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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Vienybė ar vergavimas? 
Gal ir neatsi laikytų, jei tai 

nebūtų ant nemirt ingumo uolos 
pastatytoji Katalikų Bažnyčia, 
ku r ios ir pragaro va r ta i nenu
galės,nes ją gina ir saugo Jėzus 
Kr is tus , Dievas — visų mūsų 
prieglauda ir stiprybė. Visus 
išbandymus, pat ir tus per 600 
metų , Lietuvos Kata l ikų Baž
nyčia galėjo atlaikyti t ik dėl to, 
k a d J i tvir ta i tikėjo Kristaus 
misija čia žemėje, k a d su J a 
nuo la t gyvena pats Kristus. I r 
reformacijos — kalvinizmo siau
t ė j i m a i , i r car izmo piktos 
užmačios, ir laisvamanybės ap
raiškos, ir galiausiai visapu
s iškai organizuoto valstybinio 
ateizmo pastangos sudūžta į 
nepajudinamų tvirtybės uolą. 

Žinoma, negalima tvirtinti , 
k a d šioje žūtbūtinėje kovoje 
Bažnyčia nepatir ia nuostolių. 
V i e n i pavargsta nuolatinėje 
įtampoje, k i t i dėl menko tikė
j i m o gėdingai pabėga; vienus 
sukausto baimė dėl ateities 
net ikrumo, kiti inst inktyviai 
kra tos i kančios ir aukos; vieni 
nenor i atsisakyti sočios kasdie
nybės , ki tus užkrėtęs skepticiz
mas. . . Tai natūralu ir žmogiška. 

Tačiau pagrindinis Bažnyčios 
branduolys išlieka tvirtas ir 
nepakitęs . Tai ta rs i pirmųjų 
krikščionių Sekminėse sutvir
t i n t a ir pašvęsta bendruomenė, 
kur ia i aiškus pasirinktas kelias 
i r tikslas. Neįmanoma palaužti 

ir nugalėti tokį žmogų, kur i s dėl 
meilės t iesai nevengia kančios, 
nebijo net laisvę ar gyvybę pa
aukoti. Deja, ka i kas ši tokius 
vadina paprasčiausiais kvai
liais, nes kaip rašo poetas A. 

Dirlinga. ,,Ko kankin t i s dėl to, 
kad niekšas ėmė ir apgavo dorą 
žmogų, prispjovė jam į širdį, su
trypė tikėjimą ir viltį, nes visa 
tai, kas vyksta už tavęs, ne su 
tavim, tavęs neliečia.... Taip 
sakė blaivaus ir šalto proto sa
vininkai , kurie galbūt niekad 
ir nesužinos, k a s yra kančia. . ." 

Todėl ateizmas, žinodamas, 
kad tiesiogiai jam nepavyks 
įveikt i K r i s t a u s Bažnyčios 
gynėjų, pasitelkė seniai visų 
totali tarinių režimų išbandytą 
p r i e m o n ę — , , s k a l d y k i r 
valdyk". Vienas šių būdų, tai 
kvietimas į vienybę (savotiškas 
paradoksas!), kad kai ku r ių Ka
talikų Bažnyčios vadovų bei 
dvasiškių pastangomis palaužtų 
uoliųjų ir ištikimųjų tikėjimo 
gynėjų pasipriešinimą smur tu i 
ir persekioj imui , Bažnyčios 
s u v a l s t y b i n i m u i . U ž t a i 
„vienybės" š a l i n i n k a m s pa
žadė ta visa ei lė l e n g v a t ų : 
geresnės, tu r t ingesnės para
pijos, a t i t inkami t i tu la i , net 
vyskupų postas. Kaip dažnai at
s i t inka gyvenimo praktikoje, 
taip ir čia vis dėlto viršų paėmė 
žemiškasis pradas . 

(Bus daugiau) 

Latvijoje ruošiamos 
demonstracijos 

Ryga- — Pavergtos Latvijos 
K o m u n i s t ų par t i jos Centro 
komiteto sekretorius Anatolijus 
Gorbunovs įspėjo visus, kurie 
ruošiasi dalyvauti numatytose 
taut inėse demonstracijose lap
kr ič io 18 d., Latvijos nepri
k l a u s o m y b ė s šventė je , b u s 
laikomi antisoviet iniu elemen
t u . 

Gorbunov moko: „. .žurna
l i s t a i , j ū s tu r i te paa išk in t i 
visiems, aiškiai ir nedvejodami, 
lapkričio 18 d. realybę. Ir t ada 
t ebūna leista jiems tokiu būdu 
parodyti aiškiai savo politinį 
veidą, t ebūna leista tik t iems, 
k u r i e yra prieš mūsų socialis
t i n ę sistemą, žygiuoti p r i e 
Laisvės paminklo. Paaiškini
m a s turi bū t i taip labai aiškus. 

Pranešė apie 
susitikimą 

M a s k v a . — Oficialus sovietų 
laikraštis Izvestijos pranešė, jog 
M . Gorbačiovas ir prezidentas 
Reaganas susitiks šiais metias 
Amerikoje. Izvestijos rašo, jog 
t a i bus p i rmas šio Sovietų vado 
vizitas Amerikoje. Paskutinis 
buvo t ik 1973 m . Iki šiol 
sovietai vengė rašyt i apie Gor
bačiovo kelionę į Ameriką. 

Tačiau vyrauja nuomonė, kad 
sovietai kažką dar slepia, nes jų 
pranešimuose nė ra aiškumo. 
t a d gali būti , kad paskutinę 
minutę d a r bus iškelti kokie 
nors nauji reikalavimai pr ie 
s u s i t a r i m o p u n k t ų . K a i p 
žinome, Washingtone rugsėjo 18 
d. buvo pranešta, jog princi
piniai susi tar ta vidutinio nuo
tolio ir trumpesniųjų distancijų 
raketų klausimu. 

kad užkirstų kelią, nežiūr int 
kokios būtų sąlygos, pasirodyti 
ten jauniems žmonėms, kurie, 
kaip t ie , kurie buvo rugpj 23 
d., padėjo gėles nežinodami iš 
tikrųjų, ką j ie daro". 

Lapkričio 18 dieną sueina 69 
metų sukaktis, kai buvo įsteigta 
1918 m. Latvijos nepriklausoma 
respublika. 1940 m. Sovietų 
Sąjunga j ė g a ir n e l e g a l i a i 
aneksavo Latviją ir nuo to laiko 
La tv i jos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
š v e n t ė s p a m i n ė j i m a s y r a 
draudžiamas. 

Įsižeidė Izraelis 

T o r o n t o . — Izraelis buvo 
apeitas kviečiant pasaulio sosti
nių konferenciją Kanados sosti
nėje Ottawoje, kurioje buvo 
svarstoma terorizmo klausimas. 
Tačiau Libija kar tu su kitomis 
valstybėmis buvo pakviesta . 

Ottawos meras J a m e s Dur-
rell, kuris šią konferenciją or
ganizavo, pasiuntė pakvie t imą 
Tel Avivo merui Shlomo Lahat, 
bet pakviet imas buvo sugrą
žintas su pastaba, k a d Izraelio 
sostinė yra Jeruzalė. Kanada 
nepripažįsta Jeruzalės Izraelio 
sostine. 

Šiuos pakviet imus išsiunti
nėjo Kanados Užsienio minis
terija. Libijai pakvietimas buvo 
pasiųstas per Kanados amba
sadą Romoje. Kanada iki šiol 
nebuvo pakvietusi Libijos de
legatų į bet kokią rengiamą 
konferenciją. Užsienio reikalų 
minis te r i ja page idavo , k a d 
organizacinis komi te ta s ne
kviestų Rytų Vokietijos, Šiaurės 
Korėjos, Formozos ir Pietų Afri
kos, bet nieko nesakė apie Libi
ją, rašo Sentinel savaUnMia . 

Viena iš Vakarų Vokietijos Pershing 1A raketų, dėl kurių Sovietų Sąjunga 
kelia klausimą kiekvienu pasitarimų metu. 

Parduodami ginklai Saudi Arabijai 
Washing tonas . — Baltieji rū

mai sutiko priimti planą nepar
duoti Saudi Arabijai 1,600 
Maverick prieštankinių raketų, 
kad gautų Kongreso pritarimą 
p a r d u o t i g i n k l ų už v ieną 
bilijoną dolerių. 

Šis susi tar imas padarytas su 
Senato vadais, ku r i e atsižvelgė 
į Saudi Arabijos glaudų bendra-
d a r b i a v i m ą P e r s ų į l a n k o s 
konfl ikte , nors sula ikytųjų 
raketų pardavimo suma yra 350 
mil. dol. Maverick raketos buvo 
sulaikytos todėl, kad kai kur ie 
už Izraelį nusi teikę Kongreso 
nar ia i pas ip i reš ino jų par
davimui, kad k a d a nors Saudi 
Arabija jų nenukreiptų prieš 
Izraelį. 

Ką g a u s S a u d i A r a b i j a 

Į vieno bilijono sumą, kur is 
bus g a u t a s už g i n k l ų 
pardavimą, įeina 12 F-15C ir 
F-15D kovos modernūs lėktu
vai, aprūpinti pačiais moder
niškiausiais elektroniniais apa
ratais ir M-60 t anka i , kurie jau 
yra Saudi Arabijos arsenalo pa
statuose, o taip pa t ir artilerijai 
reikalingi pabūklai . Tačiau kai 
kurie lėktuvai ,nors ir parduoti, 
bet liks Amerikos žinioje tol, kol 
senuosius reikės pakeisti nau
jais. Amerika j a u pardavė 60 
minėtų lėktuvų. Tačiau Ad
ministracija neatsisako minties 
vėliau parduoti ir Maverick 
prieštankines rake tas . Galu
tinis susitarimas parduoti vieno 
bilijono vertės ginklų Saudi 
Arab i ja i b u v o p a s i e k t a s 
pasitarimuose t a rp Senato vadų 
ir Baltųjų rūmų saugumo tary
bos viršininko F r a n k Carlucci. 

P a r a m a d r a u g u i 

„Pardavimas Saudi Arabijai 
g ink lų n e g a l i p a k e n k t i 
V i d u r i n i ų R y t ų t a i k a i ir 
kariniam balansui" , sako sen. 
Robert Dole. tu rėdamas galvo
je Iz rae l į . „ T a i p a g a l b a 
draugui" . 

Prez. Reaganas priėmė Saudi 
Arabijos ambasadorių princą 
Bandar Sultan ir pats jį pain
formavo apie sutikimą parduoti 
jų prašomus ginklus. Preziden
tas ta ip pat užtikrino ambasa
dorių, jog. jei bus reikalas kovoti 
su I ranu , Maverick raketos 
pasieks Saudi Arabiją laiku. 
Amerikos Kongresas ta ip pat 
bus la iku painformuotas. Dar 
visai neseniai 64 senatoriai 
buvo pasiuntę laišką preziden
tui, kad nebūtų parduoti gink
lai Saudi Arabijai. Šiandien, 
s aky tume per vieną nakt į , 
padėtai visiškai pasikeitė. 

Šią savaitę Valstybės sekre
to r ius G. Shultzas vizituos 
Saudis ir ki tus kraš tus Vidu
r i n i u o s e R y t u o s e . D a b a r 
Amerikos lėktuvai gali nusi
l e i s t i Saud : Arab i jos 
aerodromuose prisipilti t ankus 
benzino ir pasinaudoti radaro 
stebėjimo įrengimais, ko nebuvo 
gal ima daryt i anksčiau. 

Medicinos Nobelio 
premija — japonui 

S t o c k h o l m a s . — Šių metų 
Nobelio premija medicinos srity
je buvo paskir ta japonų dak
ta ru i Susumu Tonegavva. kur is 
daro bandymus Massachuset ts 
Inst i tute už suradimą sudė
tingumo kaip žmogaus kūno im
uni te to sistema kovoja prieš 
ligą. Švedijos Karolinskos Ins
t i tu ta s sako, jog dr. Tonegawa 
gavo 340.000 dol. premija už 
a t l i k t ą p i o n i e r i š k a d a r b ą 
a iškinant kaip kūno genetinė 
medžiaga gali pagaminti bili
jonus skirtingų medžiagų kovoti 
su specialiomis ligomis. 
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1987 m. Nobelio medicinos premijos 
laureatas dr. Susumu Tonegawa 

Dr. Tonegawa yra gimęs Japo
nijoje, bet gyvena Nevvtone. 
Mass.. ir profesoriauja minėtojo 
inst i tuto vėžio '.igų ir biologijos 
depar tamente nuo 1981 m. J i s 
pats vienas dirbo šioje srityje. Jo 
a t rad imas laikomas labai svar
biu — bus galima pagamint i 
va i s tus prieš daugel į ligų; 
į ska i tan t ir tuos pacientus , 
kuriems yra įdedamas kito žmo
gaus organas, bet dažnai y ra 
kūno nepri imamas. Taip pat 
manoma, jog mokslininkai ga
lės tuo pasinaudoti ir AIDS 
paslaptingai ligai aiškinti , kuri 
naikina kūno ;muniteto siste 
mą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— N i k a r a g v o s komunist inės 
vyriausybės prez. Ortega, kalbė
damas i s su New York Times 
repor ter iu , pasakė, jog jei vėl 
leistas spausdinti laikraštis ,,La 
P r e n s a " palankiai rašys apie 
Amer ikos prezidento Reagano 
norimą gauti 270 mil. dol. para
mą iš Kongreso, jis vėl bus už
da ry t a s . 

— L o s A n g e l e s iki šiol netu
rėjo operos, bet šiemet t ie ledai 
p ra lauž t i ir norima, kad šis 
mies tas turėtų nuolatinę operą. 
Sezonas pradedamas su Puccini 
„La Boheme, Prokofievo „Ug
n i n g a s Ange las" ir Rossini 
. .Pelenė". Vėliau bus Vvagnerio 
„Tr i s t anas ir Izolda", kurią 
dir iguos Zubin Metha. ir Verdi 
„Mackbe tas" , kurią diriguos 
Placido Domingo. 

— W a s h i n g t o n e 64 senatoriai 
pas iuntė prez. Reaganui laišką, 
p rašydami neparduoti Saudi 
Arabijai prašomų ginklų už 
vieną bilijoną dolerių, nes t a i 
gali supykint i Izraelį, ku r i s 
t u r į s išsilaikyti prieš arabų 
pasaul į . 

— L o n d o n e Sunday Express 
laikrašt is praneša, kad jaunasis 
vokiečių pilotas, nusileidęs prie 
Kremliaus savo sportiniu lėktu
vu ir už tai nute is tas 4 m. 
bausme kalėt i , šį spalio mėnesį 
bus sovietų išleistas grįžti į 
n a m u s prie Hamburgo. 

— N e w Y o r k o gubernatorius 
Mario Cuomo sako, jog jis neturi 
ką slėpti iš savo praei t ies a rba 
ir iš dabar t ies ir esąs patenkin
t a s gubernator iaus pareigose, 
bet visada pasiruošęs t a rnau t i 
savo kraš tu i . 

— V a t i k a n o m i e s t a s . 
Popiežius Jonas Paul ius II sek
madienį laikė šv. Mišias šv. 
Pe t ro bazilikoje paminint 25 m. 
sukakt į , kai įvyko Vat ikano II 
sus i r inkimas . Popiežius pasakė 
pamoksa nuo to pačio pjedes
ta lo , nuo kurio popiežius Jonas 
XXII I a t i d a r ė V a t i k a n o II 
susir inkimą. 

— R i o D e J a n e i r o mieste 
t rys Brazilijos daktara i , kur ie 
turi radiacijos klinika, apkaltin
ti panaudoję radioaktyvią me
džiagą, nuo kurios buvo sužeista 
40 asmenų ir 10 iš jų labai kri
t i ška i . 

— M a n a g v o j e b u v u s i 
Jung t in ių Tautų ambasadorė 
J e a n e K i rkpa tnck Kolumbo 
d i e n ą p r aė ju s į p i r m a d i e n į 
a tšventė Nikaragvoje, kurioje ji 
buvo dvi dienas. Ji čia pasakė, 
jog Reagano administracija ne
išduos laisvės kovotojų Contras 
idealų, kad būtu laisva ir ne
pr ik lausoma Nikaragvos vals
tybė. Ji buvo sut ikta su audrin
gais plojimais ir su p lakata is , 
k u r i u o s e buvo š i e š ū k i a i : 
. .Komunistai , lauk iš Nika
ragvos" . 

— M a s k v o j e kasdien spaudo
je rašoma, jog šių me tu derl ius 
yra blogas del blogo oro ir blogos 
žemės ūkio organizacijos visoje 
Sovietų Sąjungoje. Nežiūrint to, 
užsienio stebėtojai sako. kad šių 
metų sovietų derl ius bus toks 
pa t . kaip ir praėjusiais metais , 
k u r i s buvo pats ger iausias per 
paskut in iuos ius 8 metus . 

Tonegavva baigė Kyoto uni
v e r s i t e t ą J apon i jo j e , g a v o 
d o k t o r a t ą Californijos uni
vers i te te San Diego ir dirbo 
Šveicarijoje Bazelio tyr imų in
s t i tute , kuriame 1976 m. surado 
p i r m u o s i u s d u o m e n i s . Po 
dešimtmečio tyrinėjimų, jam 
pr ipažinta Nobelio medicinos 
premija. 

Sovietai neigia tai, kas 
buvo sutarta 

Nesibaigiančių derybų maratonas 
Washingtonas . — Sovietų ofi

cialieji asmenys viešai vėl 
diskutavo prieš tai su Amerika 
sutar tą reikalą apie Vokietijo
je esančias Pershing 1A raketas. 
Sovietų pareiškimas, kuris buvo 
padarytas spaudos konferencijo
je Sovietų Sąjungos ambasado
je Washingtone, vėl traukiasi 
nuo susitarimo tarp Valstybės 
sek re to r i aus G. Shultzo ir 
Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerio E. Shevard-
nadze, kai j is lankėsi Washing-
tone. Tų pasitarimų metu buvo 
sutarta, jog tik tų raketų sprogs
tamosios užtaisymo galvutės, 
kurios yra amerikiečių žinioje, 
bus diskutuojamos vėliau, nes 
visa kita jau pabaigta svarstyti. 

