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Hitlerio - Stalino 
suokalbio dokumentai 

I. Hitlerio telegrama Stalinui 
— 1939. Vffl. 20 

Fiureris duoda parėdymą jums 
(Vokietijos pasiuntiniui Maskvo
je Šulenbergud. —Red.) skubiai 
nuvykti pas Molotovą ir įteikti se
kančią Fiurerio telegramą Stai-
nui: "Ponui Stalinui, Maskva. 

1. Aš nuoširdžiai sveikinu nau
jo Vokietijos — Tarybų Sąjun
gos kredito susitarimo pasirašy-1 
mą, kaip pirmą žingsnį į Vokie
tijos —Tarybų Sąjungos santy
kių pertvarkymą. 

2. Sudarymą Vokietijos —Ta
ryba Sąjungos nepuolimo pakto 
aš laikau pagrindu naujiems, il
galaikiams Vokietijos —T.Sąjun-
gos santykiams Vokietija tuo pa
čiu grįžta i tą patį politinį kursą, 
kuris praėjusiais šimtmečiais 
abiems šalims buvo naudingas. 
Todėl Reicho vyriausybė nuspren 
dė tokio pakto sudarymo atveju 
priimti visas tokio gilaus santy
kių pasikeitimo pasekmes. 

3. Jūsų U. R. Ministro pono 
Molotovo perduotą nepuolimo 
pakto projektą laikau priimtinu, 
bet.skaitau būtinybe kaip gali
ma greičiau suderinti visus su 
šiuo susijusius klausimus. 

4. Turinys papildomo protoko
lo, kurio pageidauja T. Sąjungos 
vyriausybė, mano įsitikinimu, ga
li būti suderintas artimiausiu 
laiku, jei atsakingas Vokietijos 

pareigūnas galėtu asmeniškai at
vykti į Maskvą pasitarimui. Rei
cho vyriausybė yra įsitikinusi, 
kad papildomasis projektas turi 
būti suderintas ir pasirašytas ar 
timiausiu laiku. 

5. Įtempimas tarp Vokietijos ir 
Lenkijos jau tapo nepakenčiamas. 
Lenkijos elgesys su didžiąja valsty 
be toks, kad galima krizė kiek 
vienu momentu. Tokiomis aplin
kybėmis Vokietija yra pasiryžusi 
bet kokia kaina ir visomis savo 
dispozicijoje esančiomis priemo
nėmis apsaugoti Reicho intere
sus. 

6. Jei abi vyriausybės pasiryžu
sios pradėti naujus tarpusavio 
santykius, tai, mano nuomone, 
pageidautina negaišti laiko. To
dėl aš vėl siūlau, kad jūs priim 
tumėte mano užsienio reikalu 
ministrą antradienį, 22 rugpiūčio, 
arba vėliausiai trečiadienį - 23 
rugpiūčio. Reicho užsienio reika 
lų ministras turi pilniausius įga
liojimus dėl paruosimo bei pasi 
rašymo ne tik pakto, bet ir pro
tokolo. Dėl tarptautinės pade 
ties Reicho užsienio reikalų mi 
nistras negalėtų Maskvoje už
trukti ilgiau kaip vieną dieną. Il
giausiai dvi dienas. 

Malonu būtų gauti JŪSŲ skubų 
atsakymą. 

Adolfas Hitleris" 
(Bus daugiau) 

Kinijos vyriausybė šiltai priėmė palestiniečių vadą Y asirą Arafatą. Nuotraukoje jis su Kinijos vicepremjeru Deng 
Xiaoping ir vertėjais. Buvo svarstoma padėtis Artimuosiuose Rytuose. Iš Kinijos Arafatas nuvyko j Siaurės Ko
rėja ir Japoniją. 

Egiptas renka 
naują prezidentą 

Laukiama, kad bus patvirtintas Moubarakas 

Baigė Turino 
drobulės tyrimus 

Tęsinys . Vyro barzda šakota, akys užmerk 
Chemikė dr. Joan Janney pa- j tos> plaukai atrodo šlapi, suvelti, 

reiškė spaudai, kad moksliniai 
metodai negali atsakyti, kas buvo 
suvyniota šioje drobėje. Biofizi
kas dr. Josn Heller pasakė, jog 
tyrimai nustatę, kad drobėje būta 
kraujo, tačiau neįmanoma nusta
tyti, ar tai žmogaus, ar kokio gy
vulio kraujas. Aišku, kad drobė 
turėjo kontaktą su žmogaus kū
nu, tačiau negalima išaiškinti, 
kodėl tas kontaktas paliko tokį 
aiškų veido atvaizdą. Dr. Heller 
pasakė, kad grupė jokiu būdu ne
gali įsivaizduoti metodu, kaip bū
tu galima šios drobulės atvaizdą 
pagaminti dirbtiniu būdu. Fizi-

" Amnesty" smerkia 
Irano šaudymus 

Londonas. — Amnesty Inter
national organizacija pirmadie
nį paskelbė specialų raportą apie 
žmogaus teises Irane. Grupė kal
tina Iraną, kur per keturis mėne
sius sušaudyta mažiausiai 1,800 

Kairas. — Vakar Egipte vyko! tino, kad Ieh. Istambouly brolis žmoniv. Tai daugiau negu 1980 
referendumas, kuris turėjo pa- j Mohammed Asaad tikrai priklau- ij metais buvo nubausta mirties 
tvirtinti Hcuni Moubaraką nau-i sė slaptai islaAb brolijai, buvo į bausmėmis visame pasaulyje^ Per-

pilna, semitinės formos. 
Akys ne tik užmerktos. Atrodo, 
lyg kas tai uždėta ant akių. Kaip 
žinoma, Kristaus laikais žydu tar 
pe buvo paprotys uždėti monetas 
ar molinius, plokščius apskritimė
lius ant mirusio akių. 

Žinomas numizmatikas Bill 
Yarborough kelias dienas studi
javo padidintas drobulės nuo
traukas ir pareiškė, jog jis matąs 
drobėje "lituus" (kunigiškos laz
dos atvaizdą) kurį turi dauge
lis romėnų monetų. 

Turino drobulės paskutinieji 
, T , T , . - I tyrimai baigti, tačiau, kaip mato-
kas John Jackson pripažino, kad j m o k s l . i n i n k a i pripažįsta, kad 
visi hzima,, biologiniai, medicmis-i d r o b u l ė t o l i a u H e k a Das laT>t i s T i e 
fa, cheminiai svarstymai nedavė! s u t i n k a k a d K r i s t a u s ave5ksįas 
pageidaujamo atsakymo , klausi- ; n ė r a d r o b ė j e p a d i r b t a s ? t 0 p . , 
mą: kaip s,s paveikslas atsirado? j v e i k s ] o a t s i r a d i m o t e c h n i k a m o k s 

Sį klausimą aiškiai atsake vie- j l u i nežinoma. Mokslininkai tie
siog nežino, kaip tas paveikslas 
drobėje atsirado. 

Senatas priėmė 
Skuodžio rezoliuciją 

1981 m. rugsėjo 22 JAV Sena-1 zrdentui Reaganui ir valstybės 
tas vieningai priėmė rezoliuciją departamento sekretoriui Haigui, 
Nr. 198, reikalaujančią, kad Vy- prašant juos dėti visas pastangas, 
tautas Skuodis būtu paleistas iš 
sovietu lagerio, kuriame jis laiko
mas už tariamą antisovietinę agi
taciją ir propagandą. 

Sen. Charles Percy, pateikda
mas šią rezoliuciją senatui, iškėlė 
faktą, kad tarp daugybės kalinių 
Sovietu Sąjungoje retai pasitaiko 
Amerikos piliečiu. Šalia iniciato
riaus sen Percy rezoliuciją remia 
senatoriai Dixon, Hayakawa, 
Dodd, Spector, Riegle, Levin ir 
Domenici. 

Rezoliucijoje reikalaujama, kad 
Vytautas Skuodis būtų paleistas 
ir kad, jam norint, galėtu emig
ruoti į JAV-bes. Taip pat sena
tas šia rezoliucija pageidauja, kad 
prezidentas, valstybės departa
mento sekretorius bei Amerikos 
delegacija Madrido konferencijo
je kiekviena galima proga stipriai 
pasisakytu prieš Skuodžio netei
sėtą kalinimą. 

Lietuviu visuomenė yra ragi
nama skubiai rašyti laiškus pre-

kad Skuodis būtų išlaisvintas. 

Rašyti šiais adresais: 

Mr. Ronald Reagan 
The President of the United 

States 
The White House 
Washington, DC 
Mr. Alexander Haig 
U. S. Secretary of State 
Department of State 
Washington, DC 20520 

(LIC) 

Moterys reikalauja 
lygių teisių 

Washingtonas. — Moterų tei
sių kovotojos surengė pirmadie
nį didelę demonstraciją, kurioje 
kalbas pasakė buvusių preziden
tų žmonos: Betty Ford ir I^ady 
Bird Johnson. Tarp kalbėtojų bu
vo ir respublikonŲ politikų ponių. 
Jos reikalavo pravesti ERA, — 
konstitucijos papildymo įstatymą. 
Kalbėtojos kritikavo prezidentą 
Reaganą, kurio vienintelis pagy
rimo vertas darbas buvęs teisėjos 
Sandra O'Connor paskyrimas į 
Aukščiausiąjį Teismą-

Carteris parėmė 
Baltuosius Rūmus 

Washingtonas. — Buvęs prezi
dentas Carteris parėmė prez. Rea-
gano pastangas pravesti lėktuvu 
Saudi Arabijai pardavimą pro ne
palankų Kongresą. Carteris para
šė laiškus senato demokratų va
dui sen. Byrd ir senato ginkluo
tų jėgų komiteto pirm. sen. Sam 
Nunn. Laiške sakoma, kad lėktu
vai bus naudojami Amerikai, Iz
raelio saugumui ir taikai Arti
muose Rytuose bei Persų įlanko
je. Carteris nurodo, kad lėktu
vai skirti gynybai, Saudi Arabija 
yra šalis, kuri trokšta taftos ir 
pastovumo. Jis nurodė, kaip pre
zidento pažadų atšaukimas pa
kenktų prezidentui, jo politikai ir 
visai Amerikai. 

šią savaitę dėl tų lėktuvu turi 
pasisakyti senato užsienio reika
lų komitetas ir Atstovų Rūmai. 
Pilnas senatas balsuos šį klausi
mą spalio 20. 

ju Egipto prezidentu. Valdančioji 
Egipto nacionalinė demokratų 
partija neabejojo, kad Moubara
kas bus išrinktas. Jis buvo vienin
telis kandidatas. Klausimas buvo 
tik: koks nuošimtis iš 11 milijo
nų egiptiečių balsuotojų atliks sa
vo pareigą? Spėliojama, kad Mou 
barakas gaus tarp 90 ir 98 nuo
šimčių balsų. 

Egipto vidaus reikalų ministe
rija paskelbė, kad visi agitatoriai 
ir neramumų kėlėjai bus šaudo
mi vietoje. Iš kariuomenės eilių 
buvo pašalinti 18 karininkų už 
savo fanatiškus religinius įsitiki
nimus. Valdžia skelbia, kad to
liau aiškinami it^ntato prieš pre
zidentą Sadatą dalyviai ir jų mo
tyvai. Pietiniame Egipto mieste 
Asyute tvarka atstatyta. Susikirti
muose su religiniais fanatikais 
čia žuvo 53 žmonės. 

Egipto saugumo organizacija 
toliau aiškina, kodėl prezidento 
Sadato ir garbės svečių tribūna 
nebuvo geriau saugoma. Išaiškin
ta, kad saugumo valdininkai ir 
kareiviai buvo pašalinti toliau 
nuo tribūnos, kurią puolė leite
nantas Istambouly. Patirta, kad 
aukštas karininkas įs?!cė saugu
mo grupei pasitraukti toliau. Ka
riuomenės šaltiniai šią žinią pa
tvirtino, tačiau pabrėžė, kad pats 
prezidentas Sadatas įsakė paša-
šalinti saugumiečius. Kandidatas 
į prezidentus Moubarakas ir Sa-

pašalintas iš kariuomenės ir rug- n a i pasaulyjr įvykdytos 1,229 mir 
sėjo men. buvo suimtas už nele
galią veiklą. 

Sovietų Sąjunga pirmadienį 
paskelbė kreipimąsi į JAV vy
riausybę, kuri kišasi į Egipto rei
kalus. Pareiškime sakoma, kad 
Washingtonas bando diktuoti 
Egiptui, išvystyti nelegalų spau
dimą jo vyriausybei, pasiuntė 
prie Egipto krantų savo karo lai
vus, paskelbė pavojaus stovį kai-
kuriuose kariuomenės daliniuo
se ir valdžios vyrų pareiškimai 
tiesiog nurodo egiptiečiams, kaip 
jie turėtų elgtis, rašo Kremliaus 
pareiškimas. Sovietų vyriausybė 

ties bausmės, iš jų 709 Irane, sa
koma Amnesty pareiškime. Nuo 
to laiko, kai Irane įsitvirtino isla
mo respublikos vyriausybė, sako
ma Amnesty raporte, Irane su
šaudyta 3,350 žmonių. Mirties 
bausmės dažnai vykdomos be 
tarptautinėje visuomenėje įpras
tų teismų. 

Irane, tuo tarpu, valdžia pa
skelbė, kad pirmadienį vėl su
šaudyti 96 vyriausybės priešai. 
Valdžia tačiau paneigė Pary
žiaus iraniečių skleidžiamą žinią, 
kad Teherano ligoninėse revoliu
cijos gvardija surinko demonstra 

absoliučiai smerkia tokį kišimąsi! ei jose sužeistus 100 jaunuolių 
į Egipto vidaus reikalus, nes, Į tarp 14 ir 18 metų amžiaus, juos 
kas vyksta Egipte, veikia ir sovie- išsivežė, sušaudė ir palaidojo 
tų saugumo interesus, ir vyriau
sybė atidžiai seks įvykių eigą, sa
ko Kremliaus pareiškime. 

Jugoslavijoje sueme 
katalikų kunigą 

Bielgradas. — Jugoslavijos laik
raštis "Vecernje Novosti" paskel
bė, kad 11 komunistų pašalinti 
iš partijos ir 48 nubausti papeiki
mu už tai, kad jie lankėsi pieti
nėje Jugoslavijoje, prie Citluko 

sušaudė 
'netikėlių" kapinėse. 

Palestiniečių vado 
vizite? Japonijoj 

Tokijo. —Japonijoje lankosi 
Palestinos Laisvinimo Organiza
cijos vadas Yasiras Arafatas. Jis 
susitiks ne tik su įvairių politinių 
partijų vadais, bet h su vyriausy
bės premjeru Zenko Suzuki. Tai 
laikoma nemažu palestiniečių po
litiniu laimėjimu. Jo vizitą orga

nas STVRP grupės narių Kenneth 
Stevenson, kuris parašė knygą 
"Verdict on the Shroud". Dėl tos 
knygos kiti grupės nariai pareika
lavo, kad jis atsistatydintų iš šio 
projekto. Grupės advokatai reika
lavo Detroito teisme, kad jis už
draustų knygos spausdinimą. Kny
ga leidžiama Ann Arbor, Mich. 
leidyklos "Servam Publications". j 
Teisėjas penktadienį nusprendė, 
kad knygą galima spausdinti, jei 
ant jos viršelio leidėjai ir auto
riai sutiks pažymėti, kad knygos 
skelbiami atradimai nėra apro
buoti STURP projekto dalyvių ir 
kad tai nėra oficialus raportas. 
Knygoje sakoma, jog Turino dro
bulės tyrimai moksliškai įrodė, 
kad Kristus prisikėlė. Prie šios Ste-
vensono, inžinieriaus, nuomonės 
prisidėjo ir dr. Robert Bucklin, pa 
tologas, Los Angeles apskrities 
teismo medicinos direktoriaus pa
vaduotojas, kuris knygos epiloge 
rašo, jog drobulė paremia Kris
taus prisikėlimo teoriją. 

Dr. Bucklin dalyvavo grupės 
spaudos konferencijoje. Korespon
dentų pakartotinai klausiamas, 
jis atsakė, jog jis lieka prie savo 
nuomonės, kad drobulė įrodo, jog 
Kristus prisikėlė. 

