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„Aušra", Nr. 39(79) 

Vokiečių okupacija 
Tomas Žemai t is 

(Tęsinys) kiek atsileido, buvo rengia-
Kurstymas vienos tautybės m a s i Saukti lietuvių atstovų 

prieš kitą nesiribojo žydais ar konferenciją, iš kurios laukta 
lenkais. Prieš lietuvius buvo pritarimo, kad lietuviai „akty-
panaudoti . . . rusai . Buvo ^a* įsijungtų į karą". Per 
sudarytas rusų tautinis komi- ^ ą okupacijos laiką, nepai-
tetas. Rusams buvo pavestos aant lietuvių priešinimosi, per 
ir policinės pareigos, pavesta darbo įstaigą buvo surankio-
priežiūra konclagerių, kur te darbams į Vokietiją apie 
buvo laikomi daugiausiai 75000 žmonių (3, p. 155). 
lietuviai, pvz. Pravieniškėse. 
Nuo rusų šūvių žuvo eilė lietu
vių. Rusai policininkai, gavę 
ginklus, kai kur ėmė plėši
kauti. 

Da rbo pr ievolė 
Po 1943 m. pradžioje 

n e p a v y k u s i o r a g i n i m o 
suorganizuoti iš lietuvių SS 
legioną, t a r ė j a m s buvo 
nustatytos kvotos, kiek jie turi 
surinkti darbo jėgos. 1944 m. 
pradžioje paskelbta — 100,000 
(15 ha ūkyje turėjo likti viena r i J ° 8 s v i e d i n i a i s 
darbo jėga). Tarėjai nusiderė- sunaikinta keletas 
jo iki 10,000, įvykdė 8,000. 

Represijos už 
par t izanų ve iksmus 

Nuo 1942 m. vidurio pradė
jo veikti tarybiniai parti
zanai. Jie buvo apmokomi 
Maskvoje ir permetami per 
frontą sklandytuvais ir 
parašiutais. Tarybinių parti
zanų veikimas pagyvėjo nuo 
1943 m. vidurio. Už partizanų 
sabotažo veiksmus vokiečiai 
atsakė represijomis prieš vieti
nius gyventojus: šaudė, degi
no namus. 1943-44 m. artile-

buvo 
kaimų 

Rokiškio apsk. 1943 m. buvo 
sudeginti Miliūnų, Lazdėnų, 

Vokiečiai ėmė patys gaudy- Pęrmos Kernavės ka ina i Vil
ti darbo jėgą. Žmonės buvo ™JJ» ***** ( 4 ' £**£ ^^ 
gaudomi ir gabenami į Vokie- ^ u ? ° J"^* A < £ V i l a i " . 
tiją darbams. 

1943.X.9 Ž iežmar iuose 
vokiečių žandarai pareikala
vo (buvo sekmadienis, pamal-

44 km) 1944.VI.3 buvo 
apšaudytos vokiečių masinos 
ir 5 kariai užmušti. Visų 24 
ūkių to kaimo gyventojus 

dos), kad kunigai išvarytų vokiečiai suvarė į kluonus ar 
pirkias ir padegė. Vyrai išlau
žė duris, bet buvo sutikti 

žmones iš bažnyčios. Atsi
sakius, per 20 ginkluotų vokie
čių įsiveržė į bažnyčią ir 
tempė vyrus ir moteris į 
tikrinimo komisiją. Patikri
nus buvo išvežti. 

1943 m. vidury SS policijos 
vadas gen. Harm, pasitelkęs 
Vilniaus m. ir apyg. komi-

šūvia is . Moterys mėgino 
išmesti iš ugnies kūdinius, bet 
jie buvo sumetami atgal. Viso 
nužudyta 119 (58 vyrai ir 61 
moteris). Ekspedicijai vado
vavo Eišiškių komendantas 
Giessler. Pirčiupio kanki-

sarus Hignstą ir Wulffą, suda- niams 1960 m pastatytas 
rė 5000 SS dalinį ekspedi- Paminklas. Yra dvi versijos, 
cijoms, kurios nusiaubė rytų 
Lietuvą. Iš Švenčionių išvežė 
2000 žmonių. Paskui perėjo 
Svyrių aps., Pabradę, Riešę, 
Nemenčinę, Trakus, Lentvarį, 
Valkininkus, Varėną, Perloją, 
Žiežmarius ir kt. Ekspedicija 
apsupdavo vietovę, išstaty
davo ginkluotas sargybas, 
kad niekas iš miestelio nepa
bėgtų. Po to eidavo po namus, 
rinkdavo vyrus ir moteris, ir 
suvarę į vieną vietą, suso
dindavo į sunkvežimį ir išvež
davo. Dalis gyventojų, pajutę 
pavojų, prieš užpuolant vieto
vę pasišalindavo: kiti lįsdavo 
į slėptuves, iš anksto paruoš
tas. Perlojiečiai ekspedicinin-
kus pasitiko iš miško kulko
svaidžių ugnimi. 

kas išprovokavo žudynes: 1) 
vokiečių karius nužudė lenkų 
partizanai; 2) iš bolševikų 
partizanų veiklos aprašymo 
paaiškėja, kad šioje vietoje 
buvo ypač sustiprintas jų 
veikimas. Antroji versija 
patikimesnė. 

Skulptoriaus G. Jokūbonio 
paminklas gali kalbėti jame 
neįrašytais žodžiais: Pirčiu
pio motina yra simbolis 
tautos, kenčiančios dėl nekal
tai sunaikintų ir tebenaikina-
mų jos vaikų ir smerkiančios 
Rytų ir Vakarų barbarybę (3, 
p. 158). 

(Pabaiga) 

(Šiuo baigiame „Aušros" 
Nr. 39(79). Ryt pradėsime 

Rinkimų kampanijoj 
N e w Yorkas . — Preziden

tas Reaganas, aplankęs žydų 
kongregaciją Valley Stream, 
N.Y., pasakė, jog jis pasiuntė 
į Libaną kareivius bandyda
mas užkirsti kebą naujam 
holokaustui. Jis kritikavo 
demokratų partiją, kuri netu
rėjusi drąsos savo konven
cijoje pasmerkti antisemitiz
mą. Pasipuošęs mėlyna 
„jermulke", prezidentas paža
dėjo laikyti atskirtas valstybę 
ir Bažnyčią, tačiau kartu 
pareiškė, kad vyriausybė 
neturėtų tikintiesiems trukdy
ti praktikuoti savo tikėjimą. 

Balt iej i Rūmai vėliau 
paaiškino, jog JAV marinų 
pasiuntimas į Libaną turėjo 
išgelbėti nuo terorizmo abi 
puses: libaniečius ir izraelie
čius. 

Illinois senatoriaus Charles 

Filipinų katalikų primas, Manilos arkivyskupas 
kardinolas Jaime Sin lankosi Kinijoje. Jis yra 
kinų kilmės. Pekine jį pasitiko Kinijos katalikai, 

kuriems komunistinė valdžia neleidžia palaikyti 
ryšių su Roma. 

Ginčai naftos šalių 
suvažiavime 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

I 1943 m. pabaigą įtampa LKB Kronikos Nr. 63.) 

Vokiečių „žalieji" 
stiprina gretas 

Bona . — Vakarų Vokie
tijos savivaldybių rinkimai 

Baden-Wuerttenbergo provin
cijoje vėl parodė „žabųjų" 
parti jos stiprėjimą. Prieš 
penkerius metus įsisteigusi 
partija gavo 8-10 nuoš. balsų. 
Tuebingeno mieste „žalieji" 
gavo daugiau balsų už social
demokratus ir pravedė į tary
bą 20.9 nuoš. narių. Naujoji 
partija daugiausia balsų atė
mė iš laisvųjų demokratų ir 
socialdemokratų, nors kai kur 
sumažėjo ir krikščionių 
demokratų balsai. 

Rugsėjo 30 rinkimai West-
falijoje irgi parodė „žaliųjų" 
stiprėjimą. Partija ten laimė
jo 8.2 nuoš. visų balsų. Parti
ja gruodžio 7-9 d. turės metinį 
suvažiavimą. Hamburge. Čia 
bus svarstoma šios nevienin
gos partijos ateitis ir koali
cijos su kitomis politinėmis 
grupėmis klausimai Komen

tatoriai mano, kad laisvieji 
d e m o k r a t a i g r e i t bus 
eliminuoti iš parlamento ir jų 
vieta liks „žaliesiems". Daug 
„žaliųjų" regina sudaryti 
koaliciją su socialdemokra
tais. Tokia koalicija galėtų 
perimti Vak. Vokietijos valdy
mą. 

Komunistų Rinka 
tariasi Kuboje 

H a v a n a . — Kuboje suva
žiavo komunistinių valstybių 
ekonominio bendradarbiavi
mo tarybos nariai, Tarybai 
priklauso 10 valstybių. Pirmą 
kartą šios „Comekon" tary
bos nariai posėdžiauja ne 
Europoje. 

Atidaromoje sesijoje kalbą 
pasakė Kubos diktatorius 
Fidel ("astro, kuris įspėjo 
socialistinių valstybių vadus, 
kad Amerikos vyriausybė 
Riekia nušluoti socializmą nuo 
ŽpmėH paviršiaus. 

2eneva. — Šveicarijoje vėl 
suvažiavo naftą ekspor
tuojančių valstybių OPEC 
kartelio ministeriai svarstyti 
naftos pertekliaus pasauli
nėje rinkoje, naftos kainų ir 
jos gavybos kvotų. Grupei 
priklauso 13 valstybių. 
Specialus kainų ir gavybos 
derinimo komitetas, susi
dedąs iš: Indonezijos, Alžiro, 
Venecuelos ir Jung t in io 
Arabų Emirato, pasiūlė 
s u v a ž i a v i m u i s u m a ž i n t i 
produkciją, kad sumažėtų naf
tos pertekbu8 rinkoje ir būtų 
gal ima išlaikyti e samas 
kainas. 

Naftos šalių rūpesčiai kilo, 
kai karteUui nepriklausančios 
Britanija ir Norvegija sumaži
no savo naftos kainas. Prie jų 
tuoj prisidėjo kartelio narė 
Nigerija, o po to kainas suma
žino ir Kanada. Nigerija šia
me suvažiavime paskelbė, kad 
ji atsisako mažinti produkciją 
ir grįžti prie senų kainų. 

Saudi Arabijos naftos 
ministeris šeikas Yamani 
pareiškė suvažiavime, kad 
kainų karo būtų galima 
išvengti, jei naftos 13 valsty
bių produkcija būtų sumažin
ta iki 17.5 mil. statinių per 
dieną. Laukiama karštų 
ginčų, kai bus prieita prie 
klausimo, kuri valstybė kiek 
turi sumažinti savo produk
ciją ir eksportą. 

Nors naftos kainų kritimas 
vartotojams yra gera žinia, 
didžiosios Amerikos naftos 
bendrovės susirūpinusios dėl 
savo ilgalaikių sutarčių. Bijo
ma, kad OPEC valstybėms 
susitarus, teks mokėti senas 
sutartyse nustatytas kainas, 
o, naftos produktus parduo
dant, bus gaunamos naujos 
nukritusios kainos. Tas 
žymiai sumažintų bendrovių 
pelną. Naftos biznio specialis
tai pranašauja, kad iki atei
nančių metų rudens naftos 
kainos nukris iki 15 dol. už 
statinę. Dabar jos kaina yra 
29 dol. Kainų kritimas labai 
nepageidaujamas ir Ameri
kos bankininkams. Jie ir taip 
turi sunkumų atgauti skolas 
iš didžiųjų savo kbentų: 
Meksikos, Venecuelos, Indone
zijos, Nigerijos. Kainoms 
sumažėjus, tie skolų sunku
mai padidėtų. 