Vis t e b e r ū p i vokiečių 
r a k e t o s 

Bet Sovietų ambasados kon
sulas Sergei D. Chuvachin 
pasakė, jog 72 trumpesniųjų ra
ketų reikalas Vakarų Vokieti
joje nebuvo diskutuotas praėjusį 
mėnesį su Valstybės sekreto
riumi. Todėl dabar reikia tuo 
reikalu vėl kalbėtis Genevoje ir 
susitarti . „Visų rūšių trum
pesniųjų raketų sunaikinimas, 
įskaitant ir Pershing 1A rake
tas , turi būt i įrašytas į sutartį", 
sako Chuvachin, nes t a i esąs 
log iškas re ika lav imas . Sis 
pa re i šk imas buvo anksč iau 
dažnai kartojamas Genevoje. 
kad Maskvai tu r i būti leista 
laikyti šiek tiek trumpesniųjų 
distancijų raketų tol. kol Vaka
rų Vokietija sunaikins savąsias. 

Tačiau Amerikos delegacijos 
dalyviai sako, jog šis klausimas 
buvo išspręstas ir abiem pusėm 
buvo surasta priimtina formu
lė ir todėl vokiečių r ake tų 
reikalas esąs baigtas. 

Simpoziumas 
Šveicarijoje 

R a p p e r s v i l l e . - N e t o l i 
Ciuricho, Šveicarijoje, spalio 3 
d. buvo rengiamas tarptautinis 
studijų simpoziumas krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje šešių 
šimtų metų jubiliejui paminėti . 
Simpoziumo programą sudarė 
paskai tos ir diskusijos apie 
krikščionybės pradžią Lietuvo
je ir kitais aktualiaisiais Lietu
vą liečiančiais klausimais. Apie 
lietuvių tautos krikštą kalbėjo 
iš Romos atvykęs Popiežiškojo 
Grigaliaus universiteto profe
sorius istorikas kun. Paulius Ri
bikauskas. Vokietis profesorius 
Manfred Hellmann. iš Miun
cheno, ska i t ė p a s k a i t a : 
„Popiežiai ir Lietuva 13-ame ir 
14-ame amžiuje". Vokietė moks
lininkė Isabel Roskau—Rydel 
nagrinėjo lietuvių - lenkų san
tykius t a rp dviejų pasaulinių 
karų ir jų dabartinę raidą, o 
d a k t a r a s Bogdan Cyvrinski 
kalbėjo apie lietuvių tautos 
tragediją laikotarpyje ta rp 1944 
ir 1958-ųjų metų. Simpoziumo 
globėjais buvo Sankt Galleno 
vyskupas Otmar Mader ir buvęs 
V a k a r ų Europos l i e t u v i ų 
vyskupas dr. Antanas Deksnys. 
Studijų suvažiavimo parengimo 
darbuose dalyvavo Šveicarijos 
lietuvių bendruomene. 

S u n a i k i n s t i k 
s p r o g s t a m ą s i a s da l i s 

Pagal tą kompromisinę for
mulę buvo sutarta, jog Amerika 
duoda pažadą, šalia oficialiosios 
sutarties, kad Vakarų Vokieti
joje raketų sprogstamosios dalys 
bus tuoj sunaikintos, kai tik 
Bonna įvykdys savo pažadą 
eliminuoti raketas . Amerika 
negali įskaityti pačias vokiečių 
raketas, nes tai vėliau sudarytų 
pretekstą ir kitiems sąjunginin
kams, bet tik savo kontrolėje 
turimas sprogstamąsias dalis. Ir 
tai buvo su ta r t a su sovietų 
Užsienio re ikalų minis ter iu 
Shevardnadze. 

V a l s t y b ė s d e p a r t a m e n t o 
pranešėjas Char les Redman 
kalbėjo spauda i : „Pe r sh ing 
raketų reikalas buvo sutar tas 
praėjusį mėnesį". Ir kai dabar 
buvo pare ikalauta iš Sovietų 
ga lu t i n io t e k s t o , sov ie ta i 
pradėjo k i ta ip ka lbė t i . Bet 
Baltieji rūmai mano . kad tai 
neturėtų sutrukdyt i viršūnių 
konferencijos. Sovietų oficialieji 
taip pat pareiškė optimizmą, 
kad šis ir kiti klausimai bus 
laimingai išspręsti. 

Naujas nesu ta r imas Vakarų 
Vokietijos Pershingo raketų 
reikalu ir skirt ingos nuomonės 
i n spek tav imo b ū d u o s e bus 
didžiausios Va l s tybės sekr . 
Shultzo problemos, kai jis at
vyks į Maskvą kitą savaitę. 

— Maskvo je paminėta 30 
metu s u k a k t i s , ka i buvo 
pale is tas į erdves p i rmas is 
sovietų Sputnikas. 

Negrė prašo išleisti 
kun. A. Svarinską 

A t l a n t a . — A m e r i k i e č i ų 
negrų teisių gynėjo Mart in 
Luther King našlė Coretta King 
savo ir Martin Luther King fun
dacijos vardu pasiuntė laišką 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
Washingtone Dubininui. prašy
dama, kad sovietų vyriausybė 
i š la i sv in tų kun igą Alfonsą 
Svarinską ir leistu jam vėl nor
maliai at l ikti kunigiškas pa
reigas. Mes t ikime, rašo laiške 
Coretta King. kad generalinis 
sekretorius Gorbačiovas pa
lankiai priims prašymą, kad 
būtų atitaisyta kun. Svarinskui 
padarytoji skriauda atėmus jam 
priklausančias teises. 

Correta King primena sovietų 
ambasadoriui, jog kun. Alfonsas 
Svarinskas yra religinės laisvės 
Lietuvoje gynėjas ir vienas iš Ti
kinčiųjų Teisėm ginti katalikų 
komiteto steigėjų, kad už tai
kingas pastangas ginant įsiti
k in imų l a i sve a p k a l t i n t a s 
tar iama antisovietine agitacija 
ir propaganda buvo nuteistas 
sunkia kalėjimo bausme, kurią 
tebeatlieka darbo lageryje. Co
retta King atkreipia sovietų 
ambasador iaus dėmesį, kad 
kunigas Alfonsas Svarinskas už 
tikinčiųjų teisių gynimą jau yra 
(iš viso) iškalėjęs 12 metų. 

K A L E N D O R I U S 

Spalio 15 d.: Teresė Akvilie-
te, Ina. Antrokas. Gailiminas. 

Spal io 16 d.: Jadvyga. Mari
ja Margarita Alakok, Aurelija, 
Galius. Dova. 

O R A S 

Saulė teka 7:01. leidžiasi 6:11. 
Tempera tū ra dieną 60 L. 

naktį 40 1. 

» 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. spalio men. 15 d. 

TREČIAS MEDIKAS 
VIENOJ ŠEIMOJ 

P r i e š kel iol ika mėnesių 
1986.VIII.28) šiame dienrašty 

r a š i a u ap ie naują dantų 
gydytoją dr. Algirdą Vaitą. 
Tuomet pažymėjau, kad nau
jasis absolventas yra Vandos ir 
Detroite visų žinomo med. 
daktaro Otono Vaitų sūnus. 
Dabar štai turiu progą parašyti, 
kad ir kiek pavėluotai, jog šių 
metų pavasarį Vaitų šeimai 
atnešė dantų gydytojo diplomą 
ir antrasis sūnus. Rimantas. 

Gimęs Detroite, pradžios ir 
vidurinį mokslą Rimantas išėjo 
Bloomfield Hills. MI. šiauri
niam Detroito priemiesty. įsto
jęs į Michigano universitetą 
(University of Michigan). Ann 
Arbore. MI. 1982 m. igijo bio-
inžinerijos <bio-engineenngi ba
kalaurą, o 1983 m. pasiekė ma
gistro laispni. Tame pačiame 
un-te studijas tęsė dantų gydy
mo fakultete (School of Den-
tistry >. Daugelio metų mokslus 
sėkmingai baigęs. 1987 m. 
gegužės 3 gavo D.D.S. (Doctor of 
Dental Surgery) diplomą. 

Verta pažymėti, kad Universi
ty of Michigan yra prestižinis 
universitetas, vienas iš pustuzi
nio pačių geriausių šiame 
krašte. 

Grįžtant prie Rimanto, dabar 
jau daktaro Rimanto Vaito, 
reikia pasidžiaugti, kad jis — 
sąmoningas lietuvis, baigęs 
Detroito lituanistinę mokyklą, 
dalyvavęs ateitininku veikloje, 
šokęs ..Šilainės" ansambly tau
t inius šokius. Gerai moka ir 
laisvai vartoja lietuvių kalbą. 

Atvejų, kad šalia daktaro 
laipsni turinčio tėvo doktoratus 
įgyja ir du sūnūs, nėra gausu. 
Detroi to l ie tuviuose man 
žinomas tik šis trečias. Su tokiu 
pas iek imu sveikinant visą 
šeimą, turbūt labiausia reikia 
sveikinti tų visų daktarų žmoną 
ir motiną, tyliąją heroje, kurios 
d ė k a diplomai į namus 
susirenka... 

Alfonsas Nakas 

NAUJA VALDYBA 

Rugsėjo mėn. 20 d. Lietuvos 
Dukterų draugijos Detroito 
skyriaus metinis susirinkimas 
buvo gausus. Sekretorė K 
Balukienė perskaitė paskutinio 
susirinkimo protokolą. Valdy
bos pirmininkė J. Mitkienė pa
dėkojo narėms, lankančioms 
draugijos globoje esančius 
asmenis ir prisidėjusioms darbu 
bei aukomis ruošiant gegužinę. 
Iždininke B. Selenienė pranešė 
iždo stovį: išlaidas, aukas. 
gegužinės pelną. 

L. Rjgienienė, Michigano 
Lietuvos Krikščionybės ju
biliejui minėti komiteto 
pirmininke, a ts i lankė susi
rinkime ir paprašė Lietuvos 
Dukterų talkos, ruošiant is 
baigminei Lietuvos Krikščio
nybės minėjimo šventei, kuri 
vyks spalių 17-18 dienomis. 
Susirinkimo narės mielai sutiko 
padėti, nes šis didingas mine 
j imas yra svarbus visiems lie

tuviams ir visoms organiza
cijoms. 

J. Mitkiene, pirmininkė, išbu
vusi dvejus metus, iš šių pareigų 
pasitraukė. Susirinkimo daly
vių pršomos. K. Balukienė ir B. 
Selenienė sutiko pasilikti val
dyboje. 

Naujai sudaryta valdyba: 
Stase Smalinskienė — pirmi
ninkė, Irena Vizgirdaitė — vice-
pirm.. Kazė Balukienė — 
sekretore, Bronė Selenienė — iž
dininkė. 

Tenka pasidžiaugti, kad šiuo 
metu. kada taip sunku išrinkti 
valdybas, atsiranda darbščios, 
geros valios moterys, sutin
kančios vadovauti šalpos orga
nizacijai, svarstyti l iūdnus 
gyvenimo faktus ir bandyti juos 
praskaidrinti. 

Lietuvos Dukterys kreipiasi į 
visus — praneškite kam reika
linga medžiaginė ar kitokia 
parama. Pagelbos reikalingi yra 
ne vien vyresnio amžiaus žmo
nės, kartais ji labai reikalinga 
vaikui, jaunuoliui arba jaunai 
šeimai. Stenkimės sužinoti apie 
juos, nes (dažniausiai) jie mūsų 
tarpe nematomi. Skambinti B. 
Selenienei tel. 464-4385. arba 
pranešti bet kuriai valdybos 
narei. Bandysime pagal savo iš
gales visiems pdėti. 

Vykdoma visoms Lietuvos 
Dukterims gerai žinoma sąlyga: 
nėra jokių formalumų, raštiškų 
prašymų ar pareiškimu, 
užtenka žodinio pasakymo; 
sušelptųjų pavardės neskel
biamos nei spaudoje, nei narių 
susirinkimuose. 

Trys L.D. draugijos principai: 
paprastumas, garbingumas, ir 
meilė — tesuteikia energijos ir 
jėgų naujai valdvbai ir narėms. 

J. P. 

VILNIAUS DIENA 
DETROITE 

Vilniaus Krašto lietuvių 
sąjungos Detroito skyriaus 
valdyba spalio 4 d. surengė 
Vilniaus dienos minėjimą Šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Bažnyčioje buvo pasimelsta už 
Vilniaus krašto lietuvius, o po 
pamaldų parapijos svetainėje 
įvyko minėjimas su parodėle ir 
vaišės. 

Albertas Misiūnas, VLKS 
centro valdybos pirmininkas, 
atidarydamas minėjimą, pažy
mėjo, kad Vilnius yra Lietuvos 
miestų miestas poetų daugiau
siai apdainuotas. Pagal istoriko 
A. Šapokos teigimą jis buvęs 
jautriausias taškas Lietuvos 
valstybes politikoje. 

Eugenija Bulotienė, centro 
valdybos narė. pravedė 
minėjimo programą. Ji pristatė 
paskaitininke Aurelija Balašai-
tienę-Zitkuvienę. kaip žurnalis
tę, rašytoją, poetę, visuomeni
ninke ir mokytoja, pakvietė 
kalbėti. Prelegentė kalbėdama 
apie Vilnių iškėlė istorines, 
politines ir religines tautos 
aspiracijas. įnešdama nemažai 
asmeniško meilės jausmo 
Vilniui. Sakė. kad negalima įsi
vaizduoti Lietuvos be Vilniaus, 
kaip JAV be Washingtono. 
Prancūzijos be Paryžiaus ar 
Italijos be Romos Priminė Lie
tuvos sutartis Suvalkuose su 
Lenkija, su Sovietų Sąjunga ir 
tarptautinio Hagos tribunolo 
sprendimą, kur Vilniaus pripa
žįstamas Lietuvai. Keturias
dešimt aštuonių minučių kalbą 
baigė savo vizija skirta Vilniui. 

Trumpoje meninėje dalyje 
..Vilniaus etiudai" eilėraštį Vla
do Mozūriūno *kaite Rima 
Idzelytė. Iš Jeronimo Cicėno 
knygos ,.Vilnius tarp audrų" 
paskaitė Paulius Jankus. Stasio 
Santvaro eilėraštį ..Lietuva" 
deklamavo Alma I^elyte-Janku-

vienė. Savo kūrybą ,,Garbė tau 
Vilniau" paskaitė Marijus Sa
jauskas. Vilniaus dienos 
minėjimą paįvairino Algirdo 
Vaitiekaičio surengta Vilniaus 
temomis parodėlė. Buvo išsta
tyti 9 stendai su Vilniaus vaiz
dais, įvairiais leidiniais, nuo
traukomis ir dokumentų kopi
jomis. Parodėlėj atsispindėjo 
Vilniaus krašto lietuviškumas, 
religinė priespauda, to krašto 
kovotojai ir kankiniai. 

Minėjimo vadovė Eugenija 
Bulotienė padėkojo paskaiti-
ninkei Aurelijai Balašaitienei ir 
meninės dalies atlikėjams. 
Jiems įteikė po knygą „Nužmo
gintieji". Knygos autorius Petrs 
Cesnulis su žmona Angele į 
minėjimą buvo atvykęs iš Kana
dos miestelio Paris. Dar buvo 
padėkos kun. Alfonsui Babonui, 
muz. Stasiui Sližiui, parapijos 
tarybai už patalpas, Mykolui A-
bariui už patalpų papuošimą 
Vilniaus herbu, Algirdui 
Vaitiekaičiui už parodėlės 
surengimą, Benediktui Nor
kūnui už stambesnę auką 
minėjimo išlaidoms padengti ir 
programos mecenatams Valen
tinai ir Ramučiui Bulotams. 
Nuoširdžią padėką pareiškė 
Onai Šadeikienei bei jos talki
ninkams už vaišių parengimą ir 
labai gražų stalų papuošimą. 
Vilniaus dienos minėjimas buvo 
baigtas sugiedant Tautos 
himną. 

Stasys Garliauskas 

LIETUVIŲ RELIGINIO 
MENO PARODA 

įspūdingai suplanuota Lie
tuvos krikščionybės 600 m. jubi
liejaus minėjimo baigminė pro
grama Michigane bus pradėta 
spalio 17 d. Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre parodos 
atidarymu. Tokią šventę švęs 
tik po šimto metų mūsų ainiai. 
Džiugu, kad organizuojama 
reikšminga paroda, kuri vaiz
džiai ir turiningai papildys kovo 
mėnesį pradėtas paskaitas ir šį 
pagrindinį minėjimą. 

Parodą organizuoja LB Detroi
to apylinkės v-bos pirm. Nijolė 
Zelwinder ir rengimo komisija 
Valentina Černiauskienė, Dan
guolė Jurgutienė, Rama Petru
ševičienė, Jurina Rugienienė. 
Parodos pavadinimas tiksliai 
nusako ir turinį: tautodailė, 
švenčių simboliai, individualinė 
dailininkų kūryba religinėmis 
temomis. Per Algimanto Kezio 
galeriją gaunami M. Ambrozai-
tienės, P. Domšaičio, A. Ku-
rausko. J. Paukštienės, V. 
Virkau, Švabienės darbai. Iš A. 
Zotovo kolekcijos — V. Vizgirdos 
ir kelių okupuotos Lietuvos 
dailininkų tapybos. Matysime 
A. Tamošaitienės gobeleną. J. 
Daugvilos impozantiškas me
džio skulptūras. Tautodailė 
pasiskolinta iš daugelio šeimų 
ir asmenų. Bus ir daugiau 
eksponatų, visų dabar dar 
neįmanoma išvardyti. 

6 vai. vak. susipažinimas su 
svečiais. 6:30 v.v. parodos ati
darymas dalyvaujant PLB v-bos 
pirm. Vytautui Kamantui. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Lietuvių visuomenė visais lai
kais, jau nuo pirmosios lietuvių 
dailininkų parodos Vilniuje 
1906 metais , labai jomis 
domėjosi ir meną mylėjo kaip 
idealą, kaip tautinės garbės 
idėja. Kuriama ne iš prievartos, 
bet iš meilės. Kūryba yra tolima 
nuo žemiškų dalykų, ypatingai 
religinė. I parodą įžengiama 
kaip į šventovę, ji priverčia 
galvoti ir jausti. Lietuvių reli
ginio meno apimtis yra labai 
plati. Senosios lietuvių religijos 
ir krikščionybės sintezė lietuvių 
tautodailėje nepaprastai įdomi, 
unikali, stebinanti meno is
torikus ir kritikus, inspiruojanti 
mūsų dailininkus. 

