esąs 
žmonių kiršinimas. Šitam tipe
liui kėlė susirūpinimą, kad 
jauni kunigai nesišalina nuo 
kun. Alfonso Svarinsko, o tai 
„skaldo" kunigų vienybę. 
Nepatiko jam ir tai, kad kun. 
J o n a s Zubrus nesėdi nuoša
lioje Vytautąvoje, bet kažkur 
važinėja. 

'agi. 1981 m. gruodžio 28 
d. mirė Tauragės gydytojas 
Mečislovas Laužeckas, visą 
gyvenimą drąsiai išpažinęs 
savo tikėjimą. Gydytojas per 
visą gyvenimą sekmadieniais 
neapleisdavo šv. Mišių ir už tai 
turėdavo darbe daug nemalo
numų. 

G y d y t o j a i i š a n k s t o 
pareiškė, jei velionis bus 
laidojamas su bažnyčia, tai jie 
neneš ią kars to . Gydytoja 
Butkienė pridūrė, jog Vykdo
mojo komiteto pareigūnas 
griežtai uždraudęs visiems 
gydytojams dalyvauti laidotu
vėse. 

Prie kapo duobės kun. Puza-
r a s pakvietė medikus tarti 
atsisveikinimo žodį, tačiau nė 
vienas gydytojas neišdrįso 
kalbėti. 

Tauragės kapinėse išaugo 
n a u j a s kapas , papuoš tas 
paprastu mediniu kryžiumi, 
kuris dar ilgai primins gerą 
gydytoją, patrijotą lietuvį ir 
pavyzdingą ka ta l iką a.a. 
Mečislovą Laužecką. 

Vilnius. 1982 sausio 26 d. 

ar tardomoji nėra telefonu 
kalbėjusi su savo vyru Vladu 
Šakaliu, gyvenančiu JAV. Be 
to, barė, kam ji pasirašinėjan
ti po įvairiais pareiškimais. 
Tardytojas leido suprasti, jei 
Šakalienė pasitaisytų ir išpil
dytų kai kuriuos saugumo 
reikalavimus, tai gal po kebų 
metų ją išleistų pas vyrą į 
JAV. 

Vištytis. 1981 m. rugsėjo 25 
d. naktį netoli Vištyčio buvo 
pastatytas kryžius. Rugsėjo 26 
d. apylinkės pirmininkas Zars-
kis su draugovininku Žukaus
ku iškasė kryžių ir, nulupę 
kančią, paslėpė krūmuose. 
Žmonės surado kryžių ir vėl jį 
pastatė. Tą pačią dieną Zars-
kis ir Kultūros namų vedėjas 
Paškauskas kryžių vėl nuver
tė. Pirmininkas Zarskis baugi
no žmones, sakydamas, jog už 
kryžiaus statymą būsią nu
bausti. 

Po kryžiaus išniekinimo 
Vištyčio parapijos kelbonas 
kun. Kazimieras Montvila 
suorganizavo bažnyčioje 
permaldavimo pamaldas už 
kryžiaus išniekinimą. 

1981 m. į Vilkaviškio raj. VK 
buvo iškviestas Pajevonio 
tarybinio ūkio traktoristas 
Petras Bertašius ir baramas už 
tai, kad lanko bažnyčią, laido
tuvėse veda rožančiaus giedo
jimą ir t.t. „Blogą pavyzdį 
rodai jaunimui", barė parei
gūnai. „Jei norite, pasiimkite 
traktorių! Kaip ėjau į bažny
čią, taip ir eisiu", atsikirto 
energingas vyras. 

(Bus daugiau) 

Mirė J. Audėnas 
N e w Yorkas . — Spalio 10 

d. New Yorke mirė Juozas 
Audėnas (ligi 1939 m. Audic
kas). Jis gimė 1898 rugsėjo 25 
Rumpiškėnų km., Pandėlio vi.. 
Rokiškio aps. 

Velionis 1920-1923 buvo 
kariuomenėje. 1925 baigė suau
gusių gimnaziją Kaune. 1931 
baigė teisių fakulteto ekono
minį skyrių Kauno VDU-te. 
Studijuodamas pradėjo visuo
meninį darbą, buvo Varpinin
kų dr. pirmininkas, studentų 
šalpos draugijos pirm. 

Kaune dirbo mokesčių 
inspektoriumi. Kauno miesto 
savivaldybės finansų sky
riaus vedėju, buvo Lietūkio 
administracijos skyriaus vedė
jas. Profesinių Sąjungų institu
to Prekybos ir kooperacijos 
skyriaus vedėjas. 

Nuo 1943 m. velionis įsitrau
kė į Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto veiklą 
(pogrindyje). Nuo 1942 Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų 
centro komiteto narys. 

J. Audėnas nuo 1951 m. buvo 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys ir to komiteto leidžia
mo žurnalo Lietuva redak
cinės kolegijos pirmininkas. 
Bendradarbiavo Lietuvos 
Ūkininke, Jaunime. Talkoje, 
Kultūroje, Varpe, Tautos Ūky
je, Savivaldybėje, Ekonomiko
je, Tėviškės Garse, Lietuvių 
Žodyje, Lietuvių Kelyje, 
Naujienose. Lietuvių Dienose, 
Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Sėjoje ir Drauge. 

Išeivijoje J. Audėnas uoliai 
veikė valstiečių liaudininkų 
sąjungoje, buvo ilgametis cent
ro valdybos narys, o 1951-56 — 

sąjungos pirmininkas. Vlike 
buvo ilgametis vykdomosios 
tarybos vicepirmininkas, o 
pirm. Trimakui mirus, kurį 
laiką ėjo pirmininko pareigas. 
J. Audėnas buvo Lietuvių 
t r e m t i n i ų b e n d r u o m e n ė s 
vicepirmininku ir PLB seimo 
nariu. Daug dirbo Pavergtųjų 
Europos Tautų seime. Daug 
metų buvo BALFo direk
torium ir vicepirmininku. 

Lietuvoje J. Audėnas buvo 
gen. J. Černiaus 1939 balan
džio 27 d. sudaryto ministerių 
kabineto narys ir dalyvavo 
paskutinėje (iki bolševikų 
okupacijos) A. Merkio vyriau
sybėje. 

Su Juozo Audėno mirtimi 
Lietuva neteko užsigrūdinusio 
kovotojo dėl Tėvynės laisvės. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Mirė prel. J. Karalius 

A.a. prelatas Juozas 
narys. 

Karalius Lietuvių Žurnalistų Sąjungos garbės 

Lenkų „Solidarumas 
eina į nogrindį« 

M 

A.a. Juozas Audėnas ilgametis 
VLIKo Vykdomosios Tarybos na
rys. 

V a r š u v a . — Penktadienį 
Lenkijos seimas priėmė įstaty
mą, kuris panaikina visas 
darbininkų profesines sąjun
gas, jų tarpe „Solidarumą", 
kuris buvo vienintelė nepri
klausoma komunistinio bloko 
darbininkų unija. „Solidaru
mas" įsisteigė 1980 mgpiūčio 
mėn., o tų pačių metų spalio 24 
Lenkijos valdžia jį patvirtino. 
1981 gegužės 12 lenkų vyriau
sybė legalizavo ir „Kaimo Soli
darumą'4. Dabar visos profe
s i n ė s s ą j u n g o s b u v o 
panaikintos. 

Lenkijos seimas šį klausimą 
svarstė septynias valandas, 
nors ne tik Lenkijoje, bet ir 
užsienyje buvo žinoma, kad 
unijos bus uždarytos. Iš 460 
seimo narių tik 10 balsavo 
prieš ir 9 susilaikė. 

Seime įstatymą pasiūlė prof. 
Wladysiąw Berutovvicz, teisi
ninkas ir Aukščiausiojo teis
mo pirmininkas. Jis, kalbė
damas apie naują darbininkų 
uniją, kuri steigiama „Soli
darumo" vieton, įrodinėjo, kad 
nauja organizacija išpildys 
vyriausybės susitarimą su 
da rb in inka i s , pas i rašy tą 
Gdanske 1980 rugpiūčio mėn. 
Naują uniją pripažins ir 
Tarptautinė Darbo Organi
zacija Ženevoje. Nauja unija 
bus nepriklausoma ir turės tei
sę streikuoti. 

Stebėtojai nurodo, kad nau
jas darbininkų unijų įstaty
mas tampriai suriša uniją su 
valdančia komunistų partija. 
Streikų skelbimas labai suvar
žytas, n u s t a t y t a s streiko 
skelbimo ir streikavimo termi
nas , numaty tos derybos, 
trečiųjų teismai. Parlamentas 
bet kada gali paskelbti, kad 
streikas — nelegalus ir gali jį 
uždrausti. Komunistų ir unijų 
ryšiai vadinami „partnerys
te". Unijos pripažįsta „vado
vaujantį partijos vaidmenį". 
Stebėtojų manymu, naujos 
Lenkijos unijos bus panašios 
į seniai veikiančias sovietų 
profesines sąjungas, kurios 
yra absoliučioje komunistų 
partijos kontrolėje. 

Šeštadienį Lenkijos karinės 
vyriausybės galva Jaruzelskis 
gynė nutarimą uždaryti „Soli
darumą" ir žadėjo greit paleis
ti iš kalėjimų internuotus uni
jos vadus bei atšaukti karinį 
stovį. 

Prezidentas Reaganas greit 
atsiliepė į Lenkijos darbinin
kų ..Solidarumo" uždarymą, 
paskelbdamas naujas sankci
jas. Amerikos vyriausybė 
a t šaukė Lenkijai skirtą 
„favoritinės valstybės statu
są, kuris leido Lenkijai ekspor
tuoti prekes į Ameriką mažes
niais muitais. Šalia kumpių, 
uogienių ir grybų Lenkija 
parduodavo Amerikoje ne
mažai tekstilės gaminių. Iš 
komunistinio bloko šalių viena 
Lenkija turėjo pastovų privile
gijas teikiantį statusą. Rumu
nija ir Vengrija irgi naudojasi 
muitų privilegijomis, tačiau jos 
kasmet iš naujo peržiūrimos. 
Dabar Lenkijos prekyba su 
Amerika pasunkės ir sumažės 
kietosios valiutos pajamos. 

Bavarija išmetė 
liberalų atstovus 

Muenchenas . — Vakarų 
Vokietijoje laisvųjų demokra
tų partija gavo naują smūgį 
Bavarijos rinkimuose, kur 
partijos atstovai gavo tik 3.4 
nuoš. balsų. Tuo pačiu provin
cijos seimelyje laisvieji 
demokratai prarado 10 vietų. 
Praėjusį mėnesį laisvuosius 
demokratus iš seimo išmetė 
Heseno balsuotojai. 

Bavarijoje daugiausia sei
mo vietų laimėjo krikščionių 
partija, padidinusi savo atsto
vų skaičių keturiais. Daugiau 
balsų gavo ir socialdemokratų 
atstovai. 

— Italijos premjeras Spa-
dolmi parašė laiškus preziden
tui Reaganui ir Prancūzijos 
prezidentui Mitterandui. ragin
damas žymiai padidinti 
tarptautinę kariuomenę Liba-

— Spalio 8 Švedijoje forma-
kai pasikeitė vyriausybė. 
Naujasis premjeras, social
demokratas Olof P a l m e 
paskelbė, kad švedų krona 
nuvertinama 16 nuoš. 

— Lenkijos kariuomenės 
teismas nuteisė Nepriklau
somos Lenkijos konfedera
cijos vadus. Moczulski gavo 7 
metus kalėjimo, o Stanski ir 
Szeremietiejv — po 5 metus. 

— Iranas, ir I rakas abu skel
bia apie didelius laimėjimus 
fronte. Abu numušę po vieną 
priešo lėktuvą. 

— Bolivijon sugrįžo buvęs 
prezidentas, vėl išrinktas, Ši
lęs Zuazo. Jis jau 15 metų 
praleido egzilėje, nes kariuo
menės vadai vis jį pašalina iš 
valdžios. 

— Sovietų žemės ūkio minis-
teris paskelbė, kad derlius 
šiemet vėl bus blogas. Negali
ma dėl to kaltinti vien orą, 
pasakė jis. 

— Švedijos kariuomenės va
das pareiškė, kad povandeni
nis užsienio laivas prie slaptos 
Musko jūrų laivyno bazės gak 
būti jau pabėgęs. Jo ieško
jimas tęsiamas. 

— Zairėje vyko 18 Afrikos 
valstybių ir Prancūzijos prezi
dentų konferencija. Tai 
prancūzų kalbą naudojančios 
Afrikos šalys. Daug ginčų 
sukėlė prieš Maroką kovojan
čių poksario sukilėlių klausi
mas. 

— JAV Apeliacijos teismas 
nusprendė, kad buvę Irano 
įkaitai neturi teisės patiekti 
civilinių ieškinių Irano vyriau
sybei, tačiau gali nukreipti 
ieškinius JAV vyriausybei. 

— Jordano karalius paskel
bė amnestiją 736 palestinie
čiams, kurie 1970 m. dalyvavo 
sąmoksle prieš J o r d a n o 
vyriausybę. Iki šiol jie slaps
tėsi užsieniuose, dabar galės 
grįžti į Jordaną. 

— Saudi Arabija ištrėmė 69 
maldininkus iš Irano, kurie 
Mekoje ir Medinoje bandė 
demonstruoti, skleisti savo 
islamo revokucijos idėjas. 
Iranas kaltina Saudi Arabijos 
policiją piligrimų sumušimu. 
Saudi Arabija aiškinasi, kad 
policija tik gynė iraniečius nuo 
minios keršto. 

— Amerikos moterų organi
zacija NOW (National Orga-
nization for Women) išsirinko 
pirmininkę Judy Goldsmith ir 
VVisconsino. Ji ragino moteris 
nebalsuoti rinkimuose už tuos 
politikus, kurie nerėmė moterų 
lygių teisių įstatymo projekto. 

— Krūmų gaisrai Kalifor
nijoje padarė daug nuostolių 
trijose apskrityse. Sudeginti 
206 pastatai. 

— Vietnamas išleido dar 25 
vaikus, kurių tėvai — buvę 
Vietname amerikiečiai kariai. 
Daugelis vaikų važiuos į 
prieglaudas, nes nepavyko 
surasti jų tėvų. 

— Egipte paminėtos meti
nės nuo prez. Sadato mirties. 
Prezidentas Mubarak ta proga 
aplankė Sadato našlę Jiban 
Sadat. 
.-Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos spauda piktai smerkia 
naujas prezidento Reagano 
sankci jas . Lenkų va ldž ia 
skelbia, kad Amerika kišasi į 
Lenkijos vidaus reikalus ir 
laiko Lenkiją „bananų respub
lika", bando jai diktuoti. 

— Izraelio Falk institutas 
paskelbė, kad nuo 1948 m. iš 
Izraelio emigravo 340,000 
žydų. Kiekvienam 1,000 žydų. 
kurie atvažiuoja į Izraelį. 225 
žydai — išvažiuoja. 

Spalio 8 d. vakare, kaip tą 
patį vakarą pranešė ses. M. 
Andreata, mirė a.a. prel. Juo
zas Antanas Karalius, buvęs 
ilgametis Shenandoah, Pa., 
klebonas, seselių kazimierie-
čių laikomoje prieglaudoje 
Holland, Pa. 

A.a. prel. J. Karalius buvo gi
męs 1889 m. vasario 4 d. Jese-
niaukos km., Lazdijų vis., Sei
nų apskr. 1901 m. atvyko į 
JAV ir čia dirbo įvairius dar
bus, kol galėjo pradėti moky
tis. Baigęs aukštesniąją 
mokyklą, įstojo j Sv. Karolio 
Baromeo kunigų seminariją 
Overbrooke, Pa., kurią baigęs 
1919 m. gruodžio 20 d. buvo 
įšventintas kunigu. Mokslą 
gilino Waskingtono Katalikų 
universitete, kur gavo bažny
tinių teisių bakalauro laipsnį. 

Pradėjo kunigišką darbą 
1920 m. Šv. Kazimiero par. 
Philadelphijoje, 1921 m. pabai
goje paskirtas klebonu į Coal-
dale, Pa., kur išbuvo vienerius 
metus . Pasku i pa sk i r t a s 
administratorium į Šv. Jurgio 
parapiją Shenandoah, o 1923 
m. rudenį į Šv. Pranciškaus 
par. Minersville, Pa. Nuo 1930 
m. spalio 30 d. buvo klebonas 
S h e n a n d o a h Šv. J u r g i o 
parapijoje iki senatvės ir 
pasitraukimo į pensiją. Čia 
pastatė mokyklą ir po ilgos 
kovos laimėjo Pennsylvanijos 
valstijos nepalankaus bažny
čioms įstatymo pakeitimą. 
1966 m. pakeltas prelatu. 

Velionis nuo jaunystės daly
vavo visuomeninėje veikloje. 
Jis buvo vienas 1910 m. 
Moksleivių susivienij imo 
organizatorių. Tautos fondo ir 
Lietuvos laisvės paskolos va
jaus vedėjų, Liet. Kat. fede
racijos dvasios vadas ir vykdo
mosios tarybos narys. Kunigų 
vienybės pirmininkas (nuo 

Popiežius kritikavo 
Lenkijos valdžią 

R o m a . — Popiežius Jonas 
Paukus II sekmadienio audien
cijoje karštai kritikavo Lenki
jos valdžią už „Solidarumo" 
profesinių sąjungų uždrau
dimą. Jis pabrėžė, kad jo tėvy
nėje laužomos pagrindinės 
žmogaus teisės ir ragino visą 
pasaulį melstis už Lenkiją. 