Prie naftos kainų kritimo 
šiek tiek prisidėjo ir Sovietų 
Sąjunga, paskelbusi liepos 27 
d savo na f tos k a i n ų 

sumažinimą 1.50 dol. už stati
nę. Sovietai parduoda Vaka
rų Europos pirkėjams 1.7 mil. 
statinių kasdieną. Apskritai, 
Europos rinka sumažėjo dėl 
atslūgimo Vakarį Europos 
ekonomikoje ir && vartotojų 
taupumo priemonių. Europa 
per penkeris metus sumažino 
naftos naudojimą 20 nuoš. 

OPEC valstybių monopolį 
gali išgelbėti viena a r kelios 
šaltesnės žiemos arba karo 
veiksmų išplėtimas Persų 
įlankoje. Kitaip, ekspertai 
mano, kad iki šių metų galo 
OPEC kartelis turės numušti 
savo naftos kainas iki 25 dol. 
už statinę. 

Kainų mažinimo būtų 
galima išvengti, tvirt ina 
OPEC atstovai, jei visos 
narės gamintų tik 16 mil 
statinių. Blogiausia, kad kai 
kurios šalys apgaudinėja ir 
gamina daugiau, negu buvo 
pažadėjusios. Tai išsaukia ir 
kitas nares, priverčia ir jas 
sukčiauti. 

Nikaragvos valdžia 
vaidina „rinkimus" 
Managva. — Nikaragvos 

sandinistų valdžia uoliai 
rengiasi rinkimams, kurie 
įvyks šį sekmadienį. Opozici
jos partijos, išsigandusios 
trukdymų, grasinimų ir 
revoliucinių gaujų puolimų, 
kampanijos neveda ir savo 
kandidatus atitraukė. Neabe
jojama, kad laimės sandinis
tų kandidatai. Pats vyriau
sias chuntos vadas Ortega 
važinėja po kaimus ir mies
tus, ragindamas balsuotojus 
remti dabartinę valdžią. Savo 
kalbose jis daugiausia puola 
JAV „imperializmą", kuris 
bandąs sunaikinti revobu-
cijos laimėjimus Nikaragvoje. 

Britų unijos 
vadai Libijoje 

Londonas. — Britanijos 
darbininkų profesinių sąjun
gų vadai kritikuoja streikuo
jančių angbakasių vadus, kad 
jie ieško paramos Libijoje. 
Angliakasių vaH?" ScargilI, 
pagarsėjęs „mar^.-atas', pri
sipažino, kad j iš priei tris 
savaites Paryžių:* buvo guti-
tikęs Libijos atstovus, tarėsi 
su jais apie padėtį Britani
joje. Unijos s t o v a s buvo 

— Liudas Dambrauskas , 
nepaisant jo širdies ligos ir 
džiovos, bolševikų teismo Vil
niuje nuteistas trejiems su 
puse metų kalėjimo ir dve
jiems metams ištrėmimo kraš
to viduje. Jau anksčiau jis 
buvo teistas ir ištremtas. 

| dabar nuolat persekiojamas ir 
nuteistas. 

— Afganistano valdžia 
paleido, parodydama „gerą 
valią", prancūzą žurnalistą. 
kuris buvo nuteistas kalėti 18 
mėn. už nelegalų sienos perėji
mą. J is jau grįžo į Paryžių. 

— Prancūzijos prezidentas 
Mitterrandas lankėsi Londo
ne, pasakė kalbą parlamente. 
Pirmą kartą BBC televizijai 
buvo leista filmuoti Bucking-
hamo rūmuose buvusią puotą. 
Sio vizito proga buvo paminė
ta 80 metų sukaktis nuo Britą-
nijos-Prancūzijo8 „Entente 
Cordiale" pasirašymo. 

— Pakistanas paskelbė, kad 
du Afganistano lėktuvai vėl 
bombardavo taikinius Pakis
tano pusėje. Žuvo 4 žmonės, 5 
sužeisti. Afganistanui įteik
tas griežtas protestas. 

— Italijos teisingumo orga
nai nebekels bylos bulgarų-
turkų teroristams už sąmoks
lą nužudyti Italijoje lenkų 
„Solidarumo" pirmininką 
Lech Walesą, kai jis Italijoje 
lankėsi 1981 m. sausio mėn. 

— Pietų Korėja priėmė Šiau
rės Korėjos siūlymą atgai
vinti pasitarimus dėl karo 
atskirtų šeimų sujungimo. 
Paskutinį kartą derybos vyko 
1973 m. 

— Izraelio okupuotose ara
bų žemėse Betbejaus universi
teto studentai akmenimis 
puolė pravažiuojančius auto-
mobibu8 ir kareivius. Vienas 
studentas peršautas. 

— General Motors auto-
mobibų bendrovė susitarė su 
Kanados įmonių darbinin
kais dėl naujos sutarties ir 
darbininkai baigė 12 dienų 
streiką. 

nuvykęs į Libiją ir pasimatė 
su Khaddafiu. Sakoma, kad 
britų angliakasių vadai prašė 
Libijos finansinės paramos, 
tačiau ScargilI tai paneigė. 
Libija paskelbė, kad ji rems 
angliakasius, kol jie „bus 
išvaduoti". 

Britų spauda kritikuoja 
steikuojančios unijos vadus, 
kad jie ieško paramos iš 
diktatoriaus ir teroristo Khad-
dafio. 

Šaliapino palaikai 
perkelti į Maskvą 

Maskva . — Spabo 29 d. 
M a s k v o s N o v o d e v i c h y 
kapinėse buvo palaidoti 
garsiojo dainininko, operų 
boso Feodoro Šabapino palai
kai. J i s buvo gimęs 1873 m., 
pagarsėjo dar prieš bolševikų 
revobuciją ir po jos išvažiavo 
į Paryžių 1922 m., kur mirė 
1938 m. 

Šabapino balsas skambėjo 
aštuonis sezonus New Yorko 
Metropolitan Operoje, kitose 
pasaulio operose. Jis yra 
dainavęs ir Kauno Operoje, 
nes buvo senas Kipro Petraus
ko bičiulis. 

Maskvos laidotuvėse daly
vavo Šaliapino sūnus Feodo-
ras iš Romos, duktė Tatjana 
iš Paryžiaus. Dalyvavo sovie
tų muzikų profesinės sąjun
gos vadovai, Prancūzijos 
ambasadorius, šimtai muzi
kos meno mėgėjų. Kalbą prie 
kapo pasakė dabar t in is 
garsiausias rusų Bolšoy teatro 
bosas Evgeny Nesterenko. 
Šabapino palaikai paguldyti 
prie Scriabino, Prokofjevo ir 
Šostakovičiaus. 

V. Vokietijai leista 
gaminti ginklus 

Roma. — Po II Pasaulinio 
karo septyniom Europos 
vals tybėm buvo pavesta 
prižiūrėti , kad Vokietija 
niekad nesiginkluotų ir 
nesudarytų naujo pavojaus 
pasaulio taikai. Šeštadienį 
septynios valstybės, dabar 
NATO narės, paskelbė, jog 
atšaukiamos visos kontroles 
Vakarų Vokietijai gaminti ir 
sandėliuoti visus konven
cinius ginklus. 

Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Genscber 
pareiškė konferencijoje, kad 
šis nutarimas nepakeis Vokie
tijos ginklavimosi politikos. 
Vakarų Vokietija niekad 
n e g a m i n s b r a n d u o l i n i ų 
ginklų. Jos ginklai bus skiria
mi tik gynybos reikalams. 
Ministeris pažadėjo paskelbti 
Vakarų Vokietijos vyriausy
bės ginklų politiką Bonos 
parlamente lapkričio 8 d. 

Percy kampanijoje pasirodė jo 
konkurento kongresmeno 
Paul Simon rašytas laiškas, 
kurį jis 1980 m. pasiuntė Ira
no dvasiniam vadui ajatolai 
Khomeiniui. Laiške Simonas 
vadina ajatolą „teisingu, 
šventu vyru", o konfliktą tarp 
JAV ir Irano vadina „nesusi
pratimu". KongTesmenas Si
mon sako, kad jis tą laišką 
rašė, bandydamas išvaduoti 
p a g r o b t u s amer ik ieč ius 
diplomatus. 

Visi garsieji Amerikos 
„polsteriai" skelbia pasku
tinius opinijos tyrimų duo
menis. Gallupo žiniomis, 
Reaganas veda Mondale 58-38 
taškais . Harris rado, jog 
Reaganas laimės 56 nuoš. 
prieš Mondale — 42. NBC 
televizija nustatė: Reaganas 
— 60 nuoš., Mondale — 35. 
CBS ir New York Times 
(laikraštis, kuris pasisakė už 
Mondale) skelbia, jog Reaga
nas pralenkia Mondale 54-41; 
ABC ir Washington Pos t 
Reaganas — 54 nuoš., o Mon
dale — 42 nuoš. Los Angeles 
Times: Reaganas 57, Mon
dale — 38. Tik vienas laikraš
tis — Minneapobe Tribūne — 
rado, jog Mondale pralenkia 
Reaganą 5145 nuoš. 

Iš tų opinijos tyrimų spėja
ma, kad Mondale laimės 
rinkimus Minnesotoje, Massa-
chusetts ir District of Colum-
bia. Šie laimėjimai duotų 
Mondabui 26 elektorių balsus. 
Reaganas veda 45-se valsti

jose, kurios jam duotų 447 
elektoriu8. Labai lygus abiejų 
kandidatų šansai: Pennsyl-
vanijoje, New Yorke ir Hava
juose. Cia laimėjęs Mondale 
gautų dar 65 elektorių balsus. 

Abu demokratų kandidatai 
tvirtina, kad nereikia žiūrėti 
jokių opinijos tyrimų, o reikia 
eiti balsuoti už demokratus, 
tada jie laimės. Respubbkonų 
vadai bijo, kad tokie „garan
tuoto laimėjimo" garsinimai 
gali tiek sustiprinti respubb
konų pasitikėjimą, kad jie 
neis balsuoti, manydami, kad 
Reaganas ir be jų laimės. 
Tada rinkimų rezultatai gab 
pasikeisti. 

Rinkimų kampanijai einant 
į galą, kandidatus į preziden
to vietą „indorsuoja" svarbie
ji Amerikos laikraščiai. 
Sekmadienį už Mondale pasi
sakė „New York Times". 
Spabo 29 už Mondale balsuo
ti ragino „The Washington 
Post". Už Mondale pasisakė: 
,,Philadelphia Inąuireer", 
„Detroit Free Press", „Mil-
waukee Journal". Abu didieji 
Chicagos dienraščiai palaiko 
Ronald Reaganą. 

„Miami Herald" redak
torius bandė pasisakyti už 
Mondale, tačiau leidėjai nuta
rė remti Reaganą. Redakto
rius Jim Hampton nutarė 
pasitraukti iš pareigų, tačiau 
leidėjas Richard Capen jo 
atsistatydinimo nepriėmė ir 
įtikino redaktorių išreikšti 
savo opiniją atskirai specia
liame pareiškime. 