Tokios parodos belaukiant 
iškyla klausimai ir pastabos. 
Tiesiog nesuprantama, kodėl 
mes dar neturime kilnojamo, 
tinkamai reprezentuojančio 
mūsų tautodailę rinkinio? Pa

rodų organizatoriai visada susi
duria su vargų vargeliais. Kar
tais išstatomi ir beverčiai ekspo
natai ir mūsų didysis pasididžia
vimas — tautos menas būna 
suprofanuojamas Broliai latviai 
jau seniai naudojasi savo kilno
jamosios parodos pavyzdingais 
eksponatais. 0 mes t ikrai 
turėtume ką parodyti svetimie
siems ir savo jaunajai kartai. 
Lietuva vienintelis Pabaltijy 
kraštas, turįs liaudies skulp
tūrą, tapybą ir raižinius. 

L. Bendruomenei, puoselėjan
čiai lietuvių kultūrą, jau tikrai 
atėjo laikas tuo susirūpinti ir, 
pasikvietus tam darbui kompe
tentingus asmenis, suorganizuo
t i kilnojamą tautodai lės 
eksponatų rinkinį parodoms. 
Daug dažniau ir tinkamiau 
galėtume menu Lietuvai atsto
vauti. Dabar, kada etninės 
grupės ir JAV-bėse išsikovojo 
sau daugiau dėmesio ir 
respekto, progų yra daug. Mes 
neturėtume atsilikti repre
zentuodami savo didžiau
sią turtą — tautodailę. „Menas 
galingas ir stebuklingas". 

J. P. 

„VOLUNGĖS" CHORAS 
DETROITE 

Spalio 17 dieną, šeštadienį 
vakare, bus visiems detroi-
tiečiams bei Michigano lie
tuviams reta proga išgirsti kon
certą ne vieno asmens, bet viso 
choro. Paskutiniame dešimtme
tyje panašius koncertus 
suskaičiuoti mūsų lietuvių kolo
nijoje užtektų vienos rankos 
pirštų. Chorų padėtis išeivijos 
gyvenime yra labai pasunkėjusi 
dėl daugelio priežasčių, tačiau 
„Volungės" choras ne tik 
sėkmingai gyvuoja, bet ir 
amžiumi jaunas, vadovaujamas 
taip pat jaunos profesionalės 
Dalios Skrinskaitės-Viskontie-
nės. 

„Volungė" įsisteigė 1975 
metų rudenį kai „aštuonios 
draugės" nutarė savo lais
valaikį praleisti, dainuojant 
lietuviškas dainas" (10-mečio 
koncerto programa). 1980 m. 
prisijungė dešimtis vyrų ir 
„Volungė" tapo mišriu vienetu, 
o dabar jau turi virš trisdešimt 
dainininkų. Toje pačioje pro
gramoje rašoma: „Choro tikslas 
yra dvejopas — suteikti progą 
publikai išgirsti gražią dainą ir 
ieškoti bei siekti vis aukštesnio 
muzikinio lygio". J ie yra 
gastroliavę Montrealyje, Nevv 
Yorke, Chicagoje, Clevelande. 
Otavoje, Los Angeles ir kitur, gi 
šį šeštadienį pirmą kartą bus 
Detroite! Akompanuos mums 
gerai pažįstamas Jonas Govė-
das. Jo talentu jau ne kartą yra 
tekę gėrėtis. Pertraukos metu 
programą atliks „Serenada": 
Edis Norkus, Vaidotas Vai 
čiūnas, Ramūnas Underys. 
Paskutiniuoju metu choras yra 
išleidęs plokštelę, kuri spaudoje 
buvo teigiamai įvertinta. 

Koncerto pradžia 8 vai. vaka
re. Bilietų kaina 8 dol. suau
gusiems, jaunimui ir studen 
tams 5 dol. Prieš koncertą 6:30 
vai. įvyks lietuvių religinio 
meno parodos atidarymas. Su 
šiuo bus pradėta 600 metų Lie
tuvos Krikščionybės Jubiliejaus 
pagrindinis minėjimas Michiga
ne Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos Kultūros Centre (devin
ta mylia ir Beech;. Sveikinimo 
žodį tars Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Vy
tau tas Kamantas. Kultūros 
Centras bus atdaras nuo 6 vai. 

Komitetas laukia svečių ne 
vien iš Detroito, bet ir iš visos 
Michigano valstijos bei Kanados 
artimųjų miestų, ypač tų, kurie 
pasiilgo mielos lietuviškos 
dainos. 

Bilietų bus galima nusipirkti 
prie įėjimo. 

l.r. 

ILOBVIU V O S 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886 

IŠ VYČIŲ SUVAŽIAVIMO 
DAYTONE 

Rugsėjo 25-27 d. Dayton, 
Ohio, įvyko Lietuvos Vyčių Vi-
durio-Centro apygardos suvažia
vimas. Kuopų atstovai suvažia
vo iš Clevelando, Detroito, 
Dubois, Pa., Pittsburgho, Sagi-
naw, Mich., ir Southfield, Mich. 
Suvažiavimo posėdžiai įvyko 
Roadway Inn viešbutyje. Buvo 
išrinkta nauja apygardos 
valdyba: Kun. Gediminas Ki-
jauskas, SJ, (Cleveland) — dva
sios vadas, P ranė Petkus 
(Dayton) — pirmininkė,, Aldona 
Ryan (Dayton) — vicepirmi
ninkė specialiems projektams, 
Rūta Gužauskas (Cleveland) — 
vicepirmininkė narių reika
lams, Jonas Baltrus (DuBois) — 
vicepirmininkas jaunųjų reika
lams, Marijona Gražulis (Cle
veland) — sekretorė, Charles 
Mačutas (Cleveland) — iždi
ninkas, Juozas Ivoška (Cle
veland) ir Jurgis Mikalauskas 
(Dayton) — iždo globėjai, An
drius Rogers (Pittsburgh) ir 
Mykolas Pant (Dayton) — tvark
dariai, Marija Vaglia (Pitt
sburgh) — Lietuvos reikalų 
komiteto pirmininkė, Patty 
Miller (Dayton) — kultūros 
komiteto pirmininkė, Alvina 
Luiza (Cleveland) — apeigų 
komiteto pirmininkė. Vincas 
Gražulis (Cleveland) — spaudos 
reikalams. 

Šeštadienio rytą susirinku
sieji išklausė vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, Lietuvos Krikš-
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Susitarimui skambint 436-5566 

PR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 
.Auqliai nuimami ofise) 

Priklauso Hoiy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5*49 (veikia 24 vai) 

Pirm., antr. Ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
C Y D Y f o j A S IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: p i rm ir ketv. 12-4 

o-9; antr 12-fc. penkt 10-12; 1-6 

Ofs. 735-4477; 
Re* 246-0O67; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MED1CAL BU1LD1NG 

6449 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

temą. Jo ekscelencija taipgi 
pažymėjo ypatingai stebėtinus 
įvykius iš palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
gyvenimo. 

Šeštadienio vakarą Lietuvių 
salėje vyčiai susirinko banketui, 
kurio metu Clevelando Vyrų 
oktetas su soliste Irena Gri-
galiūnaite padainavo įvairias 
liaudies dainas. Jaunimo grupė. 
Daytono Vėjeliai, gražiai 
pcšoko. 

Sekmadienį visi dalyviai susi
rinko Šv. Kryžiaus bažnyčion 
Mišioms, kurių metu Jo Eksc. 
vyskupas Paulius Baltakis pri
saikdino naują vyčių valdybą. 

Po pietų bažnyčion susirinkę 
vyčiai prisiminė mi rus ius 
kuopų narius. Jųjų atminimui 
uždegtos žvakės. Klebonas kun. 
Vaclovas Katarskis buvo pa
maldų celebrantas. 

Kitų metų Lietuvos Vyčių 
Vidurio — centro apygardos 
suvažiavimas įvyks Pittsburgh, 
Pa. 

Vincas Gražulis 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St. 
Tel. 7 7 6 9 6 9 1 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Of*. te l . 471 -3300; rez . 442-0297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie A v e . , 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Ca rd iac D i a g n o s i s , L td . 
Marque t te M e d i c a l Bu i ld ing 

6 1 3 2 S Kedz ie 
C h i c a g o , IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR M.D. 
šrd:es ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . - 582-0221 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

JOKŠA 
\ A I K V LlC^OS 

6441 S. Pu iask i Rd . 
Valandos pagal sus i tar imą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS I ICOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Ked/ ie . Chicago. III 

Te l . 925-2f70 
1185 Dundee Ave.. Flg in. 111 e>0120 

Tel. 742-0255 
V >l,ind(>s pa>;al sus-.tanma 

frl32 S Ked/ ie A v e . C hi iago 
WA 5-2t>70 arba 48«-444l 

DR. K. A. JUČAS 
OlX~>S LIGOS 

KOSMFTINF C H I R U R G I Ų 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Necf^irurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puiaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt . antr ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju 'r Į namus 

Tel. RE-tlance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 W H t 59th Street 
Vai. pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Treč ir sėst uždaryta 

Tel. ohso ir buto: OLvmpic 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS • i HIRURCAS 

144.* So 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

fekvres treč $est 12 iki4 vai popiet 

DR. L D. PETREIKI5 
D \ N 7 U G Y D Y T O M 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia 1 vakarus nuo Mariem Ave 
Tel . 563-0700 

\ a landos pasai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba l ietuviškai. 

o r T O M F T R I S T A S 
.T ikr ina akis Pri taiko akinius ir 

C ontat t ienses" 
2 f I 8 VV. 71st St. - Tel . 737-514" 

Vai pagal susitarimą U/darvta treč 

I V T umasomo ohsa perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbe - C hirurgiia 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0880 
\ ai pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v T ik susitarus 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa turės metinius šampano pus
ryčius Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje šeštadienį, 
spalio 18 d., nuo 11 vai. ryto iki 
2 vai. po pietų. Pirmininkaus 
Julie Zakarka, kuri priima ir re
zervacijas. Rezervacijoms 
galima telefonuoti 425-6014 ar
ba Julie Zakarka tel. 434-7785. 
Numatoma, kad vyčiams ir jų 
svečiams bus malonus pabend-

čionybės 600 metų jubiliejaus ravimas ir svarbūs reikalai. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOCONT lCS — karūnėles. 
iitei'31. plokšteles ir bendrcii praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Spe> lalybė Vidaus ir plaučiu IIROS 

2636 W. 71 et St., Chicago. M. 
M : 436-0109 

11*00 Southw**t Hlgtmay 
Palos Hotgnts, III. 60463 

312) 301-0220 :312) 301-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGU A 
2656 VV. 63rd Street 

V a i : antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
Sėst pagal susitarimą 

Of iso tel. 776-2880, fez. 448-5545 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR V A I K U I.IC.OS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAl BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. R F 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPF( IAI.VBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2 7 Ant r ir 
ketv 9 12. Penkt 2-7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Stroot 
Tol. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižtnas. M.D., S.C 
Specialvbe — Vidaus ligų gvdytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (phe Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 5 8 5 - 7 7 5 5 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 4 3 St . , T e l . 927—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt . nuo 3-7 v.v. 

# 



Vakarai stebi: 

AR GORBAČIOVAS 
ILGAI IŠSILAIKYS? 

Jeigu reikėtų šiandien klaus
ti, kas yra „Metų žmogus", dau
giausia galimybių būtų tokiu 
pavadinti Michailą Gorbačiovą. 
Apie nieką kitą, iškilusį poli 
t inam horizonte, t iek ne
kalbama, nerašoma, kaip apie 
jį. Net Nikita Chruščiovas ne
buvo tiek linksniuojamas, kai 
jis pradėjo griauti Stalino kul
tą. Verta prisiminti Gorbačiovo 
viešą pareiškimą, kai jis pra
ėjusį pavasarį, susitikęs su 
Vengrijos komunistų vadovais, 
prisipažino: „Beveik viskas, kas 
buvo daroma Sovietų Sąjungoj 
nuo 1928 iki 1983 metų, buvo 
klaidingai daroma ir turi būti 
pataisyta". Gegužės mėnesį jis 
lankėsi Bukarešte, Rumunijoj, 
ir ten vėl pridėjo: „Jei r^es tylė
sime apie nuolatinius trūku
mus, tie trūkumai neišven
giamai didės". 

Žinomi politiniai komenta
toriai, kolumnistai, Rovvland 
Evans ir Robert Novak sindikati-
nėj spaudoj rašo: kai jie lankėsi 
Maskvoj, turėjo progos susitikti 
su disidentais, išgirsti jų nuo
mones apie Gorbačiovą. Vienas 
tų disidentų buvęs istorijos pro
fesorius, panoro ?u tais kolum-
nistais susitikti jų viešbuty. Ne 
taip, kaip anksčiau, kad išdrįs
davo pasikalbėti tik kur nors 
geležinkelio stoty ar parke, nuo
šaly. Jis žinojo, kad viešbučio 
kiekvienas kambarys turi pa
slėptą mikrofoną. Ne tik kam
barys, bet ir restoranas. Kalbėjo 
atvirai. „Prieš kelis metus aš to 
nebūčiau kalbėjęs, nebūčiau 
rizikavęs. Šiandien nebijau". 
Kalbėjo, kaip jis supranta tą 
garsų „glasnost" — atvirumą. Ir 
kokia netolima ateitis to atvi
rumo ir paties Gorbačiovo? Par
tiniai, aukštas pozicijas užiman
tys, sovietų elitas, pasimetęs. 
Jie neišdrįsta kritikuoti Gor
bačiovo reformų, tyliai pritaria, 
stebi ir laukia. Jie jaučia, kad 
aukštose sferose yra ir didelio 
pasipriešinimo. Kas tose 
grumtynėse išeis laimėtoju? 

„MARGUTIS" - LIETUVIŠKA 
INSTITUCIJA 

Svarbiausias Gorbačiovo tai
kinys yra sustingusi, archaiška, 
nepagydoma sovietų ekonominė 
politika. Iki šiol tačiau toji 
laukta reforma dar mažai ką pa
darė, rezultatai vos pastebimi. 
Bandymai pri taikyti naują 
technologiją, kompiuterių siste 
mą sovietų kolchozams ir pra
monei netinka. Visai kas kita 
yra Amerikoj, Vakarų Europoj 
ar Japonijoj. Gorbačiovas paste
bėjo, kad iš tos stagnacijos 
galima išbristi tik padarius tam 
tikrų nuolaidų politinėj ir kul
tūrinėj srity. Kultūriniam gyve
nime ir spaudoje tai pastebima. 
Sovietų televizija serijoj apie Le
niną šiais metais parodė ir tuos 
veidus, kurie buvo išbraukti iš 
gyvenimo, iš istorijos, visų kny
gų. Jie Stalino laikais buvo su
šaudyti. „Pravda" ir „Izvestija", 
svarbiausi spaudos organai, 
gavo laisvas rankas, atidengia. 
kad sovietų jaunimas nėra toks 
idealus, kaip iki tol buvo piešia
mas, nieku nesiskiria nuo kitu 
kraštų. Rašo jo nusikaltimus, 
narkotikus ir kita. Žurnalas 
„Junost" (Jaunystė) neseniai 
atidengė, kaip pas juos nevieno
dai globojami partijos vadų ir 
„liaudies" vaikai: po Černobilio 
katastrofos partinių vaikai buvo 
tyliai, skubiai evakuoti, o visi 
kiti dar ilgai buvo palikti radia
cijos pavojui. 

Gorbačiovas sugeba palenkti 
oficialius pareigūnus savo šyp
sena, iškalbingu įtikinėjimu. 
Jam padeda ir jo žmona Raiša, 
kuri seka vakarietišką gyve
nimą. Yra, kurie juo tiki. Net 
tokios politinės figūros, kaip bri
tų ministerė pirmininkė Marga-
ret Thatcher arba buvusi 
Amerikos amv>asndo>-ė Jung. 
Tautose Jear.c Kirkpatrick. Jos 

abi žinomos didelės antikomu-
nistės, bet mano, kad jis pasi
rinko tinkamą būdą Sovietų Są
jungą įstatyti į humanišką 
Vakarų sistemą. 

Bet ne viskas gerai. u.as gir
dima iš Gorbačiovo lūpų ir ma
toma iš jo darbų. Jis kalba tik 
apie buvusias klaidas, bet 
nekalba apie reikalą pataisyti 
visą atsilikusią socialistinę sis
temą. Nekalba nei apie pliu
ralizmą vakarietiška prasme. 
Kalba tik, kad „Markso-Lenino 
sis tema nebuvo t inkamai 
suprasta", ir ji pilnai neveikia, 
o kapitalizmas, jo žodžiais, 
„paslėptas pagoniškas stabas". 
Tie žodžia iš tikrųjų yra 
Markso ištarti. Gal jis nori, bet 
iki šiol nedrįso aiškiai pasakyti, 
kad visa Lenino sukurta sis
tema yra nesusipratimas. Toji 
d ievinama doktr ina visai 
nualino Rusiją, kuri prieš 70 
metų buvo turtingiausia šalis 
visam pasauly, kaip tvirtina ge- .j 
rai istoriją pažinę disidentai 
emigrantai Juri Orlovas, Vla
dimiras Bukovskis ir Edvardas 
Kuznecovas Jie džiaugiasi, kad 
tam tikras skaičius politinių 
kalinių ir kovotojų už žmogaus 
teises buvo išleistas. Bet kodėl 
tik tam tikras skaičius, o ne 
visi? Ar tai nėra apgaudinėji
mas? Kodėl to '.edaroma su 
kankinamais psichiatrinėse li
goninėse? Iš viso atrodo, kad 
„ką norime, tą paleidžiame". 
Jokios logikos. 