Sekmadienio audiencijoje 
dalyvavo apie 200,000 žmonių, 
jų tarpe apie 8.000 lenkų iš -rišo 
pasaulio, apie 3,000 iš Lenki
jos. Šventuoju buvo paskelb
tas lenkas pranciškonų kuni
gas Maximilian Kolbe. žuvęs 
nacių Auschvvitzo stovykloje. 
Jis pasisiūlė mirti vietoj 
tuometinio lenkų kareivio 
Franciszek Gajovvniscek, kuris 
irgi dalyvavo ceremonijose 

Lenkijoje katalikų primas 
arkivyskupas Glemp pasakė 
pamokslą prie Niepokalanovv 
vienuolyno 10,000 žmonių. 
Arkivyskupas kritikavo seimo 
nutarimą uždaryti „Solidaru
mą". Tas sprendimas atnešė 
naują tautos susikrimtimą, nes 
jis pažeidžia žmogaus garbę. 
pasakė arkivyskupas. 

Pogrindyje besislapstą „So
lidarumo" vadai: Lis. Bujak ir 
Hardek, buvę Gdansko. Varšu
vos ir Krokuvos skyrių pirmi
ninkai, paskelbė atsišaukimą, 
kuris ragina lenkus lapkričio 
10 d. išeiti į keturių valandų 
generalinį streiką. protes
tuojant prieš unijos uždary
mą. Praėjusią savaitę valdžios 
milicijai pavyko sugau t i 
ketvirtą pogrindžio vadą Fra-
syniuką. Jo vietą pogrindyje 
užėmė unijos veikėjas Piotr 
Bednorz. 

1945 m. garbės pirmininkas), 
Liet. Kultūros instituto pirm., 
Motinėlės draugijos pirm., 
Balfo organizatorius ir kitų 
organizacijų veikėjas. Lietu
vos reikalais parašė daugelį 
rezoliucijų. 

Bendradarbiavo spaudoje 
nuo 1914 m., rašydamas 
pedagoginiais ir socialiniais 
klausimais „Moksleivy", „Gar
se", „Drauge", „Darbininke" ir 
kt. Taip pat rašė amerikiečių 
spaudoje, gindamas Lietuvos 
ir ketuvių reikalus. Parašė ir 
išleido Jaunuomenės auklė
jimą, išvertė ir išleido vysk. 
Fulton Sheen Sūnų palaidūną, 
apmokėjo dr. A. Kučo Shenan
doah lietuvių parapijos isto
riją, Liet. Kat. Mokslo aka
demijos suvažiavimo darbų 
išleidimą, prisidėjo prie Arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
knygos išleidimo ir kt. Buvo 
pakeltas Liet. Kat. Mokslo aka
demijos ir Liet. Žurnalistų s-
gos garbės nariu. 

Tai buvo vienas iš šviesiau
sių lietuvių kunigų Amerikoje, 
savo plačia veikla apėmęs 
visas savo meto visuomenės ir 
kultūros sritis. Gilioje senat
vėje išsikėlė į prieglaudą, 
kurioje vietą jau buvo užsi
sakęs nuo seniau ir ten išgy
veno kelerius metus. Su a.a. 
prel. J . A. Karaliaus mirtimi 
lietuvių visuomenė Amerikoje 
netenka seniausio kunigo ir 
didelio veikėjo. 

Laidojamas Shenandoah. 
Pa., kapinėse iš Šv. Jurgio par. 
bažnyčios, kurioje dabar klebo
nu yra taip pat veiklus jo įpė
dinis prel. J. Neverauskas. 

Mirė M. Varnienė 
Chicaga . — Sekmadienį, 

spalio 10 d. Šv. Kryžiaus 
ligoninėje mirė Marija Varnie
nė, pedagogė, spaudos darbuo
toja, Montessori auklėjimo 
sistemos pradininkė Lietu
voje, dailininko Adomo Varno 
našlė. 

Marija Varnienė-Kuraitytė 
gimė 1886 m. rugpiūčio 26 
Bakaičių dvare. Girkalnio vis., 
Raseinių aps. Baigė Petro
pavlovsko gimnaziją, gineko
logijos institutą. 1906-08 studi
javo pedagogiką Ženevos 
un-te, Šveicarijoj. Petrapily 
baigė gimnastikos ir pedago
ginių žaidimų kursus, moky
tojavo Maskvoje, organizavo 
vaikų v a s a r o s aikšteles, 
atostogų metu tėvo dvare su 
seserim Stase (vėliau Miko 
Petrausko žmona) vedė slaptą 
lietuvišką mokyklą. 

Lietuvoje 1928 įsteigė savo 
privatų vaikų darželį. 1930 
baigė Romoje tarptautinius 
Montessori kursus ir gavo 
įgaliojimą atstovauti Monte
ssori pedagogikai Lietuvoje. 
A m e r i k o j e velionė tęsė 
priešmokyklinio auklėjimo 
darbą, buvo Amerikos lietuvių 
Montessori draugijos steigėja 
ir garbės pirmininkė. 

Velionė Marija Varnienė 
bend rada rb i avo Židinyje, 
Tautos Mokykloje, Vaire. 

K A L E N D O R I U S 
Spalio 12 d.: Serafinas. 

Domnina, Gantas. Deimena. 
Spalio 13 d.: Edvardas, Kale

donija. Mintas, Vilūne. 

Saulė teka 6:58. leidžiasi 
6:16. 

ORAS 

Apsiniaukę, su pragiedru
liais. Temperatūra dieną 60 L, 
naktį 45 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI DR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 
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]ONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SĖLENOS ŽARNOMS 
PALAIMA 

Tik asmenybe susitvarkęs 
pajėgia sėlenomis saugotis nuo 
žarnų vėžio ir daugelio kitokių 
negerovių. 

Mediciniška t i e sa 

Gali net Jonas Auksaburnis 
kiek nori kalbėti apie sėlenų -
rupaus maisto naudą kiekvie
nam iš mūsų, asmenybe kitaip 
sakant nusiteikimais nesuau
gęs į normalų žmogų asmuo 
nepajėgs pasinaudoti naudin
gomis mediciniškomis žinio
mis. Toks vietoje gausaus 
naudingo skysčio gėrimo, vie
toje rupaus - sėlenomis perpil
dyto maisto (vaisių, daržovių, 
pilnų javų duonos, pupų, žir
nių) valgymo saviems užkie
tėjusiems viduriams prašys 
vaistų — laksatyvų ir taip ar
dys savo sveikatą ir šauksis 
vėžį j savas žarnas, akmenis į 
savo tulžies pūslę bei ataką j 
savo širdį. Toks jausmais ne
subrendęs šauksis tokių ir kito
kių negali4 pagreitintai, ne
žiūrint ryškiausio mediciniško 
perspėjimo taip nesielgti. Toks 
mėgins teisinti savo naudingo 
maisto ir tokio gėrimo nau
dojime apsileidimą, lyg jis val
gąs sveikai ir geriąs skysčių 
pakankar.:ai. Toks apsileidė
lis dar daugiau niekų prikal
bės. Jis mėgins aiškintis, kad 
jam valgant sėlenas (bran) jo 
svoris didėjąs. Tai jau negirdė
ta netiesa. Mat, sėlenos yra 
nesuvirškinamos — kokias nu
ryji, tokias išmeti. Sėlenos, pa
našiai kaip smėlis bei žvyras, 
nėra maistas. Jos naudingos 
tik žarnų veiklai paskatinti -
žarnose esamą maistą grei
čiau per žarnas prastumti. Juk 
ir gaidys lesa kiek žvyro geres
niam į jo skilvj nurytų grūdų 
sumalimui — suvirškinimui. 
Smėlis nedidina gaidžio svo
rio — jis šalia smėlio turi lesti 
grūdus. 

Tas pats nutinka ir su žmo
gumi. Jo žarnose ne smėlis, bet 
sėlenos atlieka naudingą dar
bą: išjudina žarnas veiklon, vi
sai nepadidindamos žmogaus 
svorio. Žinoma, jei žmogus prie 
sėlenų pridės taukų ir cukraus. 
jis tukins save. Todėl sėlenas 
naudokime rupaus maisto pa
vidale, o ne prekybininkų 
mums paruoštame tukinan
čiame užkandyje. Valgykime 
pilnų javų duoną, tokius javai-
nius (cereals, vaisius, daržo
ves, pupas, žirnius, apseidami 
be mėsos, be cukraus, be try
nių ir be gyvulinių riebalų. Ta
da greičiausiai ne tik neturė
sime hemorojaus, žarnose 
kišenėlių 'divertikulų), bet ir 
vėžio žarnose ir kituose or
ganuose. 

Gydyto jas skelbias i 
p a g y d ę s save nuo 
vėžio sė lenomis 

Dabar daug kam jau žinoma. 

kaip vienam gydytojui jį gydę 
daktarai pranešė, jog jis 
gyvensiąs tik pusę metų, nes jo 
prostatos vėžys esąs išsiplėtęs 
po kaulus. Jie, kaip ir kitus to
kius ligonius, gydė šį gydytoją 
nuo išsiplėtusio po kūną pro
statos vėžio moteriškais hor
monais, kiaušinėlių prašalini-
mu ir chemoterapija. Dalykas 
nesitaisė ir gydytojai ligoniui 
pranešė nemalonią žinią apie 
jo greitas pakasynas. 

Dabartiniais laikais iš miltų 
prašalinimas sėlenų jau žino
mas kaip didelis sveikatai blo
gis. Šių dienų daugelis ligų yra 
atsiradusios dėl moderniško 
prašalinimo sėlenų iš javų. 

Bet minėtas ligonis gydy
tojas nenusiminė, o griebėsi sė
lenomis gydymosi. J i s neval
gė jokios mėsos, pieno gaminių 
ir gyvulinių taukų. Jis pradėjo 
gausiai naudoti daug sėlenų 
turintį maistą: javainius, vai
sius, daržoves, rupiai maltų 
grūdų duoną, pupas, žirnius. 
Kiaušinio baltymą patar t ina 
valgyti geresniam apsirūpini
mui baltymais. Gausiai reikia 
valgyti įvairių pupų, pupelių ir 
žirnių (ypač sojos pupų), tada 
kūnui pakaks baltymų nenau
dojant mėsos. Naudotina tik 
augalinė alyva. Taipjau seniai 
mūsų žmonės čia šviečiami 
valgyje ir gėrime. Dabar minė
to gydytojo pasveikimas nuo 
išsiplėtusio po kūną vėžio, nau 
dojant sėlenomis gausų mais 
tą, bus geras paskatinimas vi
siems mūsiškiams pradėti 
skaniai ir sveikai maitintis. 
Kaip tas gydytojas dabar yra 
sveikas be jokio vėžio, taip ir 
mes. maitindamiesi sveiku 
maistu, turėsime didesnę srali-
mybę išvengti tos visus Soda n-
čios ligos. 

Sunku atsisakyti 
nesveikų įpročių 

Ar ir dar dabar lietuvis pen
sininkas nepames seną, 3avų 
nesveikų įpročių, rūbą ir neuž 
sivilks šių dienų mediciniš
kąjį, ar jis nepradės sveikai — 
sėlenomis gausiu maistu savo 
sveikatą taisyti? Kadangi įpro
tis yra stiprus kaip prigimi
mas, reikia mūsų žmones to
liau nuteikti sveikai mitybai. 
Todėl susipažinsime nuodug
niau su sėlenų nauda žrrv 

Imkime tokią širdies ataką 
(coronory heart disease) —ji bu
vo beveik nežinoma prieš 70 
metų. Net prieš nepilnus še
šiasdešimt metų tokia ataka 
buvo naujiena medicinoje. 
Aklosios žarnos uždegimas — 
apendicitas, pirmą kartą ap 
rašytas 19-to šimtmečio pra
džioje, pasidarė dažnas, pra
dėjus miltus atskirti nuo 
sėlenų. Tik per paskutinius 
penkiasdešimt metų kišenėlės 

Marijai Toliūnevičienei Sodybos ambulatorijoje matuoja krau
jospūdį Anelė Kirvaitytė. Nuor. M. Nagio 

storoje žarnoje (divertikulai) mus gina, bet ir nuo kitų virš-
pasidarė dažna liga. Diafrag- kinimo kanalo ligų saugo. Jų 
mos išvarža (hiatus hernia) pa- gausiai turi vakariečiai, o ma-
dažnėjo per paskutinius 30 me- žai tokių negerovių susilaukia 
tų. Hemorojus ir augliai storoje afrikiečiai, besimaitindami la-
žarnoje irgi tik neseniai pa- bai gausiu sėlenomios maistu. 

S o d y b o s p a ž m o n i o k u l t ū r i n ę p r o g r a m ą s e k a m o k . K a r o l i n a 
K l i m a v i č i e n ė (kai r . ) : E l e n a T i š k e v i č i e n ė ir V i n c ė A l g m i n a v į -

N u o t r . M . N a g i « -

dažnėjo. Tas pats ir su tulžies 
pūslės (gallbladder) ligomis — 
jos pagausėjo paskutiniais me
tais net 350 procentų. 

Anglijoje susekta, kad per 
antrą pasaulinį karą miltai bu
vo naudojami mažiau valyti, 
turintieji gausiau sėlenų, ir 
žmonių susirgimai minėtomis 
negalėmis sumažėjo. Tuojau 
po karo vėl pradėta naudoti 
baltutėliai be sėlenų miltai, ir 
žmonių minėtos negalės pa
gausėjo. 

Kodėl sė lenos 
saugoja žmogų 

n u o l igų? 
Garsus graikų gydytojas 

Hipokratas, gimęs puspenkt-
me šimtmetyje prieš Kristų, 
yra vadinamas medicinos tė
vu. J i s graikams Atėnuose 
tvirtino, kad labai svarbu po 
kiekvieno valgio turėti dide
lius vidurius. Šitokių vidurių 
turėjimui jis patarė žmonėms 
valgyti daug pilnų grūdų duo
nos, daržovių ir vaisių. Tas 
gydytojas buvo jau tais lai
kais teisingas, nes maiste esa
mos sėlenos ryškiai įtakoja vi
durių išsituštinimą — jų kiekį 
ir išsituštinimo laiką. Pavei
kiamos sėlenų yra ir bakteri
jos žarnose. Jų ten pergausus 
privisimas yra žalingas žmo
gaus sveikatai. 

Tj ;nėtojai susekė. kad 
piimiiyviiį žmonių Air ik oje iš
matos veria nuo 150 iki 3.50 
gramų, kai tuo tarpu .en gyve
nančių oaltųjų žmogių išma
tos yra tris kartus lengvesn :. 
Baltiems žmonėms ten tris kar
tus ilgiau valgis užtrunka ei
damas per virškinimo kanalą. 
Patirta, kad maiste esamos sė
lenos spartina maisto praėji
mą pro virškinimo kanalą. 

Mūsų žmonės mažai žiro 
apie bakterijų esamų žarnose 
svarbą. Kai kurios bakterijos 
žarnose esamą tulžį paverčia į 
vėžį sukeliantį chemikalą (deo-
xychoiic acid). Tokių bakterijų 
buvo rasta labai mažai afri
kiečių išmatose. Labai daug to
kių žalingų bakaterijų buvo 
rasta pas Afrikoje gyvenan
čius britus ir amerikiečius, 
besimaitinančius mažai sėle
nų turinčiu maistu. 

Taip ir buvo susektas gy
venimo faktas: dažnas vtžio 
atsiradimas britų ir amerikie
čių žarnose, o mažas tokios li
gos buvimas afrikiečių storoje 
žarnoje. Trys dalykai sudarė 
tokį skirtumą: mėšlo gausa, jo 
per virškinimo kanalą prasiin-
kimo laikas ir bakterijų gausa 
žarnose. 

Vakariečiai kaip tik ir gau
na tuos tris vėžį prišaukian
čius dalykus: jų žarnose ma
žiau išmatų, lėčiau slenka jos 
per žarnas. Tada bakterijų ne
naudingų gausiau atsiranda 
Jos vėžinius chemikalus iš 
tulžies gausiau gamina.. Tada 
vėžiniai chemikalai ilgiau turi 
sąlytį su žarnų sienelėmis. Ta
da jose dažniau sau lizdą susu
ka vėžys. 

Nors vėžio atsiradimas žar
nose turi ir kitas priežastis, bet 
labai daug dėmesio reikia 
kreipti į sėlenomis gausų mais
tą, kaip apsaugą nuo tos blogy
bės. Sėlenos ne tik nuo vėžio 

Vidurių užkie tė j imas 
i r >ų p a l a i d u m a s 

Vidurių užkietėjimui yra bū
dingi šie reiškiniai: išmatos yra 
mažame kiekyje, kietos, be sė
lenų. Jos žarnose juda pama
žu. Žarnose susirenka oro. To
kia negerovė gaunasi mažai 
sėlenų turinčiu maistu besi
maitinant. Nors vakariečiai dėl 
vidurių užkietėjimo naudoja 
įvairiausius laksatyvus įvai
riausiais kiekiais, jie nepatai
so vidurių užkietėjimo tol, kol 
nepradeda daugiau sėlenų tu
rinčiu maistu maitintis. Daž
nai turinčiam kietus vidurius 
pakanka rytais su pasukom iš
gerti - suvalgyti sėlenų (bran) 
tokios negerovės prašalinimui. 
Todėl visi kietaviduriai nuo 
šiandien atsisakykite visokių, 
jums neveiklių, vidurius liuo-
suojančių vaistų, o pradėkite 
labai paprastu būdu tvarkyti 
savo kietus vidurius: gerkite 
daugiau naudingų skysčių ir 
naudokite gausiau sėlenų (all 
bran cereals). 