— Gvatemaloje teroristai 
nušovė amerikietį Taikos 
korpuso narį. 

— Sudano valdžia išaiškino 
sąmokslą nuversti vyriausy
bę. Suimta nemažai karinin
kų, kuriuo? rėtn<- I. I 
valdžia. Sąmokslininkai laukė 
paramos ir iš Etiopijos. 

— F i l i p i n u o s e audro je 
nuskendo laivas — keltuvas. 
Žuvo 100 žmonių. 

KALENDORIUS 
Spalio 31 d.: Volfgangas, 

Lucilė, Mą8tvilas, Tanvilė. 
Lapkričio 1 d.: Visų Šventų

jų šv., Licinijus, Kirenija, Gy-
dautas. Vaiva. 

ORAS 
Saulė teka 6:20, leidžiasi 

4:49. 
Nepastovus debesuotumas, 

temperatūra dieną 65 L, naktį 
40 1. 
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KĄ VEIKĖM 
SPALIO MĖNESI 

LSS „Nerijos" jūrų skaučių 
tuntas 1984 - 85 veiklos metus 
pradėjo rugsėjo 29 d. iškil
minga sueiga, kurioje taip pat 
įvyko ir vadovybės pasikei
timas bei vienetų pergrupa
vimas. 

• i 

Šiais skautiškos veiklos 
metais bus sueigaujama šeš
tadieniais po pamokų litu
anistinėse mokyklose. „Ven
t ė s " , „ J u o d k r a n t ė s " ir 
„Minijos" laivų sueigos vyks
ta Chicagoje Jaunimo centre, 
o „Nidos" laivo sesės suei-
gauja Lemonte, Maironio litu
anist inės mokyklos pa
talpose. Jaunimo centre 
veikiantiems laivams va
dovauja laivų vadės — g.v.v. 
Violeta Paulienė, vair. Gra
žina Daunoravičiūtė ir jūrų 
skautė Jūratė Jankauskaitė. 
Lemonto vienetui vadovauja 
g. vair. Jūratė Maurukienė. 
Vadovėms talkina įvairių sri
čių instruktorės.-iai, pasi-

., kviestos mamytės talkininkės 
ir budria akimi vienetų veiklą 
„sekanti" — koordinuojanti 
tuntininkė v.s. Irena Regienė. 

Spalio mėnesį pradėjome 
bendra susipažinimo sueiga. 
Antrąjį šeštadienį jau pra
dėjome darbą atskiruose vie
netuose, pradėdamos ruoštis 
patyrimų laipsniams. Trečią 
šeštadienį iškylavome. Diena 
buvo šalta, lietinga, pūtė ne
draugiškas vėjas, bet sesių 
entuziazmas iškylai buvo toks 
nuoširdus, kad vadovės netu
rėjo „ n a r s u m o " i šky lą 
atšaukti. 

Chicagietės sesės, pasi
puošusios naujom tunto tre
ningo palaidinėm — „sweat-
shirts", sulipo į sesės Vijos 
Paulienės autobusiuką ir 
greitkeliais pasileido Lemon-
tan, sesės Jūratės ir brolio j . 
ps. Algio Maurukų sodybon. 
Atvykusias sutiko malonūs 
šeimininkai, visos „Nidos" 
laivo sesės ir uodegą viz
gindamas šeimininkų šunelis. 
Sesės, kai kurios nuo stovyk
los nesimačiusios, nuoširdžiai 
sveikinosi, o tuntininkė susi
jaudinusi džiaugėsi mergaičių 
džiaugsmu ir jai įteikta gėlių 
puokšte. Netrukus ir lemon-
tiškės sesės pasipuošė nau
jais treningais. Po pamokų 
mokykloje ir po, kad ir neil
gai trukusios, kelionės, visos 
buvo gerokai išalkusios, todėl 
ilgai nelaukdamos apspito ant 
žaizdro dešreles čirškinantį 

j.ps. Algį Mauruką ir jam tal

k i n a n č i a s m a m a s Laimą 
Braune ir Dalią Pauliuko-
nienę. Pavalgiusios rinkosi 
prie smagiai liepsnojančio 
laužo, kurį, viešnių belauk
dami, sukrovė jūrų skautai 
Darius ir Rimas Maurukai. 
Muz. Rasai Šoliūnaitei akor
deonu užgrojus, mielai dai
navo ir sesės ir ten buvę tė
veliai bei mamytės. Daina 
sekė dainą. Numatytų skau
tiškų pratybų dėl oro sąlygų 
nebuvo galima pravesti, už tai 
sesė Vija Paulienė visas išju
dino smagiais žaidimais. Porą 
valandų praleidusios malo
nioje ir svetingoje aplinkoje, 
susirinkome prie laužo, kur 
tuntininkė specialybių kursą 
išėjusioms ir egzaminus išlai
kiusioms sesėms įteikė ati
t inkamus ženklelius. Atsisvei
kindamos visos galvojome, 
kad būtų smagu čia ir vėl ka
da atvykti draugiškesniam 
orui esant. Atsisveikinusios 
vienos vyko su tėveliais 
namo, kitos vėl lipo į sesės 
Vijos autobusiuką ir Jaunimo 
centrą pasiekė jau temstant. 

Ketvirtas spalio mėn! šešta
dienis irgi smagiai praėjo. 
Lemonto ūdrytės, kartu su 
p a u k š t y t ė m i s , bebra i s ir 
vilkiukais iškylavo į moliū
gus auginantį ūkį. Čia savo 
smagiu dainavimu stebin-
damos ten buvusius amerikie
čius, pasivažinėjo šiaudų pri
k r a u t u o s e v e ž i m u o s e , 
susipažino su ūkio gyvu
lėliais, bandė užmegzti drau
gystę su didžiuliu kalakutu. Iš 
šios iškylos visos grįžo neši
nos gražia i nunokus ia i s 
moliūgais. Tai buvo graži 
gamtos pažinimo iškyla — 
susipažinta su gyvuliukais ir 
sužinota, kad moliūgai auga 
laukuose, o ne kur įmonėj 
gaminami. 

Chicagoje sueigaujančios 
irgi turėjo smagias sueigas. 
„Minijos" laivo jūrų skautės, 
instruktuojant j.v.s. Antanui 
Levanui ir j .s . Daliai Bylaitie-
nei, mokėsi jūrinio ska u ta
vi mo programos reikalau
jamų „plonybių", o „Ventės" 
laivo ūdrytės ir „Juodkran
tės" laivo jūrų jaunės bend
roje sueigoje turėjo „Pabaisų 
dienos balių", kurį paruošė ir 
pravedė j . ps. Gražina Gra
žienė. Cia sesės iš saldai
niukų darė „vaiduoklius". 
Dekoravo iš spalvoto popie
riaus iškirptas juodas kates, 
oranžinius moliūgus, išblyš
kusias vėles. Darbeliai vi
soms labai patiko, nes ne tik 

Prie altoriaus, įteikiant Popiežiaus dokumentą, 
trys skautininkai — iš k.: vysk. Paulius Bal
takis, Apreiškimo parapijos Brooklyne klebonas 

kun. Jonas Pakalniškis ir į Sv. Silvestro ordino 
riterius pakeltasis v.s. Petras Jurgėia. 

Nuotr. L. Tamošaičio 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY ( U S P S - 1 6 1 0 0 0 ) 

Published daily except SundayB and Mondaye, Legal Holidays, 
Dec. 26th. and Jan. 2nd by the'Inthuanian Catholic Pre«8 Society. 
Second clas* postage paid at Chicago, IL. 

Postmaater: Send addresa changea to Draugas 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 

Subacription Rate* $53.00 - Chicago, Cook County, IUinom and 
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $53.00. Foreign countries $53.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
is jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta mokama i* anksto 

Chicago ir Cook County 
Kanadoje (USA. dol.) 
Užsienyje 
Kitur — Amerikoje . . . 
Savaitinis (Sestad. pried.) 

metams 
$53.00 
$53.00 
$53.00 
$53.00 

$30.00 

1/2 metų 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 

$19.00 

3 mėn. 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30—4:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anks
to susitarus Redakcija už skel
bimų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą. 

PAGERBTAS LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS 
PIRMŪNAS 

Rugsėjo 23 d. Apreiškimo Pi autorius, redaktorius, labai 
parapijoje Brooklyne, NY, iš- veikliai pasireiškęs visuo-
kilmingai buvo pagerbtas meninėje veikloje, užnuopel-
Lietuviškos Skautijos pirmu 
nas v.s. Petras Jurgėia. 

Petras Jurgėia, karininkas, 
savanoris kūrėjas, įvairių 
laikraščių ir žurnalų bendra
darbis, įvairaus turinio kny-
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„AUŠROS VARTŲ" 
TUNTO SUEIGA 

„Aušros Vartų" skaučių 
tunto iškilminga sueiga įvyks 
sekmadienį, lapkričio 4 d. Vi
sos sesės ( pilnose uniformo
se) Jaunimo centre renkasi 
9:15 vai. ryto. Dalyvavimas 
visoms tunto narėms pri 
valomas. Sueigą pradėsime 
9:30 vai. ryto šv. Mišiomis 
mažojoje Jaunimo centro sa
lėje. Po pamaldų bus iškil
minga sueiga. Tėveliai ir sve
č i a i kv ieč iami sueigoje 
dalyvauti. 

išmoko juos padaryti, bet dar 
galėjo juos neštis savo namus 
papuošti artėjančiai „Halo-
ween" dienai. Koks balius be 
gardumynų? Seses Gražienės 
iškepti šokoladiniai pyragai
čiai tirpte tirpo sesių burny
tėse. Netrūko ir skanių šoko
ladinių saldainių, apelsinų 
sulčių. Ypač įdomi buvo an
troji sueigos dalis, kurią sesės 
stebėjo su giliu dėmesiu, tai 
jauno „burtininko" oro skau
to Jono Gražio magikos sean
sas. „Magiką" susidomėju
sios stebėjo ir vyresnės 
vadovės. Už įdomią sueigą se
sės buvo dėkingos sesei Gra
žienei ir broliui Jonui Gra
žiui. 

Darbingas šis mėnuo buvo 
ir vadovėms planuojant ir ri
kiuojant metų veiklos planą, 
kad sueigos būtų sesėms 
džiaugsmingos, įdomios ir 
naudingos. Baigiantis pirma
jam šių veiklos metų mėne
siui tunto vadija spalio 28 d. 
posėdžiavo aptardama veiklos 
planą ir jo įgyvendinimą. 

nus tautai ir Bažnyčiai Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II buvo 
pakeltas į ŠY Silvestro ordino 
riterius. 

Pakėlimo aktą ir kitus do
kumentus v.s. P. Jurgėlai įtei
kė vysk. F. 'Baltakis pamaldų 

metu. Pamaldų dalyviai šį 
Petro Jurgėlos pagerbimą 
sutiko labai entuziastingai. 

Prieš porą metų, P. Jur
gėlai švenčiant amžiaus ju
biliejų, JAV prezidentas R. 
Reagan jam atsiuntė pras
mingą sveikinimą, įvertinant 
jo veiklos nuopelnus. 