Afganistano karas, aišku įky
rėjo. Nuo Maskvos nusisuko ir 
buvę aiškūs draugai. Pradėta 
kalbėti apie pasitraukimą. 
Kodėl to negalima padaryti la
bai paprastai — pasitraukti? 
Kol kas pasaulis girdėjo tik 
Kremliaus pasigyrimą apie 
vienos divizijos ar kiek mažiau 
ištraukimą. Bet tai tik propa
ganda — gal tiek, gal ne tiek pat 
buvo atsiųsta dar geriau šarvuo
čiais ginkluotų karių. Apie tai 
sovietai nepraneša. 

Sunku pranašauti, kaip toliau 
vystysis Gorbačiovo glasnost ir 
pradėtos reformos. Jegor Ligačo-
vas, pirmas po Gorbačiovo jų 
hierarchijoj, kaip žinoma, labai 
priešinasi tom reformom. Jis bi
jo, kad daromos nuolaidos kul
tūriniame sektoriuje gali su
sprogdinti visą sistemą ir pačioj 
Sovietų Sąjungoj, ir Rytų 
Europoj. Gorbačiovui netikėtai 
padėjo juokingas atsitikimas, 
kad visa karinė mašina nepaste
bėjo jauno vokietuko avantiū
ros, kai jis savo beveik vaikiš
ku lėktuviuku nusileido Mask
vos Raudonojoj aikštėj. Tada 
buvo labai patogi proga iš parei
gų atstatyti reformų prieši
ninką karo ministerį ir dar kelis 
tos pačios ideologijos aukšto 
rango kariškius. 

Ar ilgai išsilaikys Gorbačio
vas? Yra visokių spėliojimų. 
Marshall Goldman, Harvardo 
universiteto Rusijos tyrimo cen
tro profesorius, mano, kad Gor
bačiovas per smarkiai žaidžia su 
ugnimi. Jam duoda laiko išsi
laikyti valdžioje nedaugiau kaip 
ketverius metus. Kiti Rusijos ir 
sovietų reikalų specialistai pa
stebėjo, kad Gorbačiovas jau 
turėjo atsisakyti kai kurių 
planų, pvz., jis norėjo nuimti 
privalomą prekių kainų kontro
lę. Nepraėjo nei jo noras 
sumažinti partijos elito privile
gijas. Kas gi nori pats atsisakyti 
didesnio malonumo? Tie patys, 
kurie jau užblokavo tikrai nau
dingas ir reikalingas reformas, 
gali nuo sosto nusodinti arba su
naikinti ir patį Gorbačiovą, tvir
tina sovietologai. Jeigu jis liks 
savo balne, plačiosios masės 
ilgainiui pajus, kad jie gali gy
venti ir nors kiek veikti pagal 
savo įsitikinimus. Iki šiol galėjo 
gyventi tik kontroliuodami 
save. č.g. 

„Margutis" šiemet švenčia 
savo 55 m. veiklos sukaktį. 
Svet imame k raš t e radijo 
valandėlei išsilaikyti tiek metų 
yra labai ilgas amžius. „Margu
tis" išgyveno ne tik ilgą, bet ir 
labai prasmingą gyvenimą. Jo 
įnašas išeivijos lietuvių kultū
riniame gyvenime yra labai 
didelis. „Margutis" ne tik tamp
riai, bet ir neišskiriamai yra su
augęs su A. Vanagaičiu. Beieš
kodami „Margučio" „roots", 
turime bent prabėgomis susi
pažinti su A. Vanagaičiu ir jo 
veikla. Jis buvo šakota ir dau
gelio talentų asmenybė. Jeigu 
būtų apsiribojęs tik muzika, tai 
būtų užsitarnavęs garbingą 
vietą lietuvių muzikologijoje. 
Jeigu būtų likęs teatre, tai būtų 
buvęs vienas iš žymiųjų mūsų 
scenos darbuotojų. Deja, nebuvo 
jis nei tik muzikas, nei tik 
tea t ra las . J is turėjo daug 
talentų ir apėmė daugelį sričių, 
kuriose, jo manymu, turėjo būti 
dirbama. 

Jis atvyko į JAV 1924 m 
birželio 24 d., o su juo kartu at 
vyko Juozas Olšauskas ir Vik 
toras Dineika Jiems atvykus, 
prie jų prisidėjo J. Dikinis, kuris 
kiek anksčiau buvo atvykęs į 
Ameriką su J. Vaičkaus grupe. 
Čia jie suorganizavo humoro 
teatro grupę Dzimdzi-Drimdzi 
(pavadinmas paimtas pagal aly 
tiškių vestuvinę dainą). Tas jq 
teatras turėjo didelį pasisekimą. 
Apvažinėjo beveik visas lie
tuviškas kolonijas, kai kurias po 
keletą sykių. Begastroliuo 
damas įsitikino, kad tampres 
niam ryšių palaikymui reikėtų 
kokio nors spaudos organo. 

Juozas Bačiūnas pasakojo, 
kad mintis leisti žurnalą kilo 
1927 m., begastroliuojant Bos 
tone. Ta mintis buvo plačiai ap
tarta su J. Bačiūnų, ir pirmasis 
žurnalo numeris pasirodė 1928 
m. balandžio 1 d. Kadangi buvo 
Velykų sezonas, be to, A. Vana
gaitis norėjo, kad žurnalo 
turinys būtų įvairus ir gyvas, 
tad ir pasivadino „Margučiu". 
Pirmasis numeris-kvieslys buvo 
išspausdintas 42,000 egz. tiražu. 
Tai buvo negirdėtas tiražas. J. 
Bačiūnas pusę metų finansavo 
„Margučio" leidimą. Tokiu 
būdu gimė „Margutis", iš kurio 
vėliau išsivystė ir radijo pro
grama. Buvo įsikurta Chicagos 
l ietuviškos veiklos centre 
Bridgeporte, 3241 S. Halsted. 
Kiek vėliau persikelia į Mar-
ąuette Parką, 6755 S. Western 
Ave., o iš ten į 2437 W. 67th St. 
Tiek su Dzimdzi-Drimdzi, tiek 
leisdamas „Margutį", A. Vana-

JUOZAS ŽYGAS 

gaitis padarė platų įnašą į 
Amerikos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą ir susilaukė pri
tarimo bei paramos. 

Kur buvo jo veiklos ir pasi
sekimo paslaptis? Jis va
dovavosi paprastu principu: 
„Tauta reikalauja ne partijų, 
bet žmonių, dirbančių darbą, 
kuris per tautą teikiamas žmo
nijai". Gal žmonėms buvo atsi
bodęs partinis tampymasis, o 
ga l „part iniai" ' veikėjai, 
užmiršę savo partiškumą, 
jungėsi į bendrą darbą. Vienaip 
ai kitaip, kur tik buvo Vanagai
tis, ten buvo minios žmonių. 

Kaip kilo reikalas leisti 
žurnalą, taip pat iškilo reikalas 

tuvą. Po kelių metų „Margutis" 
taip sustiprėjo ir išpopuliarėjo, 
kad programa kurį laiką buvo 
transliuojama per dvi stotis. 
1936 m. pradėta transliuoti iš 
WIND stoties, esančios Gary 
mieste. 

I didžiųjų viešbučių sales 

Kitaip sakant, Vanagaičio 
tempiami ir lietuviai išėjo į pla
čiuosius vandenis, į tarptautinę 
areną. Kitos tautinės grupės jau 
seniai tai darydavo. Pirmas toks 
didesnis lietuvių pasirodymas 
įvyko minint „Margučio" pen
kerių metų sukaktį. Sukaktu
vių minėjimas — pobūvis įvyko 
jau nebe parapinėje svetainėje, 
bet Stevens (dabart. Conrad Hil-

Petras Petrutis „Margučio" lietuviško radijo 

pasiekti platesnes mases radijo t o n ) v iešbutyje , didžiojoje 
bangomis. Reikia žinoti, kad 
tais laikais buvo daug lietuvių, 
gerų patr iotų, bet mažai 
laštingų. Tad reikėjo ir juos 
pasiekti. Reikėjo tai reikėjo, bet 
visur buvo susiduriama su pini
gų klausimu. Reikia atsiminti, 
kad tuo laiku aplinkui siautė 
pasaulinė krizė. Čia ir vėl į pa 
galbą atėjo J. Bačiūnas. J. Ba
čiūnas, būdamas biznierius, fi 
nansinę pusę geriau suprato už 
Vanagaitį. Jis atvažiavo Į Chi 
cagą ir išnuomavo Cicero radijo 
stotyje WHFC lietuviškai radijo 
valandėlei 13 savaičių po 15 
rnin. kasdien, sumokėdamas 
nuomą iš anksto iš savo kišenės. 
1932 m. balandžio 11d. pradėjo 
radijo transliacijas. Siame darbe 
A. Vanagaitis nesijautė visišku 
naujoku, nes 1930-31 m. trans
liavo savo pusvalandį kartu su 
J. F. Budriko firma Po keletos 
savaičių 15 minučių nebeužteko 
ir teko išsinuomoti 30 min. 
Netrukus ir 30 minučių pasi
darė maža, ir Vąaagaitis, išsi: 
nuomavo 45 min. „Margučio" 
radijo valandėlė iš pradžios va
dinosi „dienžodžiu". Pats Vana
gaitis tą žodį taip apibūdino: 
„Tai yra tas pats, kas laikraštis, 
tik skirtumas tame, kad dien
raštis išeina spausdintas popie
riuje, o dienžodis — radijo 
bangomis". 

Ir iš tikrųjų tai buvo savotiš
kas dienraštis. Nuo pat pirmųjų 
dienų „Margutis" daug dėmesio 
kreipė kultūrinei programai, 
taip pat davė klausytojams ir 
naudingų patarimų: dr. V. 
Narjauskas-Nares skaitydavo 
sveikatos patarimus, adv. A. 
Olis teisių patarimus. Ypa
tingai rūpestingai buvo paren
giamos programos tautinių 
švenčių progomis. O 1936 m. 
Vasario 16 d. programa pirmą 
kartą buvo transliuota į Lie-

pokylių salėje 1933 m. Vanagai
tis „Margutyje" nė kiek neper
dėdamas skelbėsi, kad tai bus 
„pirmutinis toks parengimas 
Amerikos Lietuvoje". Žmonių 
susirinko daug, minėjimas viso
keriopai pavyko. Tai įrodė, kad 
lietuviai jau gali išeiti į didžią
sias sales. Nuo to laiko Vasario 
16 d. minėjimus „Margutis" or
ganizuodavo didžiuosiuose Ste-
venso a r Morrisono vieš
bučiuose. 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo 1936 m. „San
dara" taip rašė: „Be radijo pro
gramos siuntimo iš Chicagos į 
Lietuvą, „Margutis" taip pat 
surengė Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių minėjimą 
Vasario 16 d. Stevens viešbu
tyje, kur suvažiavo arti 400 
žmonių". Gal didžiausias „Mar
gučio" surengtas lietuvių pasi
rodymas įvyko per pasaulinę 
Chicagos parodą 1934 m. rug
pjūčio 19 d. „Margutis" surengė 
lietuviškos muzikos simfoninį 
koncertą, kurį atliko Chicagos 
simfoninis orkes t ras , buvo 
atlikta J. Naujalio — Ruduo, J . 
Karnavičiaus — Lietuviška siui
ta ir V. Jakubėno — Simfonija. 
Programa buvo aukšto lygio ir 
kritikų gerai įvertinta. Kadangi 
šios programos to laiko „Margu
čio" klausytojai nesuprato, tad 
antroji programos dalis buvo 
p r i t a i k y t a sus i r inkus ios 
publikos skoniui. Be artimų 
bendradarbių ir A. Vanagaitis 
nebūtų sugebėjęs visų darbų at
likti. Artimiausia jo bendradar
bė buvo Lilija Zilvitytė-Vana-
gaitienė, taip pat ir du vardai, 
kurie neatskiriami nuo „Mar
gučio", tai Antanas Olis ir Juo
zas Bačiūnas. 

Po šio karo tūkstančiams lie
tuvių atsidūrus pabėgėlių sto
vyklose, „Margutis" kartu su 

edėjas savo studijoje. 
Nuotr J. Tamulaiėio 

kitomis patriotinėmis lietuvių 
organizacijomis organizavo jų 
šelpimą ir dokumentų sudary
mą. Nuoširdžiai rūpinosi visų 
pabėgėlių ir ypač menininkų 
atsikvietimu. Tad ir nenuosta
bu, kad , „Čiur l ionio" an
sambliui pradėjus darbą Cle-
velande, „Margutis" surengė jo 
pirmąjį koncertą Chicagoje. De
ja, A. Vanagaitis jo nebegirdėjo, 
jau buvo miręs (1949.111.10 d., 
Gulfport, Miss.) beveik prieš 
metus la iko. „Marguč io" 
iš la ikymo naš t a j au buvo 
užgulusi ant L. Vanagaitienės 
pečių. Pirmutinis „Čiurlionio" 
ansamblio koncertas įvyko 
Civic Opera House salėje, kurio
je yra 4000 sėdimų vietų — salė 
buvo perpildyta. Labai daug 
žmonių sugrįžo į namus, negavę 
į koncertą bilietų. Po koncerto 
laikraščiuose rašė, kad reikėjo 
dar mažiausiai 2000 vietų. Apie 
šį koncertą Ona Mikulskienė 
prisimena: „Po 6 savaičių labai 
intensyvaus darbo „Čiurlionio" 
ansamblis buvo pasiruošęs pir
mosioms gastrolėms. „Margu 
tis" buvo pirmutinis kvietėjas 
rengiamam koncertui, kuris 
įvyko 1950 m. balandžio 16 d. 
Kaip jau buvo minėta, koncer
tas vyko Civic Opera House. 
Mūsų visų maloniam nuste
bimui scena buvo papuošta štili 
zuotais lietuviškais žirgeliais, o 
vėliau atsirado ir vėjo malūnas, 
prie kurio buvo malonu dai
nuoti apie melniką. Programos 
leidinys buvo nuostabiai gražiai 
iliustruotas „Čiurlionio" an
samblio nuotraukomis. Ant 
viršelio meniškai nupiešti dve
ji vartai, padabinti žirgeliais — 
lyg laukią ateinančių čiur-
lioniečių. Tai buvo gražūs, 
„ Č i u r l i o n i o " ansambl iu i 
nepamirštami dail. Vlado Vijei-
kio darbai. Ir bendrai iš visų 
koncerto rengėjų jautėme didelę 
brolišką meilę". Tenka pami 
nėti, kad prie šio koncerto pa
rengimo labai daug prisidėjo 
adv. A. Olis, kuris taip pat buvo 

ir muzikas. 
Po šio koncerto buvo dar daug 

koncertu ir neeilinių renginių. 
„Margutis" visuomet buvo 
lietuviško gyvenimo centre ir la
bai dainai to judėjimo ska
tintojas. .,Margučio" steigėjas ir 
jo bendradarbiai nenorėjo, kad 
jis būtu tik įvykių stebėtojas, 
tuo jis niekuomet ir nebuvo. Mi
nint jo 25-ių metų sukaktį, 
„Margučio" žurnalo puslapiuo
se buvo taip parašyta: „Ameri
kos lietuvių istorijoje turėtų 
būti ypatingai įvertinta viena 
svarbi aplinkybė, būtent, kad 
„Margumo" įsteigėjas ir kiti jo 
bendradarbiai buvo ir pasiliks 
ambicijų vergais... Pradedant 
vaikysi*- ir baigiant subrendėlio 
metais, be paliovos gyveno 
dideliu darbų svajonėmis, 
kurios, tarsi neužgęstančios 
šviesos, tarnavo šaltiniu di
deliem^ užsimojimams. Ir jei tų 
svajonių nebūtu buvę „Mar
gučio" gyvenime, tai pats 
„Margučio" išgyventas amžius 
būtų pilkas, susitraukęs ir be 
jokio žavingesnio prisiminimo". 

Pokano metais ateivių bangai 
įsiliejus į Amerikos lietuvių 
gyvenimą, pasipildė ir „Margu
čio" eilės. Įsijungė šie nauji 
bendradarbiai: P. Linkus, B. 
Dirmeikis, V. Vijeikis, dr. L. Ži
bąs, A. Mackus, V. Adamkus, V. 
Kasniūoas ir visa eilė kitų. 
Didelis ir neužmirštinas įnašas 
„Margučio" kultūrinėje veikloje 
buvo sambūrio Šviesos pradėtos 
„Pelkių žiburėlio" programos, 
kurias tvarkė D. Sruogai-
tė-Bylaitienė ir P. Jurkštas. 
Gaila, kad tų programų jau 
seniai nebėra, o reikėtų pasi
stengti ką nors panašaus turėti. 

Kaip jau buvo rašyta, „Mar
gučio" bendradarbiai „gyveno 
didelių darbų svajonėmis". 
Toks yra ir dabartinis jo va
dovas Petras Petrutis. Jis net 
nebuvo pasiryžęs jam vado
vauti, o beveik pripuolamai pa
teko j ši postą. Jis pradėjo 
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10 
Įdomu, kad vedusieji sudarė mažumą. Iš 23 buvo 

tik keturios vedusios poros. Panelės ir našlelės 
dominavo, daugiausia jų buvo universitetų lektorės 

kiniečiams, jie Alice sukėlė ovacijas. įgeltas, sustabdė grupę ir davė ilgoką paskaitėlę apie 
Suzhou stoty mus pasitiko vietinis vadovas. Jis mus tai, kaip japonai visą savo kltūrą. mena ir raštą yra 

pasveikino, pasakė, kad jo vardas yra Miau ir pagyrė perėmę iš Kinijos. Japonai, atseit, yra tik imitatoriai 
mus. kad mes į Suzhou atvažiavom pačiu geriausiu ir patys vieni nieko gero nėra sukūrę, 
metų laiku. Ruduo atrodo pats geriausias laikas Diena jau ėjo vakarop bet Miau pranešė, kad dar 
lankyti Kiniją. Vasarą esą labai karšta ir daug lyja. važiuosim pažiūrėt Didžiojo Kanalo. Atrodė lyg apsi 

Marco Polo, kuris atrodo visą mūsų maršrutą prieš vylimas, kodėl mes turim važiuoti žiūrėti kanalo, kai 
mus aplakstė, gyrė Suzhou, kad tai puošnus miestas 
turi daug sodų ir 1000 tiltų. Draugas Miau tai patvir
tino, Suzhou ir dabar yra garsus sodais ir kanalais. J 
vieną iš tų garsių sodų mes tuoj pat ir nuvažiavom. 