Su mokiniais atlikti bandy
mai Anglijoje parodo, kad mai
tinimasis balta (be sėlenų) duo
na kietina vaikų vidurius. 
Pradėjimas maitintis juoda pil
nų grūdų duona ir sėlenomis 
gausiais javainiasis (unproc-
cessed bran), vaikų viduriai 
susitvarkė. Taiei net anglų 
mediciniškas laikraštis pa
skelbė, kad sėlenos sėkmin
giau gydytoją prašaliną, negu 
priežodyje minimas obuolys. 

Išvada. Keiskime nesveikus 
valgio įpročius sveikesniais — 
tada mažiau vargų turėsime. 
Sunku eiti iš nesveikatos kelio į 
sveikatos vieškelį, bet mes visi 
turime ryžtis tokiai kelionei, jei 
nenorime be reikalo sušilau 
gausiau jvairių ligų, įskaitant 
ir vėžį. 

P a s i s k a i t y t i . Lavvrence 
Galton: Save Your Stomach. 
Crovvn Publishers, Inc. New 
York. 

SVEIKA GALVA 
- APSISAUGOJIMAS 

NUO NUODŲ 
Klaus imas . Kaip daoar 

mums elgtis Tylenolio reikale, 
kada tie< daug nelaimių įvyko. 
Aš be jc negaliu gyventi, o da
bar jo n> galiu vaistinėse gauti. 
Kas mar, daryti, prašau patar
ti. Gerb. daktare. Ačiū. 

Atsa l ymas . Naują galvą 
įsigyti - štai kas Tamstai rei
kia daryti! Lietuvis pakenčia 
menkniekius, — ji moka savą 
gyveninišką įtampą pernešti 
be perta-npos — jis nesigriebia 
tabletės bet imasi darbo — 
naudingos veiklos, kad ir ma
žiausios, sakysim dulkes valy
ti, aslą 9luoti... 1 aip darbu, o ne 
tablete lietuvis ramina įtampą 
ir jos pasekąs, dėl kurių milijo
nai žmonių, ypač Čia amerikie
čių, griebiasi tabletės. 

Nuo šios dienos išvenkime 
pelnagaudžių čia mums pa
spęstų spąstų: nė vieno vaisto, 
kad ir menkiausio, neimkimeiš 
vaistinės be vaistininko pagal
bos (ar jo padėjėjo)! Taip, ir nė 
aguonos grūdo kitaip! Visi 
vaistai turi būti neprieinami 
viešai publikai. Juokus krečia 
burmistre, pataikaudama pre-

Iš Afrikos vis 
kas nors nauja 

Naujai įsteigtame religinės 
kultūros žurnale „This World" 
Londono Ekonomikos mokyk
los London School of Econo-
mics) profesorius P. T. Bauer 
rašo apie Vakarų Bažnyčiose 
šiuo metu įsigalėjusią „progre-
sistinę" tendenciją dėl Afrikos 
ir kitų kontinentų atsiliku
si ųjų šalių skurdo bei mize
rijos kaltinti — kapitalizmą. 
Tačiau ši tendencija ka i tas 
nuo kar to sus i l auk ia i r 
pasipriešinimo. 

Turint omenyje tarp dvasi
ninkų vieningą nusistatymą 
dėl Vakarų atsakomybės už 
Trečiojo Pasaulio vargus, — 
informuoja P. T. Bauer, — 
buvo ir netikėta, ir malonu 
užtikti Trečiojo P a s a u l i o 
bažnyčios vyro nuomonę, iš 
esmės nepritariančiąja įpras
tiniam galvojimui. Tas morali
ne drąsa švytintis vyras — tai 
monsinjoras Bernard Budu-
dira, Bururi (Centrinės Afri
kos Burundi respublikoje) 
vyskupas, afrikietis". , . 

Toliau prof. Bauer taip 
komentuoja vysk. Bududira 
straipsnį: „Vyskupo pagrin
dinė mintis — tai tvirtinimas, 
jog vietinės kultūros Afrikoje 
bei kitose Trečiojo Pasaulio 
dalyse kliudo materialinei 
pažangai. Vyskupas pabrėžia, 
kad ekonominis pagerėjimas 
priklauso nuo pačio asmens, 
nuo jo psichologinio nusiteiki
mo, ypač nuo jo pažiūros į dar
bą. Nekvescionuojantis pasi
d a v i m a s g a m t a i i r j o s 
bangavimams — plačiai papli
tęs tiek Afrikoje, tiek kitur 
Trečiajame Pasaulyje. Žmo
gus suvokia save ne kaip isto
riją bekuriąs, bet kaip ją išken-
čiąs. O žvelgti į gyvenimą kaip 
neatšaukiamai pašvęstą liki
mui — tai negalėti išvystyti 
savo potencialo. Išplėstinės 
šeimos prievolės slopina ambi
ciją ir kūrybinę vaizduotę. 
Iniciatyvą taip pat varžo genti
nė priklausomybė. Gentys 
malšina inovaciją, o pastan- : 

gas ką pakeisti ar pagerint i 
laiko sukilimo pasireiškimu. 
Vyskupas prieina išvadą, jog 
Kristaus evangelija išlaisvina 
žmones iš magikos ir gentinio 
galvojimo pančių, veda prie 
didesnio asmeninės atsako
mybės prjutimo. Krikščionių 
grupių di •: >as vietinėje p -f-
mėje — geriausias būd as re-j- a 
lingai kaitai įgyvendinti", 

,,Kai kurios Šių idėjų, — r*$o 
P. T. Bauer, — seniau būdavo 
gerai pažįstamos. Šiandien jos 
labai retai tegirdimos. Vysk. 
Bududiros straipsnio vertėjo 
taikliu pastebėjimu, šiandieną 
tik afrikietis galėtų toki 
straipsnį parašyti. Tąja pras
me jo idėjos yra originalios. Ex 
Africa semper aliąuid novi" — 
baigia ir savąjį straipsnį p n £ 
P. T. Bauer. 

Pastaba: vysk. Bududiros 
pagrindinę mintį galėtume 
„lietuviškai" taip išversti: Afri 
kos juodųjų masėms reiki? 
savųjų Valančių ir Vaižgan
tų... Ir argi šioje mintyje nėra 
bent šiek tiek tiesos? , 

mar. 
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! 

D r . A n t . R u d o k o kabine tą pe rėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ii 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFGRD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVičiUS 

J O K 5 A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-444 1 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
.. • Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ G Y D Y T O J A S 

4600 W. 103 S t . Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagaf susitarimą. 

Ofs. tel . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63ni St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 -4 

o -8 antr. 12—6; penkt. 10 — 12, 1 -6 . 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-.' 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 s! Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampasĮ 
V ai.: pirm , antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus _ ' 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin, III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

T e l . 372-5222 , 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AK H; LIGOS - CHIRURGIJA 

Of isa i : 
111 N O . VVABASH AVF.. 
Valandos pagal susitarimą, .-

DR. L. D. PETREiMlS 
PANTU įDYTOfA 
S104 S. RoLerts H " ;d 

1 myli.' : vakaras nuoHa?irr. 
Tel. 563-CTOO 

Valandos pagal susitarime 

kybin inkams , p a t a r d a m a 
užlipdyti buteliukus. Visose 
kultūringose, dar prekybinin
kams neparsidavusiuose, kraš
tuose vaistai yra nepasiekiami 
publikai kitaip kaip per vaisti
ninko pagalba. Taip ir čia turi 
būti. Tylenolis nė vienam iš 
mūsų nėra reikalingas. Tas 
pats reikalas liečia ir kitas pre
kes, kurios gali būti pakvaišu-
siųjų apnuodytos. Daugiau tuo 
reikalu — kitą kartą. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

AKINI!/ PRITAIKYMAS 
M \*. 71 st Street 

Priima tik kftvirtadieniais 
nuo 9 v.r iki 9 v.v. 

Skambinkit i ketvirtadienį) 
Tel . t .16-5566 

-.aigos ir buto tel. "l-l3r l 
DR. FERD. VYT. KAUNf S 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICF 
1407 So. 49th Court, Cicero. III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus t-eč ir šeš". 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTI "< 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

• Va!.: pirm , antr., ketv ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-f vai. vak 

Treč. ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Ch icagc 
Te l . 476-2112 

Valandos pagal susi tar imą — Pirm. , 
antr., treč., ketv. ir šeštad 

Te l . of iso ir b u t o : OLympic 2-4ISO 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak 

išskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p.p. 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2° N 

DR. FRANK PMCKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akini«s ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel 737-5349 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta UKČ 

9*. LEONAS 5 T W n $ 
INKSTU- PŪSLĖS U}. 

PROSTATO CHIRURGūA •'-
2656 VV. 63rd Street | 

Vai.: ar*r. 1-4 popiet ir ketv.ii-7 vįak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. -18-554-5 

\ O f iso tel . 434-2123, namu 448-6f95 

DR. ¥. TUMASOf^lS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Vai pirm , antr., ketv. ir penkt. 2-S 

ir 6-7 — iš anksto nusitarus. 

DR. KENNETH J. YE..KE3 
DANTŲ GYDYTOJAS _ 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian P! i* Corn-
Chicago, Illinois 6U629 

Tel. 925-8288 ~ 
\ alandos pagal susitarimą — 

Dr. Albert Robin kab.netą perirne 
DR. KENNETH WU 
DAKTVCYDYTOf^S ': 
7211 S. Artesian Ave. 

Valandos pagal susitarimą — pirm 
antr, ketv. ir šeštad * 

Tel. 434-8022 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Stre«« 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI-
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą antr , treč 
ketv. 10 v ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. 778-3400 



Lituanistikos katedra: 

KIEK KAINUOS 
IR KIEK DUOS (I) 

Lituanistika — mokslas ne 
blogesnis už helenistiką, japo-
nistiką, egiptiologiją: kai ku
riais atžvilgiais, tiesa, siaures
nis, bet kitais gal net ir 
platėlesnis, ypač jei termi-
nu"lituanistika" metonimiš-
kai suprantame "baltistiką". 
O kadangi Amerikoje yra bent 
po vieną helenistikos, japonis-
tikos bei egiptiologijos kated
rą (iš tiesų, yra kiekvienos jų 
po daugiau), tai turėtų Ameri
koje būti ir bent viena lituanis
tikos katedra. 

Sis abstraktus argumentas, 
deja, neįtikins aibės "praktiš
kai galvojančių": turėti tai tu-

j retų būti, — sakys jie —, ale 
daug yra gyvenime dalykų, ku
rių turėtų būti, bet kurių nėra ir 
gal ir negali būti. Taip esą ir su 
lituanistikos katedra: reik ją 
visų pirma praktiškai patei
sinti, ypač kad esamomis sąly
gomis jos įgyvendinimas mū
sų visuomenei atsieis palyginti 
gana nepigiai. 

Ar pravartu net 600,000 dol. 
šiam reikalui "išmesti", kai 
mūsų dėmesio prašosi tiek ki
tų vertingų planų bei užmojų, 
dažniausiai kainuojančių po 
žymiai mažiau? 

Šiam klausimui visapisiškai 
ir gerai atsakyti turėtume (1) 
surašyti visus mūsų paramos 
vertus projektus, (2) nustatyti 
ne tik kiekvieno jų kainą, bet ir 
kokiu nors visiems projektams 
bendru pagrindu kvantifikuo-
ti kiekvieno jų naudą, (3) nu
spėti, kiek išeivijoje iš viso tu
rime prieinamų finansinių 
išteklių ir galop (4) vadinamo
sios kainos — naudos ("cost — 
benefit") analizės metodais pa
lyginamai išskaičiuoti, kurie iš 
tų projektų mums pageidau
jama prasme labiausiai apsi
moka. 

Bet visa tai jau sudarytų 
atsakančią mokslinę studiją, 
kokios pas mus niekas nieka
da nėra daręs ir nė nebandęs 
daryti. Užuot to mums įprasta 
geriausiu atveju pasitenkinti 
tik tuo: pasižiūrėti į tam tikrą 
projektą atskirai ir nuspręsti, 
kokią apčiuopiamai suprastą 
naudą galėtume iš jo realiza
vimo turėti. (Dažniausiai ir to 
nedarome: kalbame tik apie 
tai, kiek projektas pareikalaus 
išlaidų, ir apie tai, kas turi "tei
sę", "kompetenciją" ar "man
datą" jam vykdyti, o kokios iš 
jo bus naudos, paliekame už 
rimtų diskusijų ribų: arba ta 
n a u d a " s a v a i m e supran
tama", arba ji iš karto, be 
svarstymų paneigiama). 

Kiekvienu atveju šitaip nau
dos požiūriu pažvelgti į kated
ros projektą (atskirai) čia mes 
ir s i ū l o m e . Beje, e s a m e 
įsitikinę, jog šitokį individua
lios kainos - naudos analizės 
egzaminą katedra visai neblo
gai išlaikytų. Pamėginkime 
tad klausimą pasvarstyti. 

Ką lituanistikos katedra 
Chicago Circle universitete 
mums duos? Kertinis atsaky
mas paprastas: neribotam lai
kui sudarys profesines sąly
gas vienam dėstytojui (bet 
nebūtinai kiekvienais metais 
tam pačiam!) atsidėti ne kam 
kitam, o vien tik lituanisti
nėms studijoms. Ligi šiolei, 
lituanistikos katedros netu
rint, kompetentingi mūsų aka
demikai lituanistiniam darbui 
paprastai galėjo paskirti ne
daugiau kaip tik dalį savo pro
fesinio laiko, o dažniausiai tik 
lais* bikį. Katedrai atsira-

; dus ;>ent vienam lituanistui 
pasidarys įmanoma ne tik 
pasišvęsti lituanistikai pilną 
laiką, bet ir iŠ profesinio litua

nistinio darbo patogiai pragy
venti. 

O ką tai reikštų įnašo į litu
anistikos mokslą prasme? 

Imkime, sakysim, 50-ies me
tų laikotarpį — tai gana realus 
metų skaičius, per kurį nu
matomai bus tokių, kurie šioje 
šalyje lituanistika dar domė
sis. (Iš tiesų, kaip rytoj čia 
išsiaiškinsime, tas skaičius — 
žymiai per kuklus). Kągi per to
kį laikotarpį profesoriaująs 
lituanistas sugebėtų atlikti? 
(Beje, ir vėl pabrėžkime: ne vie
nas ir tas pats lituanistas. Nuo 
universiteto vadovybės pri
klausys, ar jis katedros šei
mininką samdys vieneriems 
metams, ar dviems, ar tre
jiems, ar šešeriems, ar iki pen
sijos). 

Pirma, jei prileisime, — o tai 
anaiptol ne per drąsu, — kad, 
imant vidurkį, mokslininkui 
humanitarui vieną solidžią 
knygą parašyti trunka maž
daug treji metai, tai per 50 me
tų galime tikėtis — bent 16 
naujų, stambių lituanistikos 
veikalų. Atsimenant, kad Šią 
lituanistikos biblioteką kurs 
tikriausiai ne vienas, o iš eilės 
keli profesoriai, spėtina, jog šis 
originalių knygų derlius pasi
žymės ne tik kokybe, bet ir kū
rybiniu įvairumu, perspekty
vų skirtingumu. 

Antra, jei prileisime, kad per 
metus humanitaras gali para
šyti dar ir po vieną stambų 
mokslinį straipsnį, tai per 50 
metų turime teisės tikėtis — 
bent 50 naujų lituanistikos 
straipsnių. Kaip žinia, spe
cialiuose periodiniuose leidi
niuose skelbiami straipsniai 
dar net labiau už knygas šian
dien sudaro pagrindinę moks
linių idėjų bei atradimų ko
munikacijos formą. 

Trečia, greta stambių knygų 
bei straipsnių, profesionalūs 
mokslininkai gausiau ar ma
žiau rašo ir trumpesnių daly
kų — recenzijų, anotacijų, kri
tinių pastabų, atsakymų į 
kritiką — kurie taip pat reikš
mingai papildo mokslinės kū
rybos aruodus. 

* 

Ketvirta, lituanistikos kated
ra gerame JAV universitete 
kels ne tik lituanistikos moks
lo, bet ir lietuvių visuomenės 
Amerikoje prestižą. Vienaip žiū
rima į negausią tautinę mažu
mą, kuriai terūpi tik jos mate
rialinė ar pilietinė padėtis, ki
taip — į mažumą, kuri savo 
kultūriniu palikimu didžiuoja
si tiek, kad nesigaili pastangų 
jam propaguoti ir oficialų sta
tusą organizuoto akademinio 
gyvenimo plotmėje užtikrinti. 
Šitokios kultūrinės reputacijos 
nauda gal sunkiai skaičiais 
išmatuojama, bet ji vis dėlto 
reali. Pavyzdys — žydų bend
ruomenė. 

Lituanistikos katedra — tai 
lyg Lietuvos mokslinė atsto
vybė užsienyje. Ir lygiai kaip 
siekiame, kad pasaulis pri
pažintų mūsų politinę ir diplo
matinę atstovybę užsienyje, 
taip turėtume siekti, kad li
tuanistikos katedrų pavidalu 
būtų pripažintos ir mūsų "kul
tūrinės ambasados" už Lietu
vos ribų. Kuo daugiau turėsi
me tokių ambasadų, tuo 
sunkiau bus pasauliui Lietuvą 
bei lietuvius pažeminti ir pa
miršti. 

Ar visa tai, ką čia jau sumi
nėjome, verta 600,000, o gal ir 
1.000,000 dol. investacijos? 
Prieš atsakant į šį klausimą, 
reikėtų aptarti ir vieną dar ne
paliestą katedros elementą — 
būtent jos studentus. Apie tai 
rvtoj. 