A. S. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2434 West 71st Street 

Te l . HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt 12—5; antr. ir ketv. 
12—6:30; še$t. tik susitarus. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 

.' Ginekologinė Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Craftvford 
vledical Building). Te l . LL 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUN0 L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Va! pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 7-9 
antr.. ir penkt 10-4; sešt. 10-3 vai. 

Sentimentali akimirka „Nerijos" tunto sueigoje. „Minijos'* 
laivo vadė g.v.v. Vija Paul ienė atsisveikina su buv. timti-
ninkf į.ps.Rūta Kirkuviene. 

Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

LSS SKAUTININKIŲ,-KŲ 
SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI 

Ofs. 735-4477; R«. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B- GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

LSS ska;itininkės,-ai savo 
suvažiavime, įvykusiame 1984 
m. spalio mėn. 6 - 7 d.d. Cle-
velande. siekia pristatyti 
skautininkę.-ą, kaip lietuviš
kos skautybes puoselėtoją ir 
skautiškoje ideologijoje vis
pusiškai subrendusią as-

3. Stiprinti tautinį auklė--

jimą, kreipiant daugiau dė
mesio į jauno skauto.-ės tau
tinės sąmonės žadinimą ir 
ugdymą. 

4. Paruošti skautimnkių 
skyriaus veiklos planą. 

g. Atgaivinti ir vesti skauti-

Ofs PO 7-6O00, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKIHS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

menybe ir pripažinti jai.-jam ninkių skyriaus kartoteką. 

Sueigą b a i g i a n t 

ižtarnautą vietą ir reikšmę 
savo organizacijoje. 

Tuo pačiu siekia atviromis 
akimis (ir be iliuzijų) pažvelg
ti j save ir stengtis suvokti, ko 
jiems stinga. Panagrinėję 
esminius skautavimo ir skau-
tininkavimo klausimus ir pa
lietę išeivijoje nuolat augan
čius veiklos rūpesč ius , 
kritiškai žvelgdami į šių dienų 
veiklą, ieško naujų kelių ir 
konkrečiai pateikia 2 - 3 metų 
veiklos planą. 

1 Skelbti obalsį: skau-
tininkė.-as niekad neišeina į 
pensiją. 

2 Rvškinti ir puoselėti ideo
loginį skautybes požiūrį, 
siekiant pusiausvyros tarp 
praktinio ir ideologinio skau
tavimo. 

6. Parašyti ir išsiuntinėti 
laiškus — kvietimus visiems 
skautininkams, raginant su
grįžti į aktyvią veiklą. 

7. Priimti ir vykdyti 8. G. 
Plačo pasiūlytą „24 valandų 
sutartį". 

SKIAUTININKIŲ 
SUEIGA 

Chicagos skautininkių drau
govės sueiga įvyks pirma
dienį, lapkričio 5 d., 7:30 vai. 
vak. pas sesę A. Likande-
rienę, 6556 S. Talman, Chica
goje. Visos skautininkės kvie
čiamos. Narės prašomos šioje 
sueigoje susimokėti IiSS na
rio mokestį už 1984 - 85 veik
los metus. Nario mokestis yra 
8 dol. metams. 

6 1 3 2 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS 

IR KRAUJO LIGOS 
5540 S. Pulaski Road 

Tel. 585-2802 
Valandos pagal susitarimą: 
Pirm., antr., ketv. ir penkt. 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvi9 gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 « • • * 

Dr. Tumasonio ofisą pereme 

0R. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm. ir penkt. 2-7 
Antr. ir ketv. 9-12. Sėst. 10-1 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. „ 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 1^4;' 

6-9; antr 12-6; pentk. 10-12; 1-6.*""' 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, Iii. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, UI. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGrJ-A-

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
T e l . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligy specialistas 

Dieabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

Medicare apdrausti 
pacientai priimami 

2454 VV. 71 St. Chicago, Tel. 778-5099 
Vai pagal susitarimą. 

24 vai „ansvvering s." Tel. 242-3846 

re!, ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai. vak 
išskyrus trec\ Seit 12 iki 4 vai. popie 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p.p. 
§e$t. pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoja* 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 2-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Tas laisvės nevertas, 
v 

KAS NEGINA JOS 
Blogiau negu carų laikais, pablogėjo, kai jam teko pa-

dabartiniai Maskvos tironai, kelti sunki 56 dienas užtru-
laikosi žiauria policine prie-

MARŠALO OGARKOVO NUŠALINIMAS -
ĮSPĖJIMAS VAKARAMS 

Europos spauda komentuoja įvykusius pasikeitimus 

varta ir teroru. Mūsų pogrin
džio spauda praneša, kad bus 
t e i s i amas Liudas Damb
rauskas, kuris jau nuo 1945 
metų iškalėjo dešimtmetį. 
Enkavedistai jo bute Vilniuje 
darė šešias valandas užtruku
sią kratą. Nerado inkriminuo
jančios medžiagos, bet rado 
parašytus atsiminimus apie jo 
kalėjimo pergyvenimus. Per 
tardymus dabar jis gavo šir
dies ataką. Jam net gydantis 
ligoninėje, tardymai buvo 
tęsiami. Gydytojai surado, 
kad jis turi tuberkuliozę. Ne
žiūrint visų tų jo kalėjimo ir 
ligos kančių, jam vėl gresia 
naujas teismas. Tas tėra 
galima tik žiaurioje komu
nistų santvarkoje. 

Po visą pasaulį nuskam
bėjo žinia, kad Lenkijoje pa
slaptingomis aplinkybėmis 
"pagrobtas, gal nužudytas dar
bininkijos sąjūdžio Solidaru
mo gynėjas, darbo žmogaus 
teisių užtarėjas kun. Jerzy 
Popieluszko. Kartu ateina 
žinios, kad tose apylinkėse 
buvo įvykdyti žiaurumai ir 
prieš kai kuriuos kitus darbi
ninkijos vadovaujančius 
asmenis. Nesunku nujausti, 
kas tą visa daro. Komunistai 
vis gyrėsi esą darbininkijos 
reikalų gynėjai, o kai tik dar
bininkija panoro gauti lais
vesnį žodį, tai jų vadai ir juos 
užtariantieji kunigai yra per
sekiojami, grobiami, ką tik ko-

• munistų tironija gali daryti. 
Ir tas vyksta visuose kraš

tuose, kur tik komunistai įsi
gali. Iš Estijos pabėgęs jų 
buvęs teisingumo viceminis-
teris Valdo Randpere Chi-
cagoje susirinkusiam būreliui 

a lietuvių, latvių, estų papa
sakojo, kad dauguma kelian-
čiųjų balsą dėl žmogaus tei
sių ir laisvių Estijoje jau yra 
įkalinti. Jų laisvės šauksmą 
uždusina kalėjimų sienos. 

• 

Ukrainiečių savaitraštis 
„Ukrainian Weekly" 42 nu
meryje paskelbė, kad Le
ningrade numarintas jų ryž
tingas disidentas Valerij 
Marčenko. Teturėjo tik 37 m. 
amžiaus. Jis jau 1973 metais, 
kai dar turėjo tik 26 m. 
amžiaus, buvo nuteistas 8 me
tams į vergų darbo lagerį. Il
gas valandas Permės la
g e r y j e t u r ė j o d i r b t i 
t e m a i t i n a m a s vandeninga 
koše ir papuvusia žuvimi. 
Marčenko bandė rinkti ir džio
vinti beržų spurgus ir gintis 
nuo bado ir vitaminų stokos, 
tačiau sargybiniai uždraudė, 
sakydami, kad tam neduotas 
leidimas. Lagerio klinikoje ne-
g a u d a m a s l i g o n i n ė s e 
reikiamo gydymo, jis su
menko ir 1981 m. buvo paleis
tas, bet 1983 m. buvo vėl areš
tuotas. Buvo taip nusilpęs, 
kad negalėjo pastovėti. Ne
žiūrint to, jis vėl buvo nuteis
tas dešimčiai metų kalėti ir 
pasiųstas į Permės vergų dar
bų lagerius. J is buvo žur
nalistas ir filologas. Jis rašė 
ir į pogrindžio spaudą. 

Kai antrą kartą jį nuteisė 
dešimčiai metų kalėti ir dar 
penkeriems metams į ištrė
mimą, jis pasakė: „Teisėjau, 
būsi kaltas dėl mano mir
ties". Vergų darbo lageryje jo 
sveikata pablogėjo. Kraujo 
spaudimas pakilo iki 240 -
160, ypač dėl to, kad jis, ne
žiūrint ligos, vis buvo verčia
mas dirbti. Jį perkėlė į Le
ningrado ligoninę, tačiau 
nesutiko jam duoti reikalingos 
inkstus pavaduojančios krau
jo valymo mašinos. Net jo mo
tina, patyrusi apie jo tragišką 
padėtį, pasiūlė jam duoti vie
ną savo inkstą, bet komunis
tai neleido tos operacijos pa
daryti. 

Nors Marčenko jau sirgo jo 
teismo metu, jo padėtis dar 

kusi apie 1,050 mylių kelionė 
iš Kievo į Permės vergų dar
bų lagerį. Ir čia tuojau, nepai
sydami jo ligos pristatė prie 
dcjrbo. 

Sustojome prie Marčenkos 
pavyzdžio, kad būtų ryškiau 
matyti, kaip Maskvos tironai 
nesiskaito su žmogaus gyvy
be, net ir tokio talentingo in
telektualo. O pagrindinis jam 
kaltinimas buvo — ukrainie-
tiškas nacionalizmas, kas iš 
tikrųjų yra tik nuoširdesnė 
savo tautos, savo krašto 
meilė. Panašių atsitikimų 
daug. Buvęs filologijos stu
dentas Zorian Popadniuk, 31 
m. išvežtas į Kazachstaną, 
areštuotas buvo vėl 1982 m., 
buvo 1983 m. nubaustas 
dešimčiai metų kalėjimo ir 
penker iems m e t a m s iš
trėmimo. Jo motina, matyt, to 
sielvarto paveikta, mirė. 
Ukrainiečių grupės, kuri rem
d a m a s i He l s ink io susi
tarimais, kėlė balsą dėl dides
nių žmogaus teisių, nariai 
Jurij Badzio ir Vasil Striltsiv, 
kalinami Baraševo lageryje, 
Mordovijoje. Jie paskelbė 
vienos dienos bado streiką, 
pagerbdami milijonus ukrai
niečių, kurie žuvo dėl komu
nistų sudaryto bado derlingo
je Ukrainoje. Tai neeiliniai 
ukrainiečių patriotai, kan
kinami komunistų kalėji
muose. Badzio yra 48 m. filo
logas, o Striltsiv — 55 metų 
amžiaus mokytojas. Neveltui 
išeivijos ukrainiečiai taip 
labai sujudo, kad, pagerbiant 
atminimą tų arti 7 milijonų 
ukrainiečių, kuriuos komu
nistai išžudė sudarydami 
badą jų derlingoje žemėje, 
būtų JAV kongrese priimta 
atitinkama rezoliucija, pa
smerkianti tą barbarišką 
Maskvos aktą. Atstovų rū
muose ta rezoliucija buvo pri
imta spalio 11 d Rezoliuciją 
priėmė ir Senatas ir ji buvo 
pasiųsta prezidentui, kaip 
skatinimas, kad paskirtų 
specialią dieną priminti 
Maskvos sudarytą badmetį, 
kurio metu buvo išmarinti mi
lijonai ukrainiečių. 