Europoje tautas su istorija riša pilys arba jų griu
vėsiai. Kinijoj istorija yra sodai ir pagodos. Kinijos so-

pačiam Suzhou kas antras kvartalas važiuojam per 
kanalą. Tačiau nuvažiavus b i ro idomu. 

Nuvežė mus į vietą, kurdu V analai jungėsi j vieną. 
Vilkikai su baržomis slinko vienas po kito beveik nenu
trūkstama grandine, mėlynai apsirengę kiniečiai 
vaikščiojo ant laivų. Šis kanalas tesėsi nuo Haugzhou 
iki Bejingo, daugiau negu tūkstanti kilometru. Ir jis wwm _ v _ _ das apima daugiau negu vaismedžius, — tai yra gam-

Viengungių vyrukų buvo tik trys, jie greit buvo pra- t ° s ir žmogaus meno kūrinys, susideda iš puošniu buvo iškastas prieš trylika šimtu metų. tuo pačiu laiku. 
minti trimis muškietininkais. Skirtingesnių muškieti- paviljonų, altanų, takelių, tvenkinių, kuriuose auga kai buvo pradėta statyti didžioji k inų siena. Žemės ūkio 
ninku nebūtų galima buvę sukombinuoti. Don buvo lotusai ir nardo spalvingos žuvys. Viskas perpinta gaminiai kanalu sruveno į Beijingą. kuris greit 

medžiais, žalumynais ir gėlėmis. Vaikščiojant kas keli išaugo iki milijono gyventojų, kai Londonas ir Paryž-
žingsniai atsiverdavo naujas vaizdas arba to paties ius turėjo tik po kelis tūkstančius. Tryliktas ir ketu-
vaizdo skirtinga variacija. Paviljonai, kuriuose senovės rioliktas šimtmetis buvo Kinąjos žydėjimo laikas, jų 

pusiau lietuvis pusiau rusas iš Los Angeles, James — 
pusiau kinietis iš San Francisco, Jose — grynas meksi
kietis iš Mexico City. 

Visi grupės kolegos buvo įdomūs žmonės ir patyrę kiniečiai gerdavo arbatą ir svarstydavo gyvenimo kultūra buvo toli pralenkus Europos viduramžių. De-
turistai. Mes su Giedre laikėm save neblogais kėliau- prasmę, buvo nepaprastai puošnūs, tamsaus medžio. '-- ' "*- •"-•->- -"—* » ' - - - - • •* ' - - ;~; •**-»-

išrangyti ir išpjaustinėti įmantriom figūrom. Pro ninkais, bet pakalbėję su kitais, pasidarėm kuklesni. 
Don buvo aplankęs 86 valstybes, Kinija buvo jam 87-oji. 
Grupės senjore Alice Kinijoj lankėsi jau trečią sykį. Kai 
mes stebėjomės, kad kiniečių rūbai tokie monotoniški, 
vienodos mėlynos spalvos, Alice stebėjosi, kaip jų rū
bai dabar daug spalvingesni, palyginus sujos buvusiom 
kelionėm. Alice buvo berods 75 metų, bet labai guvi 
ir energinga moteriškė. Alice pasakojo kaip pernykš
tėj kelionėj jų grupė buvo nuvesta į pavyzdinę senelių 
prieglaudą. Išsikalbėjus paaiškėjo, kad ji buvo už visus 
vyriausia, dauguma kiniečių, prieglaudos globotinių, 
buvo už ją 10 met u jaunesni. Kai vertėjas ta paaiškino 

kiekvieną langą buvo matyti vis kitoks vaizdas, sukur
tas iš skirtingų medžių bei gėlių. Gražiausias vaizdas 
buvo įrėmuotas „mėnulio vartais" — apskrita anga. 
taip būdinga Kinijos architektūrai. 

Draugo Miau sustabdęs mus vis aiškino apie sodo 
istoriją. Šis sodas turėjo „Ištikimojo muitininko" vardą 
— vardas paveldėtas iš gilios senovės — laikomas tau-

ja. kai tik Kiniją užėmė Mancu užkariautojai, Kinijos 
kultūra sustojo vietoje. Kaip senovėj, taip ir dabar pir
moji sąlyga tautos kūrybingun.r. arpti yra laisve. Be 
jos tauta skursta taip. kaip augalas be saulės. 

Kitą dieną mes aplankėm Tigro pagodą, labai seną. 
surištą su Kinijos istorija. Mūsų grupe ten ištirpo 
kiniečių turistų minioje. Pagoda stovėjo ant aukšto ir 
stataus kalnelio. Miau pasakojo, kad tam kalnely po 
pagoda buvo rasta daug archmloginių turtų — dar 

tinę vertybe. Panašių sodų Suzhou buvo ar ne 150, iš daugiau turėjo palikti neiškasę, nes būtų buvęs pavo
jų 6 buvo tautiniai paminklai, išsilaikę dar nuo Mar- jus pagodos pamatams, 
co Polo laikų. Vienas iš mūsų pastebėjo, kad Kinijoje ( g u s jaugiau^ 
sodai panašūs į japoniškus. Draugas Miau, regimai 
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SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS 

A n t o n J . V a l u k a s . te isė jas 

Kiek vieneriais meta is Bal-
zeko Liti avių kultūros muziejus 
turi savo p ranašumo a t žymė
jimo b a n k e t ą ir tuo pačiu 
parėmimą lietuviško muziejaus 
ne pasipelnymo tikslu, bet . kad 
galėtų tęsti savo užsibrėžtą 
tikslą — pas i t a rnau t i Lietuvos 
istorija;, ku l tūra i , l ietuvybės 
išlaikymui ir Lietuvos laisvi
nimui. 

Per - 1 savo gyvavimo bei 
plėtimosi metu.-, šis liet m iškas 
muziejus turėjo 17 pagerbtųjų. 
Šiemet net dvejetas jų piačiai 
pagarsėjusiu amerikiečiu profe
siniame bei v isuomeniniame 
lauke: tėvas ir sūnus , abu tei
sininkai . Anton Valuka i . 

Jungtinių Valstybių siaurinei 
Illinois apygardai prokuroras 
Anton K. V a l u k a s , d a ž n a i 
matomas televizijoje ir nuolat 
su t inkamas amerikiečių dien
raščių puslapiuose, gal ne ta ip 
labai pažįs tamas mūs išk iams 
lietuviams, to pat ies kamieno 
bei šaknų taut ieč iams. 

Dar j a u n a s žmogus. 44 m., 
dviejų vaikų tėvas, savo profesi
joje pakilo ligi viršūnių. Savo 
darbštumu, energija ir sumanu
mu pasižymėjo visuomeninėje 
veikloje i r buvo į v e r t i n t a s 
a m e r i k i e č i u ir p l a č i a i 
atžymėtas. 

A R . V a l u k a s p r a d ž i o s 
mokslus išėjo Chicagoje. aukš
tesniuosius Pala t ine . 111.. baka
lauro laipsni gavo Lavvrence 
universi tete Appleton. YViscon-
sine. iš politinių mokslų ir meno 
istorijos. 1968 m. gavo J.D. 
laipsnj iš Northvvestern uni
v e r s i t e t o t e i s i ų f a k u l t e t o , 
būdamas per visą studijų laiką 
ir u ž b a i g d a m a s g a b i ų j ų 
studentų sąraše . .Dean's Lis t" . 

J au moksle iv iu b ū d a m a s , 
pasižymėjo ak tyvumu. Aukšt . 
mokykloje buvo mokinių prezi
dentas. Universitete taip pat va
dovavo s tuden tams , o vėliau 
baigiančiųjų p i rmin inku . Rašė 
vedamuosius s t uden tu laik
rašty. Buvo korporacijos pir
mininkas. Gavo pasižymėjusio 
studento vardą baigiamajame 
kurse. 

A R . Valukas dėstė John Mar-
shall teisių mokykloje, buvo tei
sių adjunktu profesorius N'orth-
wes te rn u n i v e r s i t e t e t e i s ių 
fakultete, ta ip pat instruktorius 
bei s v e t y s p a s k a i t i n i n k a s 
daugely amerikiečiu advoka-
tūros sąjungos įvairiuose semi
naruose, s iekiant aukštesnio 
mokslo. J i s buvo Deputy Direc-
tor of the National Defender 
Project. J u d i n a ! Selection and 
Screening committee na rys ir 
Metropolitan Fai r and Exposi-
fion Authori ty d i rek tor ius ir 
iždinink ;.-. 

A.R. V a l u k a s y r a labai 
aktyviai įsijungęs į Chicagos 
advokatūros sąj. ir teisių klubą 
Chicagoje. 

Tarp daugybės A R. Valuko 

Anton R. Va lukas . prokuroras 

g a u t u žymenų paminėt ina tai, 
kad 1975 m. jis gavo Teisingumo 
depar tamento specialų pagyri
mo žymenį už efektingą pro-
ku ra ty s t ę teismo keliu, o 1976 
C h a m b e r or Commerce išrinko 
j) vienu iš dešimties pasižy
mėjusių Chicagos j aunų pilie
čių, 1983 m. jis buvo į t rauktas 
ir a tžymėtas knygoje ..Geriau
sieji a d v o k a t a i Amer ikoje" 
(Stephen Neifeh ir Gregory 
White Smithi. 1984 m. Palatine 
aukš t . mokykla apdovanojo jį 
nusipelniusiu baigusiu tą mo
kyklą žymeniu. 1985 m. jam 
j teikė John Marsha l l teisių 
mokyklos Laisvės žymenį, šiais 
m e t a i s j i s buvo paskelb tas 
..Metu piliečiu" (Citizen of the 
Year Avvarch Konstitucinių tei
sių fondo ir vida eilė kitų. 

Teisėjas Anton J. Valukas, 
šeimos tėvas, tu r i s ketvertą 
vaikų, y r a Supervising Judge. 
Law Division. circuit Court of 
Cook County. Baigės De Paul 
kolegijoje teisę. L.L.B. ir J.D. 
la ipsnius gavo John Marshall 
teisiu fakultete. Advokatūrą 
p rak t ikuot i pradėjo 1943 m. II 
pasauk karo metu jis buvo JAV-
IU kariuomenėje Prancūzijoje ir 
Vokietijoje Supreme Headquar-
t e r s .1944-1945 m.). 

Kaip jo sūnus, j is y ra puikus 
p a s k a i t i n i n k a s bei ak tyvus 
v i s u o m e n i n i a m e ve ik ime . 
Teisėjas A.J. Valukas priklauso 
Circuit Court Speakers Bureau. 
Special Task Force on Alterna-
t ive Dispute Resolutions of the 
I l l inois J u d g e s Association. 
n a r y s bei svečias paskait i
n inkas Chicagos advokatūros 
sąjungoje ir John Marshall tei
sių mokykloje, ta ip pat Natio
na l Judicial kolegijoje Reno, 
Nevada. 

Teisėjas Valukas labai akty 
viai reiškiasi Chicagos advo
k a t ū r o s sąjungoje . I l l inois 
advoka tūros sąj.. Northwest 
suburban advokatūros sąj., 
Society of Trial Lavvyers. Trial 
Lavvyers klube. American Judi-
ca tu re Society. Illinois Teisėjų 
sąjungoje ir r emia Baizeko 
L i e t u v i ų k u l t ū r o s muziejų, 
b ū d a m a s jo narys . J i s taip pat 
y ra Lietuviu Prekybos rūmu 
o r g a n i z a c i j o j e ir L i e tuv ių 
egzekutyvų klube. 

Savo gyvenamoje vietovėje 
P a l a t i n e . 111.. j is irgi labai 
sumania i ir energ ingai įsijun
gęs į viet ine veiklą, priklausy
damas pustuziniui įvairių orga
nizacijų. 

Lietuviams y r a didele garbė 
matyt i l ie tuvius taip smarkiai 
iški lusius, įver t in tus ir atžy
mėtus amerikiečių aukščiau
siuose postuose profesionalinėje 
bei visuomeninėje plotmėje. 

Ir mes turime įvertinti tą jų 
iškilimą ir parodytą amerikie
čių pagarbą jiems, dalyvaudami 
spalio 18 d . , sekmadieni 
bankete jų garbei Gintaro 

Lietuvių Fondo 25 metų 
veiklai atžymėti spalio 3 d. Nevv 
Yorko Kultūros Židiny buvo su
ruoštas įspūdingas koncertas. 
Programą atliko pasižymėjusi 
solistė Lilija Šukytė, akom
panuojant jos vyrui dr. Vyteniui 
Vasiliūnui. Prieš keliolika metų 
dainavusi Metropolitan operoje 
ir vėliau Miuncheno operoj, Lili
ja New Yorke buvo nekantriai 
laukiama. Nežiūrint audringo 
lietaus, į Židinio salę susirinko 
apie 300 Fondo rėmėjų ir 
muzikos mylėtojų. Lilija jų 
neapvylė. Net ir girdėję jos 
da inav imą a n k s č i a u , buvo 
sužavėti ir nustebinti solistės 
p u i k i a ba lso t e c h n i k a , 
i š l a v i n i m u ir d r a m a t i š k u 
atlikimu. Jau seniai New Yorko 
p u b l i k a t a i p i n t e n s y v i a i 
klausėsi ir taip entuziastiškai 
plojo individualiai solistei ir jos 
akompaniatoriui, meistriškai ir 
subtil iai palydėjusiam kiek
vieną dainos posmą. 

Pirmoji koncerto dalis buvo 
atl ikta vokiečių kalba Felix 
Mende'ssohn,Bartholdy ir Hans 
PFitzner opus dainomis, kurios 
ypatingai tiko Lihjos lyriniam 
sopranui, pasireiškusiam pil
noje skalėje nuo dramatiško 
forte iki kristalinio piano. Vy
tenio akompanavimas taip pat 
buvo be priekaištų muzikalus 
kiekvienam perėjime ir nuotai
kos niuansuose. 

Antroje dalyje menininkai 
a t l iko įdomų l i e tuv i šką 
repertuarą, pasirinkdami Kazio 
Viktoro Banaičio ir Vytauto 
Klovos kūrybą bei Juozo Gruo
džio harmonizuotas liaudies dai
nas . J e igu pub l ika Šukytę 
mylėjo pirmoje programos daly
je, tai antroj daly aplodismen
tams nebuvo galo. Santūriai 
laikydamiesi, klausytojai pra
džioje plojo t iktai pasibaigus 
kiekvienam dainų ciklui, o 
vėliau nebeišlaikė ir plojo po 
kiekvienos dainos. Atsilyginda
ma ir atsimindama muziko Sta
sio Šimkaus gimimo 100 metų 
s u k a k t į , so l i s tė su giliu 
įs i jaut imu pada inavo ..Kur 
bakūžė samanota" , o publikai 
n e n u r i m s t a n t . d a r pridėjo 
Brahmso lopšinę ir operos 
mėgėjams vieną Puccini ariją 
itališkai. Tuo būdu buvo kiek 
s u r a m i n t i ir t i e . ku r i em 
kažkodėl vokiškų dainų reper
tuaras nebuvo pakeliui. 

Po p r o g r a m o s į publ iką 
prabilo dr. Juozas Kazickas, 
rengėjų komiteto garbės 
narys. Dr. Kazickas jau daugelį 
metu Nevv Yorke žadina Lietu
vių Fondo rėmėjų pastangas ir 
nuo pat pradžios y ra dosniau
sias aukotojas bei Fondo idėjos 
puoselėtojas . J i s pr i s iminė 
pirmąsias Fondo dienas, kuriose 
Nevv Yorkas turėjo didelę rolę, 
efektingais aukų vajais rody
damas pavyzdį kitom lietuvių 
kolonijom. Jis taip pat džiaugėsi 
gražiai pavykusiu koncertu ir 
padėkojo komiteto pirmininkei 
Lilei Milukienei bei jos talki
ninkams už ki lnaus darbo pas
tangas. 

Koncerto proga siekdami per
viršyti Lietuvių fondo 4-rių 
milijonų iždą prie įėjimo auko
jo šie asmenvs: 200 dol. Vincas 

ir Petrė Dubauskai , Pet ras ir 
Anele Povilauskai, Vytautas ir 
Bronislava Yaičiuliai. 100 dol. 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Vaclovas ir Ona Budnikai , 
Juozas Dičpungaitis, MD, Bronė 
Lukoševičiene. Antanas Ma
sionis, Antanas ir dr. Amelija 
Matulaičiai, Vytautas Maželis. 
50 dol aukojo Eleonora Jan
kauskienė, o kiti po mažiau. 

Koncerto programos leidinyje 
sveikino ir aukojo: dr. Juozo 
Kazicko šeima, kredito unija 
Kasa, kelionių agentūra „Vy
tis", LB New Yorko apygardos 
valdyba, „Li tas" investavimų 
bendrovė ir Tautos Fondas, V. 
ir L. Mi luka i , Nevv Yorko 
skau tų t u n t a i , N.Y. šau l ių 
kuopa, M. Šalinskienė, A. ir D. 
Šilbajonai, A. ir V. Jankauskai , 
N.Y. Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
N.Y. Tautodailės ins t i tu tas ir 
vyr. skaučių židinys „Vilija". 

B a i g d a m a s šį k o n c e r t o 
a p r a š y m ą , paka r to s iu pro
gramos leidinėlyje paminėtus 
žodžius : L i e t u v i ų F o n d o 
vadovybė 25 metų veiklos su
kakties proga dėkoja visiems 
aukotojams ir darbuotojams. 

Lietuvių Fondas yra sutelkęs 
ne to l i 4 mil i jonu do le r ių 
k a p i t a l ą ir y r a i š d a l i n ę s 
d a u g i a u negu 2 mi l i jonus 
dolerių palūkanų lietuviškoms 
mokykloms, jaunimo veiklai, 
lietuvių l i teratūrai ir menui , 
organizacinei ir visuomeninei 
lietuvių veiklai. 

Visa tai buvo, yra ir bus 
įmanoma t iktai jūsų dosnumo 
dėka. Alg. Š. 

salėje. 
Paties lietuviško muziejaus 

tikslas nėra pasipinigauti , bet 
tik išlaikyti jau 21 m. gyvuo
jantį lietuviškos dvasios skleidi
mo centrą, garsinantį apie Lie
tuvos istoriją, k u l t ū r ą ir 
mėginantį išlaikyti lietuvybę 
gyvą ne tik savo tarpe, bet ir 
kad kitataučiai bei amerikiečiai 
išgirstu ir žinotų, kol mes visi 
mylintieji laisvę vėl išvysime 
laisvą Lietuvą. 