Don Janney, Jet Propulsion La 
boratorijos specialistas, patvirtino, 
jog Turino drobulėje aiškiai ma
tomas juodomis — baltomis spal
vomis vyriškas veidas, atrodo, 
įbrėžtas ar atspausdintas ant 
šiurkštokos drobinės medžiagos. 

~ . • ' • i B - Jnizavo japonų draugystes su pa-
miesto, toje vietoje, kur liepos:" . . J. *r ,_ T • • J 

1 lestiniečiais lyga, kūnai vado
vauja buvęs užsienio reikalų mi-

mėn. šešios mergaites mate pa
sirodant Mergelę Mariją. Nuo to 
laiko tūkstančiai -jugoslavų apsi
lankė pasirodymo vietoje. Laik-

dato šeimos nariai patvirtino,{rastis rašo, kad policija sueme 
jog Sadatas nemėgęs labai dide- \ kunigą Jozo Zovko, kuris greit 
lių sargybų, kurios atskirdavo ji 
nuo liaudies-

Gynybos ministeris gen. Gha-
zala patvirtino pasikalbėjime su 
spauda, kad visi keturi atentato 
dalyviai yra gyvi ligoninėje. Są
mokslo vadas leitenantas Istam
bouly buvo geras karininkas, 
drausmingas, punktualus, parei
gingas. Jis buvo karinės žvalgy
bos stebimas, nes buvo įtariama, 
kad jis priklauso radikaliųjų mu
sulmonų grupei. Jo veiksmus aiš
kino ir civilinė saugumo policija, 
tačiau nieko nebuvo rasta, kas 
mestų šešėlį ant leitenento loja
lumo. 

Žvalgybos tardytojai kvotė aš
tuonis karininkus, aiškindami, 
kaip parado dalyviai galėjo įneš 

bus teisiamas. Jis savo pamoksluo 
se šmeižęs komunistų valdžią ir 
raginęs tikinčiuosius numesti ver
gijos pančius. 

Susprogdino bažnyčią 
Belfastas. — Šiaurė? Airijos 

protestantų "laisvės kovotojai" 
paskelbė, kad jie susprogdino nau- g ^ * ^ ^ praėjusią savai-
ją ikatalikų bažnyčią Limavady 
miestelyje, kur ją pašventino po
piežius Jonas Paulius II-sis savo 
1979 metų vizito Airijoje proga. 
Minėta protestantų grupė pagyvi
no savo veiklą prieš katalikus. 
Vienas katalikas buvo nušautas 
savo namuose. 

nisteris Kimura 
Japonija bando išlaikyti gerus 

ryšius su arabų šalimis, tačiau 
Arafato vizitas sudaro vyriausy
bei nepatogumų, ypač kad jis at
vyko tiesiai iš Siaurinės Korėjos, 
kur svečiavosi pas diktatorių Kim 
II Sunga. Arafato ryšius su Japo
nija apgailestavo ir Izraelio amba
sadorius, nors formalaus protesto 
ir neįteikė. 

Jau pernai balandžio mėn. Ja
ponija pripažino PLO palestinie 

— Kinijoje iškilmingai buvo 
pagerbtas Taiwano karo aviacijos 

ti granatas ir amuniciją j parado j majoras, kuris pabėgo su lėktuvu j kalą buvo nubausti vietiniai pm-
aikšte. Ministeris Ghazala patvir-1 į Kiniją, | tijos ir darbo unijos pareigūnai 

te japonų valdžia papildė šį pri 
pažinimą, pareikšdama, kad PLO 
nėra vienintelė palestiniečių at
stovė. 

Graikai rengiasi 
rinkti parlamente 

Atėnai. — Sekmadienį Graiki
joje įvyksta svarbūs parlamento 
rinkimai. Kandidatus iškėlė 14 po 
litinių partijų, tačiau svarbiausios 
yra: socialistai, nuosaiki naujųjų 
demokratų partija ir Maskvos ko
munistų partija. Paskutinieji vie
šosios opinijos klausinėjimai ro
do, kad daunausia vilčių laimėti 
turi populiaraus politiko Andreas 
Papandreou vadovaujama socia
listų partija, kuri gali tikėtis apie 
40 nuoš. visų balsų, kada valdan
čioji naujųjų demokratų partija 
gali gauti 34 nuoš-

Socialistų vadai reikalauja pa
sitraukti iš Nato, išeiti iš Eu
ropos Bendrosios rinkos, reika
lauja uždaryti visas karines Ame
rikos bazes. Vyriausybė aiškina, 
kad Graikija yra Vakarų kraštas 
ir jos ryšiai su Vakarais naudin
gi patiems graikams. Premjeras 
George Rallis savo kalboje gynė 
vyriausybės poziciją, sakydamas, 
kad visos Vakarų Europos socia
listų partijos remia ryšius su JAV, 
visos priklauso Nato paktui, tik 
graikų socialistai išeina prieš jį. 

Socialistų kampanija turi pasi
sekimą ir todėl, kad Papandreau 
kaltina Ameriką ir Nato grupę, 
jog ji nesustabdė turkų invazijos 
Kipro saloje ir palaikė karininku 
diktatūrą Graikijoje 1967 — 74 
metais. 

Gali pakeisti 
Stanislavą Kania 

Varšuva. — Lenkijos spauda 
toliau puola "Solidarumo" veik
lą, kuri kenkianti Lenkijai. "Soli
darumo" vadovybė pagrasino įs
pėjamuoju streiku, jei valdžia iki 
spalio 22 d. nesudarys bendro ko
miteto kovai prieš maisto produk
tų stoką. Lenkų komunistų parti
ja atidėjo savo centro komiteto 
sesiją. Partijoje kalbama, kad nu
matoma pakeisti partijos vadą 
Stanislavą Kanią. 

— Kinijos spauda paskelbė re
tą žinią, kad Kunming mieste 
tris dienas streikavo fabriko dar
bininkai, reikalaudami teisinges
nio butų paskirstymo. Ištyrus rei 

Turino drobulėje, kurią tyrinėjo Ame
rikos mokslininkai, matomas vyro vei
das. Tyrinėtojai nustatė, kad drobėje 
nėra jokių žmogui žinomų dažų. Ne
žinoma, kaip Sis atvaizdas susidarė, 
nors jis aiškiai jžiūrimas paprasta 
akimi, o — dar aiškesnis, žiūrint per 
modernius aparatus. 

KALENDORIUS 

Spalio 14 d.: Kalistas I, Fortū
natą, Mindaugas, Lakštuonė. 

Spalio 15 d.: Antiokas, Teresė 
Avil., Gailiminas, Ina. 

Saulė teka 7:00, leidžiasi 6:13. 
ORAS 

Debesuota, gali lyti, tempera
tūra dieną 65 L, naktį 50 1. 
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LSS SUVAŽIAVIMAS 
DAINAVOJE 

LSS-gos vadovų,-ių suvažia
vimas Dainavoje, įvykęs š.m. 
rugsėjo 26-27 d., buvo sėkmin
gas; gausus dalyvių skaičiumi 
(dalyvavo arti 80 vadovų,-ių iš 
beveik visų Brolijos ir Seseri
jos vietovių JAV ir Kana
doje). Suvažiavimas pra-. 
dėtas šeštadienio rytą (rūgs. 26 
d.) vėliavų įnešimu ir tautos 
himnu. Pradėjo LSS pirm. v.s. 
Sigitas Miknaitis, pasveikin
damas susirinkusius. Sekre
toriauti pakvietė ps. fil. D. 
Bruškyte. Buvo perskaityti 
raštu gauti sveikinimai iš gen. 
kons. J. Daužvardienės, JAV 
LB pirm. Kutkaus, v.s. B. Ža
lio (Australijoje), LSS R. Kat. 
dvasios vado kun. Pr. Garšvos 
ir v.s. A. Bobelio. 

Po oficialaus atidarymo ir 
sveikinimų, buvo pravestas 
susipažinimo žaidimas, nes 
vadovai,-vės vis keičiasi ir su
važiavime matėsi naujų veidų. 

LSS Tarybos pirm. v.s. 
Miknaitis pranešime iš besi
baigiančios kadencijos veiklos 
suminėjo visus atliktus dar
bus. Sekė įvairių komisijų 
pranešimai. 

V.s. L. Rugienienė kalbėjo 
LSS korespondencinio su
važiavimo reikalais ir atsakė į 
pateiktus klausimus. V.s. I. 
Vilkienės paruoštą pranešimą 
apie skautų ryšius su kitomis 
lietuviškomis organizacijomis 
perskaitė ps. B. Prasauskienė. 
V8. E. Vilko paruoštą praneši
mą apie ryšius su kitų tautų 
skautais perskaitė v.s. I. Kere-
lienė. 

Dėl lietuviškai nemokančių 
įjungimą į LSS pranešimą pa
ruošė v.s. B. Barkus (Australi
ja), jį perskaitė v.s. J. Raškys. 

V.s. fil. D. Eidukienė kalbėjo 
apie lietuviškumo svarbą tiek 
LSS Sąjungoje, tiek vienetuo
se. Pranešė ir apie praėjusį pir
mąjį lituanistinį seminarą LSS 
jauniems vadovams,-vėms, 
įvykusį šių metų vasarą. 

S.v.v.sl. Robertas Vitas pa
teikė minčių apie bendrą skau-
tų,-čių veikimą vienetuose. 

Vadovių,-ų veiklos svarba ir 
kaip juos sudominti tema kal
bėjo v.s. J. Mikutaitienė. 

Apie "Miško Ženklo" kursus 
pranešė v.s. C. Kiliulis ir Kont
rolės Komisijos reikalais — v.s. 
fil. V. Tallat -Kelpša. 

Tada suvažiavimo dalyviai 
pasirinko išklausytų praneši
mų temas ir pasidalino būre
liais — grupinėms diskusi
joms. Diskusijas moderavo s. 
fil. K. Ječius. Būreliams išdis
kutavus pasirinktas temas, 
diskusiją rezultatai buvo pa
teikti bendrai sueigai ir pra
vestos bendros diskusijos, ku
rių metu visi turėjo progos 
pasisakyti rūpimais klau
simais. 

Po pietų įvyko atskiros LSS 
šakų sueigos. Seserijos sueigo
je Seserijos Vyr. Skautininke 
v.s. L Kerelienė apžvalgė Sese-

LSS vadovai Detroito šaulių 
lo. 

'Pilėnų" stovyklavietėje prie žuvusiems už Lietuvos laisve pamink-
Nuotr. V. Bacevičiaus. 

tuviškų dainų, pritardamos gi
tara. Į šią vakaronę atsilankė 
ir nemažai svečių iš Detroito. 

Po vakaronės, niekas nesi
ruošė miegoti, nes kur yra bent 
trejetas skautų, ten skamba ir 
daina. Tad ir buvo dainuo
jama su mažomis pertrauko
mis, pvz., sustota momentui 
pagerbti clevelandieti ps. 
Remigijų Belzinską jo gimta
dienio proga ir pasivaišinti 
gimtadienio tortu. Po to vėl 
skambėjo daina, iki v.s. C. 
Anužis, šio suvažiavimo šei
mininkas, pradėjo beveik varu 

.-- a*, i _:.. J—A- visus raginti eiti miegoti. 
rijos veiJuą, u ozyrių »auu»es » » pranešė apie besibaigiančios 
kadencijos veiklą: v.s. A. 
Ramanauskienė — teikimo 
skyrius (leidiniai), v.s. D. Dun-
dzilienė — vyr. skautės, v.s. J. 
Mikutaitienė - (už. V. Plepienę) 
v.sk. židinietės, v.s. V. Aleknie
nė — "Gintaro" vadovių mo
kykla. Kanados raj. vadeivė s. 
L. Gvildienė pranešė apie 
Kanados rajono veiklą ir, ne
sant Atlanto raj. vadeivės, jos 
pranešimą pateikė s. Meilė 
Mickienė. 

LSS Vyriausioji Skau
tininke supažindino su kan
didatėmis Vyr. Skautinin-
kėms pareigoms (šiuo metu 
vykstančiuose rinkimuose) — 
v.s. fil. Danute Eidukienė, 
pavaduotoja — ps. Daba Got-
ceitiene; ir s. Birute Kidoliene; 
pavaduotoja — s. fil. Irena 
Žukauskienė. 

Vakarienės metu visi gyvai 
dalinosi įspūdžiais, svarstė gir
dėtus pranešimus bei diskusi
jas. 

Po vakarienės buvo atskira 
ASS sueiga, kurią sekė nuo
taikinga vakaronė, vadovau
jama s. fil. D. Jurgutienės. 

Vakaronę paįvairino rašy
tojas Vytautas Alantas, pa-
skaitydamas ištraukų iš savo 
kūrybos. Visus maloniai nu
teikė dainininkės vyr. skautės 
Kristina ir Regina Butkūnai-
tės puikiai padamuodamos lie-

Sekmadienį visus prikėlė Jo
nušo maršai ir skautiška dai
na. Visi skubėjo į pamaldas, 
kurias laikė v.s. kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. 

Papusryčiavę, pavaikštinėję 
Dainavos keliukais, vėl susi
rinkome tai dienai numatytai 
suvažiavimo programai. 

Vėl klausėmės pranešimų — 
v.s. Miknaitis perskaitė v.s. Ža
lio pranešimą LSS archyvo rei
kalu. A. Samusis išsamiai pa
teikė knygos "Mūsų Skautybė" 
eigą. Supažindino su atskirais 
šios knygos skyrių redakto
riais. 

V.s. Č. Kiliulis pranešė apie 
Skautybės fondą; išgirdome 
kaip telkiamos lėšos ir kur su
naudojami jų procentai. įteikė 
stamboką čekį už šių metų pa
lūkanas v.s. S. Miknaičiui. 

S. fil. K. Ječius kalbėjo te
ma: — "Nuo skautavimo atito-
lusieji", o v.s. Č. Senkevičius — 
ideologijos tema. 

"Skautų Aido" ir bendrai 
skautiškosios spaudos rei
kalais kalbėjo v.s. kun. A. Sau
laitis, SJ. 

Vėl sekė diskusijos, gru
pėmis ir bendros, kurių 
moderatorium buvo s. fil. K. Je
čius. 

Po pietų daugumas jau pra
dėjo galvoti apie kelionę na
mo, o keliolika skautininkų dar 
susigundė aplankyti netoliese 

esančią šaulių stovyklavietę 
"Pilėnus", kur jie buvo labai 
šiltai sutikti; jiems parodyta 
stovyklavietė, jos įrengimai, 
taip pat ir neseniai pastatytas 
paminklas, pagal Nežinomo 
Kario paminklą Kaune. 

Greit tuštėjo Dainava, kur 
dar neseniai skambėjo skau
tiškos dainos, girdėjosi tik pa
skutiniai sudiev, automobilių 
burzgimas ir mielo brolio Anu-
žio — iki pasimatymo!.. 

B.K. 

LIETUVIAI 
"MIŠKO ŽENKLO 

NE—I—85 
KURSUOSE 

19K1 "MiSko ?A>r-.V\n" knnų lietuvių skiltys (ere
liai ir m^ko*- su ^ v i ' patartai* ir d.i'is kursų 
vadovų. I eil. iš k.: v.s. Laima KifiaUeiM t Biratt 
Kidoliene, ps. Jūratė Dambrauskaitė, s. Danutė 
Marcinkevičiūtė, j.ps. Genė Treinienė. II eil. iš k.: 
\f'H, C<.!h;,;h MM'V Mc< arthv \r Aif-^indV 

kursų viršininkas Edwin RLick Jaok Pt-vear. Bar 
bara Schiff III *-il iš k ps Livija Garsienė, Chet 
Wenri' ii pi Bronius Naras, meškų patarėjas v. si. 
Petras Molis, erelių — v.g. Juozas Raškys, s. 
Apolinaras Treinys, ps. Alfonsas Pranckevičius ir 
P« r"du«rdas Meilus, Jr. 

»» 

Rugpjūčio 23-30 Camp Re-
solute stovyklavietėj, Bolton, 
Mass., vyko aukštieji skauta-
mokslio kursai skautinin
kams, pavadinti "Miško Ženk
lo" kursais (Wood Badge), arba 
Gillwelio mokykla, pagal seną 
tradiciją, nes pirmieji tokio po
būdžio kursai buvo pradėti 
Gilwell Park, Anglijoj. 