Man keliaujant per Vakarų 
Europą teko nemažai nu
stebti išgirdus trumpą žinutę 
apie Sovietų vyr. kariuo
menės štabo virš. marš. Niko-
laj Ogarkovo pašalinimą iš 
užimamos vietos. Kai tik apsi
stojau ilgesniam laikui 
Peniscula vietovėje — kurorte 
(apie 100 km į p 

BR. AUŠROTAS 

tinio 76 metų amžiaus marš. 
Dimitrij Ustinov, Krašto 
apsaugos ministerio vietą. 
Pagal komunistinę tvarką 
marš. N. Ogarkov dar galėtų 
užimti beveik lygią su turė
tąja pozicija ir būtent Varšu-

nuo vos pakto jėgų vyr. štabo v-ko 
Tarragona miesto Katalo- vietą. Tačiau dabartinis to 
nijoje), radau vokiečių, švei- štabo virš. marš. Kulikov iš 
carų ir vietinius ispanų laik- šios vietos nebuvo pašalintas, 

nežiūrinto to, kad šioje vietoje 
marš. Kulikov jau laikosi 
septynerius metus. Ir lyg ty
čia, kai marš. N. Ogarkov 
buvo-degraduotas, tai marš. 
Kulikov išvyko į Čekoslo
vakiją vadovauti Varšuvos 
pakto valstybių rudens 
manevrams. 

Nuša l in imo priežastys 
Nors tos priežasties niekas 

gus žodžiai prieš jo radio tikrai nežino, tačiau Vakarų 
eilinį kreipimąsi į amerikie- valstybių korespondentai 
čius Europoje buvę priimti lyg netiki, kad politbiuras būtų 
„šaltas dušas". R. Reaganui daugiau kaip metų laukęs 
už tai lengva taip kalbėti, marš. N. Ogarkovą nušalinti 
kada jo pašonėje dar neiš- iš vyr. štabo virš. vietos už 

raščius, išsamiai rašiusius 
apie šiuos komunistinės galy
bės viršūnių svyravimus. 

S u p r a n t a m a , kad eu
ropiečiai, gyvendami prie 55 -
20 į juos nukreiptų baterijų 
bunkerių, daug jautriau rea
guoja į Sovietų „nusičiaudėji-
mus", negu jų sąjungininkai 
anapus plataus Atlanto. 
Mano pažįstami teigė, kad 
JAV prezidento neatsar-

rikiuotos bolševikinės pabai
sos branduoliniai ginklai, aiš
kino vienas NATO politikos 

Pietų Korėjos lėktuvo skry
džio 007 sunaikinimą. Kaip ži
noma, marš. N. Ogarkovas 

šalininkas, ilgus metus tarną- niekada nenukrypo nuo lini-
vęs Anglijos diplomatinėje jos, teigdamas, kad „tas skry-
tarnyboje. 

Žinoma, man neliko kito pa- žvalgybos" 
dis buvęs organizuotas JAV 

aiškinimo, kaip sutikti su 
lietuviška patarle, kad „žodis 
žvirbliu išlekia ir jaučiu su
grįžta". 

Prielaidžiaujama, kad marš. 
N. Ogarkovas patekęs į 
nemalonę už per daug griežtą 
kritiką, liečiančią Sovietų 

Šiame straipsnyje y ra ginklavimosi pramonę. Ar-
pastabos iš komentarų V. Vo- mijos laikraštyje „Raudonoji 
kietijos įtakingojo laikraščio žvaigždė" N. Ogarkovas rašė, 
„Die Welt" rugsėjo 9 d. laidos kad „tęsimas branduolinių 
bei keletas žinių iš šveicariš- ginklų rungtynių tarp dviejų 
kojo , ,News Z u e r i c h e r didžiųjų jėgų yra t ik ra 
Zeitung" ir iš vietinio Katalo- nesąmonė". Jo nuomone, es-
nijos IX.9 laikraščio „La anti „nepateisinama klaida" 
Vangu ardia". 

Hamburgo dienraštis „Die 
Welt" pateikia Europos skai
tytojams savo Maskvos ko
respondento F. H. Neumann 
tokį paaiškinimą: „Vakarų 
valstybių stebėtojams Krem-

nesuprasti šių gyvenimo dik
tuojamų nuostatų. 

Sakoma, kad marš. N. 
Ogarkovas priklausė buvusio 
diktatoriaus J. Andropovo 
šalininkų grupei. N. Ogarkovo 
nušalinimą ir su didžiule pro-

Mes jau daug Žinome apie 
dabar okupantų kalinamus 
lietuvius: kun. A. Svarinską, 
kun. S. Tamkevičių, dr. V. 
Skuodį, J. Bieliauskienę, S. 
Kovaliovą, G. Iešmantą, P. 
Pečeliūną, V. Petkų, A. Ter
lecką, J. Sasnauską, B. Ga
jauską. Čia suminime kitų 
draugiškų kaimyninių tautų 
kalinamus patriotus, kad vi
siems būtų ryšku, kokia di
delė yra Maskvos tironija ir 
kaip visi turime prieš tai 
šaukti. 

Ukrainiečių laisvosios dar
bininkijos atstovas Viktoras 
Janenko yra nubaustas, už
darant jį septyneriems me
tams į griežto režimo lagerį ir 
dar penkerių metų ištrėmimo 
bausmė. Pažymėtina, kad tas 
laisvųjų Ukrainos darbininkų 
sąjūdis buvo įsteigtas praeito 
dešimtmečio pabaigoje, jo ste-
gėjas buvo kasyklų darbi
ninkas Vladimir Klebanov, 
kuris 1978 metais buvo areš
tuotas ir prievarta uždarytas į 
psichiatrinę ligoninę. Vakarų 
korespondentai gavo tos lais
vos ukrainiečių darbininkų 
unijos statutus ir informaciją, 
kad jie jau buvo sutelkę apie 
110 narių. Baraševo lagery 
Mordovijoje laikoma 12 ukrai
niečių moterų politinių 
kalinių. Ir jos ryžtingos. 
Tatiana Osipova buvo pa-

- kartotinai nubausta už bado 
streikų organizavimą. So
vietų Sąjunga — tautų kalė
jimas, prieš kurį reikia vi
siems jungtis bendron kovon. 

Juoz. PT. 

liūs ir vėl pateikė neįtikėtiną paganda surišta^ K. Cernenko 
staigmeną: niekas to nelaukė sugrąžinimą į viešąjį gy-
ir sapne nematė, kad pirma- venimą tektų priimti kaip tam 

tikrą Sovietų S-gos politinio 
gyvenimo išraiškos ženklą. 

Naujasis ginkluotų jėgų šta
bo virš. 61 metų marš. S. 
Achromejev yra buvęs N. 
Ogarkovo pavaduotojas. 
Dabar yra žinoma, kad jis 
ruošė 1968 m. rugpjūčio 21 d. 
Čekoslovakijos invaziją ir 
okupaciją. Užimdamas da
bartinę kariuomenės vyr. 
štabo virš. kėdę, S. Achro-
mejevas automatiškai tampa 
Krašto apsaugos ministerio 
pavaduotoju. 

Yra žinoma, kad jau nuo 
1983 m. šis maršalas taip pat 

sis krašto apsaugos minis
terio pavaduotojas marš. 
Nikolaj Ogarkov būtų atleis
tas iš užimamų pareigų ir pa
keistas savo pavaduotojo 
marš. Sergej Achromejevo. 
Šiam pasikeitimui Sovietų 
žinių agentūra TASS pateikė 
šį komunikatą: „minėtasis 
maršalas N. Ogarkov paskir
tas į kitą vietą". 

Degraduotasis 66-metis 
maršalas neteko dviejų postų: 
vyr. štabo virš. ir krašto ap
saugos ministro pavaduotojo. 
Daugelis tikėjo, kad marš. N. 
Ogarkov galįs užimti dabar-

priklauso partijos centro 
komitetui. Šiais metais pava
sarį jis dalyvavo spaudos kon
ferencijoje, kurioje buvo dis
kutuojami nusiginklavimo 
klausimai. 

Rugsėjo 7 d. armijos dien
raštis „Raudonoji žvaigždė" 
nepaprastai garbino naująjį 
vyr. štabo viršininką. Nuša
lintajam N. Ogarkovui te
buvo skirtos kelios nesvar
bios eilutės. 

Rugsėjo 10 d. naujasis štabo 
virš. S. Achramiejevas spau
dos konferencijoje nurodė, kad 
„šis štabų virš. pasikeitimas 
esąs rutininis dalykas. Niekas 
šiam įvykiui neprivalėtų skirti 
per daug reikšmės". 

Nuėjęs į nežinią 
Tokiu komentaru dienraštis 

, , D i e W e l t " r a š o a p i e 
„neįtikėtiną gen. štabo virši
ninko marš. N. Ogarkovo 
nušalinimą". Žurnalisto C. G. 
Stroem nuomone, šis maršalo 
pavarymas iš užimamos 
vietos reiškia, jog Sov. S-je 
vyksta rimti nesutarimai dėl 
būsimosios karinės politikos. 

Jau š.m. liepos 2 d. dienraš
tis „Die Welt" rašė, kad 
„marš. N. Ogarkovas „Rau
donojoje žvaigždėje" kriti
kavęs „konservatoriškai" 
nusiteikusius kai kuriuos 
ginkluotų pajėgų vadovus. 
Esą pastarieji dar vis įsi
kibę laikosi senųjų, „persenu
sių karvedybos" dėsnių, 
skatindami didinti tankų ir 
SS-20 raketų skaičių. Tuo 
tarpu amerikiečiai jau kuris 
laikas vykdo „žvaigždžių 
ka ro" programas , kurios 
paremtos elektroninėmis ir 
t e c h n o l o g i n ė m i s p r i e 
monėmis. 

Tame s t r a i p s n y j e N. 
Ogarkovas rašė apie karo 
meno technologišką revo
liuciją, apie išvystymą naujų 
konvencionalinių ginklų, 
kurie iš esmės pakeisią visas 
dabartinės karinės jėgos for
mas. Jis tuomet prašė visus 
atsakingus karius neįvykdyti 
„nepataisomos klaidos, kuri 
būsianti sunku pataisyti". Ta
čiau dabar nušalinto maršalo 
kreipimasis į karinę vadovy
bę reiškė, kad sovietai negali 
laimėti branduolinių ginklų 
apsiginklavimo rungtynių! 
Šios rungtynės tapusios tikra 
nesąmone: nei viena iš super-
galybių negalės išvesti viena 
kitą iš rikiuotės vienu smūgiu! 

Tai yra buvusi viena griež
čiausių kritikų, liečiančių So
vietų ginklavimosi ir netiesio
g i a i užs ienio pol i t iką . 

Atrodytų, kad Ogarkovas 
priklausė tai karių grupei, 
puoselėjusiai mintį, jog kokiu 
nors būdu derėtų pasiekti kurį 
nors susitarimą su JAV. 