E. L. 

„ČIURLIONIS" ATVYKSTA 
Į NEW YORKĄ 

Laisvės Žiburio radijas Nevv 
Yorke j au yra įpusėjęs 22-rus 
veiklos metus. Per tą laiką šalia 
radijo programų daug ir k i tų 
darbų buvo at l ikta radijo rė
muose — politinių, visuomeni
nių ir kul tūr inių . Bene ryš
kiausia Laisvės Žiburio veiklos 
sritis šalia radijo laidų y ra 
metiniai renginiai , kurių Lais
vės Žiburys surengia bent du 
kas metai . Tai būna beveik be 
išimties labai sėkmingi ren
giniai. 

Šių metų lapkričio 7 d., 
šeštadienį, toks Laisvės Žiburio 
renginys bus jau 42-sis. Jo prog
ramą at l ikt i yra pakviestas 
žymusis ..Čiurlionio" ansamblis 
iš Clevelando. Sia proga galima 
paminėti ben t dalį žinomesnių 
vienetų, kurie iki šiol yra atl ikę 
programas Laisvės Žiburio ren
giniuose: Chicagos Lietuvių 
Opera, Clevelando „Grandinė
l ė " . T o r o n t o vy rų c h o r a s 
„ A r a s " , Nevv Yorko Vyrų 
oktetas. Los Angeles vaidintojų 
grupė, Toronto „ G i n t a r a s " . 
Chicagos „Grandis", „Chicagos 
Jaunimo cent ro , ansamblis" , 
Nevv Yorko ..Tryptinis". Lilija 
Šukytė, Henr ikas Kačinskas, 
Bostono vaidintojų grupė. Cle
velando vyrų oktetas, Balti-
morės „Kalvelis", Philadelphi-
jos LB vaidintojų grupė, Phi-
ladelphijos vyrų oktetas. Toron
to . . V o l u n g ė " , V i t a l i s 
Žukauskas, Angelė Kiaušaitė, 
vaidintojų grupė iš Chicagos 
„Vaiva". „Čiurlionio" ansamb
lis iš C l e v e l a n d o , , ,Viva 
Europa" grupė iš Los Angeles, 
Toronto „Atža lynas" , Mon-
trealio . .Gintaras". Clevelando 
grupė . .Uždainuokim". Nelė ir 
Arvydas Palt inai iš Vokietijos, 
Vida Vai tkutė iš Vokietijos, 
mergaičių kvartetas „Aušra" iš 
Windsor . Tokia l i e tuv i škų 
renginių virtine Laisvės Žiburio 
radijas su pagrindu didžiuojasi. 

Lapkričio 7 d. „Čiurlionio" an
samblis a tvyks ta į Nevv Yorką 
pirmą karta su naujuoju vadovu 
Bronium Kazėnu. Pasirodys 
vyrų, moterų ir mišrūs chorai su 
kanklių ansamblio palyda. Kon
c e r t a s bus Richmond Hil l 
mokyklos salėje. 89-30 114 St„ 

„MARGUTIS" 
(Atkelta iš 3 psl.) 

bendradarbiauti 1959 m., 1961 
vadovavo sporto skyriui, o 1964 
m. po „Margučio" tragedijos. 
k a i au tomob i l i o ne l a imė je 
(1964.XII.28 d.) žuvo L. Vana-
gait ienė ir A. Mackus, laikinai 
paėmė „Margučio" vadovavimą. 
Tas „laikinai" jau tęsiasi beveik 
2 3 metus. Pet ras Petrut is taip 
sutapo su „Margučiu", kad ki
t a ip jau negalime nė įsivaiz
duoti . 

Keitėsi vadovybės, bet „Mar
gut is" savo esmėje išliko nepasi
ke i t ę s , tebestovi l ie tuviško 
gyvenimo priešakinėse eilėse. 
J i s nėra t iktai radijo programa, 
b e t l i e t u v i š k a i n s t i t uc i j a . 
Daugelio metų eigoje, ginant 
mūsų re ika lus , tekdavo or
ganizuoti telegramų siunt imus 
ir kitokią talką, kuri dažniau
siai buvo daroma per „Margu
tį". Taip pat dažnai ir įvairios 
piniginės rinkliavos. Kaip at
s imename, ne ta ip seniai, buvo 
organizuojama šalpa Urugva
j a u s jaunimui , kad nereikėtų 
pėsčiam vaikščioti į šokių repe
ticijas. Dabar prisideda prie 
rinkliavos Punsko lietuvių kul
tūros namų statybai. 

Tai vis darbai , į kuriuos 
jungiamasi be asmeniškos nau
dos ar net paskat inimų, bet iš 
l ietuviškų reikalų supratimo. 
P e t r a s Pe t ru t i s y ra didelis 
svajotojas ir nenuorama, ieško 
ko nors naujo ir neišbandyto. 
Berengdamas jvairius koncer
t u s , dažnai nepada ro jokio 
pelno, bet nori išvesti naujus 
žmones ir naujus veidus į sceną. 
Pe r jį kai ku r i e programų 
atlikėjai pasidarė populiarūs ir 
k i tų kviečiami. Dabar „Mar
gutis", minėdamas savo veiklos 
55-tąją sukaktį, spalio 24 d. ren
gia sukaktuvinį pokylį, žinoma, 
nebe didžiųjų viešbučių salėse, 
bet Jaunimo centre. Visi „Mar
gučio" klausytojai ir draugai 
turėtų būtinai dalyvauti. „Mar
gučio" programos į metus kai
nuoja apie 60,000 dol., į šią 
sumą bent kuklus programos 
vedėjo at lyginimas neįeina, o 
reikėtų žinoti, kad ir jis nėra: 
„nei laukų lelija, nei dangaus 
paukštel is" . Visiems „Margu
t i s " reikalingas ir visiems jis pa
tarnauja , tad visi ir jo darbus 
paremti turi . 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E D 

Ieškoma 
GAILESTINGOJI SESUO (R.N.) 

Dirbti naktimis Matulaičio namuose. Geras 
atfygimmas ir galimybe gyventi vietoje. 
Kreiptis; Sesuo Bernadeta, Matulaiti* 
Nursing Home, Thurbor Rd., Putnam, 
Ct. 06260 arba tel. 203-928-7976. 

R E A L E S T A T E 

Richmond Hill N.Y., ( t a rp 
Atlantic ir Jamaica Ave.). Pra
džia 6 vai. Po programos bus 
balius ir šokiai Kultūros Židinio 
salėje, 361 High land Blvd. 
Brooklyn N.Y. Nuotolis tarp šių 
dviejų salių yra t ik apie 5 min. 
automobiliu. Šokių pradžia 9 
vai . Gros Brolių Kezių orkes
t r a s . Bus valgių ir gėrimų bufe
t a i visose Kul tū ros Židinio 
salėse. Maistą gamina Eugeni
j a Kezienė . Jė j imas į abu 
renginius yra 12 dol. Įėjimas 
vien į šokius — 5 dol. Bilietus 
gal ima įsigyti pas platintojus 
a r b a paš tu radijo rašt inėje 
217-25 54 Ave. Bayside N.Y. 
11364. Radijo vedėjas Romas 
Kezys ir šių renginių darbuo
tojai kviečia Nevv Yorko ir 
apylinkių visuomenę gausiai at
si lankyti . — L.Ž. 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruol is 

Ką Lietuva yra davus i kitų tautų 
l i teratūrai savo istor i ja, gamtova iz
dž iu ir žmonių paproč ia is pirmą 
kartą panagrinėta Al fonso Šešplau-
kio-Tyruo!io knygoje 

L IETUVA PASAUL INĖJE 
L I T E R A T Ū R O J E 

Išleido Lituanist ikos tyr imo ir s tu
di jų centras Ch icago je 244 ps l . 
Knygos kaina 8 dol . . su persiunt imu 
9 50 dol . Il l inois gyvento ja i moka 
1 0 1 4 do l . G a u n a m a D R A U G E ir 
pas knygų plat into jus. 

TRUCK ORIVERS 
Dnvers .- anted tor steel haulmg m Chicago area 
1 year exper*rce with good safety record Week 
ly pay. paid vacation and tuil benefit package 
avaiiabie lt you want to De home at rught and on 
vveekends caH 

<1)-800-348-6030. Stan. 
PLEASE CALL IN ENGLISH 

MALĖ HELP 
VVANTED 

PART TIME 
VVeekends & holidays 

PERFECT FOR 
C0LLEGE STUDENTS 

Work 12 hrs. Sat. Sun. & holidays 
with additional hrs. avaiiabie 
COMPUTER-PRINTER 

OPERATOR 
Some stock vvork required. 

Good salary. 
Located soulh of Loop. 

CALL LINDA: 431-6130 
MON. - FRI. 9 to 3:30 

Sewing Machine Operatore 
Hard vvorking s~wer to do both piece vvork 
& high volume sevving jobs. Mušt have exp. 
Good benefits & competitive salary Ali in-
quines to be made m person at: FLEX-MAT 
2244 S. VVestern 

REAL ESTATE 

MAROUETTE PARKE 
69-ta ir Rockwell apylinkėje par
duodamas namas. Skambinti po 6 vai. 
vakaro 

(219) 872-2578 

FOR RENT 

45 ir So. Kilpatrick 2-tram aukšte 
išnuomojamas 4 kamb. butas. Tei
rautis pas Al arba Tony Urban die
nomis 585-3541 arba vakarais 
582-8233. 

m A M S . 
KOMPIUTERIŲ 

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 . 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY •. 
8600 S. Pulaski 

767-0600 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
MO V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
, ~ : ; ; * 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit M 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
320BV2 West 95th Street 

Tol. — GA 4-8654 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

ATIDARI APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadienį 1 - 4 v. p.p. 

3730 W. 63 PI . — naujas namas: 3 
mieg.. 1 % prausykla, ištisas skiepas, ąžuo
lo kabinetai, daugelis priedų — 6 3 ' ir 
Hamlin Apžiūrėkite dabar. 

3611 W.60 P I . — 7 kamb ir 4 dideli 
miegam, sav.: moderni virtuvė mamai; per
taisyta prausykla; 2 auto garažas; 3 kamb. 
butas pajamoms arba giminingai šeimai; 
St. Niek parapijoje: daug priedų — skubiai 
teiraukitės dabar. 

No. 922 — 65 ir Lawndale: 1K aukšto 
namas mamai. 5 kamb. ir 2 mieg. i -mam 
aukšte su gražia kabinetų virtuvė -; ir 
moderniška prausykla. 3 kamb butas vir
šuj giminingai šeimai arba pajamoms; išti
sas skiepas; alum. papuošimas: naujas sto
gas ir elektra: centrinis vėsintuvas: 2 auto 
su atidarymu garažas: daug priedų — 65-ta 
ir Lavvndale Apžiūrėkite dabar! 

No. 928 —64 ir Lavvndale: 7 kamb mū
rinis su 3 dideliais mieg.. prijungtas, puši
mis apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb.. didelis vaikams žais
ti kiemas. 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lavvndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

No. 934 • 67 ir Lavvndale: 2 butų. 3 kamb 
ir 1 mieg kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir p rausyk la sav in inku i : a tsk i ras 
apšildymas; nereikalingas remonto: 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2V? auto 
su atidarymu garažas. Tiktai S45.900 pir
mam paskambinus - paskubėkite 

No. 938 — 6 3 & St. Louis: 2 butų mūri
nis namas su 6 kamb. ir 3 mieg. kiekvienam 
bute: didelis sklypas su šoniniu įvažiavimu 
į 2 auto garžą turintį tepalui duobę: ištisas 
skiepas su virtuve sav.: daugelis gėlių ir 
priedų — 63-čia ir St. Louis Skambinkite 
dabar. "> 

No. 956 — Pravažiuokite 6106 So Sacra-
mento. bet netrukdykite 2 butų mūrinis 
namas su 6 kamb.. 3 mieg. 1-mam aukšte 
ir gražus 2 mieg. butas 2-tram; ištisas skle> 
pas; 2 auto garažas: atskiras apšildymas; 
nauji nuo sienos iki sienos kilimai; visur 
išdažyta: geram stovyje Paskubėkite pir
mi paskambinti. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau, taisau visų rūšių šildymų 
pečius ir „space heaters". Turiu 
visas atsargines dalis. 

A. BANYS 
447-8806 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus na-.Joti 
Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
839-5829 

<wa KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šcerbattei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašom* 
paminėti. Kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus khjentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

http://1964.XII.28
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VEIKSNIAMS Į 
SOSTINĘ 

SUSKRENDANT 
JURGIS JANUŠAITIS 

Spalio 23-25 d. į JAV sostinę 
Washingtoną suskrenda poli
tinei konferencijai mūsų veiks
niai labai svarbiom problemom 
spręsti. Šią plataus masto 
politinę konferenciją ruošia Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
Pasaulio Jaunimo sąjunga, JAV 
ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės. Taigi tokią svarbią 
konferenciją sušaukti inicia
tyvos ėmėsi Lietuvių 
Bendruomenė. 

Konferencijos rengėjai tvir
tina, kad ši konferencija nori 
apimti visus politinius veiks
nius ir darbuotojus, todėl yra 

"kviečiami konferencijoje daly
vauti — Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, visi Lietuvos laisvi
nimo veiksniai , Vliką 
sudarančiųjų partijų bei sąjū
džių atstovai, LB kraštų atsto
vai, kraštų jaunimo sąjungų 
atstovai , Vliko Lietuvoje 
kūrėjai, Lietuvos laikinosios 
vyriausybės nariai, politinėje 
veikloje dalyvaujančių orga
nizacijų atstovai, ad hoc pa
grindu organizuotų lietuvių 
politinių vienetų atstovai, spau
dos ir informacijos tarnybų 
atstovai, o taip pat ir kiekvienas 
politinės s r i t ies veikloje 
aktyviai besireiškiąs lietuvis. 

Iš kviečiamųjų konferenci
joje dalyvauti matyti, kiek 
daug visiems, Lietuvos lais
vinimo darbą dirbantiems, 
rodoma dėmesio. O taip pat 
gražu, kad LB šiuo atveju pa
miršta tariamas ar esamas ne-
santaikas ir pagarbiai kviečia 
visus geros valios darbininkus 
vieningam darbui, svarbiam 
pasitarimui. 

Sunku dabar pasakyti, kiek į 
šį LB kvietimą atsilieps. O būtų 
tikrai liūdnoka, jeigu ir čia pa
rodytume savo ambicijas ir šį 
svarbų susirinkimą ignoruo
tume. Svarstytinų problemų juk 
turime daug. Santykiai su pa
vergta Lietuva, su ten gyvenan
čiais lietuviais, OSI baugios pro
blemos, politinės kaitos okup. 
Lietuvoje Sovietų Sąjungos nau
jos politikos šviesoje ir t.t. 

Neabejojama, kad rengėjai 
šiai konferencijai rimtai ruošia
si. Jau ryškėja ir pati kon
ferencijos darbotvarkė. Neuž
siminsime apie socialinius pobū
vius, apie susitikimus Baltuose 
rūmuose, apie susipažinimo 
vakarienes, apie užbaigtuvių 
pokylius. Tai gal net ir gerai, 
kad šalia svarbių svarstybų 
būna ir socialiniai pabendra
vimai, kurių metu paprastai dar 
daugiau a t s iver ia širdys, 
išryškėja nuomonės ir po tokių 
subuvimų išeinama net nusi
teikę sutartinai dirbti. 

Ką ši politinė konferencija 
tars? Iš viso bus trys simpo
ziumai. Visi pokalbiai vyks lie
tuvių kalba. Pirmoji tema — 
Lietuvos laisvinimo veiklos 
apžvalga. 
; Šią temą ap ta r s Juozas 
Danys, paliesdamas laisvinimo 
veiklą įvairiais pokario perio
dais. Gintė Damušytė aptars 
informacinę veiklą. Algimantas 
Gureckas apžvelgs išeivijos san
tykius su Lietuvos kaimy
ninėmis tautomis. Tai daugiau 
informacinio pobūdžio svars-
tybos. Dr. Tomo Remeikio 
samprotavimai j a u gana 
įdėmūs. Jis kalbės apie išeivijos 
politinius uždavinius šiandie
ninių pasaul io poslinkių 
§ viešoje. 

Antrose svarstybose taip pat 
labai sva?'->i tema — ryšiai su 
pavergta tauta galimų pasikei
timų tarptautinėje politikos 
šviesoje. Šiose svarstybose daly
vauja dr. Bronius Nemickas, 
tarptautinės teisės žinovas, 
visuomenininkas Juozas Ko

jelis, Mykolas Drunga, Viktoras 
Nakas ir dr. Romualdas Misiū
nas. Šie asmenys lietuviškajai 
visuomenei gerai pažįstami, o 
antra vertus, pažįstą ir šių die
nų politinį gyvenimą. Dr. Bro
nius Nemickas apžvelgs Cle-
velando, White Plains rezoliu
cijas ir vertins išeivijos paklus
numą veiksnių diktatams. 
Juozas Kojelis į šią problemą 
žvelgs iš konservatyviosios, o 
Mykolas Drunga iš liberališ
kosios išeivijos pažiūrų. Vik
toras Nakas atstovaus jaunosios 
kartos pažiūroms. Dr. R. Misiū
nas vertins Sov. Sąjungoje vyks
tančius tikrus ir/ar tariamus 
pasikeitimus ir bandys susu
muoti kalbėtojų mintis ir suras
ti priimtiną sprendimą. 

Ši tema labai svarbi. Jos 
nagrinėjimui ypač tektų skirti 
rimtą dėmesį ir gerai pasiruoš
ti. Santykiai su paverg. Lietuva 
ir bendravimas ar bendradar
biavimas su tenykščiais lie
tuviais visada sukelia ir mūsų 
tarpe nesantaiką, o dažnai net 
imama segioti kolaborantų, iš
davikų etiketes tiems, kurie 
kartais paieško kitų kelių san
tykiavimui su pavergtaisiais. 