Šių metų kursuose buvo 34 
kursantai - skautininkai ir 13 
vadovų. Iš viso buvo šešios 
skiltys, kurių dvi buvo vien iš 
lietuvių su lietuviais skilčių pa
tarėjais. 

Erelių skiltyje (patarėjas v.s. 
Juozas Raškys) buvo - ps. Jūra
tė Dambrauskaitė iŠ Bostono, 
s. Birutė Kidoliene iš New Yor-
ko, ps. Alfonsas Pranckevi-
čius iš Worcesterio, ps. Eduar
das Meilus Jr. iš Worcesterio ir 
j.ps. Genė Treinienė iš Bos
tono. Meškų skiltyje (patarė
jas v.s. Petras Molis) buvo — 
ps. Livija Garsienė iš Virgini
jos, v.s. Laima Kiliulienė iš 
Bostono, s. Danutė Marcin
kevičiūtė iš Worcesterio, ps. 
Bronius Naras iš Worcesterio 
ir s. Apolinaras Treinys iš Bos
tono. 

Nors kursai vyko anglų kal
ba, tačiau lietuvių skiltys tu
rėjo kelis pašnekesius vien lie
tuviškai; visa kita, tiek teorinė, 
tiek praktinė dalis, vyko kartu 
su amerikiečiais. Kursų prog
rama buvo labai išsami tiek 
teorinėje, tiek ir praktinėje 
dalyje buvo viskas, kas rei
kalinga skautui vadovui, kad, 
pagilinės turimas žinias ir jas 
pritaikęs savo vienete, perduo
tų to vieneto skautams-ėms. 3-4 
paskaitos ir apie tiek pat prak
tiškų uždavinių buvo kasdie
ną, tad reikėjo skubėti, kad vi
sur laiku suspėti, o ką 
bekalbėti apie užrašus, savo 
pastovyklės įrengimus, virimą 
ir t.t.! Reikėjo ne tik kantry
bės, bet ir ištvermės, kad viską 
būtų galima aprėpti. Tačiau 
lietuvių skiltys pirmavo. Pasi
žymėjo "Ereliai" su savo taš
kais ir sudėtingu maisto me
nu. Neatsiliko ir "Meškos". 

Buvo malonu pabendrauti su 
amerikiečiais skautininkais, 
papasakoti apie mūsų skau
tavimo sistemą, supažindinti 

j juos su dabartine Lieto vos pa
dėtimi, o ypač išmokyti juos 
lietuviškų dainų! "Suk, suk ra
teli" skambėjo kiekviename, 
lauže, o taip pat ir kitos leng 
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vesnės lietuviškos dainos arba 
lietuviškų dainų vertimai At
rodo, kad būsime pas ame
rikiečius palikę savo lietuvis-
ką a n t s p a u d ą , n e s 
atsisveikinant, pradedant kur
sų viršininku Edwin Black ir jo 
žmona Edna, beveik visi vado
vai mus išleido apsiašaroję. 
Tai galima pavadinti tikru 
skautišku nuoširdumu ir bro
liškumu. O ką bekalbėti apie 
savo bendraminčius kursan
tus!.. 

Savaitė prabėgo nepapras
tai greitai, bedirbant, bedisku-
tuojant, bevedant užrašus. Nė 
vienas gailėjomės, kad nega
lime dar pabūti Boltono pu
šynuose, bejuokaujant apie 
naktinę iškylą, besivaržant ir 
beieškant tobulybes skautavi-
me. i 

Palikome Bolton Camp Re-
solute nenoromis. Beliko atlik
ti uždavinius savuose viene
tuose, laiškais pabendrauti su 
buvusiais kursantais bei vado
vais ir toliau dirbti skautiškąjį 
darbą mūsų jaunimo gerovei, 
ypač dabar, po "Miško Ženk
lo" kursų, kuriuos neperde
dant galima pavadinti skau-
tamokslio universitetu... 

B. K. 
"NERIJOS" 

TUNTO SUEIGA 
"Nerijos" jūrų skaučių tunto 

sueiga įvyks sekmadieni, spa
lio 18 d., 10 vai. rytą, Jaunimo 
centro 203 kambaryje. Visos 
sesės renkasi 9:45 vai. r. Tėve
liai maloniai kviečiami daly
vauti. 

TAUTODAILĖS 
PARODA 

LSS Seserijos vadija spalio 
16 -18 d. Jaunimo centro mažo
joje salėje ruošia penkių skau-
tininkių tautodailės kūrinių 
parodą. Atidarymas įvyks 
penktadienį, spalio 16 d., 7:30 
vai. vak. Visos ir visi kviečia
mi. 

"PUOTA JŪROS 
DUGNE" 

Spalio 31 d. (šešt), 7:30 vaL 
vak. Jaunimo centro didž. salė
je prez. A. Smetonos įgulos j . 
budžiai ruošia linksmą puotą. 
Visi kviečiami dalyvauti. Apie 
dalyvavimą iš anksto praneš
kite Algiui Jonušui, tel. 430-r-
J.959. 

MES KELIAUJAM 
Kartą aš važiavau į Kalifor

niją aplankyti tetos ir dėdės. 
Mes nuvažiavom į "Disney-
land". Buvo labai smagu. Mee 
pasivažinėjome karuselėmis. 
Aplankėm užkeiktą namą. 

Mes matėme vietą kur buvo 
gyvulių. Ten buvo beždžionė. Ji 
vaikščiojo ir užlipo virve į me
dį, o paskui nulipo ir sugrįžo į 
"namus". Mes matėm asilą prie 
mašinos. Toje mašinoje buvo 
maisto. Kai įdeda kas nors pini
gą į mašiną asilas bando pridė
ti burną prie masinos atidary
mo ir pagriebti maistą. Mano 
buvo vienintelė šeima iš kurios 
asilas nepagriebė maisto. Bu
vo ir mažų gyvuliukų kuriuos 
buvo galima paglostyti. Buvo 
aligatorių ir kitų gyvulių. 

Kristina Trumpjonaitė 

Pašto ialaidaa mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
neeiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ifi jo 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ift anksto 
metams % metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $42.00 $25.00 $17.00 
Kanadoje (kanadiškais dol.).... $46.00 $26.00 $18.00 
Kanadoje (USA. doL) $42.00 $25.00 $17.00 
Užsienyje $42.00 $25.00 $17.00 
Kitur — Amerikoje $40.00 $22.00 $15.00 
Savaitinis $28.00 $17.00 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

B. - P. RASĖ 
Ir, žygiuodamas ne

pavargstančiu tobulos svei
katos žingsniu, jauti gy
venimo džiaugsmą. 

Keliaudamas per kalvas ir 
slėnius, kiekviename žings
nyje stebėdamas besikeičiantį 
gamtovaizdį, jautiesi laisvas 
žmogus. 

* 
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Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITiS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, III. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. B. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So Pulaski Rosd (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-9004 

Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159; 

DR. P. KISIELIUS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ««*"• 
1443 So. 50th Ave. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6 8 vai vak išskyrų* 
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

< 2709 West 51st Street 
Tel. - CR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1 4ir 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10-3 vat 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81$t Street 

Vai Kasdien io 10 I ryto M 1 v pj>~ k 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas)*"' 
Vai pirmad antrad ketvi>1ad irpenktad.,-
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road" 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel . - 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tai. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAKD 
OT FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49111 Court. Cicaro. IN. 
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir iest 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 . 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA" 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel 372-5222. 236 6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASM AVE 

Valandos oagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą • 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
' Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 737-5149 
Va! pagal susitarimą Uždaryta treč 

I I * 
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DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA ">V. 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet >r ketv 5 7 vak m4 
Ofiso tel 776 2880. rezid 448-5545. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
265* m. 59 St. CNcago 

476-2112 
Va' pagal susitarimą. Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMASONIS Z 
C H I R U R G A S 

2454 Wm 71«t Street 
Vai.: pirm , antrad , ketv ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 586 3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 -7 ) šeštadieniais pasai susitarimą 

r,4 

Tai. REKanca 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street PS 
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Didėjanti galimybė — 

IŠEIVIJA BE KUNIGU 
Nėra abejonės, kad daugelis 

mūsų labai dažnai esame gir
dėję ir, turbūt, dar vis tebegir-
dime evangelinį nusiskun
dimą, jog "piūtis yra didelė, 
bet darbininkų maža". 

Taip pat nemažai žmonių be
veik automatiškai tą skundą 
sutapatina su kunigų trukumo 
problema. Tačiau mums atro
do, kad šita pažiūra ir prielai
da yra netiksli. O dabar
tiniame gyvenime, galbūt, net 
ir klaidinanti. 

Tiesa, kad katalikiškajam 
pasauliui trūksta kunigų. Tie
sa, kad jų skaičius dėl skirtin
gų priežasčių mažėja tiek oku
puotoje Lietuvoje, tiek 
išsisklaidžiusioje lietuviškoje 
išeivijoje. Susirūpinimas ma
žėjančiu kunigų skaičiumi yra 
realus, o nesirūpinimas ap
sisaugoti nuo šios problemos 
yra gąsdinantis. 

Neseniai įvykusio ateitinin
kų kongreso metu Chicagoje 
kai kurie kongreso vadovai 
buvo nepaprastai nudžiugę, 
kai šv. Mišių metu prie al
toriaus aukojimui buvo atneš
ta ne tik duona ir vynas, bet 
taip pat ir to kongreso išspaus
dinta programa. Girdi, tai bu
vo gražus ir jaudinantis sim
bolis, įrodąs, kad ateitininkija 
einanti tikruoju Kristaus ke
liu. Galbūt. 

Kongrese betgi buvo ir dau
giau „jaudinančių", bet dažno 
visiškai ir nepastebėtų mo
mentų. 

Pirma, paskutiniąją kongre
so dieną ateitininkai kunigų 
trūkumo problemą lengvai „iš
sprendė" šablonišku ir nieko 
neįpareigojančiu nutarimu: 
„dvasinių pašaukimų klau
simą kelti savitarpyje ir visuo
menėje įvairiomis progomis". 
Kongresas ragino „pagalvoti" 
apie „galimą dvasinį pašau
kimą ar jam artimą liturginį 
patarnavimą (kunigystės, vie-
nuolės-lio, diakono, eucharisti
nio patarnautojo-jos, Šv. Raš
to studijuotojo bei dėstytojo ar 
kitaip religiškai aktyvaus pa
sauliečio)". 

Žinoma, tokie jokio konkre
tumo neturį nutarimai nei atei-
tininkijai, nei išeivijai nepa
dėjo ir nepadės. 

Antras įdomus momentas 
tai buvo to kongreso uždaro
mojo posėdžio šv. Mišios. Svar
biausia vertėjo įsidėmėti šv. 
Mišių celebranto vysk. A. 
Deksnio trumpas žodis apie pa
šaukimų trūkumą. Atmin
tinas ypač buvo jo nusiskun
dimas, kad netrukus galime 
prigyventi laikus, jog šv. Mi
šių metu atnešamai aukai ne
bus priimančiųjų, t.y. kunigų. 

Prieš kiek laiko (birželio 6 
dieną) „Drauge" kunigų sto
kos klausimu pasisakė mūsų 
žinomasis filosofas dr. Ant. 
Maceina. Jis net kvietė kitus 
šituo klausimu taip pat pasisa
kyti. Deja. 

Dr. Maceina į kunigų stokos 
klausimą pažvelgė realiai ir 
gyvenimiškai. Jam kunigų sto
ka nėra jau tokia absoliuti tra
gedija. Tiesa, kad „Bažnyčia 
visados buvo ir bus kunigų rei
kalinga, nes jie priklauso es
minei jos sąrangai",-sako jis. 
Tačiau kunigų veiklos apimtis 
kinta ir šiandien; anot jo, 
mums reikia kunigo „sak
ramentine jo veiklos praš
me . 

Šiandien kunigas per daug 
„išsiskleidė". Jis labai dažnai 
gyvenime atlieka pasauliškio 
kataliko funkcijas. Dabartinio 
kunigo atliekamos pareigos 
nedomina ir nesužavi jauni
mo. 

Dr. Maceina sako: „Juk kal
bėti apie atominę energiją, 
apie nusiginklavimą, apie 
vargių išlaisvinimą i i turtin
gųjų, apie revoliucijos rei
kalingumą, apie darbininkų 
unijas, apie nedarbą, apie mo
terų teisinę lygybę, apie silp

napročių auklėjimą yra toks 
paprastas dalykas, jog jam 
vykdyti nėra nė mažiausio rei
kalo būti pašvęstam kunigu. 
Priešingai, apie visa tai kalbė
ti yra žymiai lengviau ir net 
vaisingiau nesant kunigu". 

Jaunimo dabartinės kunigo 
atliekamos funkcijos nei su
žavi, nei patraukia. Visa tai 
jaunimas gali, jei nori, atlikti 
ir netapdamas kunigu. 

Dr. Maceina teigia: „Jauni
mas susidomės kunigyste tik 
tuomet, kai ji iš naujo suspin
dės sakramentine savo šviesa; 
kai kunigiškasis gyvenimas 
bus rodomas ne kaip kultūrinė 
funkcija, o kaip Kunigystės 
sakramento išsiskleidimas 
kunigo būsenoje". 

Sutinkame su dr. Maceina, 
kad „pašaukimas kunigystėn 
neprivalo būti pergyvenamas 
kaip kamštis kuriai nors sky
lei užkimšti — vis tiek, ar ši 
skylė būtų tautinė, ar socia
linė, ar psichologinė, ar žurna
listinė". 

Rugsėjo 14 dienos „The Wall 
Street Journal" laikraštyje 
John Curley savo išsamiame 
straipsnyje „As Priesthood lo
šęs popularity, Catholics try 
more recruiting" nagrinėja 
Amerikos katalikuose iškilu
sią kunigų trūkumo problemą. 
Nurodo, kaip šio krašto kata
likai bando išspręsti šią prob
lemą ir su kokiomis kliūtimis 
jie tame sprendime susiduria, 
Išvada: dabartinė kunigo pro
fesija nėra patraukli ir niekuo 
nesiskiria nuo pasauliečio 
kataliko atliekamų tikinčiojo 
pareigų. 

Tai, atrodo, lyg ir patvirtin
tų mūsų dr. Maceinos tvirtini
mą, kad kunigų stoka atsirado 
dėl kunigystės pavertimo „psi
chologiškai socialine funk-
aja . 

VISKAS PRIEŠ OKUPANTĄ 
PROF.K.PAKSTO MIRTIES SUKAKTIES PROGA 

Laikas dirba mūsų nenau
dai. Išeivijos lietuviškoji kuni
gų šeima retėja. Ir kunigai 
miršta. Ir kunigai pasitraukia 
pensijon. Neatrodo, kad mes 
pajėgtume „perauklėti" turi
mus kunigus. Jų daugumas ir 
toliau atlikinės „psichologiš
kai socialines funkcijas". Tur
būt, taip ir reikia. Pagaliau ką 
gi beveiktume mes be kunigų 
veikėjų? Netekus kunigų vei
kėjų daug kur mūsų kultūrinė 
veikla visiškai numirtų. 

Tad kas gi darytina? Man
ding, atsakymas glūdi talkoje. 
Yra būtina, kad mes kuo sku
biausiai paruoštume pasau
l ieč ius t a l k i n i n k u s . N e 
sakramentinėms kunigų funk
cijoms atlikti yra būtina pa
ruošti lietuvius diakonus. Tai 
atlikus mes bent kuriam laikui 
iš8pręstumėm lietuvių kunigų 
stoką išeivijoje. 

Nėra abejonės, kad lietuviš
ki diakonai galėtų puikiai ap
tarnauti mūsų katalikiškojo 
gyvenimo reikalus.Pavyzdžiu 
galėtų būti ir rugpiūčio 23 die
nos „Our Sunday Visitor" laik
raštyje aprašytasis amerikie
čio diakono darbas West 
Virginia valstijoje (žiūr. „The 
Church in the Hollows", 6-7 p.). 
Ten aiškiai nurodoma, kaip 
puikiai pasaulietis gali atlikti 
įvairias kunigo funkcijas, pats 
nebūdamas kunigu. 