M. Dr. 

VEIKĖJAI, TAPĘ MANO 
DVASIOS IR NEMIGO DALIMI 
Pokalbis su "Vilniaus Pilies legendos" libreto autore 

Aurelija Balaišaitienė 
J U R G I S J A N U S A I T I S — Jūs esate " Vilniaus Pilies 

legendos" libreto, kuų stato 
Dainavos ansamblis, autorė, kas, užtikau vadovėlyje Vaiž-
Kas Jus paskatino šį veikalą ganto Vilniaus Pilies pasaką. 
rašyti? J i savotiškai sužadino mano 

— "Vilniaus Pilies legen- vaizduotę. Pranešusi Aloyzui 
dos" rašymas mano gyvenime Jurgučiui apie numatomą turi-
tapo didžiule staigmena, nes nį, buvau nustebinta jo entu-
niekada neplanavau ką nors ziazmu. Kiek prisimenu, jis iš-
panašaus rašyti. Netikėtai sitarė taip: "Kaip puiku bus 
man buvo pasiūlyta, remian- scenoje matyti didingą Lietu
tis mane artimai pažįstančių vos senovę. Bijojau, kad nepa-
asmenų nuomone. Po paskuti- sirinktumėte temos iš stovyk-
nio Čičinsko spektaklio Cleve- linio gyvenimo". Tai taip 
landė prieš beveik dvejus me- pradėjau, pirma padarydama 
tus į mane kreipėsi Vytautas metmenis trijų veiksmų dra-
Jasinevičius ir komp. Aloyzas mai, įvesdama fantastinio ele-
Jurgutis, prašydami scenai pa mento ir personažų, kurie jau 
rašyti veikalą. Manydama, yra grynai mano pačios vaiz-
kad tai juokai, vakarienės me- duotės padarinys. Pamažu šu
tu juokaudama sutikau. Tik po sigyvenau su veiksmu, "susi-
keletos dienų telefonu kalban- pažinau" su veikėjais ir juo 
tis su Vytautu Jasinevičiumi, toliau, juo lengviau sekėsi kur-
jau grįžusiu į Chicagą, supra- ti, būnant nuolatiniame kon-
tau, kad pasiūlymas rimtas, takte su kompozitorium, kuris 
Ne tik nežinojau nuo ko prade- davė kai kurių praktiškų ir 
ti, bet taip pat neturėjau jokios techniškų nurodymų bei pa-
temos, kurią galėčiau išvysty- reiškė savo pageidavimus dėl 
ti į muzikinį veikalą. Dar tą pa- muziką liečiančių elementų: 
tį vakarą, padėdama savo sū- skiemenų skaičiaus, kirčių, rit-
n u i R i m u k u i r u o š t i m<> ir 1.1. Taip nepajutau, kaip 
lituanistinei mokyklai pamo- per septynis mėnesius savait-

Pabaltiečių jaunimas demonstracijoje prie Prancūzijos konsu
lato Los Angeles mieste. 

Nuotr. D. Barauskaitės-Viažeikienės. 

galiais ir vakarais šimtus kar
tų perrašydama, draskydama, 
taisydama, pagaliau Daina
vai įteikiau galutinę versiją, 
pagal kurią Aloyzas Jurgutis 
pradėjo kurti muziką. Baigusi 
rašyti, pasijutau vieniša ir pa
simetusi, lyg būčiau gyvus vei
kėjus išvariusi iš savo namų. 
Jie tapo mano dvasios ir nemi
go naktų dalimi. 

— Gal galėtumėte bent trum
pai būsimus žiūrovus supažin
dinti su pačiu veikalu? 

— Spaudoje jau senokai bu
vo gana smulkiai atpasakotas 
mano libreto turinys. Gai ir n e 
vertėtų iš anksto perdaug gi
lintis į turinį, tuo būsimiems 
žiūrovams atimant staigme
nos elementą. Gal tik reikėtų 
pastebėti, kad pagrindinė min
tis skolinta iš Vaižganto kūry
bos. Pati drama vyksta gilios 
senovės laikais, karališkoje pi
lyje, su politine intriga, meilės 
istorija, draugiškais ir roman
tiškais momentais. Tik šį kar
tą libreto galas ne tragiškas 

— Kodėl jūs, kaip ir anksty
vesnieji libretų autoriai, pasi
rinkote legendą, o ne iš dabar
tinio lietuviškojo pasaulio ? 

— Kaip jau anksčiau minė
jau, libreto rašymas man buvo 
staigmena. Džiaugiausi iš viso 
radusi temą. Pasirinkti lyg ir 
nebuvo nei progos, nei laiko, o 
man buvo malonu atkurti ką 
nors didingo, prisimenant 
"Aušros" laikotarpį, kad mu
myse kiltų kilnūs patriotiški 
jausmai, atitrūkstant nuo gy
venimo kasdienybės. 

— Ar nebūtų buvę pravartu 
šį kartą susilaukti iš lietuviš
kos buities linksmesnio žanro, 
atvirai kalbant, komedijos? 

— Komedija mums būtinai 
reikalinga, tačiau mūsų tauta 
nėra į ją linkusi. Net ir pati ra
finuočiausią humoro forma 
daugumai mūsiškių atrodo 
"šlamštas". Jei nepravirkdo-
me, tai kūrinys "prastas". Ne
žinia, ar kada nors prie to pri
augsime. Aš pati turiu stiproką 
įgimtą humoro ir satyros jaus
mą, tačiau nerizikuočiau tokio 
milžiniško darbo, kaip komiš
kos operoa rašymo. O paga
liau jei mūsų publika kokį vei
kalą ir sutiktų šiltai, tai 
kritikai jam neleistų gyvuoti. 
Tragizmas yra įaugęs j mūsų 
charakterį-

— Ar nemanote ateityje ir 
apie šią temą pagalvoti? 

— Klausimas gana sunkus, 
ir manau, kad iš dalies aš jau 

"Draugo" bendradarbis žurnalistas Jurgis Janušaitis kalbasi 
su rašytoja Aurelija Bal&šaitiene. 

Nuotr. V. Ja**inevi^'aus 

esu atsakiusi. Rašyti scenos 
veikalą, neturint garantijos, 
kad jis išvys pasaulį, yra be
prasmiška. Taip galima dary
ti tik su knyga ar straipsniu, 
nes jiems yra daugiau galimy
bių išvysti dienos šviesą. Ne
įsivaizduoju kūrėjo, kuriančio 
muzikinę dramą ar operą, n e 
matant konkretaus tikslo. Ar 
kas nors pagalvoja, kiek rei
kia įdėti laiko ir pastang'i pa
galiau... ir paties savęs? 

— Jums teko su muzikos au
toriumi A. Jurgučiu glaudžiai 
bendradarbiauti. Kaip sekėsi 
bpndras darbas, ar esate pa
tenkinta veikalo muzikai 

— Su muziku Aloyzu Jurgu
čiu maždaug prieš vienerius 
metus turėjome labai artimą 
kontaktą. Dirbome drauge, 
keisdami eilutes, žodžius, "iš
mesdami" ar pailgindami ari
jas. Praeitą rudenį viešėjau 
Chicagoje kaip Dainavos vieš
nia, suderinti veikalą su kom
pozitorium. Tada turėjau pro
gos išgirsti patį kompozitorių 
skambinant pianinu arijų iš
traukas ir kelias chorų melodi
jas. Tačiau nieko apie legen
dos muziką nežinau. Ar būsiu 
patenkinta? Aš vertinu kiek
vieno kūrėjo darbą, pati gerai 
žinodama, kiek jis pareikalau
ja dvasinių ir fizinių išteklių. 
Jau ta mintis, kad pagal mano 
sukurtą libretą muzika bus ra
šoma, solistai mokosi, choras 
repetuoja, režisierė planuoja ir 
tvarko detales, man teikia lai
mės. O sprendimą padarys pa
tys žiūrovai. 

— Jūsų manymu, nuo ko 
daugiausia priklausys "Vil
niaus Pilies legendos sėkmė? 

— "Vilniaus Pilies legen
dos" sėkmė priklausys nuo vi
sų scenos veikalui būtinų ele
mentų ir juos kur i anč ių 
asmenų sumos. Ją sudaro ne 
vien libretas ir muzika, bet ir 
režisierius, kostiumų grąžinto
jai, dekoratoriai, solistai, šokė

jai, scenos efektų technikai. 
Savaime suprantama. Kad vi
si svajojame apie pasisekimą, 
nes tai mūsų gyvenimo giliau
sių troškimų įkūnijimas, savo 
paties dvasios gelmių pasida
linimas su visais. 

— Jei ne paslaptis, ką kuria
te didesnio ateičiai? 

— Paslapčių neturiu Jau ke
leri metai, kaip rašau didesnę 
trilogiją, bet dėl laiko stokos 
neįstengia jos užbaigti. Rank
raščiuose turiu geroką rinkinį 
poezijos — tai mano kūrybos 
pirmoj: fazė, pradėta dar anks
tyvoje vaikystėje. Tačiau poe 
zija nepopuliari. Mėgstu bele 
t r i s t i k ą , r a š a u n o v e l e s , 
romanus ir tikiuosi, kad vėl ra
siu galimybių išleisti dar vie
ną knygą. Šiuo metu jaudinuo
si dėl savo novelių rinkinio 
"Susitikimas pamary" pasise
kimo. Mūsų visuomenė remia 
noriai brangiuosius projektus, 
mielai dalyvauja brangiuose 
banketuose, tačiau sunkiai iš
leidžia pinigus knygai. Atro
do, kad skaitymas nebėra po
puliarus laiko praleidimas. 

— Koks Jūsų pageidavimas 
Chicagos lietuviams? 

— Chicagos lietuviai sudaro 
turtingą, energingą ir stiprią 
visuomenę, kuri remia ir palai
ko visas mūsų kultūrinio gyve
nimo apraiškas. Norėčiau, kad 
Dainavos pastatymas būtų su
tiktas šiltai ir entuziastingai 
Apgailestauju, kad premjeros 
vakare yra daromi kiti šiam 
boki renginiai. Turiu prisipa
žinti, kad į premjerą atvyksiu 
su neramiai plakančia širdimi 
ne vien dėl pačios „legendos" 
kokybės... 

— Dėkojame už malonų po
kalbi, linkime sėkmės! 

Venkite mažų planų. Jie 
neturi galios sudominti žmogų 
ir dažnai lieka neįvykdyti. 

D. H. Burnham 
r"i*wįiw vm 

PAJAMOS PASIVIJO INFLIACIJA 
Pirmą kartą per paskutinius 

trejus metus, amerikiečių 
asmeninės pajamos 1981 m. 
pakilo aukščiau už infliaciją. 
1981 m. vidutinis amerikietis 
uždirb" 10.7" daugiau nei 1980 

m., o infliacija buvo tik 10.4% 
aukštesnė. Skirtumas, žino
ma, mažas, tačiau geriau taip, 
negu Carterio laikais, kada 
piliečių pajamos atsilikinė-
davo nuo infliacijos. 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 
-

ANDRIUS NORIMAS 
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„Kai jau buvo 13-15 metų, jis rodydavo man 

mergaičių jam rašytus laiškus. O kai atvykome į 
Lietuvą, Romualdas mane maldavo nupirkti nors 
vartotą pianiną, nes jis norėjo skambinti. J is visad* 
kone drebėdavo, pamatęs kur nors pianiną. 

„Nupirkome jam pianiną, ir jis kiekvieną dieną 
skambindavo pratimus, o mane prašydavo padanuo-
ti. Greit jis pasiekė savo tikslo ir skambino daug 
geriau už mane. Jis norėjo būti kompozitorium, bet, 
deja, jis mirė 1924 metais. Taip liūdna ir sfcau :u... 
Nors tada visi vaikai mane labai mylėjo, bei tik 
vienas Gabrielius labai dažnai nesugyver< su 
Romualdu, ir juodu dažnai net mušdavosi. Aš s aky
davau jam:,Kodėl tu mušiesi su jaunesniu broliu ir su 
Petronėle? Tu gi esi vyresnis ir protingesnis5' 

„Jis man atsakydavo: .Mama, tu pamatysi, kad 
pergyvensi daug nemalonumu su Gabrieliumi ir 
Petronėle. Tau dar bus liūdnų valandų...' 

„Ir iš tiesų, po kelerių metų. vėliau Lietuvoje 
gyvendama, patyriau, kad Romualdas teis n gai 
pranašavo ir teisingai atspėjo jų abiejų būdus. 1 >abar 
aš visai nebegaliu pažinti savo vaikų. Nors man 
gaila, kad jie pagedę, bet man jie visiškai svetimi 

„Romualdo gi aš niekad neužmiršiu, kiekvieną 
diena aš jį atsimenu, tyliai verkiu ir meldžiuosi. Bet i§ 
kitos pusės gerai, kad jis mirė nesugadintas. Kai visi 

vaikai dar gyveno su manim, man žmonės sakydavo, 
jog mano vaikai apie mane buvo geros nuomonės ir i 
žmonių erzinimus atsakydavo, jog ,mūsų mama 
niekad nemeluoja ir ką pažadėjusi išpildo'. 

„Dabar paliudysiu apie Rolandą. Jis visada iš 
pat kūdikystės laikų buvo ramus, nors ir linksmas. 
Man buvo labai lengva jį auginti ir auklėti, nes jis 
visada buvo paklusnus, mandagus ir dėkingas. Tik 
vieną kartą gyvenime gavo mušti nuo tėvo". 

A! Atsimenu! Tada buvau vos 12 metų ir mokyk
los draugas mane įkalbėjo rūkyti. Kai tėvas pagavo 
mane vagiant jo papirosus, tai ištiesė mane ant suolo 
ir diržu įkrėtė. Po to nerūkiau ištisus 10 metų... 

„Rolandą visi mylėjo ir jis, kiek atsimenu, visada 
turėjo daug draugų, nes buvo draugiškas, kaip ir 
Romualdas. Daug nekalbėdavo namie ir gyveno lyg 
atskiru gyvenimu, o įstojęs į meno mokyklą ir atski 
rai apsigyvenęs, retai atsilankydavo, nes toli gyve 
nome. Mano santykiai su juo nutrūko, ypač jam 
netikėtai vedus Teklę, kuri labiausia kalta, kad 
Rolandas su manim buvo nebe toks meilus, nors liko 
toks pat mandagus ir gerbiąs. 

„Dabar aš taip pat turiu tik vieną gerą sūnų, 
kuris mane atjaučia. Daug reiškia turėti gerą žmone
lę. Per blogą vyrą ir Petronėlė pasidarė dar blogesnė. 
Aš visiškai netikiu, kad jie vienas antrą myli — tai tik 
dabartinis falšas, veidmainystė ir išnaudojimas! 
Gaila, kad pirmasis Petronėlės vyras Aloyzas mirė... 
Gal Petronėlė nebūtų tokia, nors jau ir tada Aloyzas 
jai sakydavo, kai ji kaprizindavosi: .Mama labai 
gera, bet tu esi negera" Jis buvo išmintingas vyras. 

„Apie kitus vaikus nerašysiu, bloga nenoriu rašy
ti, nes ir taip yra jau daug liūdnų ir skausmingu 
pergyvenimų. Labai norėčiau pas jus gyventi, kad 
galėčiau pasidžiaugti ir maloniai leisti laiką. C > dabar 
nuolat matau surauktus veidus, nepatenkintus ir 

nervuotus žmones. Visokios piktos pastabos... Geriau 
šalinuos nuo jų. būnu viena kambaryje, su niekuo 
nesikalbu, tar tum gyvenčiau visiškai viena. Tai tęsia
si jau ilgą laiką. Vengiu su jais visais susitikinėti, 
išeinu, kai jų nėra namie, o esu namie, kai jie išeina. 
Labai liūdna, kad jie man tapo visai svetimi, net dar 
blogesni, nes svetimi žmonės nekankina, kaip jie. Jei 
nebūčiau tikinti ir neturėčiau Sv. Rašto, kurį tyrinė
ju, galėčiau išprotėti. 

„Laiškus ta ip pat. turiu rašyti su pertraukomis. 
Vis dėlto esu labai laiminga ir džiaugiuosi, dėko
dama Dievui už Jo malonę ir meilę, kad pažinau tikrą 
Evangelijos tiesą ir dar galiu skaityti be akinių tą 
brangiausią žodį. Knygų ir laikraščių negaliu skaity
ti, nes jų šriftas ne taip ryškus. Tenka rašyti ir visai 
tamsiame kambaryje, nes man uždrausta naudoti 
elektros šviesą vakarais , nors namų katė šildosi prie 
degančios stalo lempos. 

„Labai atsiprašau, gal nusibodau su savo smulk
menų aprašymais. Tegul Dievas tave ir Rolandą 
laimina ir duoda jums sveikatos ir pasisekimo 
gyvenime! (Jai Dievas duos ir mes kada nors pasima
tysime. Dažnai aš nustoju rašyti ar skaityti ir svajoju 
anie praėjusius laimingus laikus ir apie tai. kad gale 
čiau savo gyvenimo pabaigai ramiai, maloniai pailsė
ti. Nors galiu daug iškęsti, "su kantri, nenervuota ir 
išlaikiau sveikus nervus, bet litokio gyvenimo, kokį 
turiu dabar, man jau perdaug Kodėl negalima 
gražiai, meiliai, be barnių ir riksmų apseiti? 

..Iš savo tėvo, nors jis vyras, niekad M M girdė-
jusi jokio blogo žodžio ar keiksmo, visada bu\o 
meilus, dėkingas, rūpestingas, mandagus ir atjau
čiantis. Rolandas gavo mano tėvo bf:ią žemėje mes 
esame tik svečiai, todėl žmonės labai neprotingai 
elgiasi, gadindami gyvenimą 

(Bus daugiau 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m spalio mėn. 12 d. ašaras . Bet užteko ir smagaus 
B humoro atliekant "Mano pyp

kė", "Veselija", "Buvo boba 
Vilniuj" ir kitos. 