Paskutinioji tema — tariamų 
nacių karo nusikaltėlių pa-
ieška-analizė ir gairės ateičiai. 
Ši tema skaudi, svarbi, liečian
ti ne tik JAV, bet taip pat 
Angliją, Kanadą, Australiją. 
Šiose svarstybose dalyvauja trys 
stiprūs šią problemą gerai pažįs
tą kalbėtojai: kanadietis prof. 
dr. Romas Vaštokas, dr. Saulius 
Sužiedėlis, anksčiau dirbęs OSI 
ir, protestuodamas prieš Kari 
Linno deportaciją, iš tos įstaigos 
pasitraukęs ir adv. Povilas Žum-
bakis, kuris yra aktyviai įsi
jungęs į veiklą prieš OSI, pa
rašęs knygas ir tą sritį gerai 
pažįstąs. Ši problema aktuali 
šiandien, neatidėliotina. Išeiviją 
dažnai įvykiai užklumpa 
nepasiruošus, o OSI veiklos pla
nai yra dideli ir gali ateityje 
daugelį lietuvių paliesti. Tad 
būtina nedelsiant suplanuoti ir 
vykdyti šioje srityje darbus. 

Šioje politinėje konferencijoje 
dalyvaus neseniai iš okup. Lie
tuvos atvykęs, ilgai kalintas, 
kankintas kalėjimuose politinis 
kalinys prof. Vytautas Skuodis. 
Jis, kaip praneša rengėjai, ap
žvelgs pavergtos Lietuvos ir 
lietuviškosios išeivijos nuo
taikas bei uždavinius. Prof. Vy
tauto Skuodžio žodis konfe
rencijoje turėtų būti ypač 
svarus. Čia turėtų jis paliesti 
visas išeivijos santykių su pa
vergta Lietuva problemas ir at
virai duoti savo sugestijas ir iš
ry šk in t i tėvynėje likusių 
žmonių pageidavimus išeivijai. 
Sakytume, kad prof. Vytauto 
Skuodžio žodžiui turėtų būti 
konferencijoje skirta ypatinga 
vieta. Juk tai pavergtos tautos 
atstovas, gyvenimą praleidęs 
tėvynėje, kovojęs už tautos 
laisvę; jis geriausiai galės iš
reikšti tautos tėvynėje pagei
davimus ir valią. 

Konferenciją baigs JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas 
inž. Vytautas Volertas, savo 
žodyje išryškindamas Lietuvos 
ir lietuviškosios išeivijos nuo
taikas bei uždavinius. 

Iš konferencijos programos 
matyti, kokie svarbūs užda
viniai bus nagrinėjami. Kon
ferencija neturėtų tapti tuščia 
retorika, o problemos nagri-

' nėjamos akademiškai, žvelgiant 
realiai į vykstančias gyvenime 
apraiškas. 

Lietuviškoji išeivija džiaug
tųsi, kad šioje politinėje konfe
rencijoje susėstų visi mūsų poli
tiniai veiksniai, palikę nesan
taikos nuotaikas už durų. Pa-

OLEGO TRUCHANO PASAULIS 
Penkiolikos metų tragiškos 

Olego Truchano mirties minėjimas 
M M ^ H a n H M ALGIRDAS NAKAS 
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Olegas Truchanas Alpėse 

Grožis yra labiausiai neuž
mirštamas dalykas pasaulyje. Ir 
nors kai kas nuo jo žūsta, nors 
tūkstančiai ir milijonai miršta, 
nežinodami ir nesirūpindami, 
tačiau vedama to grožio, lyg 
likimo žvaigždės, žmonija 
žengia pirmyn. Todėl kas plečia 
pasaulio grožį, yra vienas iš 
Dievo sūnų. 

Fiona Macleod 
Desidre and the sons os Usna 

Taip pradeda autorius Max 
Angus savo turiningą pamink
linę knygą, „The World of 
Olegas Truchanas". Toliau jis 
tęsia: Truchanas savo 
atradimais praturtino mūsų 
žinias apie Tasmaniją. Su savo 
foto apara tu jis atskleidė 
užburtą grožybę, kurią t ik 
nedaugelis matė. Gyvendamas 
jis prisidėjo prie padidinimo 
pasaulio grožio. Dabar kai jau jo 
nebėra, tą darbą be abejo tęs ši 
nemirštanti knyga. Žmogus, 
kuris pasiekia tobulybės bet 
kurioje srityje, išsiskiria iš kitų 
žmonių. Bet jeigu į tą sritį įeina 
vienišas žmogus, a t l i ekąs 
laukinių kraštų tyrinėjimus, 
vykdąs ypač sunkias ir 
pavojingas ekspedicijas, toks 
žmogus yra ypatingai išskirti
nas. Jis yra apgaubtas paslap
tingumu, jis atrodo vienišas. 
Olegas Truchanas buvo toks 
žmogus. 

Jo neilgas, bet turtingai kon
densuotas ir prasmingas 
gyvenimas tikrai neužsibaigė 
„be likusio ženklo, kad žmogu
mi buvęs". Truchano veikla 
ribojosi Tasmanijos pietvakarių 
tyrinėjimu, kuris atskleidė pa
slaptingą grožį šio pasaulio 
kampo, į kurį kai kur net pirmą 
kartą baltas žmogus įžengė bei 
ištyrė. Jis gamtą studijavo 
visapusiškai. Vienišas joje, kaip 
įdomioje pasakoje, lyg ir sva
jodamas, medituodamas, lygin
damas gamtą perspektyvoje su 
ki tais žmogaus gyvenimo 
aspektais. Olegas taip pat teigė, 
kad viską apimantis, vietovės 
(terrain) tyrinėjimas ne tik 
tobulina intelektą, bet ir padeda 
išvystyti pojūčius, galinčius 
stipriai reaguoti santykiuose su 
primityviais gyvūnais, kas gali 
turė t i žmogui ir didelės 
praktiškos reikšmės. 

Kas buvo Olegas Truchanas? 
Trumpai, keliautojas, tyrinė
tojas, gamtos gynėjas, alpi
nistas, gamtos foto menininkas, 
visose šiose srityse pasiekė 
aukštą lygį bei tarptautinį pri
pažinimą ir įvertinimą. Jo cha
rakteris bei talentai pradėjo 
stipriai formuotis jau gimnazi
joj, skautaujant, keliaujant, fo
tografuojant. Būdamas išdidus 
patriotas lietuvis, yra veikęs 
pogrindyje, persekiotas raudo
nųjų, su šeima pasitraukė Vo
kietijon. 

Sutikau Olegą 1946 m. Miun
chene, Unros universitete. 

vergtos tėvynės rūpesčiai juk 
yra daug didesni, daug svar
besni už savąjį aš. O darbų be
galės. Tik į darbą. Garbės, 
titulų, pareigų visiems užteks. 

Konferencijos rengėjams 
tenka padėkoti už iniciatyvą ir 
palinkėti sėkmingo, vieningo 
darbo ne tik prie stalo, bet ir 
gyvenime. 

Mūsų polėkiai sutapo. Abudu 
priklausėm vokiečių Miuncheno 
vandens sporto klubui. Abudu 
mėgom nuotykingai plaukioti 
po sraunią, pilnų mažų krioklių 
Isario upęJBuvo kiek rizikinga, 
tad pri t raukdavom didoką 
žiūrovų — žioplių grupę, kas 
mums patikdavo, tad dažnai 
kartodavom tą puskilometrinę 
avant iūrą . Mes drauge 
įsijungėm j bavarų alpinistų 
sąjungą. Olegas dar ir 
azartiškai veikė kalnų fotografų 
bendrijoje. Unros universitetą 
uždarius, mes daug dienų 
praleidome keliaudami Bavari
jos ir Tyrolio Alpėse, žiemą sli
dinėdami. Išlaipioje Garmisch, 
Mittenwald, Obersdorf ir Berch-
tesgaden apylinkes, toliau vyk
dėme „Olego planą", atlikda
vom naktinius įkopimu* į Wat-
terstein, Karvendel bei Zugspitz 
per Partnachklam. Olego tvirta 
valia, drąsa ir jo sudievintai 
gamtai meilė visada būdavo 
ryški ir demonstratyvi. Foto
grafuojant gamtą jis buvo nuo
stabiai kantrus ir išradingas, 
siekdamas preciziškumo. Jau 
tada formavosi ir ryškėjo 
tyrinėtojo, gamtos gynėjo, foto 

menininko neeilinė asmenybė. 
Aš asmeniškai lieku Olegui dė
kingas už tą dvejų metų laiko
tarpyje suteiktą man privilegiją 
jį pažinti, su juo bendrauti ir 
už galimybę iš jo atkasamų lo
bių praturtėti. 1948 m. mūsų 
keliai išsiskyrė. 1972 m. išgir
dau sukrečiančią žinią! „Didysis 
Tasmanijos tyrinėtojas Olegas 
Truchanas žuvo Gordon River 
Basin Tasmanijoje". 

Gamtos tyrinėjime apsaugoje 
ir jos gelbėjime Truchanas buvo 
pripažintas dideliu autoritetu. 
Gelbėjant Gordon River Basin. 
Lake Pedder, ir Huan Pine 
Reserve nuo sunaikinimo kovo
je su Australijos valdžia bei 
privačiomis komercinėmis ins
titucijomis. Olego pastangų 
atgarsiai pasiekė net Jungtines 
Tautas, susilaukiant iš jų griež
to protesto. Lake Pedder ir Gor
don River nepavyko išgelbėti. 
Jie buvo sunaikinti, užliejant 
juos vandeniu, statant elektros 
jėgainę. Huan Pine Reserve tai 
vienintelė pasaulyje išlikusi 
retų pušų rūšis. Joms užaugti ir 
subręsti trunka 500-1000 me
tų. Šis neįkainojamas gam
tos t u r t a s Olegui pavyko 
išgelbėti. Tai vienas iš didžiųjų 
jo gyvenime triumfų bei jo 

paliktų paminklų. Po jo mirties 
pavadintas: Truchanas Huan 
Pine Reserve. 

Truchanas išgarsėjo savo daž
nomis solo ekspedicijomis, ty
rinėjant 5000 kv. mylių laukinį 
Tasmanijos plotą, išdabintą ne
paprastai įdomia augmenija, 
spalvotomis upėmis, ežerais ir 
sunkiai pasiekiamomis kalnų 
viršūnėmis, kas sudarė tikrą ke
liautojo-tyrinėtojo foto meni
ninko rojų. Olegas dingdavo 
tenai ir kartais grįždavo iš ten 
tik po keletos savaičių, parsi-
nešdamas didelį lobį fotografijų 
skaidrių, aprašymų, čartų. 
žemėlapių. Tuo viskuo jis daly
davosi su įvairiomis mokykio 
mis ir su plačia visuomene. Jo 

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Motina ir sūnus 
Negailestinga mirti? 1975 m. spalio 

Dantų Gydytojos 
18 d. nutraukė 

A.tA. 
Rožės Tijūnienės-Paurytės 

šį žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje 
vyrą JONĄ ir kitus artimuosius. 

Labai greitai bėga laikas, rodo?, taip neseniai buvo mūsų 
tarpe, o štai jau dvylikti metai, kai iškeliavo amžinybėn, kur 
susitiko sūnų Vytautą, tėvus, brolius, seserį ir kitus anksčiau 
iškeliavusius. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Gi mes. likusieji, siunčiame savo maldas prašydami 
mirusiai Dievo gailestingumo, o ji apturėjusi dangaus malonę 
užtars mus pas Viešpatį, kad numirę galėtumėm susitikti ir 
gyventi amžinuoju gyvenimu Viešpatyje. 

Tėvų Jėzuitu koplyčioje spalio 18 d., sekmadienį. 11:15 vai. 
bus atnašaujamos šv. Mišios už mirusios sielą. Prašoma arti
mųjų ir pažįstamų prisiminti ir bendroje maldoje dalyvauti. 
Po pamaldų įvyks agapė-pabendravimas kavinėje. 

Jonas Tijūnas 

EASY PIEROGI MAKER 
With the help of my form no need 
to pinch with fingers to make all 
šame size pierogi 

2 Forms 
Makes 20 pcs. — Small pierogi 

14 pcs. — Large pierogi 

S«nd $10.00 
To J. Chlypniacz 

4834 W. Henderson 
Chicago IL 60641 286-6675 

- OB -
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paskaitoms — parodoms susi
rinkdavo tūkstančiai. 

Stiprūs pagrindai monochro
miniame fotografavime jo įgyti 
ta rpe bavarų, to meno 
specialistų, jam davė tvirtą baze 
pritaikymui spalvotos fotografi
jos meno greit besikeičiančiai 
Tasmanijos gamtai. Staigūs ir 
dramatiški efektai, keičiantis 
šviesai, šešėliams bei debesų 
judėjimams, atsimušant jiems į 
kalnus ir slėnius, sudarė įdomią 
ir nesibaigiančią temą Olego 
poetiniam talentui. Kaip kiek
vienam menininkui tyla ir 
meditacija buvo jo tikri įkvė
pimo šaltiniai, ką jo prancūziš
kos gamtos fotografijos tai ir 
užtikrino. 

'Bus daugiau) 

PIEROGI KING 

A.tA. 
ALFONSUI PATALAUSKUI 

buv. Lietuvos karininkui mirus, jo žmonai VALE
RIJAI ir visai šeimai reiškiame nuoširdžią užuojau
tą. Mes liūdime su jumis kar tu — 

Vincas ir Šarlotė Ruseckai su šeima 

Sun City, Arizona 

• 

MUZ. 

A.tA. 

PETRUI VACBERGUI 

mirus, jo brolį LEONĄ su žmona 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiu. 

RŪTA ir visus 

Irena Radienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVTCZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 974-4410 

9236 S. R o b e r t s R d. - Tel. 430-5700 

V A S A 1 T I S - B U T K U S 
[JMDOTUVIU DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x l)r. Rasa J . Mažeikaitė iš 
Toronto atvyksta į Chicagą ir 
penktadieni, spalio 16 d.. 7:30 
vai. vak. kalbės apie Didįjį Lie
tuvos kunigaikšti Gediminą 
skautininkų surengtoje vaka
ronėje. Ją kaip jauną, bet labai 
gerai pasiruošusią istorike pri
statys prof. dr. Vanda Sruo
gienė. Kviečiami paskaitoje 
dalyvauti ne tik skautai, bet ir 
visi susidomėję Lietuvos 
istorija. 

x Evelyna Oželienė, kuri 
daugelį metų dainuoja Operos 
chore ir ne kartą yra buvusi 
valdybose, šiais metais vado
vauja Lietuviu Operos tradi
ciniam baliaus paruošimui, 
kuris bus lapkričio 7 d. Balzeko 
muziejaus Gintaro salėje. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos >usirinkimas bus ateinan
tį pirmadieni, spalio 19 d.. 7:30 
va! vak. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje Brighton Parke. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti. 

x Liet. Mot. fed. Chicagoj. 
klubo pirm. Joianda Kerelienė 
ir valdybos narė Janina Janule-
vičienė dalyvaus Liet. Mot. Fed 
atstoviu nuvažiavime Nevv 
Yorke spalio 17-1^ d. Grįžusios 
padarys pranešimą Liet. Mot. 
fed. Chicagos klubo nariu susi
rinkime lapkričio 8 d. J. Ke 
reliene pak\ Lesta suvažiavimui 
pirmininkauti. 

x Cicero „Ateities" sambū
rio pastangomis lapkričio 8 d.. 
sekmadit nj. yra ruošiami pietus 
Ateitininku namams paremti. 
Pietūs bus tuojau po 11 vai. šv. 
Mišių Ateitininkų namuose. 
Visi pamaldose dalyvaujantieji 
kviečiami pasilikti pietuose. 

x Teklė Ruchienė, Sabinos 
Henson motina, šiuo metu gyve
nanti Oakbrook. 111.. McNc-al 
ligoninėje turėjo sunkią tulžies 
operaciją. Nors jau 99 metų su 
viršum, bet operacija gerai 
pakėlė ir dabar sveiksta na
muose, dukters ir žento 
prižiūrima. 

x Balzeko Lietuviu kultū
ros muziejaus rengiamam pa
gerbimui prokuroro A. R. Valu-
ko ir teisėjo A. J. Valuko šį 
sekmadienį, spalio 18 d., laimė
jimams padovanojo daii. J. 
Monkute-Marks, dail . M. 
Stankūnienė, kun. J. Domeika. 
A. Kezys ir taip pat angliška 6 
tomų ..Encyclopedia Lituanica". 

x Jaunimo centro Moterų 
klubas ši sekmadienį, spalio 18 
d., kavinėje duos pusryčius — 
kugeli, blynus ir k:. Pradės 
duoti nuo 9 vai. ryto. Po 
pamaldų Jėzuitų koplyčioje 
kviečiami visi užeiti ir 
pavalgyti. 

x Dail. Giedrė Žumbakienė 
iš Chicagos lankėsi ..Draugo*" 
redakcijoje ir ta proga paaukojo 
25 doi. Nuoširdus ačiū. 

x AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO akivaizdinis su
važiavimas bus spalio 17 ir 18 
d.d.. Čikagoje. Registracijos ir 
informacijos reikalais rūpinasi 
filisteriai Aldona ir Antanas 

tel. (312) 598-7438. 
Čikag"- A S S. skyriaus iš
kilminga sueiga bus penkta
dieni, spalio 16 d . 7:30 v.v. Jau
nimo centro mažoje salėje. 

(sk.) 