Galima net toliau prielai-
džiauti, kad Ogarkovo atlei
dimas galbūt bus turėjęs ryšį 
su Rytų Vokietijos sekreto
riaus Honecker atsisakymu 
vykti į V. Vokietiją: maršalas 
buvo atleistas vos po kelių va
landų, kai Honeckeris atmetė 
kvietimą vykti į V. Vokietiją. 
Tai galėtų reikšti, kad K. 
Cernenko įtaka yra gerokai 
sumažėjusi Sov. S-gos už
s i en io p o l i t i k o s s p r e n 
dimuose. Atseit, „kietaspran
džiai" kaip Krašto gynybos 
ministeris Ustinovas bei jam 
pataikaująs Gromyko groja 
pirmuoju smuiku. 

Ūkinėje srityje atolydžio su 
V a k a r a i s ieškojo s t a i g a 
netikėtai miręs Sovietų ūkinis 
žinovas Konstandovas. Pasta
rojo mi r t i s nemažai pa
kenkusi nuosaikiųjų Krem
l iaus ekonomistų grupei . 
Prisimenama, kad Konstan
dovas c i tavęs Friedrich 
Engelsą, kuris teigęs, jog 
„Krašto ūkinis pajėgumas 
esąs n u g a r k a u l i s k ra š to 
kar inės pol i t ikos" . Ta ig i 
l y g i a i k a i p m a r š . N . 
Ogarkovas kritikavęs karius 
nesuprantančius besikeičian
čios karybos dėsnių, tai ly
giai Konstandovas stengęsis 
i š v e s t i S o v i e t ų ū k i n į 
gyvenimą iš didėjančios ne
tvarkos . Dienraščio „Die 
Welt" komentaras baigiamas 
šiais žodžiais: „Ogarkovo 
išvarymas iš vadovaujamos 
kėdės galėtų reikšti, kad An
dropovo pažangiųjų grupei 
Kremliuje jau artėja sau
lėlydis". 

Šve ica ra i in formuojami 
Nepar t in i s , , N e u e 

Zuericher Zeitung" savo skai
tytojus objektyviai informavo 
apie įvykusius Kanados 
rinkimus, kurių metu „konser
vatoriai lyg nesulaikomo po
tvynio metu nušlavė buvusio 
min. pirm. John Turnerio libe
ralinę vyriausybę". Esą tai 
buvęs sunkiausias liberalų 
pralaimėjimas, koks buvo bet 
kada atžymėtas Kanados 
rinkiminėje istorijoje. 

Straipsnyje išskaičiuojama, 
kiek kuri partija turės atsto
vų naujame parlamente. Pa
brėžiama, kad konservatoriai 
turi tris ketvirtadalius atsto
vų persvarą ir per ateinančią 
kadenciją neturės problemų 
pravesti jiems pageidaujamu* 
įstatymus. 

Laikraštis taip pat prisi

mena ir Honeckerio atsi
sakymą vykti į V. Vokietiją. 
"Straipsnyje teigiama, kad 
Kremlius tampo vadeles lyg 
lėlių teatre, leisdamas ar 
neleisdamas savo satelitų 
„prezidentams" vykti į kai
myninius kraštus. 

Rugsėjo 10 d. BBC komen
tare apie Bulgarijos nerinkto 
vadovo KP I-jo sekretoriaus 
Živkovo atsisakymą vykti į V. 
Vokietiją oficialaus vizito pa
brėžta, kad „lygiai taip pat 
kaip Kremlius neleido min. 
pirm. Honeckerio nuvykti į 
Bonną pasikalbėti ūkiškais -
politiškais reikalais su V. Vo
kietijos kancleriu Helmut 
Kohl, taip ir Bulgarijoje pa
traukė lėlių teatro vadeles ir 
Živkovui teko atsisakyti nuo 
puikios išvykos j kapitalis
tinę V. Vokietiją". 

K a i m y n ė P rancūz i j a 
Barcelonoje leidžiamas ir 

plačiai skaitomas dienraštis 
„La Vanguardia" savo tarp
tautinių žinių puslapyje nu
r o d o , k a d , , F r a n c o i s 
Mitterrand naujai pasirinkta
sis min. pirm. Laurent Fabius 
žymiai pakilo visuomenės 
v i e š o a p k l a u s i n ė j i m o 
lentelėse: esą L. Fabius popu
liarumas pašokęs iš 30% į 53% 
paskutinių apklausinėjimų 
metu. 

Straipsnyje taip pat apstu 
duomenų, surinktų iš visuo
menės apklausinėjimų ryšium 
su Prancūzijos komunistų 
atsisakymu remti dabartinę 
socialistų vyriausybę. Dabar
tinis Paryžiaus burmistras, 
pretendentas į Prancūzijos 
prezidentus Jacąues Chirac 
visuomenėje išlaiko 40% 
populiarumo lygį, o tuo tarpu 
buvęs Prancūzi jos prezi
dentas Giscard d'Estaing 
teturi vos 30% to krašto 
žmonių pasitikėjimo koe
ficientą. Pa ts prezidentas Fr. 
Mitterrand dar vis išlaiko 44% 
pasitikėjimo laipsniavimą. 

Straipsnio autorius rašo, 
kad „naujasis Prancūzijos 
min. pirm. L. Fabius mėgins 
nuteikti rinkėjus, kad atei
nančių prezidentinių rinkimų 
metu prancūzai ir vėl išrinktų 
socialistų vadovaujamą par
lamentą ir prezidentą. 

Karo vadovybės pasikei
timai Sov. S-je yra plačiai 
aprašyti tarptautinių žinių 
puslapiuose. Lygiai kaip „Die 
Welt", taip ir „La Vanguar
dia" IX.9 laidoje rašo, kad 
„maršalas Ogarkovas" už 
savo pažiūrą, jog branduolinio 
karo prieš JAV negalima 
vienu smūgiu laimėti, pateko į 
partijos nemalonę ir buvo iš
mes tas i š vadovaujamos 
pozicijos". 

Straipsnyje apstu biogra
finių duomenų apie marš. Ser
gej Achromejevą, kuris dar 
gana jaunas, lyg raketos 
varomas, pasiekė kariškos 
karjeros viršūnę. 

BERNARDAS 
ČEPULIS 

Kunigas, pedagogas, kankinys 
ANTANAS MASIONIS 

14 
„Aš turiu būt i t en , 

kur mano a v y s " 
Visą mūsų bendravimo laiką rodžiau kun. 

Bernardui Cepuliui didelę pagarbą, bet didžiausią, 
tiesiog žodžiais neišreiškiamą mano pagarbą jis 
užsitarnavo jį atsisveikinant, kai mes rengėmės 
pasitraukti iš Lietuvos. Kai 1944 metų liepos vidury 
frontas buvo visai priartėjęs, kai raudonieji jau 
buvo įsiveržę į Vilnių, kai besitraukianti vokiečių 
kariuomenė buvo užėmusi gimnaziją ir dalį mūsų 
buto, kai jų karininkai mums patarė trauktis į 
saugesnę vietą, nes mieste visai netoli gimnazijos 
jau buvo statomos priešlėktuvinės patrankos, mes, 
pasiėmę ant greitųjų kas buvo reikalingiausio, 
rengėmės palikti miestą. Nors visi baisiai skubėjo ir 
nekantravo, man neleido širdis palikti miestą, 
neatsisveikinus savo geriausio bičiulio klebono kun. 
Bernardo. Atsiskyręs nuo visos grupės aš pasilei-

kaip visos kitos, tarytum jis nejaustų jokio pavo
jaus. 

Daug kalbėti nebuvo kada. Pasakęs, kad aš 
užbėgęs tik labai trumpam, tik pasakyti sudie, nes 
manęs jau laukia, paklausiau, kaip yra su juo, kada 
jis mano trauktis. „Ką?" paklausė jis nustebęs ir lyg 
pasipiktinęs tokiu mano klausimu. „Man trauktis? 
Kaip gi aš galiu trauktis, juk aš turiu būti ten, kur 
mano avys". Man tokie jo žodžiai beveik užėmė 
žadą, neatėjo jokia mintis, joks žodis, kuris būtų tuo 
momentu tikęs ištarti. Aš, susijaudinęs, beveik su 
ašaromis akyse, tik padaviau jam ranką ir taip ir 
išsiskyrėm jau be žodžių. Aš tuoj pat išskubėjau pro 
duris, kad neparodyčiau ašarų. Kaip pirma pas jį 
skubėjau, beveik uždusęs, tai dabar, priešingai, 
grįžau jau palengva, sunkiomis kojomis, tarytum 
visai užmiršęs, kad šeima ir kiti jau laukia manęs 
labai nekantraudami. Jaučiausi prieš tokį didvyriš
ką kun. Bernardo apsisprendimą niekur nesitraukti 
lyg susigėdęs, lyg pajutęs sau jo priekaištą. 

Sunku buvo tikėti, kad klebonas kun. Bernar
das Čepulis buvo apsisprendęs niekur iš savo 
klebonijos ir parapijos nesitraukti, jog būtų turėjęs 
bet kokių iliuzijų, kad jam nieko neatsitiks. Tiesa, 
jis nebuvo dalyvavęs jokioj politinėj veikloj, niekam 
savo gyvenime nebuvo užkliuvęs, bet perėjęs gyveni
mą, vien tik gera darydamas ir šventai eidamas 
savo pareigas, betgi vien tik už tą šventą savo 
pareigų ėjimą ir tarnavimą jiems pavestoms avims 
kunigai buvo ir tebėra visą laiką persekiojami, 
terorizuojami, tremiami ir kalinami. Kun. Bernar
das, pasilikęs vien dėl to, kad kunigiškos pareigos dau bėgte į kleboniją ir, peršokęs per šventorių, tuoj 

atsidūriau prie klebonijos durų. Jas man atidarė jausmas jam neleido palikti savų avių, nes jis buvo 
pats klebonas, visai ramus, tarytum ši diena buvo Į tokiam gyvenimui ruošęsis ir tuo gyvenęs, taip pat 

neišvengė to teroro, 1950 metų rudenį jis buvo 
suimtas ir išvežtas į Karagandos dykumas, kur vos 
po kelių mėnesių 1951 metų vasario 14 d. mirė 
didvyrio ir kankinio mirtimi: didvyrio, nes didvy
riškai buvo apsisprendęs pasilikti su savo parapie-
čiais ir jiems tarnauti, nesvarbu, kas jam už tai 
atsitiks, ir kankinio, nes nemaža pirmojo trėmimo 
tremtinių yra grįžusių namo po keliolikos Sibiro 
tremties metų, mano paties dėdė, praleidęs 16 metų 
prie Ledinuotojo vandenyno, o kun. Bernardas buvo 
sunaikintas per mažiau kaip pusę metų. 

Mes, iš krašto pasitraukusieji, dažnai išsitaria
me, kad pasilikimas, kai žinai, jog vis tiek anksčiau 
ar vėliau būsi sunaikintas, būtų buvęs beprasmis, o 
vis dėlto, objektyviai kalbant, tie, kurie pasiliko, 
ypač tie, kurie už savo idealus yra mirę net kanki
nio mirtimi, yra daugiau verti pagarbos, negu mes, 
nors mes ir labai aukštos garbės būtumėm pasiekę 
čia, išeivijoje. Jų pasilikimas nebuvo beprasmis, 
nes kankinių kraujas gimdo naujus didvyrius. Kad 
klebono kun. Bernardo Cepulio vadovautoje Lazdijų 
parapijoje, kad Šlavantų. Kapčiamiesčio, Veisiejų ir 
kitose Lazdijų apskrities parapijose atsiranda naujų 
didvyrių, kaip rašo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika", kurie nenusilenkia okupantui, bet drąsiai 
ir pasiaukojančiai kovoja už savo pagrindines 
žmogaus teises, galime būti tikri, kad juos įkvepia ir 
uždega kun. Bernardo dvasia ir Kalniškių girioje, 
netoli Lazdijų, nelygioje kovoje už laisvę žuvusių 
partizanų pavyzdys. 