Krikščioniškame gyvenime 
piūtis yra visados didelė, o dar
bininkų nėra niekada per 
daug. Ypač kai tie darbininkai 
nėra paruošiami darbui. Ne
visi moka dirbti. Piūtį piauti 
reikia mokėti. 

Lietuvių Kunigų Vienybe, 
Lietuvių Bendruomenė ir svar-

' biausia — ateitininkai ir skau
tai turi skubiai ateiti talkon 
mūsų kunigijai. Ne su bereikš
mėmis kongresų rezoliucijo
mis ar bedančiais nutarimais, 
bet su konkrečiais ir realiais 
planais ir įsipareigojimais. 

Kitaip piautuvas papiaus 
katalikybę ne tik Lietuvoje, bet 
ir išeivijoje. 

J. Soliūnaa 

Šiemet ateitininkams suva
žiavus Chicagon į kongresą, 
buvo gautas Janinos Narūnės 
(prof. K. Pakšto žmonos) laiš
kas, kuriame ji rašė: „Buvau 
maloniai nustebinta ir nuošir
džiai dėkinga už Jūsų nekrolo
gą — prisiminimą apie rašy
toją a.a. kun. Stasių Būdavą, 
kuris ilgus metus buvo Miami 
kapelionu. Būtų ne pro šalį, jei 
kas i i plunksnos žmonių pri
simintų ir prof. K. Pakštą, mi
rusį Chicagoje 1960 m. rugsė
jo 11. Dalyvavo Ateitininkų 
kongrese (Chicagoje). Nuvar
go širdis didžiai kaitrai užėjus 
(buvo 104 F.), rytais bažnyčia, 
ilgi pamokslai, procesijos (pli
kom galvom), įtampa, skubėji
mas, nemiegota, nelaiku bet ką 
pavalgyta, o vakarais - posė
džiai, koncertas, banketas, 
prakalbos... pribaigė jį ir nu
lydėjo į kazimierines..." 

Tai J. Narūnės laiško citata. 
Tebūna jos įžanga prie mano 
pateiktų trumpų atsiminimų 
apie a.a. prof. K. Pakštą. 

Prof. K. Pakštas buvo ypa
tingai judrus, dinamiškas, sa
kyčiau, netgi pranašiškas. Jis 
neužmiršdavo apsilankyti ir 
pas kanadiečius lietuvius. Čia 
mano pageltusių užrašų ar
chyve yra jo šitokios mintys, 
tartum mums prieš gerą dvi
dešimtmetį (1955 m.) taikytos. 

Tada jis kalbėjo, esą, kai jis 
atvykstąs į Torontą, jaučiąsis 
tartum pabuvojęs netoli Ky
bartų. Torontiečiams lietu
viams jis tada atrodė, kaip vi
suomet, linksmas, energingas 
ir, svarbiausia, be galo ugnin
gas kalbėtojas. Dar kas svar
biau, atrodė niekad nesenstąs, 
nepalūžtas ir, kiek aštresniu 
palyginimu tariant, be atomi
nės bombos nepaimamas. Jį, 
deja, nugalėjo ne atominė bom
ba, bet nemirtingoji mirtis. 

Pirmiausia tada jis šūkterė
jo: šeriai, nagai ir ragai — vis
kas prieš okupantą. 0 toliau jis 
gvildeno klausimą, kaip grei
tai bus laisva Lietuva. Prie šio 
klausimo, tikrai nelengvo, pro
fesorius stabtelėjo kiek il
gėliau ir panagrinėjo „pakštiš-
kais išvedžiojimais". Kalbėtojo 
teigimu, daugelis žiauraus 
priešo iš tėvynės ištremtųjų 
pradžioje klausdavę profeso
rių, kaip ilgai dar reikės gy
venti be tėvynės. Na ir jie pa
tys pasiskubindavę pridurti: 
gal dvejus, gal trejus metus... 
Profesorius jiems atsakyda
vęs, jog bijąs jų nuotaikas su
drumsti, tačiau norįs pasaky
ti, kad gal ir dešimtmečio 
neužteksią. 

O dabar dešimtį metų be tė
vynės jau baigiame, kalbėjo 

PRANYS ALSĖNAS 

jis. Daugelis ir vėl klausia, 
kaip ilgai. Iš visų stebėjimo 
duomenų atrodytų, gal ir dar 
reikės ne mažiau dešimties me
tų, jei ne daugiau, nors iš tik
rųjų JAV ir Didžioji Britanija 
bei kitos Vakarų valstybės 
besijaučiančios, jog jų kantry
bės kiautas plonėjąs ir plo-
nėjąs. Reikia laukti, kad kada 
nors jis visai prakiursiąs. Dėl 
Lietuvos ar dėl kito kurio pa
vergto krašto vakariečiai nie
kad nekovotų, bet jie turėsią 
kovoti, savus intersus gin
dami. 

Jau tuomet, anot prof. Pakš
to, kada Jaltoje vakariečiai su 
Stalinu taip pasidalino Vokie
tiją, kad tam tikrą dalį to kraš
to paliko administruoti raudo
nies iems, buvę galima 
pasakyti, kad vakariečiams 
dar kartą kariauti reikės,nes 
raudonieji iš niekur nemušami 
neišeina. 

Nors karas esąs baisus reiš
kinys, bet mes išblaškytieji po 
pasaulį be to vargiai apseisim. 
Ir visas pasaulis, matyt, karus 
„mėgstąs", nes paskutiniojo 
šimtmečio laikotarpyje nebu
vę visiškai kariauta tik 12 me
tų 

Esanti viena prielaida, pa
gal prof. Pakštą, kad gali būti 
išlaisvinta mūsų tėvynė ir be 
karo, tačiau ta prielaida tesire-
mianti 1 proc. galimybių. Jei
gu Vakarai susicementuosią, 
apginkluosią reikiamai V. Vo
kietiją ir įjungsią ją į savo jė
gų potencialą, galima tikėtis, 
kad daug ką demokratinis pa
saulis galėsiąs pasiekti ir be 
karo ultimatyviais reikalavi
mais. Sovietai taip pat šitokią 
galimybę, matyt, prileidžia, 
nes LietuvofTie per daug nesi-
tvirtiną. Krašto elektrifika
cijoj jie tepastatę porą menku
čių stotelių, bet nesiryžtą 
statyti galingos elektros sto
ties Nemuno kilpoj ar pana
šioj vietoj. Raudonieji, matyt, 
galvoja, kad jų viešpatavimas 
Lietuvoj neamžinas. (Dabar 
jau turėtų skirtingai galvoti). 

Dar prieš didžiosios Lietu
vos tragedijos pradžią, kai pro
fesoriui tekę dirbti Kauno Vyt. 
D. u-te, jis su filosofu prof. Sta
siu Šalkauskiu pasišnekėda
vęs apie ateitį. Jeigu karo ar ki
tokios nelemties atveju 
Lietuva pakliūtų Vokietijos 
priespaudon, kaip būtų su tau
tos naikinimu? Buvę prieita iš
vada, kad būtų sunaikinta apie 
1 proc. tautos, nes vokiečiai 
naikintų tuos, kurie aktyviai 
priešintųsi jiems, kitaip sa-

«cant, kurie būtų sugauti su 
ginklais rankose ar prokla
macijų pundais, nukreiptais 
prieš juos. Jeigu Lietuva pa
kliūtų Kremliaus „malonėn", 
galėtų būti išnaikinta net iki 
90 proc. tautos, nes būtų naiki
nama aktyviai ir pasyviai besi
priešinantieji. 

Tuometine profesoriaus nuo
mone, mūsų visuomenė išei
vijoj vis dėlto suskilusi. Nors to 
nevieningumo reiškiniai dar 
nėra aliarmuojantys, tačiau 
taisytini. Rezistuojame... Prieš 
ką? Patys prieš save... 

Tokie reiškiniai, profeso
riaus teigimu, esanti Kremliui 
didelė dovana, dedama ant 
tautos satrapų lėkštės mūsų 
pačių rankomis. Kalbėtojas pa
brėžė, kad Europą sukūrė 
krikščionybė, kaip Kiniją bu
dizmas, Indiją hinduizmas ir 
t.t. Su ateizmo pasiūlomis tik 
dar arčiau kviečiamės bolše
vikų mešką, kuri ir toliau ryšis 
draskyti mus, kaip ligi šiol 
draskiusi. 

Toliau kalbėtojas labai 
energingai pasisakė už sie
kimą išeivijoj Lietuvos egzi-
linės vyriausybės, už Europos 
valstybių federaciją ir siekimą 
kiek galint artimesnių santy
kių, ypač su lenkais ir vokie
čiais. Be to, reikalingas „dva
s i n i s Komfortas — 
solidarumas. Tolerancijos 
neužtenka, nes tai reiškią šiaip 
taip pakęsti vienas antrą. 

Su vokiečiais pradėti ką nors 
labai artimo gal, esą, iš vienos 
pusės truputį per vėlu, iš kitos 
gi gal ir per anksti. Jie, turė
dami daugybę savų rūpesčių ir 
būdami savo armijos steigimo 
bei visiško suvereniteto atgavi
mo išvakarėse, gal nesileistų į 
kalbas dėl artimo bendradar
biavimo. Su lenkais, kurie šiuo 
metu yra panašioj padėty, kaip 
ir mes, reikia kalbėtis ir tartis. 
Jeigu negalima susikalbėti su 
lenkų egziline vyriausybe Lon
done ar su kitais jų oficialiai
siais išeivijoje, reikia kalbėtis 
su tais politikais, kurie jau se
niai sako, kad užgrobimas Lie
tuvos sostinės Vilniaus buvusi 
didelė klaida. Žinoma, tie, ku
rie svaičioja apie Vilniaus len
kiškumą arba jo priklausymą 
Lenkijai, dar tebegyvena Pil
sudskio pulkininkų galvo
sena. 

Tai a.a. prof. K. Pakšto min
tys prieš 25-rius metus. Jos da
bar būtų gal skirtingos žo
džiais, bet tos pačios savo 
idėjomis. 

Didieji žmonės tepradeda 
gyventi tik tada, kai numiršta. 

L. Arreat 

a. prof. dr. Kazys Pakštas 

KGB ar CIA 
gandai 

Dar es Salaam, Afrikos 
valstybės Tanzanijos sostinė, 
sako, yra dabar tikras visokių 
tarptautinių gandų ir politinių 
intrigų centras. O kažkada 
apie balandžio pradžią ten 
paskl ido g a n d a s , ' kad 
amerikiečių žurnale "Time" 
ar „Newsweek" buvo išspaus
dintas straipsnis, kuriame 
tvirtinama, kad Tanzanijos 
prezidentas Julius Nyerere ir 
jo aukštieji valdininkai turi 
pasidėję Šveicarijos bankuose 
pinigų. Žinantieji tvirtina, kad 
prezidentas gyvena labai 
paprastai ir jam tokie dalykai 
būtų svetimi, bet kaipgi 
užčiaupsi žmonėms burnas? 

Taigi gyventojai vieni pro 
kitus ieško visur tų žurnalų, 
o jų nėra. Kraštui trūksta 
užsienio valiutos, dėl to ir 
spauda iš svetur beveik 
neįsileidžiama. Bet žmonės 
galvoja, kad ją uždrausta 
įsileisti dėl to prezidentą 
kompromituojančio straips
nio, kokio iš tikro nė viename 
tų žurnalų nebuvo. 

Spėjama, kad gandą paleido 
arba sovietų KGB, arba 
amerikiečių CIA. Dabar tos 
žvalgybos, sako, įniršusios 
viena kitą kaltina. Ameri
kiečių pareigūnai visiems 
sako, kad tai yra rusų darbas 
— jie paleidę gandą, norėdami 
apjuodinti prezidentą, kuris 
nori išlaikyti neutralią poli
tiką. 

Rusai tvirtina, kad toksai 
juodinimo stilius kaip tik deri
nasi su amerikiečių CIA meto
dais ir su prez. Reagano poli
tika parodyti savo priešiškumą 
socialistinei Tanzanijai. ~ — 

O būriai tanzaniečių laksto 
visur ieško tų žurnalų. 
Kažkiek egzempliorių turėjo 
ten įsikūrusi amerikiečių 
tarptautinio bendradar
biavimo agentūros biblioteka. 
Tanzaniečiai visus išvogė. Tos 
agentūros direktoriui net ir po 
kelių savaičių dar po pustuzinį 
žmonių kasdien paskambina 
vis tuo pačiu reikalu — nori 
gauti tų žurnalų. 

Išmintingas žmogus turi il
gas ausis ir trumpą liežuvį. 

Vokiečių priežodis 

73 

ATOLAS — 
KORALŲ SALA 

JURGIS GLIAUDĄ 

-
— Vyrams niekados nesuprasti išniekintos 

moters psichės. Tai, ką tvirtina studijos, tėra vyrų 
psichologų blefas, esą, pagal savo prigimtį moteris 
nuolatos laukia vadinamo galantiško prievartautojo. 
Moteris ieško partnerio. Cia ir blanksta kvailoji 
teorija. Piktadarys musė Vilbėną per galvą, sako 
medikai. Ji neteko sąmonės. Pripuolamai ją rado 
garaže, kur ji pastatė savo automobilį. Rado tos vietos 
gyventoja. Jeigu ji Vilbenos laiku nebūtų radusi, ji 
būtų dabar mirusi. Be sąmonės žmogus gyventi 
negali. Ji gyva. Ligoninėje... 

Vincas skubėjo pasakyti nelaimės detales. Jis 
sustojo kalbėjęs. Jis nustebo, kad brolis vis stovi prie 
lango, neatsisuka, neklausinėja, negriebia jo ui 
rankų, dusdamas dėl apmaudo ir susijaudinimo. 
Vincas nutilo. Paskutiniu* savo sakinius jis pasakė 
nebetikru balsu. Jis laukė kitos Felikso reakcijos. 

Staiga Feliksas atsisuko į brolį: 
— Vargšė Vilbėną, — tyliai pasakė jis, — dėl šios 

nelaimės ji jau nebe ji. 
— Kaip tai suprasti? — nustebo Vincas. 
— Paprastai. Prieš tai Vilbėną buvo madona, 

dabar... 
— Kas gi dabar? 
— Suprasti nesunku: Vilbėną nebe Vilbėną. 
— Tu prieš ją? — Vincas buvo parblokštas. 
— Prie ko čia aš toje tragedijoje? Dabar jai 

belieka derinti savo naują padėt) su aplinka, su visu 
jos pasauliu. 

— Bet gi tu buvai, aš spėju, jos pasaulio dalis. 
Dėl to aš čia. 

— Iš kur tu sužinojai apie nelaimę? Aš nežinau, 
tu žinai... 

— Iš Girinio ir jo draugės. 
— Iš kur jie? 
— Per „Moterų lygą" ,kur dirba Girinio draugė. 

Jie ragino mane skubėti pas tave, kad tu suprastum 
padėti, mylėtum ją labiau kaip anksčiau. 

— Jie pamokslininkai kaip ir tu, — sarkastiškai 
pasakė Feliksas. 

— Aš kalbu, kaip galvoju. Aš galvoju, kaip 
kenčiu. — Vincas pristabdė savo tiradas. — Aš 
galvoju, kad Vilbenos nelaimė pilna baisaus tragiz
mo. Mes turime ją gelbėti. 

— Mes? — nustebo Feliksas. — Kas tie mes? Kaip 
čia gelbėti. Kriminalistika. Satisfakciją padarys 
policija, įkalinusi prakeiktą niekšą. Gal jį suras? O 
mes? Kaip čia mes, iš kurio šono? 

Vincas nutilo ir pradėjo suprasti, kad Feliksas 
nesielvartauja, neprotestuoja, pilnas tikroviško 
supratimo: jis atiduoda įvykį policijai. Jis nori likti 
tik pažįstamas... 

— Policija veiks, kiek tai liečia nusikaltimą, — 
nedrąsiai pastebėjo Vincas. — Bet kaip su Vilbėną? Ji 
žmogus. Ji moteris. Kaip su ja? 

Jis priėjo prie Felikso, pažiūrėjo į jo akis ir pasakė 
jau tvirtai: 

— I žmogaus sielą įdiegtas užuojautos turtas. 
Policijai nusikaltimas, o Dievas mums. 