Programoje buvo įterpta ir 
f giesmė Marija, Marija. Pabai-

4 goj padainuota "Kur gintarais 
nusėtas marių kraštas". Rim
tai taip pat nuteikė ir paskuti-

dyti. Ypač kai pavasarį susirgo 
Lauryno mamytė ir turėjo sun
kią operaciją. 

Bendruomenės valdybai at
kreipus dėmesį į šį reikalą ir at
siklausus Rochesterio lietuvių, 
"ar nereikėtu Lauryną parem
ti finansiŠKai, kad jis galėtų 
vykti į Lit. seminarą", kun. L. 

CLASSIFIED ADS 

nas lanko trečius metus su sti
pendija Rochesterio universi
tetą, kuriame dirba prof. dr. 
Antanas Klimas. Laurynas ša
lia studijų ir kitos lietuviškos 
veiklos dar sutiko būti Litua-

o - L i t h u a n i a v a l d y b a , surengus i An
tano J u o d v a l k i o pagerbimą ir į te ikus i adresą. Iš 
kairės: V a l e n t i n a Mažeikienė, R i m a s Gulb inas 

s u k a k t u v i n i n k a s A n t a n a s J u o d v a l k i s , V i d a J o 
n u š i e n ė ir Š v i t r i u s G o t c e i t a s . 

N u o t r . V . R a č k a u s k o 

ANTANAS JUODVALKIS 
- SUKAKTUVININKAS 

J U R G I S J A N U Š A I T I S Rugsėjo 12 d. Lietuvių Tau
tiniuose namuose susirinko 
apie 200 lietuvių pasveikinti ninkas Vaclovas Kleiza, kuris 
darbštųjį žurnalistą, visuome- perdavė sveikinimus diploma-
nininką Antaną Juodvalkį, tijos šefo ir PLB pirmininko 
švenčiantį savo amžiaus 70 
metų ir visuomeninio darbo 50 
metų sukakties, drauge jam pa
dėkoti už darbus, kuriuos jis su 
meile atliko savo tėvynei ir lie
tuviškai išeivijai. 

Šį pagerbimą surengė Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdyba: 
Vida Kriaučeliūnaitė — Jonu
šienė. Valentina Mažeikienė, 
Švitrius Goceitas ir Rimas Gul
binas. 

Pagerbimo akademiją pra
dėjo Vida Jonušienė, vėliau va
dovavusi ir visai programai. J i 
pasveikino sukaktuvininką, 
švenčiantį dvi reikšmingas su
kaktis. Jis atidavęs visą savo 
gyvenimą Lietuvos vardo ir lie
tuviško žodžio garsinimui. Ji 
pažymėjo, kad Antanas Juod
valkis yra Korp! Neo-Lithua
nia vyriausios valdybos pirmi
ninkas, suminėjo jo veiklą 
korporacijoje. J is visus veda 
"Pro Patria" keliu. Išreiškė 
korporacijos vardu nuošir
džiausius sveikinimus ir linkė
jimus. 

Išsamų, sukaktuvininko nu
eitą kelią nusakantį žodį tarė 
buvęs Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos pirmininkas Me
čys Šimkus. Kalbėtojas at
skleidė sukaktuvininko bio
grafinius bruožus, nuoširdžiai 
vertino jo darbus korporacijo
je, spaudoje ir visuomeninio 
darbo baruose. 

Sukaktuvininką sveikino 
Lietuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė. Ji gėrėjosi 
Antano Juodvalkio našiu dar
bu ir įnašu spaudoje ir visuo
meninėje veikloje. Ji pažymė
jo, kad sukak tuv in inkas 
nesiruošia išvykti į šiltus kraš
tus poilsiui ir neleidžia laiko 
Iiksmose užeigose, bet tvirtai 
laikosi Marquette Parke, savo 
gyvenimą skirdamas mūsų 
tautos ir išeivijos lietuvių la
bui. 

Po to sukaktuvininką žodžiu 
sveikino Balfo centro valdy
bos pirmininkė Marija Rudie
nė, Jaunimo centro valdybos 
pirmininkė Irena Kriaučeliū-
nienė. Tautinės sąjungos cent
ro valdybos pirmininkas Vac
lovas Mažeika, kuris perdavė 
sveikinimus filisterių St. Sant-
varo ir Algirdo Vaitiekaičio. 
Tautinės sąjungos Chicagos 
skyriaus vardu Jonas Jurkū
nas, Lietuvių Fondo vardu 
sveikino valdybos pirminin
kas dr. Gediminai Barakas ir. 
atsidėkodamas sukaktuvinin
kui už našų darbą populiari
nant LF idėjas spaudoje, jam 
įteikė dovaną 500 doi. čekį. 
PLB vardu sveikino vicepirmi-

Vytauto Kamanto, ir įteikė 
dail. Puzino albumą. Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos sky
riaus vardu kalbėjo Linas Re
gis, Lietuvių žurnalistų sąjun
g o s c e n t r o v a l d y b o s 
pirmininkas Jurgis Janušaitis 
ir Dainavos ansamblio pirmi
ninkas Vytautas Jasinevičius. 

Visi kalbėjusieji vaizdžiai 
aptarė sukaktuvininko Anta
no Juodvalkio nueitą kelią, jo 
didelį įnašą į Korp! Neo-Lit
huania veiklą ir daugiau kaip 
30 metų savo darbščia plunks
na kalbantį apie mūsų tautos 
ir išeivijos gyvenimą, jo sėk
mes ir nesėkmes. Sukaktuvi
ninkui palinkėjo sveikatos, 
kantrybės ir ištvermės dar 
daugelį metų dirbti lietuviš
kuose dirvonuose. 

Ypatingai jautrų, meile ir dė
kingumu atsispindintį sveiki
nimo padėkos savo tėveliui žo
dį tarė duktė poetė Eglė 
Juodvalkė. Ji dėkojo tėveliui už 
duotą prasmingą gyvenimą, už 
įdiegimą jai meilės savajai tau
tai, gimtajam žodžiui ir raštui. 
Žodis skambėjo gilia mintimi, 
drauge paryškindama tėvelio 
Antano Juodvalkio meilę savo 
šeimai, atsidavimą visuome
niniam gyvenimui ir jo cha
rakterio bruožus. 

tuvos nepriklausomo gyveni
mo paunksmės dėka galėjo 
siekti mokslo, įsijungti į lietu
višką veiklą, spaudą ir savo vi
są gyvenimą skirti Lietuvos 
šviesesnei ateičiai. 

Vaišes pradėjo sūnus Uosis 
šampano tostu. J i s pasveikino 
savo tėvelį, padėkojo jam už rū
pestį šeima ir palinkėjo svei
katos ir ilgesnių metų. Visi da
lyv ia i š a m p a n o tos tu ir 
Ilgiausių metų linkėjimais pa
sveikino darbštųjį Antaną 
Juodvalkį prie 70 metų am
žiaus pakopos. 

Pagerbimo pobūvyje grojo 

nis dalykas, Dariaus atliktas Januškai paskelbus iš sakyk-
smuiku „America, America", los Rochesterio lietuvių buvo 
Tai padėka Amerikai, pasakė aiškus atsakymas — taip! Su-
jis už tai, kad mus priėmė į šį aukota daugiau kaip 400 dol. 
laisvą kraštą. 

Vokaliniai dalykai buvo pa
čių muzikų mikliai ir skonin
gai interpretuojami vaizdinė
mis priemonėmis. 

Programą reiktų pamatyti 
daugeliui jaunimo ir ypač jau
niems tėvams, auklėjantiems 
savus vaikus. 

Šis koncertas buvo tautos 
šventės, rugsėjo 8 d. proga, ren
giamas Liet. Bendr. Rocheste
rio apyl. Valdybos pirm. ta pro
ga pažymėjo, "Kad nors nuo 
Vytauto karūnavimosi datos 
praėjo 552 metai, 17 lietuviškų 
generacijų, ir nors gyvename 
sutechnintoj elektronų ir kom
piuterių Amerikoj, tačiau lie
tuvis vistiek išlieka lietuviu ir 
ypač tą akivaizdžiai rodo šie 
jauni programos atlikėjai — 
Arūno ir Rūtos Udrių šeima. 
Lieka pasitikėti Apvaizdos va
lia ir prisiminti Seinų vyskupo 
A. Baranausko žodžius: ,,Ne-
sibijokit, nebėdavokit. Dievas 
ko reikia mums, žino, kada bus 
sunku ištiesti ranką kiekvieną 
kartą ketino". 
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ISNUOM. 4 kamb. butas Bnghton 
Parke. Skambint po 1-os vai. popiet 
tei. 247-3838. 

ISNUOM. namas su galimybe pirktL 
2 miegamieji. 63-čios ir Sakramento 
apyl. Vaikai ir gyvuliukai OK. 450 

L a u r y n a s , r o d o s t a i p pat g a v o dol. mėn. Aptvertas kiemas. 2 maš. ga-
Š i m t i n ę ir i š a t e i t i n i n k ų š a l p o s ražas. Kreiptis į Mary Ann (angliškai) 
f o n d o . teL 766-7850, Extension 428 dienomis. 

Šiuo metu Laurynas Visma- _ 
ISNTUOM. 3-jų kamb. apstatytas butas 
Marouette Parke. Skambint po 7 vai. 
vakaro tel. 737-7568. 

ISNUOM. liuksusinis 3-jų miegamų 
butas suaugusiems. 63-čios ir Cicero 
apy!. 400 dol. mėn., plius užstatas. 

nistinėje mokykloje tautinių Ska i I lb in l p o g va l vak t e L 776-7998. 
šokių mokytoju. jį g 

VERTINAMAS 
LITUANISTINIS 

ŠVIETIMAS 

H E L P W A N T E D 

NEED ADDITIONAL INCOME 
Lietuvių Bendruomenės Li- N o special E d b a c k g r o u n d nee<ied, 

t u a n i s t i n i a m š v i e t i m u i p a r e m - w e will train through our profession-
t i R o c h e s t e r y j e b u v o r e n k a - ai training program. Unlimited in-
m o s a u k o s r u g s ė j o 19 ir 2 6 come, golden opportunity. 
dienomis tuojau po 11 vai. pa- Contact Mrs. Smitą — 445-5000-01 
maldų. Surinkta 412 dol. Vai-
dyba taria nuoširdų ačiū tik- ——.mmmm•»••—•—•————— 
rai dosniems Rochesterio M I S C E L L A N E O U S 
lietuviams. Nors dabar su- " 
rinktos aukos turi būti pasiųs- «"«'H»»imiM!iiiiiii!iiiiiiiiMiiifiimiiui 

V E I K L U S J A U N U O L I S 

Laurynas Vismanas yra Al
berto ir Joanos Wilimaitės — 
VVismanų, JAV gimusių tėvų 
sūnus. Jis iki 10 — 12 m. am
žiaus lietuvių kalbos nesimo
kė, nemokėjo ir jam atrodė, ji 
nebuvo reikalinga. 

Būdamas žvalus, įžvalgus, 
paslankus, Lit. mokyklos ve
dėjo pakviestas, pradėjo lan
kyti lit. mokyklą. Atėjęs joje 

tos Liet. Bendruomenės iždi
ninkui, tačiau vėliau gaunama 
parama iš švietimo tarybos ga
rantuoja mūsų Mindaugo To-
monio mokyklos veiklą be ko
kių kitų organizuojamų 
finansinių vajų. 

* 
Bendruomenės choras pra- ~ 

dėjo savo dainavimo sezoną ir 'Hiiiimrailiiiliiiimiiiiiiimiiimiiimiiiii 

M. A. S I M X U S 
INCOM* TAX »ERVTCa 

NOTAUT PUBLIC 
«23t S. Maplewood, tel. 2*4-7450 
Tmij> pat darotnl VERTIMAI. 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 
PIIJETTB8S PRAiTMAl Ir 

<ltokl« blankai. 
"lumtrmnrrmMniniutJMiuiJtiiMHHit; 

Algio Modesto vadovaujamas parodė didelių gabumų lietu-
orkestras, svečiai keletą va 
landų pabendravo su sukaktu 
vininku Antanu Juodvalkiu. 

intensyviai ruošiasi 1983 m. VI 
dainų šventei. I chorą įstojo 
nauji dainininkai: Rūta Kirš-
teinaitė, Aušra Lėlytė, Audra 
Alksninytė, Ona SamUlevičie
nė, Darius Kiršteinas, K. Bu-
kys. Sugrįžo po pertraukos Al
fonsas Dziakonas, Lilija 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprasto*. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai . 
Pardavimas ir T * i s y m a a . 

M I G L I N A S TV 
2*46 W. 69 St., tei. 776-1486 

KinilUIllilHlllilIlIHHIIIUlUlIlIlUllIlUilI 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKALINGA ATEINANTI MOTERIS 
ARBA SAVO NAMUOSE PRI2IORETI 

6 mėnesių kūdikį pilną laiką dieno
mis. Apylinkėje 59-os ir Narragan-
sett Ave. (arti Archer Avenue). 

SKAMBINT — 582-7013 

R E A L E S T A T K 
•SBĵ asBSBBBSBSSaBBBJ ^ ^ » — » » » • • • • • ' ^ ^ • ^ • • • • • 

Kam raok&U nuoma. — geriau morgi-
čhį. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom 
garažas Geri pamatai. Mažas įmokfr 
jimas. Savininko paskola iš 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukai. 
2 pc 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-jų butų medinis. įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei Seimai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyl. 

Skambint 436-7571 
aiMArns REALTI 
3951 We»t 6Srd Strees 

61-os ir Pulaski apyl. parduodamas 4 
didehų kamb. mūr. "expandable" na
mas ant 50 p. sKlypo. Karštu vand. 
apšiid Įrengtas rūsys. Skambint sa
vininkui tel. 581-0775. 

ntnnnnnrnnimniJiiiiiHtuiHmmHinn 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas) 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Not&riataa _ Vertimai 

BELL REALTCRS 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
SIIIIIIiilIltilIliilIlIlIlIllIlIUUUUUlMMHr* 

* 

MŪSŲ kolonijose 
Rochester, N. Y. 

Rugsėjo 
M i c h 

Į sveikinimų grandį rikiuo
jasi daugybė sveikinimų raš
tu: vysk. Vincento Brizgio, dr. 
Br. Nemicko iš N. Y., Kosto Ja
nuškos iš Chicagos. L ir R. 
Bublių iš Clevelando ir daug 
kitų. 

Meninę nuotaikingą progra
mą atliko neolituanė Jūratė 
Tautvi la i tė , pada inavus i 
dviem atvejais gražių lietuviš
kų dainų, pati palydėdama jas 
gitara. Intarpe dar karta su
grįžusi Kglė Juodvalkė su 
giliu įsijautimu perskai tė 
Vytauto Mačernio 5-tąją vizi
ją. Visų svečių vardu Korp! 
Neo-Lithunia valdyba sukak
tuvininkui įteikė menišką, vi
sų svečių pasirašytą. Jono PaŠ-
tuko paruoštą adresą. 

Pabaigoje prabilo pats An
tanas Juodvalkis, padėkoda
mas rengėjams už šio gražaus 
minėjimo suruošimą. Dėkojo 
Lietuvos generalinei konsulei 
Juzei Daužvardienei už atsi
lankymą ir tartą jautrų žodį, 
tuo pagerbiant patį sukaktuvi
ninką. Dėkoje, sveikinusiems 
žodžiu, raštu, asmeniškai ir te
lefonu. Savo gyvenimo nueitą 
kelią vertino kukliai, nuopel
nus dalindamasis su visais da
lyviais ir bet kokį darbą dir
bančia is taut iečia is . J i s 
pažymėjo, kad tik mūsų tautos 
sūnų krauju apšlakstytos Lie-

P U I K I P R O G R A M A 
26 d. iš Jackson, 

pakviesti Darius, Balti
ja n Almis Udriai atliko 
programą. Pianinu dainas pa
lydėjo Rūta Udrienė, jaunų 
programos atlikėjų mamytė. 
Buvo graži sekmadienio popie
tė ir Rochesterio lietuviams bu
vo malonu klausytis gražios 
programos, ypač, kai jos atli
kėjai buvo tokie jauni, dailūs 
vaikai: Darius 10 m., Baltija — 
8 m. ir Almis — 5 metų. 

Programoje buvo smuikas, 
dainos, poezija ir liet. šokių iš
traukos. J au pradžioje publiką 
rimtai nuteikė smuiku atlieka
mas Lietuvos himnas. O to
liau tokios dainos, kap "Grį
šim, grįšim, ten kur teka", 
"Šlama šilko vėjas'", "Kokiais 
keliais bekeliaučiau", jautriai 
palietė klausytojo širdis. Dar 
įterpiant patriotinę poeziją, 
kaip "Tu nematei tėvelių kraš
to" ir smuiku "Kaip verkian
čio smuiko girdėjosi aidas", ne 
vienam klausytojui ištraukė 

vių k. ir didelį domėjimąsi Lie
tuva, jos istorija ir dabartine 
jos vergija. Gerų draugų, lietu
vių kaimynų ir lit. mokyklos 
įtakoje Laurynas per keletą 
metų jau laisvai kalbėjo lietu
viškai gražiu lietuvišku akcen
tu. Jo kalba ir skaitymas buvo 
tiek tobuli, kad jis skaitė liet. 
kalba Mišių metu skaitymus 
be priekaištų. 

Įsižiebus tautinei sąmonei, 
Laurynas pasijuto esąs lietu
vis ir visomis išgalėmis įsi
traukė į lietuvių bendruome
nės darbą. Tautiniai šokiai, 
choras, ateitininkai, vaidini
mai, parapija, bendruomenė — 
tai Lauryno veiklos dirva. Pra
dėjęs lituanistinę mokyklą ne
mokėdamas liet. kalbos, baig
damas jau kitus mokė lietuvių 
kalbos, kurie jos nemokėjo. 