Garbė tiems didvyriams! Garbė buvusiam 
Lazdijų parapijos klebonui kun. Bernardui Cepu
liui! 

(Pabaiga) 

I 
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BOSTONO ŽINIOS 
KONCERTU 
BAIGIAMAS 

SV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

Bostone Šv. Kazimiero mir
ties 500 metų sukaktis 
paminėta labai plačiai ir 
įspūdingai. Rugsėjo 29 d vyko 
kultūrinis vakaras, pavadin
tas „Giesmė Šv. Kazimierui". 
Pavadintas todėl, kad St. 
Santvaro parašyta psalmė — 
„Giesmė Šv. Kazimierui" 
buvo gražiausioji to vakaro 
dalis. Bet ir visa programa 
buvo labai puiki. Spalio 14 d. 
Šv. Kryž iaus ka tedro je 
Bostone buvo pamaldos, 
kurias atnašavo Bostono 
arkivyskupas Bernard Law, 
dalyvaujant dar 6 vyskupams 
ir keliasdešimt kunigų. 
Katedra buvo pripildyta 
lietuvių iš arti ir toli. Arkivys
kupas Law savo pamoksle 
labai gražiai kalbėjo apie 
Lietuvą ir lietuvius, pažymė
damas, kad Lietuva davė 
daug daugiau krikščionybės 
kankinių, negu pirmaisiais 
krikščionybės amžiais kitur. 

O štai spalio 21 d. The First 
& Second church salėje 
Bostone vyko dr. Vytenio M. 
Vasyliūno vargonų koncertas. 
Dr. V a s y l i ū n a s a t l iko : 
J o h a n n Sebast ian Bach, 
Louis Vieme, Julius Juzeliū
nas Wolfgang Amadeus 
Mozart ir Cesar Franck 
kūrinius. Bisui dr. Vasyliūnas 
d a r pagrojo Mika lo j aus 
Konstantino Čiurlionio kūrinį, 
kuris labai derinosi prie tų 
"didžiųjų kompozitorių. 

Taip su šiuo dr. Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertu 
užbaigtas šv. Kazimeiro minė
jimas. 

LIETUVIU FONDO 
ATSTOVĖ KONCERTE 

„Laisvės Varpo" vedėją Petrą 
Viščinį, jo bendradarbius ir 
visus koncerto dalyvius, pažy
mėdama, kad Lietuvių Fon
das aukštai vertina „Laisvės 
V a r p o " veiklą , k u r i o s 
reikšmingumą rodo paskirtos 
jam dvi premijos: Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir LB 
K u l t ū r o s T a r y b o s . Su
kaktuvinio koncerto proga 
Lietuvių Fondas atsiuntė 
Petrui Viščiniui karaliaus 
Mindaugo medalį, kurį čia pat 
M. Remienė jam įteikė. J i taip 
pat perskaitė LB Visuomeni
nių Reikalų Tarybos ir LB 
Kultūros Tarybos sveikinimo 
telegramas. LB Kultūros 
Taryba savo sveikinime linki 
„Laisvės Varpui" ir jo vedėjui 
Petrui Viščiniui ,, naujų 
kūrybiškų versmių ir gražios 
sėkmės ateities radijo ir 
kultūrinių darbų užmojuose". 

Ta pačia proga M. Remienė 
pranešė, kad dar šiais metais 
Lietuvių Fondas yra pasiryžęs 
u ž b a i g t i t r i jų mi l i jonų 
dolerių pagrindinio kapitalo 
telkimą. Iš Massachusetts 
valstijos Lietuvių Fonde esą 
383 nariai. Jie yra suaukoję 
beveik 100,000 dolerių. Stam
biausių aukotojų tarpe yra 
Lietuvos kariuomenės savano
rio Fulgento ir jo našlės 
Marijos Janonių įnašai, iš 
kurių sudarytas jų vardo 
stipendijų fondas. Koncerte 
buvusi Marija Janonienė 
buvo pagerbta karštais plo
jimais. M. Remienė nurodė, 
kad ligi šiol Lietuvių Fondas 
tegali patenkinti trečdalį 
prašymų įvairiems lietuvių 
jaunimo, švietimo, kultūros ir 
meno reikalams. Didėjant 
Lietuvių Fondo pagrindiniam 
kapitalui, didės taip pat 
parama įvairiems lietuviš
kiems reikalams. Paskutiniais 
metais iš Bostono ir apylinkės 

CLASSIFIED GUIDE 
NORI PIRKTI NAMĄ 

Privatus asmuo ieško pirkti Oak 
Lawn arba Kitame pietvakarių prie
miestyje nedidelį ir nebrangų namu
ką. Skambint rytais iki 12 vai. telef 
454-82*5. 

HELP WAJiTED — VYRAI 

Karpemeriuį už darbą prie namo — 
kambarys arba butas nemokamai. Ra
šykite: O. Ridikus, 4500 S. Fairfield 
Ave., Chicago, IU. 00632. 

Namo remontui reikalingi darbininkai: 
medžio darbui, rinas pataisyti, cemen
to darbui, sienas tinkuoti. Prašoma 
rašyti adr. O. Ridikus, 4500 S. Fair
field Ave., Chicago, IL 60632. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Brighton Park near Immaculate Con-
ception church 4 room remodelled 
apt. $250 mon. Tenant heat. Securi-
ty deposit and references reąuired. 
Tel. 847-2183. 

Marąuette Parko apyL, l blokas nuo 
parko, išnuom. 6 kamb. (3 miegamų) 
butas 2-me aukšte. Nuoma 310 doL 
mėn. su šiluma. 

Skambint tel. — 476-3413 

REAi. ESTATE 

Bostone įvykusio Šv.Kazimiero minėjimo 
iškilmių rengimo komitetai su svečiais iš k.: 
vysk. John -J. Mulcahy, Edward C. O'Leary, 

M I S C E L L A N E O U S 
arkivyskupu Bernard Law, vysk. Vincentu Briz
giu ir vysk. Paulium Baltakiu po iškilmingų 
pamaldų Šv. Kržžiaus katedroje. 

Nuotr. K. D a u g ė l o s H M < , 

M O V I N G 
Gustaitienės, suvaidins J. Lapkričio 17 d. JAV a™.*, A* - _ . w ..» • ,.•*. 
n . . ., , . . . T • , r» i 5ER2NAS perkrausto baldus ir kitus 
Grušo 1-no veiksmo ̂ komediją Lietuvių B e n d r u o m e n ė s da^tu. Ir a toli mieto leidimai ir 
„Nenuorama žmona . j Bostono apygardos suvažia- pilna apdrauda. 

ALIAS Bostono skvriam Gruodžio 16 d. 4 vai. į m a s
L M a i r o n i o P a r k e , ? r i « « t MASTER CHARGE ir VISA 

eiliniame s u s i r i n T m e s p T o 6 ^ n ė vakaronė Lietuvių ^ " ^ £ ~ * £ * » T * - WA 5-806S 
d. p r r . h i t 0 i , t o 0 D ; . _ „ " Piliečių d-jos salėje. Rengia c " a prasidės 10 vai. ryto. , , , , „ „ „ „ „ 

LMF Bostono klubas. 
Vasario 10 d. 3 v a i Lilijos 

Šukytės koncertas Jordan 

S A U L Ė S ŠILDYMAS 
BOSTONO INŽINIERIŲ 

S U E I G O J E 

je. 
4 

Kovo 24 d. Minkų radijo < 

negauta jokių prašymų, tad 
nepaskirta jokios paramos. 

Lietuvių Fondo atstovės M. kariuomenės šventės minė-
I „ L a i s v ė s V a r p o " Remienės a t v y k i m a s į jimas. Rengia Vereranų są-

sukaktuvinį 50-jį koncertą Bostoną sudarė glaudesnį ryšį junga. 
Bostone spalio 7 d. iš tarp Lietuvių Fondo ir G r u o d ž i o 1 d. L i tu -
Chicagos buvo atvykusi Lietu- Bostono bei a p y l i n k ė s an i s t inės mokyklos tėvų 
vių Fondo atstovė Marija lietuvių. Toks kon tak ta s komiteto rengiamas vakaras 
R e m i e n ė . Po k o n c e r t o visais atžvilgiais yra nau- Lietuvių piliečių d-jos salėje, 
programos ji pasveikino dingas. Reikia tikėtis, kad jis Bostono dramos sambūris, 
L ie tuv ių Fondo va rdu toliau bus palaikomas. vadovaujamas Aleksandros 

d. a r c h i t e k t a s R i m a s 
Manomaitis skaitė neeilinę 
paskaitą apie saulės spindulių 
šildomų namų įrengimus. 
Pavyzdžiu paimtas naujas 
g y v e n a m a s i s n a m a s 
Brookline (Bostono dalis), 
kurį dalinai projektavo pats 
prelegentas ir prižiūrėjo jo 
s t a t y b ą . S u s i r i n k u s i e m s , , , x l l _x< V T ^ " * 
buvo aprodyts pats namas, valandėles 51 metų sukakties 
pademonstruotas filmas apie r e ^ n y s Liet. Pil. d-jos salėje, 
tos rūšies technologiją ir K a l a n d ž i o 21 d. „Laisvės 
pateiktas lietuviškas Mano-1 J a r p ° P/yasannis renginys 
maičio referatas, kurį keti-' ^ ^ P l L d j o s s a l ė J e 

na išspausdinti „Technikos 
žodyje". Namas, vad. Edison 
Impact 2000 House, yra 
eksperimentinė laboratorija, 
pastatyta Boston Edison b-> 
vės lėšomis, kad išmėgintų tą 
naują technologiją. Susitarus, 
namas bus rodomas lankyto
jams. 

R E N G I N I A I 
L a p k r i č i o 25 d. Lietuvos 

GIANT GARAGE SALE I A S H I O N C A E P E T S 
Nov. 3rd. 8 ajn. to 2 p.m. Nov. -4tb V" T T T M A T Hali. Rengia Baltų draugija. l 0 a Jn. to 1 p m Bargain prices K 1 i - 1 XVI / \ 1 

Kovo 3 d. skautų rengiama MIDDLETON SCHOOL LIETUVIŲ PREKYBA 
tradicinė Kaziuko mugė 8*00 N. St Louis — Skokle, m. 3304 W. 63 S t — Tei 778-9064 
Lietuvių Piliečių d-jos salė- c>ooo<»<>ooooo<>o<KK>cK>flK>o<>o<><>< 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis i Hermaną DeCkį 
Tel. MS-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

MOSU KOLONIJOSE 
Worce8ter, Mass. 