— Dievas? O gal jo nėra? — atkirto Feliksas. — 
Velnias? O gal ir jo nėra? Tėra tiktai nuogas žmogaus 
egzistencijos procesas su detalėmis. Tai nuolatinis 
organizmo nykimas iki fiziškos pabaigos. 

— Feliksai, — nustebo Vincas, — tu gi nemyli 
Vilbenos. Tu kalbėdavai apie ją kaip apie sau nusi

žiūrėtą. Tu jos visiškai visiškai nemyli. 
— Myliu, bet esu didžiai susikrimtęs, — Feliksas 

mėgino nuneigti brolio kaltinimą. — Nepataisoma 
nelaimė. Bestijališkai nuožmi nelaimė, kuri viršija 
mano jėgas. Ką jaučiu, tau sakau. Vilbenos epizodas 
atima ją nuo manęs. Neatšaukiamai. Žvėriškai. 
Galutinai. 

— O, nekalbėk taip žiauriai, — suriko Vincas, — 
tai antras Vilbenos išniekinimas. Tokie baisūs tavo 
žodžiai. 

— Jie atviri, — nesutiko Feliksas. — Tas 
epizodas stato Vilbėną į tam tikrą poziciją, iš kurios 
jai bus sunku, o tikriau, niekados nepavyks išeiti. 

— Tu nesiryžti nuvykti dabar pas ją, patikinti ją, 
kad tavo meilė arba polinkis j ją nepakito, kad tu 
tebenori ją vesti? — paklausė Vincas. 

Feliksas dramatiškai padėjo ranką ant širdies ir 
atsakė: 

— Ne. 
— Tu jos nemyli. 
— Ji man patiko. Aš galbūt buvau prie įsimy

lėjimo ribos. 
— Kaip dabar? 
— Po šio epizodo aš jos labai gailiuosi, bet 

epizodas neatitaisoma bėda. Tu kiausi manęs: ar vesi 
ją? Tai naivu. Tu, atrodo man, realybės nesuvoki. 
Realybė brutali. Kuris vyras gali siūlytis ją vesti? 
Jeigu ji būtų kieno nors žmona, žmonės ilgai ir ilgai 
sakys: ano ir ano žmona buvusi išprievartauta. 
Vincai, tai prilimpa prie moters visam jos amžiui. Tai 
kaip nepagydoma liga. Tai psichiniai raupsai. Tu 
sutik su mano nuomone. Po metų. po kitų galbūt jai 
pavyks rasti vyra. Bet ar ji ieškos? Ji šalto tempera
mento. Vyrai po šio įvykio atrodys jai šlykštus, 
nepakenčiami. Ji atmestų mano meilės pareiš
kimus.. 

(Bus daugiau) 
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DR. R. KULIENĖ Į WASHINGTONĄ 
Prieš kiek laiko mūsų, žinomoji I bernatorius nominuotų lietuviŲ 

veikėja ir mokslininkė dr. R. Ku-I delegatą. 
lienė gavo pranešimą iš Illinois! Ir tai ne viskas. Talkon buvo 
valstijos gubernatorius J. Thom-1 pakviesta įvairios lietuviu insti-
sono. Gubernatorius daktarei pra tucijos. Į iniciatorių prašymą atsi
nešė, kad jis ją nominavo kaip 
"akernate" delegatę į Baltųjų 
Rūmu tautinę konferenciją apie 
senimą (White House Conferen-
ce on Aging). Ši konferencija 
vyks lapkričio 30 —gruodžio 3 
dienomis. 

liepė daug mūsų organizacijų ir 
įstaigų. 

Nepaprasta padėka užtat ten
ka mūsų lietuvių visuomenei. 

Tenka pasidžiaugti, kad guber
natoriui prašant nominuoti dr. Ku 
lienę į konferencijos delegates, 

Nėra abejonės, kad dr. Kulie-1 parašė laiškus: K. Laukaitis, 
nės paskyrimas į tą konferenciją i JAV-biu Vidurio Vak. apygar-
yra nepaprastai svarbus įvykis se- į dos valdybos vardu, P. Petrutis 
nimui ir didis laimėjimas lietu- j "Margučio", E . Kielienė Lietu
viams. Pirmą kartą ir lietuviai j vos dukterų, J. Bacevičius, Mar-
kaip tautinė grupė turės savo at- ąuette Parko lietuvių namu savi-
stovę toje Iconferencije. ninku, P*. Garšva "Draugo" ir A. 

Sis konkretus darbas —pateki- ; Miliūnas Amerikos lietuvių res-
masĘj tą senimui konferenciją — j publikonu vardu. 
buvo pasiektas mūsų organizaci
jų ir paskiru asmenų pastangomis. 

Darbas visa nugali 

Pradžioje buvo žodžiai. Tai 
buvo pernai Chicagoje ir Cleve-
lande. Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Socialiniu reikalų ta
ryba pradėjo rūpintis, kad vyresnių I sių IT talkininkų. 

Nėra abejonės, kad be Šių lie
tuviškųjų institucijų talkos ir 
raginimo nebūtų pasiekta tokių 
gerų pasekmių. 

Gero vėjo 

Pasirodo, kad galimas yra kon 
kretus darbas, jei yra pasišventu-

AR PARAŠO NIEKAS 
NEKLASTOJO 

Laiškų "Draugui" skyriuje š. 
m. 9. 26 d. laidoje buvo patalpin
tas J. Daugėlos pareiškimas, at
siliepiant į B. Nemicko kartoja
mus kaltinimus parašo su
klastojimu Vliko 1979, de
klaracijoj. Geresniam vaiz
dui, kiek tame pareiškime yra 
kaltinamus "griaunančio" aišku
mo, ertuoju: "Noriu visiems ir vi
siems laikams pareikšti, kad mano 
parašo po Vliko 1979 m. deklara
cija niekada niekas neklastojo. 
Tiesa, aš asmeniškai nedalyva
vau tame Vliko posėdyje, kuriame 
ši deklaracija buvo svarstoma, 
priimta ir nutarta viešai paskelb
ti. Tačiau prieš skelbiant aš bu
vau supažindintas su jos turiniu. 
Jai pilnai pritariau ir sutikau, kad 
ji būtų viešai paskelbta su mano 
parašu". Iš šio gana trumpo pa
reiškimo (nes ūkusi laiško dalis 
buvo skirta ne atsakymui į B.Ne-
micko kaltinimus, bet g'am prie
kaištavimui) tegalima suprasti 
tik vieną, kad J. Daugėla pritarė 
ir sutiko, kad minima deklaraci
ja būtų paskelbta su jo parašu. 
Jokio paaiškinimo, kaip, kokiomis 
aplinkybėmis ir kada jis joj atsi
rado? Šis "visiems ir visiems lai
kams" skirtas pareiškimas į tai ne
atsako, o to kaip tik reikalauja vie
šumon iškeltų kaltinimų mesta 
rimta dėmė Vliko vėlyvesnei 
veiklai. Taip pat ar ne kiek iro
niškai ne laiku ir ne vietoj reiš
kiamas J. Daugėlos, Vliko nario, 
džiaugsmas negaliojančiais Lietu 
vos Baudžiamojo statuto kodek
sais? Visiems yra žinoma, kad jie 
negalioja. Bet anksčiau galiojo, te
begalioja ir šiandien atsakomybė 
prieš lietuvių visuomenę, kurios 
interesams jis ar bet kas atstovau-

; ja. Todėl jai ir priklauso, šiuo at
veju Vliko, viešas, aiškiausiais 
faktais paremtas, apkaltinimus su 
griaunantis atsakymas. Tai atlik
ti J. Daugėla, matyt, nenorėjo. 

V. Rusteikis 

J. Pr. vedamąjį "Mirtinas Pa
vojus" "Draugo" rugsėjo 25 d., 
Nr. 224, baigia tokia pastraipa: 

Šia proga reikia suminėti ir dar 
vieną iš Solženicyno knygos iš
plaukiančią mintį . Jis primena, 
kaip I Pasaulinio karo metu bri
tų įr aineritkiecių pareigūnai prie
varta atidavė į kerštingas komu
nistų rankas tūkstančius taikių c i 
vilių, senelių, moterų ir vaikų, ka 
ro belaisvių ir Vakarų Vokietijon 
išvežtus darbininkus, nepaisyda
mi, kad ir kai kurie žudėsi, ž ino
dami, kas jų laukia. Vakariečiai 
net šautuvų buožėmis apkūlė, dur
tuvais grasino nenorintiems grįž
ti i komunistinę Sov. Sąjungą. Ir 
ne vienas amerikiečių karininkas 
dėl to nebuvo papeiktas, nubaus
tas, net ir vakariečių spauda tyli 
apie šią valdžios paregūnų išda
vystę. 

Betgi senesnio amžiaus l ietu
viškos spaudos skaitytojai dar pa
kankamai gerai atsimena, kad 
Vokietijoje atsidūrusių Sovietų pi
liečių repatriavimo sandėris buvo 
sutartas Jaltos konferencijoje 1944 
m. vasario 4—11 d. ( L . E. DC t. 
269 psl.) tai už ką bausti ameri
kiečių karininkus, vykdžiusius 
valdžios įsakymą? Čia tenka pri
tarti prof B. Vitkaus nusiskun
dimui dėl mūsų laikraštininkų 
lengvapėdiškumo. 

Stasys Griežė 

C L A S S I Fl ED GU I DE 
IPSCELLANBPPS 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kaa SeStadienj iš WEVD Stoties 
Sew Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro, 
$7.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Litbuania" programos kas 
trečiadienį, nuo 6:05 Uti 7:00 vai. 
vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto
ties. 89.6 FM. (WSOU) 

Dlrekt. DR. JOKOBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

VVmtchung, N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5630 
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HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga šeimininke 
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną 
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai. 
Kreiptis j MRS. HTMEL, pirmad. iki 
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. — 

TeL 3463355 

V11SCJKLJLAMSOUS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kratfus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Avenue, 
Chicago, I1L 00632, tel. 027-5980 

B E A L E S T A T E 

Arti 67-o» ir Kedzie — 6 kambarių 
(3 mieg.) namas. "Mid 50Y'. ]. . 

Skambint 778-7975 
y • 

Lot nr. 71st & California with 2-car 
brick gar. (one end of gar. coaverted 
into living ąuarters. TeL 599-1084 

Jauni ir seni dailininkai pašo
kėdami lekia abstrakto m e n o 
keliu, nes tai daug lengviau, kaip 
į pakalnę, o su vaizduojamuoju 
menu tenka dirbti — lyg į kalną 
kopti. 

Dail. J. Dagys 

Į S I G Y K I T E D A B A R 
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DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
UU •prašoma dr. J. Vaišnoros. MIC 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kayga yra tik teologinė, ji dėl ĮOO 
mių vietovių aprašymo ir dėl ]o> 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos Istorija ar vie 
jovėmis. Knyga didelio formato, 44t 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
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Dutchman Contractors 
Established 1959 

ROOPMAKING A N D G E N T , 

HOME REPAIRS 
Call anyt ime for est imates 

Jim Hammer 
Tel. 593-3287 

Paieškojimas 
Paieškomas KLEMENSAS VALAN

ČIAUSKAS, gyvenęs Paparčių kaime, 
Mažeikių apskrity — vėliau Amerikoj, 
Waterbury. Prašomas atsiliepti ar 
apie ji einantieji pranešti: Jonė Sula, 
1214 Bay St, Santa Monica, CA 
90405. 

(DOMIOS KNYGOS MOSU MAŽIESIEMS 
G ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS. Algirdas Gustaitis. Pasakojimai $2.00 

ju lietuvių reikalai nebūtų už
miršti, tvarkant Amerikos senimo 
problemas. 

Konkreti darbo pradžia buvo 

Reikėjo, kad pradžią padary
tų Lietuviu Bendruomenės veikė
jai, kurie vėliau surado daugiau 
paramos ir pritarimo. Galutinė 

atlikta Chicagoje. Čia D.Valenti- j darbo pasekmė — dr. R. Kulienės 
naitė savo pastangomis susisiekė i įominavirnas j Baltųjų Rūmų ruo
šų gubernatoriaus pavaduotojo', šiamą senimo konferenciją. 
raštinės vedėja Dorothy Miasso. 
Mūsų darbuotojai buvo patarta, 
ką lietuvių visuomenė turi dary
ti, ikad atsirastų galimybės gau
ti lietuviams atstovą-ę į B. Rū
mų senimo konferenciją. 

Užvirė darbas. Valentinaitės ir 
kitų talkininkų pastangomis buvo 
surinkta apie 200 parašų, prašan
čių, kad į konferenciją Illinois gu 

Žinia, lietuvių atstovavimas toje 
konferencijoje priklausys nuo dr. 
Kulienės pastangų. Žinant jos pro 
fesinį ir lietuviškos veiklos pasi
ruošimą, nėra abejonės, kad ji 
mūsų visuomenės neapvils. Tad 
sėkmės konferencijoje ir lauksi
me įdomių pranešimų iš darbo 
posėdžių. 

J. Soliūnas 

KANADOS ŽINIOS 
IŠ POLITIKOS Į KUNIGUS 

čioje, Kingston Road. 
Kai jaunąjį kunigą apspito laik 

raštininkai, jis trumpai paaiš
kino ir pasiaiškino, jog palikęs 
politinę karjerą, tuo pačiu —ir 
viešumos gyvenimą, todėl jis 
esąs nereikalingas garsinimo ar 

Spalio 4 d. (1981) Toronto 
dienraščiai 'Toronto Star" ir 
"Toronto Sun" sekmadienio lai
dose pranešė, kad buvęs sėkmin- į r a * i a m o s -
gas politikas, Sean Patrick O'Sul-' J a u ™ K u n i ^ ° P I r m o s e Sv" M l " 
livan, yra įšventintas kunigu. \S10se g y v a v o John Turner To-

| ronto advokatas ir buvęs Libera-
Turėdamas 29-rius metus am- j lų kabineto Finansų ministeris, 

žiaus, S. P. O'Sullivan, antru kar- j Tom Welle , Ontario Tarpminis-
tu buvo išrinktas Federalinio par Į terinių reikalu ministeris, Arthur 
lamento nariu Progresyviųjų kon- j Mcioney, Toronto garsus krimi-
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BITĖS, Liuda Germaniene $4.00 
DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $2.50 
DIENA PRIE E2ER0, A. Baronas. Pasakaite $3.00 
DU DRAUGAI, V. FYankienė-Vaitkevicienė. Apysaka $4.00 
GABRIUKO UŽRAŠAI, J. švabaite-Gylienė. Apysaka $3.00 
KALNUOSE, Milda Kvietyte. Pasakos. 

KIŠKUČIO VARDINĖS. S t Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai 
KETURI VALDOVAL S t Džiugas. Pasaka 
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K a z i o B a r a u s k o 
K "Draugo" Bimties Valandėles 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė, kad "jokie 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge. 
4545 W. 63 S t , Chicago. UI. 60629. 
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M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 294-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

i i tokio blankai. 
mnmunnnn;mrnttintntumnnHi»un 

Arti 73-čios Ir Campbell 2-jų butu 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Manjuette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 69-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parke mūr. 3-jų butų ir 
krautuvė. Parduotas, 

Dar tarime pirkėjų ir gerų namų 
Investavimui. 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS BEALTT 
2951 West 63rd Street 

Insurance — Inconte Tas 
Notary Public 

•tlIHIIiilIlIlIflIlIlHllli 

B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 & Kedzie Ave . — 778-2238 
sjiimiiiiiiiiMiiiiiiiuiuiiiiuii 

DĖMESIO! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

OOSBIOS PARCELS EXPBESS 
2301 W. 89th St , Chicago, IL 90629 

SIUNTINIAI 1 UETUV4 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
imiiHiiiniitttumiiiiiiimmiiniiHiiiiiiHi 
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KAIP ALGIUKAS VĖJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
*•» nn gyventojai prideda 20 centų mo-
» $ ! kesčių). 
$2.50 i IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

LABAS RYTAS. VOVERE, J. Minelga. Eilėraščiai 
LAUME DAUMfi, St. Petersoniene. Pasaka 
MAŽI ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Ett. 
PARKAS ANAPUS GATVfiS, D. Bindokienė. Apysaka 
PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos 
SAULUTS DEBESĖLIUOS, L. Žitkevičius. EnėraaHaJ 
VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičius. Pasakos 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaitienė 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkelevičiutė 
KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Puketevičiūtė 
RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūkelevičiutė 

$2.50 
$5.00 
$2.00 
$3.00 
$3.00 
$4.50 
$1.50 
$2.50 
$3.00 
$1.50 
$1.50 
SI .50 

servatorių saraše ir yra buvęs Ka
nados Ministerio pirmininko, 
John Diefenbaker egzekutyviniu 
asistentu. Buvo spėliojama, kad 
ateityje — jis pats būsiąs Kanados 
Ministeriu pirmininku. 