A R A S 
' lome visų rūftiij 
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patyrimu, esame 
ats prižiūriu darbą. 
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x Dr. J u o z a s Kazickas , 
vienas didžiųjų aukotojų bei 
veiklos šulų Lietuvių fonde, iš 
Ne\v Yorko spalio 31 d. atvyks 
į Chicagą ir Martiniąue pokylių 
saloje vadovaus jubiliejiniam 
banketui ir L. Fondo pradi
ninkų pagerbimo iškilmėms. 

x Kun. Fabijonas Kireilis, 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos asistentas Brighton 
Parke, sukalbės invokaciją 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime, kuris bus šį šeš
tadienį, spalio 17 d.. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Suvažia
vimo pradžia 9:30 vai. ryto. 

x Toronto operos solistės 
Marytės Bizinkauskaitės kon
certas įvyks spalio 18 d., sekma
dienį. 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje, prieš koncertą prie 
įėjimo. Po koncerto kavinėje ka
vutė ir pasižmonėjimas. kurio 
metu įvyks Jaunimo kongreso 
laimėjimų traukimai — trau
kimų pradžia apie 5 vai. 

x J o n a s Pabed inskas nese
niai grįžo iš kelionės į Izraelį. 
Jis skaitys paskaitą ..Žydų-lie-
tuvių santykiai: įspūdžiai iš 
pasikalbėjimų su Lietuvos 
žydais Izraelyje" šeštadienį, 
spalio 31 d.. 4 v. p.p. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. Tai 
trečioji ..Ateities" akademinio 
savaitgalio <X.30.-XI.D paskai
ta. 

x Akademija ir l i teratūros 
v a k a r u atidaroma Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus šventė 
Chicagoje lapkričio 27 d. 7 vai. 
vak. Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje. Paskaitą skai
tys kun. dr. Antanas Paškus, o 
kun. Leonardas Andriekus, 
Kazys Bradūnas. Bernardas 
Brazdžionis. Česlovas Grince-
vičius ir Anatolijus Kairys savo 
kūrybą. Laureatams kun. Leo
nardui Andriekui ir Anatolijui 
Kairiui bus įteiktos premijos. 

x L ie tuv ių s c e n o s da r 
b u o t o j a i domisi JAV LB 
Kultūros tarybos šaukiamu 
pasitarimu, kuriame bus svars
tomi išeivijos teatro reikalai. 
Pasitarimas bus spalio 31 d., 
šeštadienį. 10 vai. ryto Jaunimo 
centre Chicagoje. Dėl platesnių 
informacijų galima kreiptis į 
Petrą Petrutį. 2615 W. 71 
Street. Chicago. IL 60629, tel. 
312476-2242. 

x Bronius Keturakis , Mil-
vvaukee. Wisc. žinomas mūsų 
sporto veteranas, nuoširdus 
. .Draugo" rėmėjas, grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x J A K U B Ė N O VARDO 
M U Z I K O S A N S A M B L I S , 
LIETUVIAI MUZIKAI INS
TRUMENTALISTAI, ZIONO 
parapijos choras ir ..Taikos" pa
rapijos choras statys šį pavasarį 
Pov i lo Miel iul io oratoriją 
„Jozua". Spektakliai įvyks kovo 
6 d. . .Taikos" parapijos 
bažnyčioje ir kovo 13 d. „Ziono'* 
parapijos bažnyčioje. ..Mozė" šį 
rudeni dėl laiko stokos nebus 
pakartota. ..Moze" buvo Ana
tolijaus Siuto užrekorduota ir 
rekordavimą galima gauti jų 
krautuvėje. 2646 W. 71 St. 
Repeticijos prasideda spalio 25 
d 12 vai. Ziono parapijos 
bažnyčioje. 

(sk.) 

x P a s Norman Bursteiną, 
vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mo
teriškus kailius, 679 No. Michi-
gan Ave., 2-tras aukštas (įėji
mas iš Huron St.). Chicago. IL 
60611. Tel. 263-5826. 

'sk.» 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais Kreipki 
tės į Mutual FederaI Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Patikslinimas. ..Draugo" 
spalio 8 d. laidoje 6 psl. po nuo
trauka buvo parašyta klai
dingai viena pavardė. Turėjo 
būti: Juozas Brundza (ne Dun-
džia>. kuris dalyvavo ..Draugo" 
bankete. Už klaidą atsiprašome. 

x Dr. Jonas Šalna, Portage. 
W i s c , grąžino laimėjimų 
šakneles, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir kartu pridėjo 
visą šimtinę. Dr. J. Šalnai, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Vacius Anskis, Toronto, 
Ont., Kanada, pratęsė prenume
ratą vieneriems metams su 20 
dol. auka dienraščiui, grąžino 
laimėjimų šakneles taip pat su 
20 dol. auka. V. Anskį 
skelbiame garbės prenumera
torių, o už mielą paramą savai 
spaudai labai dėkojame. 

x A. Naruševičius, Ont., 
Kanada, pratęsė „Draugo" pre
numeratą, gražino laimėjimų 
šakneles ir už tą viską atsiuntė 
110 dol. V. Naruševičių skel
biame garbės prenumera
torium, o už gražią paramą 
dienraščiui labai dėkojame. 

x Stasė ir Petras Petrušai-
č ia i , Racine. Wisc , mūsų 
rėmėjai, pratęsė . .Draugo" 
prenumeratą vieneriems me
tams su 20 dol. auka. S. ir P. 
Petrušaičius skelbiame garbės 
prenumeratoriais, o už auką la
bai dėkojame. 

x Zigmas Jakimčius, Ann 
Arbor. Mich.. atsiuntė 25 dol. 
..Draugo" paramai^pratęsė pre
numeratą vieneriems metams. 
Z. Jakimčių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Marija ir Antanas Kiziai 
Iš Palm Springs, Ca., buvo 
atvykę į Chicagą, lankė savo 
pažįstamus ir draugus, ta proga 
aplankė ..Draugą" ir įteikė 25 
dol. auką dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame. 

x Regina Pūras , Riehmond 
Hills. N.Y., su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
20 dol. auką. R. Pūrą įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Dr. Vacys Šaulys, Chi
cago, 111.. grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Baniu-
tė ir inž. Romas Kronai. Claren-
don Hills, 111.. atsiuntė 15 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Antoinette Vilimas, Chi
cago. 111., atsiuntė 25 dol. ir 
grąžino laimėjimų šakneles. J. 
Pečiulis. Munster. Ind.. atsiuntė 
15 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Antras kaimas ši sezoną 
pasirodo šeštad. spalio 10, 17 ir 
24 (8 v.v.) ir sekmad. spalio 11 
ir 18 (6 v.v.) Playhouse. 2515 W. 
69 St. Siekiant patogumo žiūro
vams vietų skaičius ketvirta
daliu sumažintas, todėl pravar
tu staliukus rezervuoti anks
čiau 471-1424. 

(sk.) 
x Hal loween v a k a r e — 

..Ateities" žurnalo vakaras Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Jaunimo kūrybos premijos, 
ka r š ta vakar ienė, šokiai. 
Svečiai kviečiami į vakariene: 
atskiro įėjimo į šokius nebus. 
Kvietimai: 15 dol. suaugusiems. 
8 dol. jaunimui. Vietas rezer
vuoti iš anksto skambinant p. 
Irenai 434-2243. 

(sk.) 

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga au
kojo: po 200 dol. Kazys ir Sofija 
Beigai. dr. Leonardas J ir Zita 
Šimučiai, po 100 dol. Vytautas 
ir Irena Alantai. Asta Gersovitz, 
kun. Rapolas Krasauskas. Ro
mualdas ir Baniute Kronai, Ma
rija Macevičienė. kun. Antanas 
Račkauskas. Prašome auka« 
siųsti ir sidabrinio jubiliejaus 
pokyliui bilietus įsigyti LF būs
tinėje - 3001 W 59th St., Chi
cago. IL 60629. 

(sk.) 

Prie garbės stalo sėdi švenčiant jubiliejų — prel. P. Gaidos kunigystės auksini, kun. J. Staškaus 
— sidabrinį. Iš kaires: J. Staškevičius, jo sūnus kun. Jonas Stašku^. prel. Pranas Gaida — kalba, 
kun. K. Simaitis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PLEČIAMI 

LITUANISTIKOS TYRIMŲ 
CENTRO DARBAI 

Pasibaigus vasaros atostogų 
metui. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro valdyba ir tary
ba vėl intensyviai posėdžiavo, 
pasiruošdama ate inančių 
įvairių darbų grandinei. Po
sėdyje dalyvavo konsulas V. 
Kleiza, dr. J. Račkauskas, dr. T. 
Remeikis, dr. K. Ambrozaitis, 
dr A. Darnusis, dr. Br. Vaškelis, 
Č. Grincevičius, Br. Kviklys, J. 
Dainauskas, R. Žemaitaitis ir 
Br. Juodelis. 

Maloni žinia buvo buv. gen. 
konsulės Juzės Daužvardienės 
sutikimas konsularinį archyvą 
perduoti. Tam reikalui paruošta 
sutartis buvo posėdžio vien
balsiai patvirtinta. Priimtas 
buvo ir a.a. J. Kreivėno knygų 
sandėlio \ Jaunimo centrą 
perkėlimo reikalas. Šį reikalą 
tvarkys J. Dainauskas ir 
esančios apie 13,000 knygų bus 
pardavinėjamos. 

Valdybos pirm. dr. J. 
Račkauskas buvo įgaliotas 
toliau vesti dr. M. Budrienės 
globojamo Medicinos muziejaus 
susijungimo reikalus. Dr. S. 
Budrio Foto archyvo įsijungimo 
reikalai jau baigiami 
sutvarkyti. 

Centras su savo archyvais turi 
daug įdomios medžiagos 
lietuvių ir amerikiečių visuo
menei parodyti. Tokios ekspozi
cijos būtų nuolatinės, keičiant 
jų eksponatus. Šiam reikalui 
reikalingos vitrinos antrojo 
aukšto koridoriuose. Joms lėšos 
jau yra ir jos bus įrengtos šį 
rudenį. 

Centro vardu yra leidžiami 
moksliniai leidiniai ir buvo 
padarytas nutarimas leidinių 
priežiūrai sudaryti specialias 
komisijas. Jas skirtų taryba. 
Buvo iškeltas reikalas sudary
ti ir moksliniu programų komi
siją. Į šia komisiją pakviesti 
kons. V . Kleiza, dr. A. Darnu
sis, dr. T. Remeikis. J. Dai
nauskas ir Č. Grincevičius. Ko
misijos uždavinys iš anksto pra
matyti, paruošti mokslinių 
darbu programas ne tik centuri, 
bet ir visai lietuvių išeivijai. 

Plačiai buvo diskutuotas dr. 
Sauliaus Sužiedėlio pateiktas 
projektas. ..The Lithuanian War 
and Refugee Documentation 
Project". parašant mokslinę, ge
rai dokumentuotą knygą apie 
antrojo pasaulinio karo meto 
okupacijas Lietuvoje jų išdavas 
karo pabėgėlius ir tremti. Buvo 
aptarta šio projekto atlikimo 
koordinacija bendradarbiaujant 
centrui. Lituanistikos katedrai. 
PLB fondacijai ir Lietuvių fon
dui. Susitarus su fundatoriais ir 
Katedra dėl šio projekto admi
nistravimo. Centras suteiktų 
visas sąlygas šiam darbui atlikti 
turimomis pru monėmis. 

Iš a.a. A. Kareivos fondo 

procentų numatyta suruošti 
bent dvi mokslines parodas per 
metus. Papildžius a.a. A. 
Rūgytės palikimą Istorikų ir 
Švėkšniškių draugijų lėšomis, 
gaunant apie 10,000 dol.. ju pro
centais būtų ruošiamos memu
arinės metinės A. Rūgytės pri-
siminiui paskaitos. Šiems dar
bams taryba sudarys specialias 
komisijas. 

Plečiantis Lit. tyrimų centrui 
iškilo reikalas praplėsti, per
žiūrėti ir jo statutą. I statuto 
peržiūrėjimo komisiją pakviesti 
dr. J. Račkauskas, dr. A. Da
rnusis, dr. T. Remeikis ir C. 
Grincevičius. Posėdyje nedaly
vavęs K. Skaisgirys perdavė 125 
dol. surinktų aukų Muzikologi
jos archyvo išlaikymui. 

Naujos tarybos ir valdybos 
rinkimai numatyti gruodžio 
mėn. viduryje. 

Br. Juodelis 

LB VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba sušaukė spalio 10 d. 
apylinkių valdybų ir kitų 
bendruomenininkų suvažia
vimą. Į Jaunimo centro posėdžių 
kambarį susirinko šių apylinkių 
atstovai: Marąuette Parko visa 
valdyba su pirm. Jonu Levicku. 
Cicero apylinkės R. Rimkus. 
Brighton Parko pirm. S. Daulie-
nė ir sekret. J. Šlajus. Hot 
Springs vald. pirm. S. Ingau-

nis. tarybos narys kun. J. Bo-
revičius, krašto valdybos atsto
vas Br. Juodelis ir Chicagos 
Altos skyriaus atst. pulk. K. 
Oksas, taipgi ir pati apygardos 
valdyba. 

Atidarė pirm Birutė Vinda-
šienė, pasveikinusi čia daly
vaujantį Altos atstovą pulk. K. 
Oksą. Invokaciją sukalbėjo kun. 
J. Borevičius, o suvažiavimą 
sveikino Altos atstovas pulk. K. 
Oksas. 

Apie 600 metų krikščionybės 
jubiliejaus minėjimą-pranešimą 
padare sekret. A. Likanderienė. 
Pagrindinis minėjimas JAV-se 
bus Chicagoje per Padėkos sa
vaitgalį nuo lapkričio 26 iki 29 
d., iš viso tris dienas. Bus 
iškilmingos pamaldos lietuvių 
parapijose, o užbaigai pamaldos 
Sv. Vardo katedroje su kar
dinolu J. Bernardin ir kitais 
vyskupais lapkričio 29 d. LB 
apylinkių valdybos įparei
gojamos suorganizuoti keliones 
autobusu. 

Apygardos vald. pirm. B. Vin-
dašienė pranešė apie valdybos 
atliktus darbus nuo balandžio 
mėn. iki dabar. Posėdžiauta, 
dalyvauta Pavergtųjų tautų 
minėjime Marąuette Parke, 
Juodojo kaspino demonstra
cijose vidurmiestyje. Ta proga 
buvo suorganizuota parodėlė 
Civic centre su 24 paveikslais ir 
kt . kuri praėjo su dideliu 
pasisekimu. Kitais metais 
reikia suorganizuoti daug pla
tesnę su programa, įtraukiant 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygarda aptarė li
teratūros premijų įteikimo 
iškilmes, kurios bus Kultūros 
Židinyje Brooklyne spalio 31 d. 
Literatūrinėje dalyje dalyvaus 
laureatai Česlovas Grincevičius 
iš Chicagos, Paulius Jurkus iš 
Brooklyno, Antanas Vaičiulai
tis iš Bethesdos, Md., ir Bernar
das Brazdžionis iš Los Angeles, 
Cal. Meninę dalį atliks sol. Gina 
Čapkauskienė ir p ianis tas 
William Smiddy, programai va
dovaus kun. Leonardas Andrie
kus, premijas įteiks Lietuvių 
fondo atstovas. 

— Zigmo Raulinaičio knyga 
„Kelias į sostą" — apie Lietuvos 
karus jau baigiama brošiūruoti 
„Darbininko" spaustuvėje. Ją 
leidžia „Kario" administracija. 

tautinius šokius. Dalyvavo Lais
vės paminklui sutaisyti komi
sijoje. LB dalyvauja taipgi 
Vidurio ir Rytų Europos tautų 
bloko suorganizuotoje valdybo
je, kuri siekia toms tautoms 
laisvės. 

Chicagą siekiama suseserinti 
su Kijevu, tai bus gera proga at
siųsti čia daugiau šnipų. Reikia 
rašyti laiškus, kad mes nesu
tinkame su šia idėja. Valdyba 
dalyvavo susirinkime su A. 
Mažeika kovoti prieš OSI in
tencijas lietuvius deportuoti į 
Sovietų Sąjungą. Reikia remti 
įstatymų pakeitimą, rašyti savo 
senatoriams ir kongresmanams. 

Pavergtųjų tautų renginys 
bus gruodžio 13 d. Latvių 
namuose, Austin Ave., kaina 10 
dol. 

Valdyba ruošia laimėjimus 
lapkričio 8 d. Jaunimo centro 
vestibiulyje. Fantus prašoma 
įteikti Liudui Šimaičiui. Jis 
dažnai būna ir Seklyčioje. 

Bronius Juodelis, krašto val
dybos atstovas, savo kalboje 
siūlė sudaryti spaudos komisi-
jėlę, kurios nar ia i r a šy tų 
s t ra ipsnius į ang l i škus 
laikraščius lietuviškomis te
momis. Apskri ta i , Vidurio 
Vakarų apygarda turėtų būti 
veikliausia, nes Chicagą yra pa
saulio lietuvių sostinė. Kovai 
prieš OSI sudaryta valdyba iš 
Altos ir LB atstovų. Ją sudaro 
pirm. G. Lazauskas ir D. 
Valentinaitė iš Chicagos ir 
Stankaus iš Clevelando. Ji 
pakvietė A. Mažeiką koordina
torium. Politinėj konferencijoj 
Washingtone spalio 23-24 d. tie 
klausimai bus svarstomi. Sau
liui Sužiedėliui yra pavesta pa
ruošti veikalą apie rusų ir vo
kiečių okupaciją II pasaulinio 
karo metais. Tas projektas kai
nuotų apie 40,000 dol. Chicagoje 
bendro Vasario 16 minėjimo su
ruošti negalima, nes Altą ruošia 
viena. Be to, atskiros apylinkės 
ruošia savus Vasario 16 minėji
mus ir renka aukas laisvinimo 
reikalams. 

Apylinkių valdybų pirmi
ninkai trumpai pranešė apie 
veiklą apylinkėse. Dirbama pa
gal išgales, nors ir jaučiamas 
tam tikras nuovargis. Trūksta 
jaunesnės kartos dalyvavimo. 

Pabaigai buvo diskutuoti keli 
k laus imai . Svarbus yra 
informacijos centro įkūrimas 
Washingtone, bet tai galės būti 
įvykdyta, jei atsiras mecenatas. 
Taipgi siūloma krašto valdybos 
pirmininkui mokėti algą, kad jis 
visą laiką galėtų skirti LB 
veiklos reikalams, o ne trumpą 
laisvalaikį. Posėdis vyko dar
binga nuotaika, ir visi skirstė
si pasiryžę dirbti LB reikalams. 

A.P.B. 

Balzeko Lietuvai kultūros muziejaus direktorius dail Valentinas Ramonis 
ir paroda -uruošes dail. Pranas Gailius i£ Paryžiaus. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
še š t ad . 9 v. r. iki 1 vai. d. 

' 