Šią vasarą Laurynui buvo 
didelis noras vykti į Kento li
tuanistinį seminarą, tačiau šei
mos finansai neleido tai įvyk-

„ nimifHimmnniiiiimimimiimHmiiiif 
Šiais lietuviškų parapijų me

tais Liet. Bendruomenės Ro
chesteryje šūkis yra būti akty
viais lietuvių šv. Jurgio 
parapijos nariais. Kad kas ir 
toliau gyvena nuo parapijos, 
sekmadienį pamaldoms atvy
kime į savo lietuvišką švento
vę. Kas gal dėl kokių priežas
čių priklauso kitai parapijai 
(kai pvz. vaikai lanko tos pa
rapijos mokyklą) grįžkime į sa
vąją pas savus. Kitoje parapi-
jo je mes n e i š g i r s i m e 
lietuviškai "Pulkim ant ke
lių", "Palaimink mūs darbus, 
laukus ir namus". Iš tikrųjų lie
tuviškose parapijose ir išliko 
lietuvybė JAV., kol lietuviai 
jas laikė, lankė ir išlaikė. Ne
palaikant savos parapijos, ne
palaikant joje lietuvių kalbos, 
daug lietuvių prakaitu pasta
tytų turtingų ir gražių bažny-

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

rlpdrauitas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

M S76-1S82 arba 376-o»96 
mtmfiiiimitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiuiiii 

M O V I N G 
S K U B I A S perkraasto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Pr'imame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-806S 

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

^SIUNTINIAI H-IETUViT 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, Ui. 60632, teL 927-5980 

į 

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH 

KUKIAM SALUI MOKĖTI 
S A U l i AU ? 

M a s P M a l N A U J U S A R V A R T O T U S 

MC/T0M0HLJUS SUTAUPYSITE 

Chrysler LeBaror Meda'l 
2-dr Coupe 

on 

BAL2EKAS MOTOR SALES 
O M T a i l • MFEJUAL 
n.T«fArrn a K CAAS 

-r. WILL Lix» u r 
4030 Aretitr — V I 7 - i l l l 

* - - . *• ^ * • * - # - » *- 1 

The Violationa of Human Rights in Soviet Occupied Lith-uanuj 
A Report for 1979-1980, in hard covers — $10.90, in soft 

covers — S8.00. 
Popuiar LithuanUm Recipes. Compiled and edited by Josephme 

J. Dauzvardis. —$4.75 
Puzinas, Color monography, album, $25.00 
A Color Odytsey — A. Galdikas. $16.00 
The Catholic Church Diasent and Nationality in Soviei Lithua

nia., by V. S. Vardys. $15.00 
AMBER. The Golden Gcm of the Ages. by Patty C Rice, Ph. D. 

527 00 
The Ordeal of Assad Pasha- A story by Ignas Šeinius. $2.00 
Bvtfitmmn cf I.mden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95 
Kegiona of Wo Admittancr, by Danguole Sealey. $4.'00 
lAtkmnmm National Costumes. by Antanas and Anastasia 

Tamošaiti,. Lithuanian Folk Institute. $2600 
The GoUem SteeS, Seven Baltic plays. Edited by Aifred 

Straumanis. $16.50 
UtvltT the 8worŠ of Damocles, A novel by Anatole Kairys. 

$10.00 

IIIIIIIlIIIflIlIlIlIlIlIIIfflIIIIIIIlHHIlIIIIIIIll! 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir įdeda visu rusiu 

Pečius ir Vandens Šildytuvus 
Š BANYS — Tel. 447-8806 

čių atiteko kitiems, kad vietos iUtiiniiIlIiinifliiilHIlllitfmitlinmnilflII 
lietuviai apleido jas. g v- ~ 

i0*c — N f — *0% ptcteii m n k U t 
'ii itĮMlrmidS nik> ngni«s Ir antntno-

FRAN K Z A P O L I S 
S208y2 We»t 95th Street 

Telef. G A 4-8654 

Master Plumbing 
Liosnssd, Bondsd, Intorsd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuv8a 
ir voniog kabinetai. K«ramiko« plyte
lė*. Karsto vandens tankai F!ood con-
srol UlsikimJc vamzdžiai iivalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
i:etaviškai. 

SEBAPINAS 656-2960 

iHiiiiiiiiiiiiniiMuiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiHn* 
Banaičio 

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
S veiksmo opera 

Da inuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras , Dana Stankaitytė, Marga
rita Mornkienė, Aldona Stempuiiie-
nė , S t a s y s Baras. Groja simfoni
nis orkes tras . Diriguoja Aleksand-
rasKučiūrtas. 

Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
r a s K u č i ū n u s 

U ž s a k y m u s s iųst i : D R A U G A S 
4545 West 63rd S t , Chicago , I1L 

• i i i i i i i i f i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i m i i i i i i i i i i 

ifiiiftfiiiiitiiiniiiiiiniiiiiimiiiiiniitniiiii 
dairių prek<u pasirinkimą* nebrangiai 
; l nCSt'j »endS!io 

n O ^ f O a P4.RCZ1A " " h'11 
230! W. «9tb St., Chicago, IL 90«2» 

SiUHTINIAl i LIETUVA 
T©1. — 9S5-17S7 

Vytautas Valanfir.as 
iiiiiiiiimiiiiiriiiiiiiiiuuiiiuuiuiiiiuiHifi 

Uisak>-mu3 siųsti: DRAUGAS, ĄStf W 
fu. 60629. 

6*rd Si., Chicago, 

Knygų užKakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas. 
g\-ventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%. 

m 

PACKAGE FA'PUKSS AGKNCV 
Af i f t IJ A N ORI. IK l F..\ f. 

SIUNTINIAI j LIETUVI 
,-• M ] p.-iffoi'i.aiijamos peros rūšies 

>r. kr-s MaisUu iŠ Eanoooa sandėliu. 
!6<»S W. K»th SI.. CTlJcajfO. PI. 6(Mi29 

TKi U . 92.-.-278T 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAIJJL'S 

Piaunam* ir vaikuojame 
vi«ų HJ4iu grindi*. 

Bi'Byrs 
RE 7-5IBS i6» 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAU*. .", 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos 

Remkite tuos verslininkus ku-
t 

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

t « . * * * • * * • «M^ 



~ r IVILNIAUS PILIES LEGENDA! 
S o l i s t a i : 

Audronė 

Juli ta Šermukšnytė-Burgess, 

Valentinas Lioren tas , 

Vytas Radys, Viktoras Mieliulis 5 

Bronius Mačiukevičius E 

Karolis Avižėnius, Ju l ius Panką S 

D A I N A V O S A N S A M B L I S s t a t o 
^ 

1 Muzika ALOYZO JURGUČIO Libretas AURELIJOS BALAŠAITIENĖS Režisūra LIUCIJOS BUIVYDAITĖS-AMBROSIN! Dau. ADA SUTKUVIENĖ 
Choreografas JAUNUTIS PUODŽIŪNAS 

ijn. spalio men. 30 ir 31 dienomis — Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorijoje 
OHORAS. SOLISTAI, SIMFONINIS ORKESTRAS 

Bi l ie ta i g a u n a m i : 

V A Z N E L I Ų P R E K Y B O J E 
( In te rna t iona l Gif ts) 

2 5 0 1 W. 71-ma ga tvė 
T E L E F . — 471-1424 

E Bil ietų kainos n u o 18 iki 7 dol. 

Čikagos ir apylinkių visuomenė 
kviečiama atsilankyti. 

METAI BE JUOZO SKORUBSKO 
Kai mir t is s ta iga išplėšia i š ipe ra t inę medžio apdirbimo ben-

mūsų t a r p o mums brangų, m y - ' drovę "Sta l ius" ir ja i pirminin-
limą žmogų, mes išsyk nesuvo- . kavo. 
kiame nelaimės apimties. Ne t i 
kime, kad mylimas vyras , b ran 
gus tėvas, nepamainomas visuo
menės veikėjas išėjo nesugrįž
tamai. 

Tačiau laikas bėga, ir skaudi 
realybė t ampa nenuneigiama. 

Velionis Juozas kooperatinė
mis temomis daug rašė periodi
nėje spaudoje : Tautos ūkyje. 
Žemės ūkyje, Talkoje, Bendra
me darbe, Ūkininko patarėjuje 
i r ki tur . 

Bolševikų okupacijos 

MŪSŲ KOLONIJC 
New York, N. Y. 

VEDYBINE SUKAKTIS 

A. a. Juozas Skorubskas 

čia advokato praktika. Okupa
ciniais meta is aktyviai veikė po-
gridyje. 

1941 metais sukilimui prasi
dėjus, j a m buvo pavesta tvar
kyt i P rekybos ministeriją. 

1944 m. an t ru kart bolševi
kams a r t ė j an t prie Lietuvos, 

Taip atsitiko, kai prieš m e t u s j j is dirbo Prekybos komisariate 
laiko, spalio 14 d. sustojo pla
kusi širdis lietuvio pa t r io to , vi
suomenės veikėjo, mylimo vyro 
ir brangaus tėvo Juozo Sko-
rubsko. 

Velionis Juozas gimė 1910 m. 
kovo 6 d. Garniškių km., Šėtos 
valsč., Kėdainių apskr. Aukšta i 
tijos ūkininkų Juozo i r Onos 
(Širkaitės) šeimoje. Be velio
nio, šeimoje d a r buvo vyresn io- ' 
ji duktė Antanina ( Jaka i t i enė) . 
1924 m. Juozas Skorubskas bai-1 
gė Šėtos vidurinę mokyklą ir 
tuoj pradėjo dirbti Šėtos valsč. 
raštinėje. Mėgo matemat iką . 
Fenomenaliai sugebėdavo at
mintinai atlikti a r i tmet ikos 
veiksmus su daugiaženkliais 
skaičiais, todėl ir valsč. raš t inė
je 14 metų vaikiščiui, duodavo 
apskaičiuoti mokesčius ar ūki
ninkų grūdų pyliavas. 16 metų 
būdamas persikėlė j. Ukmergę 
dirbti kaip kasininkas Žemės 
ūkio kooperatyve. 1930 m . per
sikelia j Kauną ir tuoj gauna 
darbą Pieno centre . 

Juozas 1933 m. baigia Lietu
vos Mokytojų profesinės s-gos 
suaugusių gimnaziją ir v i s te
bedirbdamas studijuoja te i sę ir 
ekonomiją Vytauto D. universi
tete, 1933 m. g-ivo teisininko 
diplomą. 

Apie Juozo Skorubsko veik'-" 
Pieno centro valdybos p i rm. Jo
nas Glemža rašo : "Augo Pie
no Centras, augo ir J. S. parei
gos — nuo rašt ininko iki a tsa-
komingo skyr iaus vedėjo. J am 
teko dirbti kiaušinių skyriuje 
ir chaotiškai vykdomą kiauši
nių supirkimą pervesti į orga
nizuotą, pastovų jų surinkimą, 
panaudojant pieninių i r ki
tų kooperatyvų aparatą. Teko 
steigti kiaušiniu sur inkėjams 
kursus, išmokyti k iaušinius pa

tikrinti, išrūšiuoti, sandėliuose 
t inkamai supakuoti, kad užsie
nyje būtų gerai įvertinti. Pieno 
Centro kiaušinių ekspor tas nuo 
penkių milijonų vienetų 19321 į į ^ į žve j ams 
metais pakilo iki 100 milijonų j G r i š m a n a u s k u i ir 
vienetų 1939 m., s u d a r y d a m a s ' 
4 r f bendro Lietuvos gėrybių 
eksporto. J. S. darbas nebuvo 
lengvas. 1939 m. Lietuvoje jau 
veikė j o suorganizuoti 322 su
p i rk imo punktai ir 5 k r a š t o cen
trinėse vietose eksport iniai san
dėliai. Be to, Skorubskas akty
viai dalyvavo kooperat inėje ir 
visuomeninėje veikloje. Koope
ratinėje veikloje j is buvo vienas 
iš sėkmingųjų pionierių". 

Kooperatinei idėjai platinti 
aukštuosius mokslus einančio 
jaunimo tarpe Skorubskas , su 
keliais kitais, 1936 m. 'Vytauto 
D. universi tete suorganizavo 
studentų kooperatininkų draugi
ją ir joje sekretoriavo. 

Kaune veikė spaudos darbi
ninkų kooperatinė spaus tuvė 
"Raidė". Skorubskas išbuvo tos 

Bronius ir Ona Babušiai rug
sėjo 18 d. atšventė 50 metų ve
dybinę sukaktį. Lietuvių Pran
ciškonų koplyčioje Brooklyae 
buvo atlaikytos iškilmingos pa

metu Į dėkos šv. Mišios jubiliatų inten
cija. Jas aukojo "Darbininko" 
redaktorius kun. K. Bučmys, 
asistuojant Aušros Vartų para
pijos klebonui kun. V. Palubins-

! kui. Abudu sukaktuvininkai y ra 
j iš Zanavykijos krašto. Bronius 
| gimęs Griškabūdžio parapijoje, 
j Ona iš kaimyninės Sintautų pa-

ę r LĖKTUVO N E L A B U 

1* I Išnuomuotu lėktuvu John _ 
Helen Johnson, Chicagos gyven
tojai, spalio 8 d. skrido iš Chi
cagos į Fayettville, k a r t u pa
siėmę ir savo 21 mėnesio sūne
lį. Lėktuvas prie Golatin, Tenn.. 

rapijos. Juodu visą laiką gyve-1 nukrito i r sudužo. Tėvai buvo 
no Zanavykijos sostinėje Ša- užmušti, bet vaikutis išliko gy-
kiuose. i vas. P e r 12 valandų nakties 

Atvykę į šį kraš tą apsigyve- j tamsoje ir lietlje jis ropinėjo, 
no Chicagoje, vėliau, gyvenimo j kol buvo suras tas , 
aplinkybėms susidėjus, persike- j PAVOJUS HARVESTER 
lė į New Yorką. Dabar pašto- į International Harvester fir-

A f A 
Frances Keteris 

pareigas. Paskutiniaisiais savo 

viai įsikūrė kuior t in iame mie
stelyje Atlantic Beach. Cia ir 
visi pamaldose dalyvavę svečiai 
buvo pakviesti vaišėms. 

Bronius vr? geras spaudos 
talkininKas. Nepapras ta i mylė-

ma, kurios fabrikuose dirba ne
mažai čikagiečių, turi 4.2 milijo 
nų dolerių skolos. Daromos 
pastangos jai išgelbėti, bet yra 
pavojus bankrutuoti . 

gyvenimo dešimt metų buvo tos _ _ V,... TT» . . , , ._ i damas savo gimtosios Zanavyki partijos Užsienio delegaturos ' 
. . . , jos kraštą, rašė ap rašymus į A. I Tai r e t a tokia šeimų šventė. 

P i r n i ' ^v. i Rūgytės išleistą knygą "Zanavy- i nes labai ne daugelis tokios gar 
emo r ų i j •„-.;„„ ^eiaZ2a, j o s traipsnių pa- \ bingos sukakties sulaukia. Gra-

sirodo ir periodinėje spaudoje, i žiai buvo pasivaišinta, pasikal-
Šitokioje aplinkoje i šaugo ir i beta ir, atsisveikinant su jubi-

sūnus Edmunda i B ū d a m a s ga-1 liatais Bronium ir Ona Babu-
! bus mokt ; :e, įsigijo diplomuoto Į šiais, kiekvieno buvo palinkėta 
i a rch i tek to titulą. K u r j is tik I laimės sulaukti deimantinės 
j gali, mielai padeda l ietuviams. ' šventės. S. B. 

tautiniuose suvažiavimuose Vie- ' J 

noje (1973 m.) ir Vancouveryje 
(1978). Vienos suvažiavime bu
vo vienas iš organizatorių, apgy
nusių visų egzilų teises Interna
cionalo organizacijoje. Sutikęs 
kitų kraštų vadovaujančius so
cialdemokratus kaip vokiečių 
VVilly Brandt, Helmut Schmidt. 
prancūzų Francois Mitterand, 

Izraelio Goldą Meir, švedų Olaf 
. . „ Į Palme, anglų James Callaghan 

skyr iaus viršininku, o vokiečių ; h k i t u s > i v a i r i a i s ^ . ^ f m m 

okupacijos laikais vertėsi pnva- j p a r a š ę g l a i g k ų p r a š y d a m a s ^ . 

ZARAMBAITF. 
Gyveno Oak Lawn, I l l inois . Anksč iau gyv. Chicagoje 

Brighton P a r k o ir Town of L a k e apylinkėse. 
Mirė spal io 9 d., 1982, 8:25 vai. vak . , su laukus s e n a t v ė s . 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr i ty je . Amerikoje i šgyveno 71 

metus. 
Pasiliko dideliame nul iūdime 3 dukterys: F r a n c e s Lakom, 

žentas Edvvard, Sr.; Mary S a k a i , ž en ta s Walter; ir Bernice Kos-
trubala, žen tas dr. Bar t J.; 10 anūkų : Edward Lakom, Jr . ; Mari-
anne , Susan ir Stephen Sakai; B a r t J r . , Sha- 'ron, Gary , C r a i g ir 
Mark Kostrubala;; proanūkė J e s s i c a Lakom; kiti g iminės , drau
gai ir pažįs tami. 