S. P. O'Sullivan Kanados par
lamente atstovavo Hamilton — 
Wentworth raidingq. Iš Parla
mento nario pareigų jis pasitrau
kė 1977 m. ir pradėjo ruoštis 3cu-
nigystei. 

Kunigystės šventimus §v. My
kolo'katedroje jam suteikė kardi
nolas Gerald Emmett Carter 
1981 m. spalio 3 d., o pirmąsias 
Sv. Mišias jis aukojo spalio 4 d. 
šv. Jono vardo katalikų bainv-

nalinių bylu advokatas, Vyr. Teis
mo teisėjas Gregory Evans ir 
Hugh Sega! politinis Premjero 
W. Davis patarėjas. 

Pranys Alšėnas 

S 0 P H I E B A R T U T 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii Wt)PA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 134-2413 
1490 AM 

J159 S. MAPIJ^VOOD AVE. 
CHICAGO. IIJ. 60629 

BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ I MĖNULĮ. Danutė Bindokienė $1.50 
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūne $1.30 
RŪTELĖS AITVARAS, J. Narūne $1-50 
ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas $3.00 
VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnieoė $5.00 
MAŽOSIOS PASAKOS, Antanas Giedrius $2.00 
TULIUKAS, Ritonė JoJvingytė. Pasakojimas. $3.00 
DARBŠČIOJI DAILUTĖ, S. Tomarienė. Pasaka. $3.00 
GYVONŲ SODYBA. (200), Bale Vaivorytė. Eilėraščiai. $3.00 
LIETUVA GRAŽI, TĖVYNĖ, Bale Vaivorytė. $4.00 
MŪSŲ ŽVIRBLIS, Janina Narūne. $1-20 
SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS, Mirga Girniuvienė. $4.00 
KALĖDŲ DOVANA, Birutė Pūkelevičiutė. $1.50 
KIŠKIO PYRAGAI, Jonas Minelga. $3.50 
2AIZARAS, Daumantas Cibas. $1-50 
2IRGEUAI. Albina Kasiubienė. Eilėraščiai. $5.00 
SKAIDRYT£. Scenos vaizdeliai, Bale Vaivorytė. $2.00 
NUO DEVYNIŲ IKI PIRMOS. Nijolė Jankutė $3.00 
LINELIAI. Janina Narūne $1.60 
KĄ MES TIKIME. Parengė kun. dr. P. Zeliešius. $4.00 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chicago, HL 89829 
Už persiuntimą pridėti 30 cento. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ R C š I Ų STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

TeL: 434-9655 arba 737-1717 

JAY DRUGS VAIST INĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

O. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel.—4 7 6 - 2 2 0 6 

iiiiiiiiiiiiimimiiiiimiimmiiimiimiiiiii 
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDAI 
Surinko Vladas VijeOda 

"Nors tebūdamas tik istorijos 
mėgėjas ėmiausi šios vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
gu kiti" — taip rašo knygos jva-
doje Vladas Vijeilds. 

Knyga didelio formato, 548 pusL 
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m. 
Kaina su persiuntimu $1645. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 68rd St., 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 
90 et. valstijos mokesčio. . / 

miiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiu' 

<iMiiiiiiiiiiuiiiiiitiiMiiiiiii"iiiimiiiiiiiii 

KUR BĖGA SBUPE 
Vytalls Matulaitis 

Lietuvos geografijos pratimai 
| paruosti l ietuvių mokyklų aukš

tesn iems skyriams. Pratimus 
parenka mokytojai pagal reika
l ingą temą. Pratimai tinkami 
naudotis ir nelankantiems lietu
v i škų mokyklų. 

Išleido Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė. Didelio formato. Kai
n a s u persiuntimu $ 3 8 5 . 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGAS, h5k5 W. 63rd St, 

Chicago, Itt. 60629 
HiiiiiiiiMimiiimiiniimiimiiimiuiimii 

VA LOME 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • * • • • * • • • • • • * * - « m m •»*»•» • • • 

lllllllllllllllllllilllllllllllllltllllllllllllllllll 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

MIGLINAS TV 
2346 W. 6 9 S t , teL 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiuuiiuiii 
.uiHiiiiiiiriitiiniiiiiiiiiiimiuiimitHiif" 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. | automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 686-2960 
mttIllllltfIlIlIMIIIIIIIUIIIUttUlUUUIlIfHt 

M O VI N G 
SERfiNAS perkrauato baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai u* pilna apdrauaa. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teisi. — W A 5-808S 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimai yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mu atstovams turėti gražias via* 
nnes korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" admlala-
I traciją visais panašiais reikalais. 

DRAUGAS 
4545 W . 6Srd St, 

Chicago, I L 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 

LIK S V E I K A S 
-k 

Raiša URBANIENfi atlieka 
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
boLiSKia. 

Garso režisorius Paulius Ja-
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
tywood, California 

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

iiimiiimiimmiiiiHiiHiiuuni 
iiuitiiiimmiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba S76-5996 
tiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

IU% — *0% — 30% pistea roak«rtt 
ui npdntuds nuo uftilea ir autotao-
IMIIo pa* m u i 

FRANK Z A P O L I S 
3208 V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Remsi te tuos biznierius, ko

rte skelbiasi dteo "Dmu**" 

ĮSIGYKITE urnjYiSKAs 
VĖLIAVĖLES 

* 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant raiomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų rsmuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. ui persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. ftSrd St , 
Chicago, IL 60629 

• 



Bostone š. m. spalio 4 d. įvyko "Laisvės Varpo" radijo programos rudeninis 
meno vakaras, kuriame programą atliko Hamiltono Lietuvių dramos teatras 
"Aukuras", suvaidindamas Birutės Pūkelevičiūtės 3-jų veiksmų Chicagoje pre
mijuotą veikalą "Antroji Salomėja painiavose". Lietuvių klubo salėje pri
trūko vietų. Iš kaires: akt. Vitalis 2ukauskas (Dr. Alfonso Levicko rolėje), 
režisierė Elena Dauguvietytė - Kudabienė (Zuzanos Strazdienės rolėje) ir 
"Laisvės Varpo" vedėjas Petras Viščinis. Nuotr. Romo Bričkaus 

BOSTONO ŽINIOS 
HAMILTONO „AUKURAS" 

BOSTONE 
Petras Viščinis, „Laisvės Var

po" radijo valandėlės vedėjas, 
šįmet, spaliu 4 d. suruošė jau 
44 meninį renginį. Dauguma tų 
renginiu praeityje buvo vokali
niai —muzikalinio pobūdžio, 
nors ir drama jiems nebuvo sve
tima. 1956 metais į Bostoną bu
vo atkviesta Broololyno vaidinto
jų trupė, režisieriaus Vitalio Žu
kausko paruošta. Buvo suvaidin
ta Petro Vaičiūno komedija „Nau
jieji žmonės". 1960 m. iš Hart
fordo atvyko „Lietuvių Studija" | 
ir vėl suvaidino Vaičiūno kome
diją „Prisikėlimas". Studijai va
dovavo ir šį vaidinimą režisavo 
a.a. režisierius Ipolitas Tvirbutas. 
Hamiltono Dramos teatras yra 
trečias draminis renginys „Lais
vės Varpo" gyvavimo laikotarpy
je. 

Hamiltono teatras sutraukė 
žiūronus iš visų Bostono apylin-
kigę-pĮiet iš tolimesnių vietovių, 
kaip Bedford N.H^ ar Cape Cod. 

Hamiltono teatras pasirinko 
šiam vakarui Birutės Pūkelevi
čiūtės veikalą „Antroji Salomėja 
painiavose", 3-ju vei'ksmy išdai
gą. Turinio atžvilgiu šis veikalas 
yra moderniųjų filmų įtakoje. Ele
na Dauguvietytė turėjo sunkią, 
ilgą rolę. Išlaikyta vientisai bu
vusios operos solistės Zuzanos 
Strazdienės vaidmenį, išgauti vi
sus jos kaprizus, jos svajones, jos 
besikeičiantį ūpą, nėra lengva. 
Dauguvietytė tai atliko su dide
liu meistriškumu, ypač komiško
se vietose, kur reikia pačiam verk
ti, kad žiūrovas juoktųsi. 

Vitalis Žukauskas, sukūręs dak
taro Alfonso Levickio vaidmenį, 
rodosi, buvo gimęs gydytoju. Jo 
judesiai buvo natūralūs, nebuvo 
„skylių", kada aktorius nežino ką 
daryti, jo dikcija puiki, kiekvie- j 
nas žodis ištartas skyrium ir su 
tam tikra intonacija. Vitalis gy
veno scenoje ir tą gyvenimą per
teikė kitiems. Jo visuomet yra ma
lonu klausytis, ar jis vaidina gru
pėje, ar vienas. 

Paminėjusi profesionalus, ga
liu pradėti pagal surašytą eilę 
vardų programoje. Danutė Kuda-
baitė, vaidinusi Ermengildą — 
angelą kartotekininką danguje, 
turėjo nedėkingą rolę. Sėdėti 
prie telefono ir kalbėtis. Ji yra 
jaunesnios kartos artistė ir jai rei
kia atiduoti pagarbą už gerą tar
seną. Gal laikas reikalavo, bet 
jos kalbėjimas buvo per greitas, 
ir toliau sėdintys žiūrovai nega
lėjo jos girdėti. 

Daliai Jonikartei, vaidinusiai 
katastrofoje žuvusią studentę, Vi
dą Masionytę, būsimą angelą, ku
ris dangaus nenorėjo, galima ir
gi atiduoti pagarbą .už jos lietu
višką tarseną. 

Marija Kalvaitienė, vaidinusi 
. Salomėją Baltusienę, centrinį vei

kalo charakterį, sukūrė puikią 
mirštančią senelę, o paskui, ka
da gavo kitą sielą, atsijauninu
sią elegantišką ponią. Ji vaidino 
įtikinančiai, jos balso intonaci
joje pasigedome daugiau niuan
sų, ypač pereinant iŠ senelės į 
beveik jauną asmenį. 

Kazys Bungarda buvo nepa
mainomas „operos artistės" mei
lužis Ignas Špokas. Kuklus, ar to

kį vaidinąs, jis rūpinosi savo pi
nigais, kurie tirpo artistės ranko
se. Puikia lietuviška tarsena jis 
kalbėjo iŠ lėto, kas leido jo žo
džiams pasiekti klausytoją. Kęs
tučiui Kalvaičiui neatvykus, Gin
tautą vaidino Alfonsas Stanevi
čius. Tipingas atletas, tingus ir 
susirūpinęs tik savo sportu. Gal 
kiek garsesnis tarimas būtų tikęs 
šioje blogos akustikos salėje. Jis 
taip pat vaidino svečio rolę. 

Ida Kudabaitė, vaidinusi jau
ną mergaitę Auksę, buvo puiki. 
Jos natūralus judesiai, į t o c bė

ginius, kurių vienas vyksta pava
sarį, o kitas —rudenį. Bostone 
ir apylinkėse nėra kitos organi
zacijos, kuri tiek daug padarytų. 

Paskutiniame renginyje Hamil
tono Lietuvių Dramos teatras su
vaidino Birutės Pūkdevį&ūtės 
trijų veiksmų veikalą „Antroji Sa
lomėja painiavose". Žiūrovai vai
dinimą priėmė labai šiltai, aukš
tai vertindami teatrą įr jo iš-
kvietėjus. Žiūrovų buvo daugiau 
trijų šimtų, kas Bostone dabar 
jau didelė retenybė. O svarbiau
sia, kad publikoje buvo ne vien 
vyresnio amžiaus prisiekę visų 
renginių lankytojai, bet taip pat 
daug viduriniosios IT jaunosios 
kartos. Vien šeštadieninės litua
nistikos mokyklos mokinių susi
rinko daugiau 25. „Laisvės Var
po" vadovybė buvo sudariusi 
jiems lengvas įėjimo sąlygas. 

Vaidinimą žiūrovai palydėjo 
karštais plojimais, o režisierę Ele
ną Dauguvietytę-Kudabienę ir vi
sus vaidintojus vakaro rengėjai 
apdovanojo gėlėmis. 'Kaip savo 
padėkos žodyje „Laisvės Varpo" 
vedėjas Petras Viščinis pastebėjo, 
tai buvo ne, tik padėka už su
darytą kultūrinę atgaivą, bet ir 
linkėjimai teatrui toliau sėkmin
gai veikti. Juk gyvosios lietuvy
bės išlaikymas remiasi ne tuš
čiomis kalbomis, o konkrečiu dar
bu. Tokio konkretaus darbo pa
vyzdys — Hamiltono Lietuvių 
Dramos teatras, veikiąs be per
traukos jau 31-sius metus. 

Po programos publika dar il
gai nejskirstė. prie užkandžių ir 

koncertas. Jį atliko Eva Wilson,čiai turės retą progą pasigrožė-
— sopranas, KanLBergemarm —Iti Vitolio Vengrio ekslibrių rin- j " 
fortepionas ir Carl-Otto Mart- į kiniu. Tai įvairių lietuvių daili-1 
son, vargonai. Visi jie buvo es- į ninku darbai. Pats Vitolis Veng 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. spalio mėn. 14 d. 

Manomet. Kai kurie dovanų 

tų muzikai. Pirajq'e programos 
dalyje dainininkė dainavo var
gonams pritariant, antroje dalyje 

—fortepionui. Programoje bu
vo atlikti modernistų kompozito
rių — Paul Hindemith, Fried-
rich Deckner, Artur Kapp,alberg 
Berg, Mart Saar ir Rudolf To-
bias —kūriniai. Tautybės at
žvilgiu —vokiečių ir estų kompo
zitoriai. A. Kapp ir P. Hinde-
mitho sonatos buvo atliktos var
gonais solo. Programa reikalavo 
gerai išlavinto skonio klausyto
ju-

MOTERŲ FEDERACIJOS 
KLUBO SUSflUNKIMAS 

Spalio 17 d. šeštadienį, 3 vai. 
p.p., Lietuvių Piliečių klubo di
rektorių kambaryje įvyko Mote
rų Federacijos Bostono klubo su
sirinkimas. Bus įdomi paskaita. 
Kviečiama visuomenė — ne vien 
narės. 

EKSLIBRJSTŲ PARODA 
Spalio 18 dw, sekmadienį, 3 

vai. p,p. Lietuvių Piliečių dr-jos 
IV-to aukšto patalpose bostonie-

ris, šiuo metu gyvenąs Washing-
tone, yra vienas iš nedaugelio 
mūsų tarpe, besidomintis šios sri
ties menu ir turi sudaręs turtin
gą ekslibrių rinkinį. Jo pastango
mis pereitais metais pasirodė kny
gą „Lietuviu ekslibriai". Parodos 
metu jis kalbės plačiau apie eks
librių meną. Renginį globoja Lie-

* tuvių Tautodailės Instituto Bos- j 
tono skyrius. S.S. j 

PASKIRSTYTOS DOVANOS 
„Laisvės Varpo" vykdyto pini

ginio vajaus dalyviams numaty
tos dovanos paskirstytos spalio 4 
d. So. Bostono Lietuvių Piliečių' 
d-jos salėje po įvykusio vaidini-, 
mo. Pirmoji tų dovanų, 100 dol. j 
So. Boston Savings Banko skirta i 
Jaupa teko K. Bačamakui iš Dor-
chesterio. Antrą dovaną, 75 dol.. 
laimėjo F. Wailen (Volungevi
čius) iš Brocktono. Tą dovaną 
buvo paskyręs J. Kairys, Fitzmau- ' 
rice Motor Sales savininkas iš i 
Brocktono. Trečia dovana — li
ninė staltiesė, paaukota Algio ir 
Birutės Mitkų, Baltic Tours savi- i 
ninku. Ji pripažinta K. Barimui. 

laimėtojai paaukojo savo laimė
jimus tolimesnei „Laisvės Varpo" 
veiklai stiprinti. Pirmuoju tokiu 

buvo Frank Wallen, Amerikoje 
gimęs lietuvis, Brocktono miesto 
administracijos aukštas pareigū
nas. 

Brangiai motinai 

A. f A. EMILIJAI VILCINIENEI 
m i r u s , 

dukrai BRONEI NAINIENEI su šeima ir artimie-
reiškiame gilią užuojautą. 

tuviškas žodis paįvairino šį vai- gėrimų dalindamosi vaidinimo 
• » • • » » ei *i i • — din imą. Nedidelį, bet labai įspū 

dingą Josiko Rozembaumo vaid
menį atliko Antanas Mingėla, so
listės akompaniatorius. Alfonsas 
Stanevičius turi didelių vaidybi
nių gabumų, jei jis galėjo sukur
ti tokius du, nieko bendro tarpu
savy neturinčius vaidmenis: jau
no atleto ir nebejauno moksli
ninko. 

Visam ansambliui padėka už 
malonią popietę. Ansamblis yra 
puikus, artistai susivaidinę, ma
lonu juos žiūrėti. T8c mūsų ma
ža scena jų vaidybai buvo per 
menka. Linkime jiems, o ypač dra
mos režisierei 'Dauguvietytei dar 
ilgai dirbti lietuviško teatro dar
bą. Elena Vasyliūnienė 

SĖKMINGAS VAKARAS 
Spalio 4 d. So. Bostono Lietu

vių Piliečių d-jos salėje rangtas 
„Laisvės Varpo" vakaras buvo 
labai sėkmingas. Tai buvo jau 
44-tas „Laisvės Varpo" kultūri
nis renginys. Kasmet jis suorga
nizuoja du aukštesnio lygio ren-

ir .^Laisvės Varpo' 
džiais. 

veiklos įspū-

DAIL. JONO RiOTENIO 
PARODA 

Dailininko Jono Rūtenio pa
roda fvyko spalio 3-4 d. Lietuvių 
Piliečių klubo salėje. Buvo paro
dyti 29 paveikslai. Beveik visi 
paveikslai, išskyrus vieną, buvo 
piešti akriliniais dažais. 

Paveikslai darė malonų įspū
dį. Formos atžvilgiu buvo indi
vidualūs, spalvingumo atžvilgiu 
labai įvairūs. Palikdamas daiktų 
formą, dailininkas Rūtenis yra 
svajotojas, ar fantastas, toks bu
vo jo paveikslų įspūdis. Techni
koje jaučiasi lengvumas, idėjai 
duota visiška laisvė * 

ESTŲ DAINlNINKfi 
PABALTIJO DRAUGUOS 

KONCERTE 
Spalio 4 d., 3 vai. p p (tuo 

pačiu laiku, kada vyko Hamil
tono teatro vaidinimas), First 
and Second Church salėje vyko 
Pabaltijo draugijos 23-jo sezono 

Brangiai Mamytei 

A. f A. Bronislavai Šjpakeviaenei mirus, 
jos dukteris GRAŽINĄ ŽUKAUSKIENE, REGINĄ 
GRUBLIAUSKIENE, DANUTE SVIRSKIENE, sūnų JU
LIŲ ir jų šeimas giliai užjaučiame ir drauge liūdime. 

JANINA KOLUPAUJENE 
BRONIUS IK EVELINA MASIOKAI 
JULIUS, ANTANINA, RIMAS IR ALDUTE BULOTAI 
EUGENIJA KOLUTADLATTE 

Mylimai motinai 

A . f A . 
ELZBIETAI RUŠKEENEI mirus, 

jos dukterei Dr. BIRUTEI BTSKLENEI, žentui inž. 
GEDIMINUI BISKUL ir anūkei GATTJUTEL gilią 
užuojautą reiškia ir kartu 

BRONĖ KOVA 

Perskaitę Draugi (tuokite kitiems pasiskaityt. 

A. A 

ONA T O N K U N I E N E I 
Gyveno Wsterbury, Connecticut. 

Staigiai mirė spalio 11d., 1981 m., sulaukusi 71 metų amžiaus. 
Amerikoje išgyveno nuo 1949 metų. 
Skausme ir giliame liūdesyje liko vyras Mykolas, duktė Ritone 

Rudaitienė, žentas Teodoras ir anūke Indre, gyvenanti Oak Lawn, 
Illinois, sūnus Algis, marti Nijolė, anūkes Audra, Rima ir Lina, gyv. 
Upland, Californijoj. 

Velioni buvo veikli Waterburio lietuviškame bei kultūriniame 
gyvenime. 

Šermenys ir šv. Mišios už veliones sielą bus laikomos Water-
bury, Connecticut. 

Laidotuves įvyks Chicagoje, šeštadienį, spalio 17 dieną 9:30 
vai. ryto Svč. Mergelės Marijos Gimimo par. bažnyčioj, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyra*, duktė, žentas, sūnus, marti Ir anūkes. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

DYEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
A L D O N A B A N D Ž A 

K O B K A I T Y T Ė 

Spalio 14 dieną sueina 2 metai, kai 
Visagalis Dievas pasišaukė pas save mū
sų mylimą žmoną, mamą ir močiutę. 

Nors laikas eina, bet skausmas ir il
gesys neišdils. Kol gyvi busime, mes ta
vęs nepamiršime. 

VYRAS, VISA ŠEIMA IR GIMINĖS IR DRAUGAI 

Brangiai motinai, uošviai ir močiutei 

A. f A. ONAI TONKUNIENEI 
mirus, mielus draugus RTTONĘ, TEODORA ir INDRA 
bei kitus GIMINES giliai užjaučiame ir drauge liūdime. 

ROMAS IR RAMUTĖ BARTUSKAI 
IR 

RIMANTAS IR RITA PENCYLAI 

A. f A. 
BRONISLAVAI SPAKEVIČIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą Gražin-
nai ir Vytautui Žukauskams. 

H ANĖ IR KOSTAS ŽOLYNAI 

šiems 
CHICAGOS LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ SAMBŪRIS 

RŪTAI GIERSTTKAITEI, netekus savo 
mielos sesutes I N O S , 

Sargent 8C Lundy bendradarbiai reiškia 
gilią užuojautą: 

P. ANDRĖJAUSKAS 
L- BARMUS 
V. CHAINAS 
V. DOMANSKIS 
V. GRYBAUSKAS 
J. GUDAS 
K. JANKAUSKAS 
J. JUOZŪNAS 
P. KARĖNAS 
J. LAMPSAITIS 
K. LEIPUS 
M.LUKAS 

A. MARKELIENĖ 
J. NOREIKA 
P. NAUJOKAS 
L- PETRAVIČIENE 
V. SNARSKIS 
B. SRIUBAS 
D. STUKAS 
V. SEMIOTAS 
A. SEREIKA 
V. SEREIKAITĖ 
V. UŽU BAUS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicjgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

T e l . 476-2345 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE Tel YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 VV 6<Hh STREET 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills. III 

Tel. REpublic 7-1213 
Tel "74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE Tel LAfayette 3-3572 

POVILAS J. 
3354 SO HALSTED STREET 

RIDIKAS 
Te! YArds 7-1011 

VASAITIS - BUTKUS 
1 M» SO 50th' AVE . CICERO. ILL Tel Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral Home 

1720 S HALSTED STREET Tei 226-1344 



• 

I 

-

DRAUGAS, trečiadienis, 1961 m. spalio mėn. 14 d. 

X Gihnda Matonftenė ateivei 
ir išstatys keramikos darbus 
parodoj, kurią rengia LSS Sese
rijos vadi ja Jaunimo centro ma
žojoje salėje spalio 16-18 dieno
mis. Paroda atidaroma spalio 
16 d., 7:30 vaL vak. 

X Amerikos lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos Cfai-
cagos skyriaus ir pagelbinio 
Moterų vieneto susirinkimas 
vyks spalio 16 d. 8 vaL vak. Tau
tinių namų salėje. Susirinki
mo dienotvarkėje įdomi paskai
ta socialiniais Iriausi mais. Ją 
skaitys dr. Regina Kulienė. Pra
šome narius ir svečius aktyviai 
dalyvauti. 

x Chkagos Jaunimo centre 
spalio 7 d. susirinko IV Mokslo 
ir kūrybos simpoaumo Organi
zacinio komiteto nariai. Buvo 
girdėti pranešimų ir komiteto 
pirm. Juozo Rimkevičiaus, ižd. 
Antano šantaro, renginių komi
teto narių Irenos Kerelienės ir 
Valės Hepienės ir kitų. Techni
nis darbas eina pirmyn ruošian
tis simpoziumo pradžiai lapkri
čio 25 d. 

X Marauette Parko Mtuanfcti-
nės mokyklos Tėvų komitetas 
praneša, kad ansamblio pamo
kos prasideda ketvirtadienį, spa
lio 15 d., parapijos salėje tokia 
tvarka: nuo 5 iki 6 vai vaka
ro renkasi darželio, pirmo, antro 
ir trečio skyrių mokiniai; nuo 
6 vai iki 7 vaL vakaro — ketvir
to, penkto, šešto, septinto ir 
aštunto skyrių mokiniai. Prašo
ma nevėluoti. Komitetas laukia 
visų. 

X Ramunės ir Šarūno Vaba
lių dukrelė spalio 11 d. buvo pa
krikštyta Aleksos Marijos Joa
nos vardais Nekalto Prasidėji
mo parap. bažnyčioje, Umhurst, 
HL Krikštijo kun. Antanas Mar. 
kus iš Marąuette Parko. Krikš
to tėvai buvo Loreta Ulbaitė, 
anglų kalbos mokytoja Toronte, 
ir J. Krukonis, Madison, Wis., 
darąs daktaratą iš istorijos. Sve
čių tarpe buvo laimingų tėvelių 
Ramunės ir Šarūno tėvai iš To
ronto — Regina ir Antanas Ul
bai ir brolis Rimas Ulba, Gai
lutė ir Henrikas Valiuliai iš 
Cbicagos ir sesuo Rima Valiuly
tė. Taip pat džiaugėsi, kad iš 
Toronto buvo atvykęs ir krikš
tijamosios prosenelis Jonas 
Prisčepionka, 

X Sfgntė MMcotsitytė - Pe-
ters vaidina pagrindinę rolę — 
ZiyHę A. Škėmos dramoje "Ži
vilėje", statomoje Jaunimo cen
tre spalio 25 d. 

X Solistės Danas Stankflity-
tės koncertas bus lapkričio 15 
d. Ruošia Lietuviškos Skauty-
bės fondas. (pr.). 

X Akademinio Skautų Sąjū
džio metinės šventės balius 
įvyks spalio 17 d. Šaulių na
muose. Rezervacijom skambin
kite Ramunei Lukienei, telef. 
422-42S8. (pr.). 

x Sakių apskr. klubas š. m. 
spalio 17 d. 7 vaL vakaro Vyčių 
salėje, ruošia tradicinę vaka
rienę su muzika, šokiais ir lai
mės suliniu. Kviečiame pabuvoti 
su šakiečiais. Informacijai gali
ma skambinti telef. 927-9672. 

(pr.). 
x Dėmesio! Margučio radijo 

50 metų sukaktuvių puotos vie
tų rezervacija baigiama spalio 
16 d. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys prašomi laiku atsiliep
ti. Sukaktuvių puota rengiama 
spalio 24 d. Jaunimo centre. 
Vietos rezervuojamos Marguty
je arba kreipiantis . rengimo 
j e arba kreipiantis j rengmio 
telef. 778-0358. (sk.) 

X Iš Chicagos i Torontą ir 
atgal 139.66 doL Visais kelio
nių reikalais prašome kreiptis 
į Algis Grigas, Four-Way Tra-
vel Service. 3455 W. 63rd St, 
Chicago. m. 60629. Tel. f3L2) 
471-2500 (pr.). 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nno 10 v. r. fld 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 
St, Chicago, m. Tel. 776-3189. 
Parduodami :r taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stena-
land A Associates, 950 Lake 
St, Oak Park, Iū. Atdara tik 
plrmad, ketvirtad. Ir ieštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

X Mokyt. Juozas Plačas, Švie
timo tarybos pirmininkas, kal
bės apie mokytoją, kaip vieną 
svarbiausių Betuvybes ugdyto-1 SIAUBINAMA PAGALBA 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

CHICAGOS DOVANA 
SADATO NAŠLEI 

Cbicagos miestas Egipto pre
zidento Sadato našlei yra dova
nojęs jos portretą, kuri padarė 
fotografas V. Skrebnevski jai 
lankantis Chicagoje. 

BOMBA SUNKVEŽIMY 
Sprogdama sunkvežimy bam

ba mirtinai sužeidė John Klimes, 
32 m. Policija spėja, kad bomba 
buvo padėta prieš velionio mer
giną, kuri važinėdavo tuo sunk
vežimiu ir kuri yra svarbiausia 
Iždininkė, nurodžiusi, kad Deb-
ros Emmorst iš Brookfieldo žu
dikas yra Rene J. Ray, 26 m., 
kuri buvo areštuota. 

SEARS PRAPLEČIA VEIKLA 
Sears krautuvių tinklas pra

plės savo veiklą, kad čia bus 
galima padėti taupomus pnigus 
"money anarket" būdu. Sears 
tarpininkaus ne jodomos nuosa
vybės pirkimui, šėrų įgijimui ir 
pardavimui, paskolų gavimui ir 
kitiems reikalams finansų sri
tyje. 

X Dengiame ir taisome vigų 
rftMų stogas. Už savo darbą 
garantuojame Ir esame apdraus
ti Skambinkite Arvydui Klebi 
teL 434-0656 arba 787-1717. 

(sk.). 
x Važiuojam | Sunny RUb, 

Florida, 
SPALIO 10 DIENA 
SPALIO 80 DIENA 

Suinteresuoti kreipkitės j Marių 
Deją tsL 787-1717. (ak.) 

jų išeivijoje, spalio 18 d 2:30 
vai. l i e t Tautiniuose namuose. 
Akademiją rengia LMF Chica-
gos klubas ir Lietuvių Mokyto
jų sąjunga. Kviečiama dalyvau
ti ir lietuvių visuomenė. 

X Giedrės Kntpienės origina
lūs gintaro ir sidabro papuoša
lai, kurie yra sukurti lietuviš
kais motyvais, bus išstatyti 
tautodailės parodoje spalio 16-18 
d. Jaunimo centro mažojoje sa
lėje. Parodą rengia LSS Seseri
jos vadija ir kviečia penktadie
ni, spalio 16 d, 7:30 vai vak. 
atsilankyti atidaryme, taip pat 
aplankyti tautodailės parodą ir 
kitomis dienomis. 

x Patai Beach, LR apylinkės 
vaidyba, Palm Beach, (ETa., per 
P. Mikšį atsiuntė 90 dol. auką 
už gerą "Draugo" informaciją. 
Valdybai ir visiems apylinkės 
nariams tariame ačiū. 