Velionė buvo senelė a.a. Rober t Lakom. 
Kūnas pašarvotas Pe tkaus Marąue t t e koplyčioje, 2533 W. 71 

Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, spal io 13 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus at lydėta į Švč. M. Mar i jos Gimimo parapi jos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos p a m a l d o s už velionės sielą. Po pamal 

dus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines . 
Nuoširdžiai kviečiame v i sus : g imines , d r a u g u s ir pažįs

t a m u s dalyvaut i šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: D u k t e r y s , ž e n t a i , a n ū k a i i r p r o a n ū k ė . 

Laid. direk. Donald A. P e t k u s — Tel. 476-2345. 

t 
ti Lietuvos bylą. 

Velionis Juozas dėl savo tai-1 
kaus būdo, visų buvo mėgiamas 
ir kviečiamas įvairiose įkaitu
siose diskusijose mcderuoti ir 
išlyginti susidariusius nuomo
nių skirtumus. J is VldlciS I-S 

gfQS 

j O N A S 
A. A. 

v i s e i u s 

velionis Juozas pasitraukė į i pirmųjų iškėlė J A V Lie 
Austriją, Vieną. Karui baigian- j pasiuntinybės rūmu Washingto 
Lis. a t s i r anda Augsburge, Bava- , " e remonte reikalą. 
rijoje i r čia sukuria šeimą su 
P ra te Sodeikaite. Augsburge 
dirba ka ip advoka tas prie Ame
rikos kar inės valdžios teismų. 
1949-51 m. j is teisių patarė jas 
IRO amerikiečių zonos vyriau
sioje būstinėje Augsburge, Bad 
Kissingene ir Muenchene. Vei
kia Lietuvių Sąjungoje, vėliau 
Lietuvių Tremtinių Bendruome
nėje. 1948-49 m. j i s LTB centro 
valdybos sekretor ius . Suorgani
zuoja su ki tais Lietuvių Profe
sinę s-gą t remtyje . Nuo 1951 
m. Lietuvos Socialdemokratų 

; par t i jos a t s tovas Vlike. 
1951 m. a tvyko j Chicagą — 

j Cicero priemiestį. Čia tuoj jis 
įsijungė į Amerikos Lietuvių 

Kublickui, 
Paulauskui 

pabėgus iš bolševikų okup. Lie
tuvos, J. S. kaip A. L. Tarybos 
a ts tovas , išt isus tris mėnesius 
juos vežiojo po Amerikos lie
tuvių kolonijas, pasirodydamas ; 

su jais televizijoje ir duodamas 
paaiškinimus vietinei spaudai. 

Pragyvenimą pelnosi dirbda- I 
mas įvairius darbus , daugiausia 
s tatyboje. 

1952 m. gimė vienturtė duktė 
Rima, dabar j au advokatė. Nors 
visą savo gyvenimą tiesioginiam 
darbui J. S. turė jo skirti ilgas 
darbo valandas, jis niekuomet 
nenutraukė visuomeninės veik
los, visomis išgalėmis prisidėda
mas prie kovos, kad Lietuva bū
tų laisva ir demokratinė. Vlike 
veikė kaip Liet. Socialdemokra
tų a t s tovas — buvo Vliko Ta-

Mirė po sunkios operacijos. 
Palaidotas 1981 m. spano 16 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Chicagoje. Vyt . A. Račk. 

]. I. Kraševskio 
VITOLIO RAUD/^ | 

• i 
kurią "AUŠROS" laikų veikėjai; 
vadino lietuvių epu ir lygino HO- j 
MERO ILIJADAI. Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorinį gyvenimą.! 
Iš lenkų kalbos vertė Povilas Gau-! 
čys. Knygą puošia 50 medžio raiži
nių dail V. Smakausko atlik*' 19 
amž. pradžioje. 286 pus!. Kaina s>) 
persiuntimu $6.30. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St . 

Chicago, IIL 60629 

Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė speroai 9 d., 1982 m., 5:30 vai popiet, sulaukęs 63 m. amž 
CisT:<> Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Spirakių parapijoje, Li-

t.'uiių kaii le Amerikoje išgyveno 28 metus. 
Pasiiiku dideliame nuliūdime brolis Steponas Viščius, brolienė 

Stasė ir šoiroa; sesuo Agota Šiopienė su šeima: Lietuvoje brol; 
Anicetas Viščius, broliene Elena ir šeima, 2 seserys Benedikta 2: 
liomenė. s.ogeris Domininkas ir šeima ir Zina Bujanauskiene, švi-
gėris Juo/.is ir šeima, dėdė Petras Andrišiūnas su šeima: kiti gi
mines, dr >iigai ir pažįstami. 

Priklausė Panevėžiečių klubui ir Anglijos-Britanijos Lietuv:t: 
klubui. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Litu-
anica A*e. Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 13 dieną. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma gėlių nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: BROLIAI, SESERYS ir GIMINES. 

Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas — Tel. 927-1133. 

A. + A. 
STELLA CONRAD mirus, 

velionės liūdinčioms anūkėms J. TAMAS ir C MAR-
"-\ 0 0 bei jų ŠEIMOMS užuojautą reiškia i r liūdi netekus 

s metus buvusios n a r ė s . 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

-<^i.;jffiL 

I 
F U D E I IC I S 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -
DO\ YVAS T. GAIDAS ii GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

43 30-34 S o . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir L A 3-9852 

•4&05-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

A. f A. 
U d. ;3r. STASIUI ANKUDUI minis, 
jo m oriai, dukrai Mildai ir žentui Vytui 
Jakščiams reiškiame gilia užuojauta. 

BUDRAIČIO REAL ESTATE ĮSTAIGA 

spaustuvės valdybos sekretorių- rybos 
mi nuo 1935 iki 1940 m. 

Lietuvoje buvo jauč iamas me
džio apdirbimo gaminių t rūku
mas. Tai spragai užpildyti J. S. 
drauge su Jonu Daugėla ir ki-

arys ir kurį laiką pirmi-
Amer. Liet. Taryboje mnkas 

ėjo įvairias pareigas, kurį laiką 
buvo Ralfo direktorius. Lietu
vos Socialdemokratų partijai 
priklausė nuo 20-tų savo gyve-

i l i l l i imil l l l l i i i i i i !nnii i ; ; i ; i iU!i i i ! ! i i i i i 

PASAULIO LILTUVIl. 
KATALIKU ŽINYNAS 

Redagavo 
KUN. KAZIMIERAS PUGEV1CIUS 

ir MARIJONA SKABEIKIENf 

Leidinyje yra adresai lietuvių vys
kupų už Lietuvos ribų. Kunigų išeivi
joje. Parapijos ir misijos išeivijoje 
Kunigai Lietuvoje, jų parapijų adre
sai. Nekrologas lietuvių kunigų. Mo
terų, vyrų vienuolijos. laikraščiai ir 
žurnalai ir kita reikalinga informa 
cija. 

Išleido Lith. Roman Cath. Priests' 
League of America. Brooklyn, N.Y. 

Kaina su persiuntimu S8.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St., 
Chicago, IU. 60629 

P E T K U S 
\ R Q U E i H FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o — 4 7 6 - 2 3 4 5 
1 4 1 0 So . 5 0 t h A v . , C i c e r o — 8 6 3 - 2 1 0 8 

A. + A, 
DR STASIUI .ANKUDUI mirus, 

dž*ai užjaučiame jo žmoną ir n i K ;rf"W 

AURELIJA BYTAUTAS 
JURGIS ŠMULKŠTYS 

.VIielarr. 

A. + A* 
DR STASIUI ANKUDUI mirus, 

reiškiame giliausią užuojauta jo žmonai MARI
JAI, d ikrai MILDAI, anūkei KRISTTNAI ir žen-
f ii V. .TAKšČTLT. 

VERA, BRONIUS. DALIA, ALGIRDAS 
JUŠK1AI 

LATDOTUViy DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai] 

STEP0MAS C. LACK (LACKAVViCZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREnCT Tel. REpubUc 7-1213 ( 
11028 Swuthwest Highway. Palos Hills. I1L TeL 974-4410( 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA A V E . TeJ. LAfayette S-3572] 

VASAiTIS - BUTKUS 
1446 SO. 50th A VE., O C E R O , EU>. TeL OLympic 2-100Sl 

tais 1939 m. suorganizavo koo- i nimn metų eidamas įvairias I 

file:///RQUEi


DRAUGAS, antradienis, 1952 m spalio mėn. 12 d. X Dail. Anastazija Tamošai
tienė sekmadienį, spalio 24 d., 

X Aktorė Ingrida Blekytė I 4:30 vai. vak. Jaunimo centro 
sėkmingai atlieka vieną iš pa- į kavinėje skaitys paskaitą "Ki-
grindinių vaidmenų Court teat- j iimų istorija ir jų dailė", ilius-
ro statomame George Bernhard truodama skaidrėmis. Vakaro-
Shaw veikale "You Never Can; nės metu bus rodomas ir spal-
Tell". Court teatras yra Hyde votas garsinis filmas "Lietuvių 

X Aušros Vartų parapija 
spalio 10 d. atšventė savo gy
vavimo 75-rių metų sukaktį. 
Vysk. Vincentas Brizgys vado
vavo koncelebracinėms šv. Mi
šioms, kartu laikant su juo Ma
rijonų vienuolijos vyriausio va
dovo asistentui kun. Donaldui 
Petraičiui, provinciolui kun. Vik
torui Rimšeliui ir dar dešimčiai 

Park rajone, 55 ir Ellis gatvių 
sankryžoje. Spektakliai vyksta 
nuo trečiadienio iki šeštadienio 
8 vai. vak. Sekmadieniais — 
2:30 ir 7:30 vai. vak. 

audinių dailė". Vakaronę ren
gia Liet. Tautodailės instituto 
Chicagos skyrius. 

X šv. Kryžiaus ligoninė vėl 
gavo Illinois Medicinos sąjungos 

X Vytenio Milūno su Kristina j pripažinimą nuolatinio medicini-
Papartyte sutuoktuvės bus spa 
lio 23 d., 4:30 vaL p. p. švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. Vestuvinė puo
ta vyks Oak Lawn esančioje 

kunigų. Pamokslą sakė buvęs j ž v Nikalojaus graikų ortodok 
tos parapijos klebonas kun. Jo- s „ s a iėje. 
nas Savukynas. Po šv. Mišių I 
parapijos salėje apie 400 žmo- x **& Magdelenos Stankū-
nių dalyvavo vakarienėje ir aka- i n i e n ė s tapybos ir grafikos paro-
deminėje programoje. Jubil iejų;d a ^ ^ "Galerijoje" iki spalio 
rengė dabartinis klebonas kun. j l 7 d- P o t o prasidės dail. Ana

stazijos Tamošaitienės kilimų ir 
grafikos paroda. 

Antanas Kelpšas su komitetu. 
X Dr. Dalia Katiliūtė - Boyd 

stun dalvvaus "Ateities" aka-

nio auklėjimo programos, kuri 
su geru pasisekimu tęsiama šio
je ligoninėje. 

X Rimantas Dirvonis regis
truoja visus lietuvius sportinin
kus, norinčius dalyvauti 1983 
m. birželio 26-30 dienomis Pa
saulio Lietuvių dienų metu įvyk
stančiose Sporto žaidynėse. Jam 
galima rašyti: 8913 So. Leavitt 
Ave., Chicago, 111. 60620. 

X New Yorko "Harmonija", 
neseniai atlikusi programą Penn-
sylvanijos Lietuvių dienoje, 

Marijos aukšt. mokyklos Į VVorcesteryje ir New Britain 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

delniniame savaitgalyje spalio į Motinų klubo visuotinis susirin- j rengtuose koncertuose, spalio 
16 d. Chicagoje. Jaunimo centro j k i m a s b u s s P a l i o 1 3 d - trečia-
apatinėje salėje, komentuodama j dienį, 7 vai. vak. mokyklos ka-
temą "Religinio persekiojimo į vinėje. Tai pirmas šiais mokslo 
psichologiniai bruožai". Visuo
menė nuoširdžiai kviečiama at
silankyti ir pasinaudoti proga 
giliau susipažinti su religiniais 
persekiojimais Lietuvoje. 

17 d., 3 vai. p. p. pirmą kartą 
pasirodys Chicagoje, "Margu
čio" rengiamame koncerte Jau
nimo centre. 

LB Vid. Vakarų apygardos vicepirm. Viktoras Garbonkus su Illinois gub. 
Thompson ir inž. Valdu Adamkum susitikę Chicagos Atletikos klube. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

x Marytė ir Juozas Vizgirdai Į J u n e M u r r a i t e l -
spalio 9 d. šv. Mišiomis paminė
jo savo moterystės 25-rių metų 
sukaktį Šv. Jurgio par. bažny
čioje. Bridgeporte. Šv. Mišias 
laikė ir sukaktuvinį palaiminimą 
suteikė kun. Pranas Jokūbaitis. 
Dalyvavo plati Vizgirdų giminė 
ir artimi draugai. Daugumas 
jų gyvena Auroroj, UI. 

X Dlinois Katalikų sveikatin
gumo draugijos metinis susirin
kimas bus spalio 18-19 dieno
mis Hiiton viešbutyje, Spring-
fielde, UI., ir svarstys temą 
"1980 metų išsilaikymas pagal 
katalikų požiūrį". Susirinkime 
dalyvaus ir Šv. Kryžiaus ligo
ninės atstovai. 

metais susirinkimas, todėl kvie-
čiamos ypač naujųjų moto ių | «&„„&, D L K Bi-
motinos. Motinų klubo globė ia \ ' . .. 
yni ses. Teresita. Viešnias pri-1 "**• ^ ^ » Lietuvos sauhų 
ims Marie Juraitis ir Lullian | ^ ^ S 0 8 Chicagos dalimų ben-
Kurzawski. Informaciją teikia \dronus V^ngorms rengiama 

P. Janušonis, Dousman, x 
Wisc 
tojas, užsisakė naujausių leidi
nių ir dar pridėjo 10.20 dol. au
ką 

DARIAUS - GIRĖNO POSTO 
JUBILIEJUS 

Sveikindama Dariaus - Girėno 
Amerikos legiono postą, mere 
Jane Byrne pareiškė: "Jūs, lie
tuviai legionieriai, prisidėjot prie 
įspūdingo paminklo pastatymo 
įamžinti narsiuosius lietuvius 
lakūnus Darių ir Girėną. Jis yra 
Lithuanian Plaza. Man yra gar
bė jūsų legiono postą pasvei
kinti ir pasidžiaugti, kad Chica-

žurnalui "Kariui" paremti kavu
tė bus spalio 24 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Šaulių namuose. 
Kviečiami visi ramovėnai, biru-
tininkės, šauliai ir Chicagos lie
tuviškoji visuomenė dalyvauti. į g o s iįetuviai yra" mano mylimi 
Įėjimas — žurnalui paremti I draugai" 
auka. 

x Stasė Koronkevičienė iš 
Mere J. Byrne buvo garbės 

kalbėtoja iškilmingame Dariaus-
Santa Monica buvo atvykusi į i Girėno bankete, kuriame spalio 
Chicagą ir dalyvavo Putnamo j 8 d. buvo paminėta šio legiono 
seselių rėmėjų surengtoje ma- \ posto 50-ties metų sukaktis 
dų parodoje su savo gamintais Mayfield salėje, 6072 S. Archer 
modeliais. Ji jau grįžo atgal įj Ave. Salė buvo perpildyta po

sto narių su žmonomis, draugu 
ir garbingų svečių. 

Santa Monicą, Calif. 

Rašyt. Nijolė x 

lietuviškos knygos mylė-

Labai ačiū. 

X "Draugo" administracija 
ruošia tolimą ir įdomią kelionę, i 
kurioje bus galima pamatyti 
Jeruzalę, Kairą ir Atėnų mies
tus. Išvykstame balandžio 21 d. 
1982 m. Informacija gaunama 
pas: American Travel Service 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave.. 
Chicago, BĮ. 60643. Tel. (312) 
238-978-1. (pr.). 

X Manijrirdo Motekaičio for
tepijono rečitalis Įvyks sekma
dienį, spalio 24 d.. 3 vai. popiet 
Jaunimo didžiojoje salėje. Pro
gramoje bus įvairių stilių lietu
vių ir pasaulio kompozitorių 
kūriniai. Bilietai 7 dol., gauna
mi prie įėjimo. Studentams ir 
pensininkams 4 dol. Visi kvie- ' 
čiami atsilankyti. (pr.). 

x Baltie Monnments, Inc., 
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882. 
sav Leonidą Kazėnienė. Visų 
rūšių paminklai prieinamiausio
mis kainomis ir sąlygomis. At
dara 10—5 vai. fsk.). 

x Beverk Snoi-r-s Lietuviu 
klubo rengiamas Tradicinis R.u-
dens Balius įvyks spalio 16 d.. 
šeštadienį, 7 vai. vak. gražioje 
Red Latera Inn salėje. Progra-
rr.->;e: Egiptietės egzotiškos šo-; 
kėjos Laimingam-ai teks prof. 
dail- Arvydo Algmino paveiks
las (pr.). 

y «t Caflimir MftmnriaK Inr.. 
3914 W. 111 St. fl blokas nuo 
§v Kazimiero kapinių >, telef. 
233-6335, per.iausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasi:r*nk;rrtas Nelso
nas ir D;:>*s sav-rink^i '=k t 

x Ieškoma pirkti senus mo
torinius dviračius: Schwinn. 
VVhizzer ir Monarch arba jų da
lis. Skambint 
448-726% 

ir Vladas 
Užubaliai, Chicago, EI, vertin
dami lietuviškos spaudos reikš
mingą paskirtį išeivijoje, at
siuntė 20 dol. auką dienraščio 
stiprinimui. Nuoširdus ačiū. 

x J. Morkūnas, Toronto, Ont., 
Kanada, atsiuntė 20 dol. auką 
ir grąžino laimėjimų šakneles. 
Labai ačiū. 