X Petrė Kasparavičiūtė, Sk 
Petersburg, 51a., buvo atvykusi 
į Chicagą ir ta proga aplankė 
"Draugą", pratęsė jo prenume
ratą ir įteikė 16 dol. auką lietu
viškos spaudos stiprinimui La
bai ačiū. 

x Sena Marsas, Westmin-
ster, Cal., kartu su prenumera
tos mokesčiu, atsiuntė ir 20 doL 
auką. E. Mūrelį skelbiame gar
bės prenurneratore, o už lietu
viškos spaudos vertinimą labai 
dėkojame. 

x Dr. Sofija ir Juozas Kat
eriai, Clofton, N. J., pratęsdami 
"Draugo" prenumeratą pridėjo 
ir 60 dol. auką su laiškučiu: 
"Siunčiu prenumeratą naujiems 
metams. "Draugas" šiuose na
muose labai laukiamas. Ypatin
gai puikūs kun. dr. Prunskio ir 
Br. (Kviklio vedamieji. Duok 
Dieve Jums visiems geros svei
katos ir ilgo amžiaus". Rungtus 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už gražią auką ir linkė
jimus tariame ačiū. Ta proga 
malonu paminėti, kad Kungiai 
ir už 1981 m. yra atsiuntė to
kią pat auką. 

x Kun. Francis Kūra, Spring 
Valley, DL, John Snatas, Water-
bury, Conn., Feliksas Mandeikis, 
CenterviHe, Mass., Fredas Palio
kas, St Peteraburg, Fla., Pet
ras Tiesis, Madison Hts., Mich., 
pratęsė prenumeratas ir kiekvie
nas pridėjo po 10 dol aukų. La
bai ačiū. 

x J. A- Milas, Woodhaven, 
N. Y., atsiuntė 10 doL auką su 
prierašu: "...siunčiu prenume
ratą, nes jau baigiasi, o taip pat 
ir kebs dolerius paramai Pra
šome ir toliau mus lankyti". 
Ačiū už auką. 

x ijgrmm Baužys, Chicago, LTL, 
visuomenininkas. Leo Gnimulai-
tis, Corpus ChriBti, Tex., atsiun
tė pc8doL aukų. Ačiū. 

Daugiau kaip 290,000 IHinois 
senesnių gyventojų, kurie turi 
papMomą Blue Cross - Buie 
Sbieki apdraudą, dabar turės 
pradėti mokėti brangiau ir su
silauks mažiau pagalbos. Su
siaurinimas daromas taupymo 
sumetimais. 

MIRUS DISLBKIŲ 
Apie dešimt kartų bitės įgylė 

maisto krautuves kasininkę Mi-
chelle Honey, 19 m., gyvenančią 
641 W. 66 St, Chicagoje, ir ji 
nuo to šeštadienį, spalio 10 d, 
mirė Sv. Bernardo ligoninėje. 
Bičių įgėlimai joje sukėlė alergi
nę reakciją. 

IRAKO MOTERŲ 

Apylinkės tesamas leido FBIJ 
pradėti ieškojimą Kathryn De 
Less, 66 m, ir jos 7 metų duk
raitės Denice Gonzales, Jos din
go iš savo buto Cbicagos šiau
rėje po to, kai mergaitės moti
nai buvo atimta teisė auginti 
dukrą. 

BRANGS GARAŽAI 
Cbicagos miestas planuoja 

mokesti "* automobilių statymą 
miesto garažuose pakeiti 50— 
75%. Tas būsią padaryta 7-se 
miesto centro garažuose ir, gal 
būt, 12-je toliau nuo centro 
esančių. 

AUKOS POPEEČ1TI 
Cbicagos katalikų bažnyčiose 

suaukota paramos popiežiaus' 
darbams 652,000 dol. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

S p a l o l 4 d 
1066 m. Normandijos kuni

gaikštis Vijamas, Kastiongs mū
šyje nugalėjo karaliaus Haroldo 
vedamus anglosaksus ir užka
riavo Angliją. 

1806 m, Napoleonas užkaria
vo Prūsiją ir Saksoniją, 

1896 m. gimė aktorė LMlian 
Gish. . , . . , 

1933 m. Vokietija išstojo iš 
Tautų Sąjungos. 

1044 m. britai ir graikai iš
vadavo Atėnus iš vokiečių oku
pacijos. 

1068 m. "Apollo 7" erdvėlai
vis pirmą kartą perdavė iš anks
to neužrekorduotą tešsvitijos 
transliaciją, 

x sv. BSSĮBJĮBSJ Paminklų 
dubtuvė, priešais kapinių, Vili
mas Nelsonas savininkas, patar
nauja lietuviams viri 60 metų. 
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki 
5 v. v. Esame toje našioje vie
toje 81-ri metai, t y. trečioji 
karta tame patarnavime. Adr. 
3914 W. l l l th St, tel. 283-6885. 

(ak.) 

arc* a k ZVAI GZD UT£ 
i.* 4* įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chkaęps skyriaus 

J. Placa*. MedUagą siusti: S206 W. 6Sth Pteee, Gbieago, Du 60629 

PfeM Vha fcikroakaltt, Kr. Donelaičio Ht m-los VI įkyr. moldn*. 

SUSIPRATIMAS 

Jau tų komikų nebnoriu, 
Baisiai nusibodo — 
Vis tą patį, šunį, kate, 
Pešantis berodo. 
Naudingiausia pas tėvelį 
Vakarą pabūti, 
Su sesyte paskaityti 
Nuotykių knygute. 
Maloniausia man žinoti, 
Vilnius kaip atrodė, 
Prisiminti, atgaivinti 
Jo karalių žodį. 
Nuostabiausia paklausyti, 
Kaip tėvai gyveno, 
Kaip kovojo svetumoje 
Už gyvybe mano. 
Jau tų komikų nebnoriu, 
Mokytis man reikia — 
Jūs netikit atsilikę, 
Nieko nenuveikė. 

Vincas Jonikas 
MAMA 

Aš savo mamą labai myliu. 
Jos akys rudos, o plaukai juodi. 
Mano mama ir tėvelis dirba. Ji 
dirba nuo devintos valandos ry
to iki penktos valandos po pie
tų. Mano mama sunkiai dirba. 
Mane visur vežioja ir nuperka 
ko man reikia. Aš turiu labai 
gerą mamą. Tfldu, kad ir tavo 
tokia pat gera. 

Rtaa ftvBpaitė, 
Londono lit. m-los mokinė. 

Kanada, f "Tėvynės ateitis") 
LAISVAS SAVAITGALIS 
Turėjome laisvą savaitgali. 

man labiausiai patiko važinėti 
traukinki ir būti vaiduoklių pi
lyje. (Pirma aš bijojau, bet va
žiavau. Man buvo baisu, kai 
vaiduokliai judėjo. Buvo gra
žu ir piratų saloje. Buvo liūdna, 
kad greitai temo, reikėjo va
žiuoti namo. 

Dalytė VosymHė, 
Los Angeles lit. m-ios mokinė. 

"Satfutė". 
ATEITIES PLANAI 

Dabar lankau ghnnatiją. Ak
tyviai dalyvauju lietuviškoje 
veikloje: lankau lietuvišką mo
kyklą ir bažnyčią; šoku tauti
nius šokius, dainuoju chore, pri
klausau ateitininkų organizaci
jai ir t t B pato mažens mane 
tėvai augino, kad būčiau gera ir 
veikti lietuvaitė. * Lietuvos iš
laikymas priklausys nuo mūsų 
— vaikų. 

Baigus universitetą nenoriu 
prarasti lietuvybės. Planuoju 
mokytojauti lietuviškoje mo-
kukloje. Cia galėsiu kitus moky
ti lituanistinių dalykų ir pati gi
linti savo lietuvybe. Norėčiau 

vadovauti lietuviškose stovyklo
se, priklausyti studentų ir sen
draugių organizacijai, atstovau
ti savo miestui pasaulio kongre
se, priklausyti lietuvių Ben
druomenei ir svarbiausia — su
kurti lietuvišką šeimą. 

Nežinau ar man pasiseks at
likti visus šiuos uždavinius, nu
matytus plane, bet stengsiuos. 
Mėginsiu neužmiršti nei lietu
vių kalbos, nei pačios Lietuvos. 
Artimiausi planai: baigti lietu
višką mokyklą, vadovauti vasa
ros stovyklose, priklausyti atei
tininkų organizacijai, chorui, 
lankyti lietuviškus renginius, 
išlaikyti gyvą lietuvių kalbą. 

Lėlyte, 
Detroito "žiburio" aukšt. l i t 

m-los mokinė, "žiburio 
Spinduliai". 

MANO PAUKŠTIS 
Vieną dieną ant įmano močiu

tės namo palangės atskrido gel
tonas paukščiukas. Mano mo
čiutė bandė jį paimti, bet paukš
čiukas įžnybo jai į pirštą. Ma
no močiutė nežinojo ką su juo 
daryti, tai atnešė pas mus. 
Mes paėmėm dėžę ir padarėme 
skyle. Joje laikėme paukščiuką 
per naktį. Sekančią dieną ma
no brolis Tadas nupirko knygą 
apie paukščiukus. Mes perskai-
tėm knygą ir sužinojom, kad 
mūsų paukštis yra moteriškos 
giminės. Mes ją pavadinom Po
nia Rūta, Trečią dieną mano 
tėveliai nupirko narvelį. {Nu
pirko vonią, purškalo, kad 
plunksnos blizgėti} ir skanumy
nų! Ponia Rūta buvo labai lai
minga savo naujame namelyje. 
Kartais mes atidarome dureles, 
kad Ponia Rūta eitų pasivaikš
čioti. Ponia Rūta pasidarė mū
sų labai gera draugė. Kai mes 
valgom apelsiną, Ji prieina žie
vių palesti. Mums labai patin
ka Ponia Rūta 

RUDUO 
Vaikučiai eina į {mokyklą. 

Laukinės antys išskrenda. Me
džių lapai krinta. Voverės ren
ka giles. Vaikučiai leidžia ait
varus, ūkininkai nuima arbū
zus ir kukurūzus. 

Romas AMerdice 

ŽIEMA 
Laukiame Kūčių ir Kalėdų. 

Atneša Kalėdų senis daug dova
nų. Vaikučiai su rogėmis važi
nėja nuo kalnų. Čiuožia ant le
do ir stato sniego senius. Trum
pos dienos, anksčiau einame 
miegoti. 

Romas Alderdice, 
Hamiltono 'Vysk. M Valan

čiaus" Oit. mokyklos mokinys. 
Kanada "Mūsų kūryba". 

SMUIKAS 
Aš einu j smuiko pamokas 

kiekvieną pirmadieni. Kai atei
nu į klase, išsiimu savo smuiką, 
atsisėdu ir prasideda pamoka. 
Mokytojas išmokė mane laikyti 
smuiką ir smičių. Nuo smuiko 
laikymo skauda kaklą. Smuikas 
nėra lengvas instrumentas. Rei
kia galvoti, kaip laikyti smuiką 
ir smičių, ir net kojas. Vaikai 
pradeda mokytis nuo 3 metų. Aš 
dar tik pradėjau ir turėjau 5 pa
mokas. Mano brolis toje kla
sėje yra 9 metų, o aš vienuoli
kos. Tai pradedančių klasė. 
Mes namuose nemažai prakti
kuojamės. Visi kiekvieną dieną 
turime klausytis plokštelės. At
rodo, kad viską pradeda skau
dėti Kai išmoksiu pirmą dai
nele, bus didelė šventė, nes po 
to jau eina lengviau. Mano tė
tė labai mėgsta smuiku groti. 
Nors nuo mūsų namų iki pa
mokų yra labai toli, bet visa šei
ma galime būti kartu ir tai labai 
smagu. Man viskas (sunku. Ma
no mokytojas su manimi dirba, 
bet man vis tiek atrodo, kad 
smuiku groti yra labai smagu. 

KIAUŠINIS 

Brolis, įėjės į virtuvę, ant sta-
lo žalioje dėžutėje pamatė kiau
šinį. Prie stalo sėdėjo sesutė 
ir valgė pyragą, Tada brolis 
ją paklausė: 

— Iš kur tas kiaušinis? 
— Aš nežinau, — atsakė se

suo. 
— B vištos, — Į M a t l 

brolis. 
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Nepriklausomos Lietuvos pen
ki gimnazistai: Rimas, Jonas, 
Marius, Linas ir Leonas nutarė 
vasaros atostogų metu keliauti 
po Lietuvą skirtingomis susi
siekimo priemonėmis: automo
biliu, lėktuvu, laivu, traukiniu ir 
autobusu. Jie nutarė aplankyti 
penkis miestus: Klaipėdą, Šiau
lius, Panevėžį, Kauną ir Palan
gą. Pasinaudodami žemiau su
rašytais paaiškinimais ir nu
brėžta lentele, nustatykite, ku
ris, kur ir kuriomis susisiekimo 
priemonėmis jkeliavo. 

1) Leonas nevažiavo f Kauną. 
2) Jonas ir Linas nekeliavo 

žemės keliais ir vienas iš jų nu
važiavo į Klaipėdą. 

3) Leonas nevažiavo trauki
niu. Rimas arba Marius pasie
kė Panevėžį, bet nevažLava,au-
tomobiliu. 

4) linas neplaukė laivu į Pa
langą. 

5) Rimas nekeliavo autobusu. 
Visus duomenis pažymėkite 

kryžiukais lentelėje atatinka: 
moję vietoje. Sprendimas verti
namas (10 taškų). 

Montrealio lit m-los mokinys. 
Kanada. "liepsna". 

MANO SAPNAS 
Kartą sapnavau, kad esu Lie

tuvos prezidentas. Kareivius 
išsiunčiau kovoti prieš rusus. 
Man labai gerai sekėsi, Lietuvos 
kariuomenė sumušė rusus. Po 
to Lietuva nugalėjo visą Vokie
tiją, o vėliau — visą Europą. 
Lietuva praturtėjo. Ji buvo žy
miausia valstybė visame pasau
lyje. Jei koks priešas norėjo 
pulti Lietuvą, tuoj buvo sumuš
tas. Sapnavau, kad Lietuva 
tokia buvo per visus amžius. 
Vieną dieną ji tikrai tokia bus. 

Tljunelytė, 
Kr. (Donelaičio lit. m-los 

IV skyr. mokinė. 
MINĖJIMAS 

Praeitą šeštadieni buvo Tau
tos šventės minėjimas. Po mi
šių buvo daromos nuotraukos. 
Paskiau ėjome i salę. Pirmiau
sia kalbėjo ponas Plačas, paaiš
kino šventės reikšmę. Paskiau 
panelė Danguolė, LiB Gage Par
ko apylinkes pirmininkė. Ji pa
sakojo apie savo turtą, savo 
knygas, kurias atsivežė iš Vo
kietijos. Po to ponas Plačas 
pakvietė mano drauges: Vidą 
Darni Jonaitytę, Daivą Viktorai-
tę ir vieną berniuką, kad paskai
tytų eilėraščius. Kai jie pabai
gė skaityti, viena ponia (KuČė-
nienė) pranešė konkurso laimė
tojus. Jie visi gavo po trisde
šimt dolerių Vienas berniukas, 
Vėjas Liūlevičius, perskaitė sa
vo rašinėlį. Pasibaigus progra
mai, ponas Plačas pranešė, kad 
yra skanumynų, kuriuos paruo
šė Gage Parko apylinkės ponios, 
kvietė mus eiti ir vaišintis. 

Nida Gteveckattė, 
Dariaus - Girėno lit. m4os 

7 skyr. mokinė. 
• 

NEGERAS BERNIUKAS 
B darbo grįžo tėvas. Atsisė

do ir pradėjo skaityti laikraštį. 
Atėjo motina ir pradėjo kalbėti: 

— Jonukas šiandien buvo ne
geras. Grįžo vėtei iš mokyk
los. Neruošia pamokų. Aš no
riu, kad ir tu jam ką nors tuo
jau pasakytum. 

Tėvas pasuko laikraštį į šalį ir 

|3 
"Si 

•girnas 
Jonas 
Marius 
Linas-
Leoną? 
Huto makt ČTiL 
Lė.k.tuvu, 
L ai vu. 
Traukiniu-
frutobusu 

Ji * 

IsįME 

m 
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žemiau nupieštą raidę B 
(žiūrėkite brėžini) perkirpkite 
keturiais tiesiais piūviais į 7 da
lis. Iš tų dalių sustatykite 
kvadratinės formos figūrą. (10 
taškų). 

GALVOS0K1S DOL 9 
(Žiūrėkite brėžini). Parašy

kite kas kur gyvena. Spalvotais 
pieštukais nubrėžlrite unijas. (S 
taškai). 

Rūmu Į 

Bostono lit m-ios mokinys. 
(••Švilpukas"). 

Jonuk! — ir vėl 
skaitė laikrašti. 

GALVOSCKI8 NR. 10 
Dešimt avių peršoka per tvo

rą dešimties minučių laikotar
pyje. Kiek avių peršoks per 
tvorą laike vienos valandos?. 
(10 taškų). 

Kai gimusį kūdikį nuprausia 
šaltu vandeniu, tai būna atspa
rus ligoms (Marijampolė). 

M « 