X Anatolijus Mačiukevičius, 
VVaukegan, DL, Saulius Remėza, 
Xew Rochelle, X. Y., Z. Jakim-

: čius, Ann Arbor, Mich, atsiuntė 
centre. Be to, jaunimo premijųi po 7 doi. aukų. S. Kazlauskas, 
įteikimas, vaišės ir šokiai. Bilie-! P. šimoiiūnas, čikagiškiai, J. 
tai pas Vyt. Šoliūną (namų tel. , Kazlauskas, Toronto, Kanada, 
257-6739; darbo 257-2175). I po 5 dol. Labai ačiū. 

ipr.) . x Ąjgį Eduardas Rersnaus-
x Lietuvių visuomenė malo- kas, Cleveiand, Ohio, grąžino 

niai k\iečiama dalyvauti Ame- laimėjimų šakneles su 20 dol. 
rikos Lietuvių Tarybos ruošia- auka dienraščiui. Širdingas ačiū. 
mame bankete, įvykstančiame 

.rakis. Chester 

Viktoras Ralys, 
"Harmonijos" dainos vieneto vadovas, 
kuris iš New Yorko su savo vienetu 
atvyks j Chicagą spalio 17 d. kon
certui 

x "Ateities" vakare pirmą 
kartą Chicagoje duetas forte-
pionu ir trompete . . Kristina 
ir Ilona Kuprevičiūtės iš Cleve-
lando. spalio 16 d.. Jaunimo 

Buvęs žymus Notre Dame 
universiteto atletikos direkto
rius Edvardas Krause-Krau-
čiūnas, gabus šio banketo pro
gramos vedėjas, pristatė mere 
J. Byrne, kuri dar pareiškė: 
"Man didelė garbė 
su Edvardu Krause 

mobilių per dieną pervažiuoja 
Stanley Bender tiltu. 

Jonas L. Paukštis, Amerikos 
legiono veikėjas ir Lietuvos Vy
čių 36-tos kuopos Brighton Par
ke piraiininkas, atidarė banke
to programą. Jis buvo banketo 
rengimo komiteto, susidarančio 
iš Dariaus-Girėno nariu, pirmi
ninkas. Po miktarinio vėliavų 

' pristatymo Algirdas Brazis 
• kartu su publika giedojo Ame
rikos himną. Invokaciją atkal
bėjo prel. D. Mozeris, Nekalto 
Prasidėjimo parap., Brighton 
Parke, klebonas. 

Tarp svečių, kurie kalbėjo 
bankete, buvo George W. Dūrine, 
Cook County Board prezidentas, 
Morgan Finley, clerk Circuit 
Court, Dl. valst. senat. Fr. 
Savickas, Leroy Maack, pirmo
sios Amer. legiono divizijos ko-
III nuliniu i, Stasys Pieža, bu
vęs "Chicago American" ir j įaj- depresijos laikais 

— Lietuvos pasiuntinybės na
mų remonto komisija posėdžia
vo rugsėjo 26 d. Washingtone. 
Posėdyje dalyvavo Lietuvos pa
siuntinys dr. S. Bačkis, O. Bač-
kienė, dr . D. Krivickas, dr. E. 
Armanienė, G. Lazauskas, M. 
Vaivadienė, M. Samatienė, S. 
Kondratienė ir L. Kojelis. Jau 
gauta nemaža suma — apie 81 
tūkstantis dol. Dar nežinia, kiek 
reikės galutinai pasiuntinybės 
namą atremontuoti. 

— Prel. Jonas Kučingis, Los 
Angeles, Calif., Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, primena, 
kad spalio 17 d. yra parapijos 
vakaras paremti parapijos išlai
kymą ir sujungti visus lietuvius 

šį istorinį banketą, padėkojo ko
miteto nariams, visiems sve
čiams ir programos dalyviams. 

Tarp svečių bankete dalyva
vo kun. Petras Cibulskis, MIC, 
'Draugo" administratorius, ir 

buvęs Chicagoj teisėjas Alfon
sas VVells, kuris atvyko iš Sun 
City, Ariz. 

Švenčiantis 50 metų sukaktį 
Dariaus-Girėno postas yra vie
nas žymiausių Amerikos legio
nų vienetų Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Jis suorganizuotas 
žymaus lietuvio veikėjo Ameri
koj Juozo Mickeliūno, kuris buvo 
posto pirmasis komandierius. 
Daugumas narių, apie 1,400, 
yra lietuvių kilmės kariai. Da
riaus - Girėno postas kasmet tu
ri paradą ir programą prie Da
riaus ir Girėno paminklo Lithua
nian Plazoj, dalyvauja kapinių 
pamaldose ir praveda kraujo da
vimo programą, už kurią gavo 
pažymėjimą iš miesto ir Ameri
kos valdžių. Dariaus - Girėno 
puikus namas su ofisais ir sale 
yra VVestern Ave. ir 44-ta gatvė. 
Jis buvo pastatytas pačių narių 

"Chicago Today" redaktorius ir 
Dariaus-Girėno posto koman
dierius Stanley Walters. Mrs. 
Bernice Graves, DariausGirėno 
posto pageib. moterų vieneto 

būti kartu I pirmininkė, įteikė komandieriui 
r iumis vi-1 Walters 1.000 dol. čekį posto 

Sveikiname Dariaus ir Girėno 
Amerikos legiono postą jo auk
sinės sukakties proga. 

Stasys Pieža 

PAS LIAUDININKUS 

Šiuo metu vyksta korespon-
sais esančiais šiame bankete' . I kultūrinei ir kitokiai progra-« ^enciniai balsavimai į centrinius 

i mai . 
Ed. Krause pasakė susirinku- Į B u v ę s D a r į a u s . Girėno posto 

šiems, kad stipriausias ir ge-; k o m a n d . Bruce Neberieza su 
riausias boksininkas, pasaulinis; P a u k š č i o į, \yalters palyda įtei-
čempionas buvo Jack Sharkey- k ė p a g a r b o s ženklus Elenai Mic-
Žukauskas, Kuris visuomet di
džiavosi, kad jis lietuvis. Aš taip 

keliūnienei, našlei Juozo Micke
liūno, Dariaus - Girėno posto 

organus. Į Prezidiumą kandi
datuoja "Varpo" redaktorius 
Antanas Kučys, "Sandaros" 
redaktorius inž. Gražvydas La
zauskas. Stepas Paulauskas ir 
Mykolas Simokaitis. Visi iš Chi
cagos. 

Į revizijos komisiją B. Jac
kus, E Girinis-Norvaiša, V. Pau-
lionis. V. Petraitis ir E. Smil-

X Sofija Ijubertas, Phoenix 
1982 m. spalio men. 30 d., 8 vai. . -.. „.,, 

. . . . . . Anz., Vincas vutr vak. Tautiniuose namuose, 6422 
So. Kedzie Ave. Chicagoje. Ban
kete, Tarybos atstovai ir svečiai 
pagerbs ilgametį ALT Inf. di
rektorių kun. dr. Juozą Prunskį, 
jo 75 m. amž. sukaktuvių pro
ga. Po oficialios dalies. Ąžuo
las Stelmokas svečius palinks
mins su visų mėgiama jo muzi
ka. Bilietų užsisakymo reikalu I s i u n t ė įvairiomis progomis po 
bei kitos informa'cijos, darbo j 5 dol. auką. Labai ačiū. 
dienomis, nuo 10 vai, ryto iki | x Ramutė Rergstrom, Mia-
2 vai. p. p., kreiptis į ALT ras- j ^ F l a . t sofįa Kudokas, Santa 
tinę 2606 63 g-vė, tel. 778-6900.; Monica, Cal., atsiuntė po 9 dol. 
Kitu laiku pas Radvilą tel. | a u k ų P o g d o l - _ A . Paškai-

pat turiu didžią garbę būti lie- Į įs teigėjo, Pranui Krasauskui, 
tuviu'. j vieninteliam gyvam posto orga-

Banketo ypatingas svečias bu- Į nizatoriui, ir Edvardui Krause. 
vo Stanley Bendorius, vienin-i J. Paukštis bankete pranešė, gis. Visi iš Toronto. Į Gar-
telis hetuvis. kuris antrame pa-1 kad kongr. John G. Fary įdėjo; bės teismą Alena-Devenienė-Gri-
sauliniame kare užsitarnavo, pranešimą apie Dariaus - Gire- gaitienė, Jonas Kutra, Juozas 
Amerikos aukščiausią pažymė-| no banketą ir posto ilgą ir įdo-; Ruokis ši Calif ornijos ir agr. 
j imą už herojizmą karo metu mią istoriją į "Congresional Re-; Jonas Daugėla iš Floridos. 
Congressional Medai of Honor. j cord" ir kad G. W. Dunne pa-; Į visus postus renkama po 3. 

Pa., įvairiomis progomis atsiun-1 Prancūzija jo herojizmą pažy- skelbė proklamaciją penktadie- jeigu kas iš narių nebūtų gavęs 
tė po 10 dol. auką. Nuoširdus mėjo, įteikdama jam Croix de į nį, spalio 8 d. skirdamas Da-; balsavimo lapelio, kreiptis į rin-

Guerre medalį. J i s atvyko į riausGirėno posto diena Cook į kimine komisiją, 3346 West 65 
banketą su savo žmona Marija, County. Taip pat buvo perskai- piace, Chicago, BĮ. 60629. Bal
is Fayetteville. West Virginia.: tytas laiškas iš 111. valstijos gu-1 savimo lapelius grąžinti iki 
Be minėtų žymenų, West Virgi- į bernatoriaus P. Thompson. gruodžio 2 d. 
nijos valstija 1954 metais dedi-1 Muzikinę programą atliko Mu- į Visuotinis metinis Chicagos 
kavo didžiausią šios valstijos i sichorale grupė. Art Silhan diri-j įr apylinkių liaudininkų susirin-
vieškelio (West Virginia Turn- : guojant. Posto kapelionas Ste- j kimas vyks spalio 17 d. 11 vai. 
pike) tiltą Stanley Bender Brid- Į ve Gay sukalbėjo maldą, sol. A. į "Sandaros" patalpose. 840 West 
ge vardu, .sis t i l tas yra vienin- Į Brazis, akomponuoiant žmonai: 33 st . S. Paulausfcas 
telis valstybinis pastatas Ame- ; Aldonai pianinu, pagiedojo "God j 
arikoj. pažymėtas lietuvio var- Į Bless America'1 , o J. Paukštis, 
du. Daugiau kaip 20,000 auto- į kuris su savo kamitetu parengė 

aciu. 
X Cezaris Modestas, Albina 

Smelstorius, Aleksas Kraucen-
ka, Vyt. Dijokas. Ed. Slakaitis, 
Stasys Žukauskas, M. Ančerys, 
V. Švabas, Julia Varnas, at-

vienybėn. Tarp kitko jis rašo, 
kad "lietuviška parapija mes 
esame visi: žmonės ir kunigai. 
Mes esame vieno kūno atskiri 
nar ia i . . . Mes esame lietuviai. 
Mus jungia bendras kraujas, 
kalba, gili praeitis, buvusieji ir 
esamieji lietuvių tautos laimėji
mai ir vargai. Šios dvi religinės 
ir tautinės bazės mus jungia, 
palaiko ir gaivina". Parapijos 
šventėje dalyvaudami, lietuviai 
stiprina parapiją, kurią sugrio
vus liktų tik skeveldros. 

— Pirmojo Lietuvių moterų 
susirinkimo, įvykusio 1907 -m. 
Kaune, rninėjimas bus spalio 24 
d. 12 vai. Šv. Kazimiero par. sa
lėje, Los Angeles, Calif. Pro
gramai vadovaus skyriaus pir
mininkė Bronė Skirienė, daly
vaus sol. Vincė Jonuškaitė-Zau-
nienė, Gintė Damušytė iš Nevv 
Yorko ir Ramunė Bartkutė. Po 
programos bus vaišės. 

— Jaiūce A. Broun Adventis
tų sektos leidžiamame aukštos 
kokybės žurnale "Liberty" 
(1982 m. rugsėjo - spalio Nr.) 
išspausdino puikų straipsnį, už
vardintą "Lithuania". Rašinyje 
labai taikliai atpasakota Lietu
vos istorija, o paskum gyvai ir 
smulkiai supažindinarna su šian
dienine tautos kova už žmogaus 
teises ir laisvę. Specialus dė
mesys skiriamas religinės pa
dėties nušvietimui — iškeliama 
tikybinė priespauda ir tai prie
spaudai pasipriešinimas. Pa
vardėmis tiksliai suminėta dau
gelis to pasipriešinimo dalyvių, 
remiantis Kronikos ir kitais šal
tiniais. Straipsnis papuoštas 
net keturiomis nuotraukomis — 
Romo Kalantos, Solovecki kone. 
lagerio politinių kalinių, Kryžių 
Kalno ir Šiluvos atlaidų proce-
cijos. Straipsnio autorė — žur
nalistė, Rytų Europos krikščio
nių reikalų specialistė, gyvena 
Hamiltono miestelyje, Škotijoje. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Česlovas Ostrauskas 

mirė rugsėjo 9 d. Adelaidėje, su
laukęs 71 m. amžiaus. Rugsėjo 
10 d. tame pačiame mieste mirė 
a. a. dr. Nemyra Šuraaitė-Rat-
kevičienė. 

— Lietuviškų parapijų metų 
programa vykdoma ir Austra
lijos lietuvių tarpe. Adelaidėje 
šiuo reikalu rūpinasi Šv. Kazi
miero liet. parapjos klebonas 
kun. Albinas Spurgis, MIC, vei
klių tikinčiųjų padedamas. 

— Adelaidės ateitininkai su
ruošė puikų jaunimo koncertą, 
kuris sutraukė nemaža adelaidie-
čių, ypač jaunimo. Vienas kon
certo programos vadovų buvo 
Sietynas Kubilius. 

— A. a. Aleksas ZaJoga mirė 
rugpiūčio 10 d. Sydnėjuje, su
laukęs tik 57 m. amžiaus. Ve
lionis buvo kilimo žagarietis. 
Pokario metais gyveno Hanove
rio stovykloje, 1949 m. atvyko 
į Australiją. Aktyviai reiškėsi 
skautuose, tautinių šokių grupė
je, chore, šachmatų mėgėjų gru
pėje. Apie 100 lietuvių palydė
jo jį į Šv. Joachimo bažnyčią, 
o iš jos į Rookvvood kapines. Li
ko žmona Lidija. 

MIRTIES METINES 

737-5436. Bilietų kaina 15 dol. 
asmeniui. ALT Vis. reik. kom. 

(ir.). 
X Operos balius, kuris tradi

ciniai kasmet rengiamas su lai
mėjimais, šiemet įvyks lapkričio 
20 d. Tautinių namų salėje, šo
kiam gros vėl Neo-Lithuanų or
kestras. Kviečiame Chicagos ir 
apylinkių lietuvius gausiai daly
vauti ir tuo padėti Lietuvių j nė, S. Patlaba. S. 
Operai tęsti kultūrinę bei meni- j V. Kačergiu:-. V. 

tis, Chicago, UI., T. 2ilys, To
ronto, Kanada. E. Radvilas, Ci
cero, UI., Peter Stripaitis, Chi
cago, 111., S. Juozaitis. Cicero, 
111., Joseph Jackson, Lansing, 
Mich., Mrs. T Gedwill, Chicago, 
111. Visiems ^riame nuoširdų 
ačiū. 

x Atsiuntė po 5 dol. įvairio
mis progomis: Janina Pileckie-

Aleksiūnas. 
Sai mins kas. 

Y$B")ĄjĘ\ 

nę veiklą. Stalus galima rezer- į P. Spetyla. .1 Petrauskas, O. 
vuoti pas Op. vice-pirm. Jurgį; Janulienė, P. Uginčius, B. Ba-
Vidžiūna, kuris taip pat suteiks į kas, S. Dzikas, Ona Kuliešius, 
ir visas kitas informacijas, tik V. Keršulis. P. Butkys, A. Anta-

361-4862 arba prašome jam paskambinti šiuo: navičius ir Ant. šakalys. Vi-

»~ %l > 

(ak.), .telef. 767-6509. f pr.). '< šiems ačiū. 

Balfas pagerbė vajaus proga Clevelande Kunevičius už kasmet aukojamas 
šalpai gausias aukas. Nuotraukoje — Styra, Kunevičiai, O. Jokubaitienė. 

Nuotr. J. Garlos 

Rugsėjo mėnesį suėjo vieneri 
metai, kai a. a. Juozas Liubinas 
yra miręs. Jo žmona Nina už
prašė šv. Mišias Jėzuitų koply
čioje ir sukvietė didelį skaičių 
jo artimų draugų ir Chicagos 
Anglijos-Britanijos lietuvių klu
bo narių. Buvusieji draugai at
silankė į bažnyčią ir vėliau buvo 
žmonos užprašyti j Gold Coast 
Inn užkandžiams. 

Po pietų dalis svečių aplankė 
a. a. Juozo Liubino kapą ir nau
jai pašventintą gražų paminklą. 
Juozas buvo geras klubo narys 
ir valdybos ricepirmininkas. Jis 
į Chicagą atsikėlė iš East Chi
cago, Ind. Ten buvo LB sky
riaus organizatonus ir veikė
jas. J. •!, 

miiiiiiiisniiiHimiiMitmimiiiinnmiim 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 6Srd Stnaat 
Chicago, m. 60029 

TeL 776-5182 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

fteitad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiit 

Advokatas 10NAS GlBAiTl! 
8247 So. Kedzie Avenne 
Chlo&go, mt&ofe 80629 

Tel. — 778-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
SeStad. 9 v»' R * i 1 vai. d-