A.A. MARIJA GLODIENĖ 

Spalio 14 d. po didelių 
skausmų Fairlawn ligoninėje 
mirė a.a. Margarita Glodienė, 
70 metų amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; ten pra le ido 
gražiausius gyvenimo metus. -• j 
Po antrojo pasaulinio karo Giedojo Šv. Kazimiero parapi-
atvyko į JAV. Apsigyveno Jos vyrų choras, diriguojant 
VVorcester. I š a u g i n o , iš- muZ- z Snarkiui, solo — V. 
mokslino du sūnus, kurie nuo Roževičius. Vargonais palydė-
mažų dienų priklausė lietuvių J° vargonininkė O. Keršytė. 
skautų organizacijai. Karstą lydėjo Lietuvių Labd. 

1968 m. mirė jos vyras, dr-jos atstovės. Pamaldose 
mokytojas, a.a. Bronius d a l y v a v o l i e t u v i š k ų 

pageidavo vietoje gėlių aukas 
skirti skautų fondui. 

Spalio 17 d. atlydėta į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią. 
Už jos sielą šv. Mišias 
koncelebravo kleb. kun. A. 
Miciūnas,MIC. Jis pasakė 
pamokslą. Kartu su juo 
koncelebravo kleb. kun. J . 
Steponaitis, iš Athol. J is 
skaitė ir šv. Mišių skaitymus. 

Glodas, kurio netekimą 
žmona Margarita skaudžiai 
pergyveno. Pasiliko gyventi 
su vaikais. Vienam iš jų, 
Dainiui, sukūrus šeimą, iki 
mirties gyveno su vyresniuoju 
— Algiu. 1977 m. Holden 
m i e s t e l y , n e t o l i nuo 

organizacijų p i rmininkai , 
Maironio parko vadovybė, 
darbininkai ir kiti. Po 
pamaldų ilga automobilių 
vilkstinė palydėjo a.a. M. 
Glodienės kūną į amžino 

mą atlikęs kleb. kun. A. 
Miciūnas,MIC, ant karsto 
užbėrė žemės iš Lietuvos, 
kurią pati a.a. M. Glodienė 
buvo pars ivežus i . Vyrų 
choras, kartu ir dalyviai, 
s u g i e d o j o ,, V i e š p a t i e s 
Angelas*'. Mieloji Margarita, 
ilsėkis Viešpaties ramybėje. 

G l o d ų š e i m a v i s u s 
laidotuvių dalyvius pakvietė 
gedulo pietums į Maironio 
parką. 

Nul iūdime pasiliko: du 
sūnūs, skautai filisteriai. 
Chemijos inžinierius Algis 
dirba Borden Chemical ben
drovėje ir yra Maironio parko 
sandėlio vedėjas. Dainius — 
Fallon klinikos administrato
riaus padėjėjas ir atskaito
mybės reiknlų vedėjas, jo 
žmona, velionės brolis P. 
Jakubauskas Kanadoje, sesuo 
Vosylienė Lietuvoje ir daug 
kitų giminių. 

A. V I L I M A S 
IvtOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

Tai. 376-1882 arba 376-5996 

Puikiai išlaikytas 3-jų miegamų mu
ro bungalo. Valgomasis. Garažu Prie 
68-os ir Rockvvell. $39,900. 

5 kamb. (2 mieg.) mūro rezidencija. 
Rūsys. Garažas. Arti 66-os ir St. 
Louis. 

Naujesne 3-jų miegamų gerai prižiū
rėta mūro rezidencija. įrengtas rūsys. 
Centr. oro vėsinimas. Verta dėmesio. 
Apyl 66.-os ir Pulaski. 

87-os ir Kilbourn apyL 3-jų miegamų 
"ranch" namas. Valgomasis. 1% vo
nios. Platus sklypas. Garažas, šoni
nis įvažiavimas. 

Į vakarus nuo Kekzie — 3 jų miega
mų pastatas tinkamas giminingoms 
šeimoms. 2y2 venios. Dvigubas skly
pas. Garažas. Vertas dėmesio. 

Prie 63-cios ir Spaulding — Puikus 
investavimui, 20 butų ir 6 krautuvės. 
Tik 4V2 kartų metinių pajamų. 

Norint pirkti bei parduot, išnuomoti 
ar apdrausti savo nuosavybes, j«ns 
maloniai patarnaus 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo {staiga . 

6600 S. Pulaski Rd\ 
Tel. 767-0600 

)0O«OOOO0OOO<XKK>0OOO000OO0-

MASTER PLUMBING 
Lietntcd, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
**. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — Tei. 636-2966 
) «OOf tOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO<X 

?»ooooocoooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
•palvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PABDAVTMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 

imiiimiiiiiiiiiiiiiiimnimiiiiifiiNHitmi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimą* — Valdymu 
Narni) pirkimą* — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
i. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233 

iiiiifiiHiifiiiiiiiiiinniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Dr. K. Bobelis ir Sen. Char les H. Percy 

Mieli lietuviai, 

daugiau kaip per 20 metų senatorius Charles H. 
Percy padeda Lietuvai ir lietuviams, kada tik į jį 
kreipiamės. Vlikas jį remia. Prašau visus lie
tuvius balsuoti už senatorių Charles H. Percy 
lapkričio 6 d. 

Jūsų, 

Dr. Kazys Bobelis 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

. . . f . . NOTARY PUBUC 
»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<KK>O< ! **5> S. Maplewood — Tel. 254-7490 

~~ Jaip pat daromi Vertimai, Giminių 

Aš mirštu tikėdamas j vieną 
poilsio vietą Notre Dame amžiną Dievą, visų dalykų 
kapinėse ir palaidojo šalia Sutvėrėją, iš kurio prašau 

Worcester, nusipirko namą ir P"eš 16 metų mirusio jos vyro pasigailėjimo mano neramiai 
su sūnum Algiu persikėlė a.a. Broniaus Glodo. Kapinėse sielai. 
gyventi. Prieš keletą metų paskutinį religini patarnavi- A. Thiers 
pajuto cukrinės ligos simpto-
m u s . kurie d a r ė s i vis ^«nitnillllllltimillllllllllllllllllHiiHmiilHlllllHllHllllllllllllllllillllllllllllllllli: 
s t i p r e s n i . G y d y t o j , , | J A y D R | J G S VAISTINE | 

2759 W. 71st St., Chicago, 111 60629 | 
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 | 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • F A N N I E MAY r 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS = 

D. KUHLMAN. B.S- Registruotas vaistininkas \ 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 rai ryto iki 10 vai vakaro _ 
'iee/miliHiiiit nuo 9 Tai ryto iki 8 30 vaL vakaro. _ 

mediciniška pagalba buvo j§ 
bejėgė išgelbėti Margaritos £ 
gyvybe — ji mirė. | 

Priklausė Šv. Kazimiero £ 
parapijai, Lietuvių Labd. dr- £ 
jai, Worcesterio LB apylinkei, g 
Meno mėgėjų rateliui. = 

Kūnas buvo pašarvotas £ 
laidotuvių direk. Dirsa- jf 
Kazlauskas namuose. Karstas | 
skendėjo gėlėse. Šeima 5l 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plaišiame ir vaškuojame 

Tisų rūsių grindis 
B U B N Y S 

Tel. — RE 7 5168 

iiiiiniiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuimi 
10% — S.0% — S0«į pigiau mokėsit 
ai apdraudė nuo ugnies fa- automo
bilio pas mos. 

F R A N K Z A P O L 1 S 
Tel. GA 4-8664 

3208 Vž W. 95th Street 
rlllllllllllllllHlllllilIlIlIlimillllllllllllllll' 

l l i • 

D Ė M E S I O ! 

iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooocooooo 

Į S I G Y S I T E D A B A R 

DĖMESIO VYKSTANTIEMS \ JAV LB 
TARYBOS SESIJĄ HARTFORDE! 

Kaip žinote, JAV LB X Tarybos III sesija įvyksta East 
Hartfordo Ramados viešbutyje (svarbu atsiminti „East Hart
ford", nes Ramadų apylinkėje yra kelios.) 

Atskridus į Har t fordo aerodromą, susirasti 
transportacijos kioskus apatiniame aukšte. Papraš>ti „Air-
port Taxi Co." limuzino (ne taksi, nes tai kainuos žymiai 
daugiau) ir nurodyti Ramada Hotel, East Hartford. Kaina — 
tik 6 dol. j vieną pusę. 

Automobiliu važiuojant 1-84 į rytus, išvažiuoti per 
Exit 53 (Conn. Blvd./East Hartford). Tuoj išvažiavus, sukti į 
dešinę — atsirasite prieš pat viešbutį. 

Automobiliu važiuojant 1-91 į šiaurę, išvažiuoti per 
Exit 30 (84E. 86E and East Hartford). Pervažiavus tiltą per 
upę, išvažiuoti per Exit 3 (Pitkin St.įsukti į kairę ir prie pir
mų šviesų vėl į kairę. Pravažiavus pro patiltę, Ramados 
viešbutis pasimatys kairėj. 

JAV LB Tarybos prezidiumas 

K R A Ž I A I 
Redagavo 

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiB 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsilankykite j "Draugo" ad 
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
gaminėms ar draugams. 

Dienraicio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

"Drango" adresas: 4545 West 
63rd St., Chicago, IL 6$629. PRANAS RAZMINAS 

Tai graži monografija, kurio-: ' , ' , l l l l l l ' im i l l , l l l , l ' ' , l l '" l»'»»"'^»|»;i 
je sukaupta daugelio autorių is- į "iiiiiiiMmiiimiiiiiiiiiiiimiiiiitiiimiiHr 
torinė medžiaga apie KRAŽIUS 

Leidinys didelio formato, tu
ri daug iliustracijų, 252 psl. 
Kieti viršeliai. Išleido Kražiš
kių sambūris, Chicagoje 1983. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 13.50 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, į545 W- 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 

LIETUVOS KATALIKU 
BAŽNYČIOS KROiNIKA 

VI tomas. Pogrindžio leidinys 

Sis tomas paskirtas Kronikos 10 
: metų sukakčiai paminėti 688 psl. 
; kieti virSeliai. Viršelis ir iliustracijos 
I — seselės Mercedes. Išleido Lietuvos 

kronikos sąjunga, 6825 So. Talman 
į Ave., Chicapo, IL. Spausdino Kings-
I port Press, Kingsport Tennesee 1983 
Į m. Kaina su persiuntimu $8 50. 

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

Chicago, IL «M2» 
^OCrOOOOCK>0<><><>0<>0<><>000<>CKK>< 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
nes jis plačiausiai skaitomas rietuvių j l l l l l | | | | l | | | i | | | | | | | | | |M | | i | l l | |m i l H l w l J | | , | I J 
dienraštis, gi skelbimų kainos yre vi-' 
šiems prieinamos. 

>ooooooooooooooooooooooo oo-

Remkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dien. "Draugą". 

I 



APIE POLITIKĄ IR EKONOMIKĄ Lai*^ 
Atsakymas į dr. Kazio Šidlausko pastabas 

DĖS SIUNTINIŲ 
l LIETUVĄ 

Dr. Kazys Šidlauskas spalio 
16 d. „Naujienose" paskelbė 
straipsnį, prasidedantį šiais 
žodžiais: 

„Mano dėmesį atkreipė 
,Draugo' spalio 4 d. veda
masis, pasirašytas M. Dr. ini
cialais, maždaug tokios pa
čios antraštės, kaip šis mano 
rašinys". 

O kokia ta jo rašinio ant
raštė? Nagi: „Apie demokra
tiją kaip netobuliausią val
džios formą". 

Bet į kokio „Draugo" 
vedamojo, M. Dr. inicialais 
pasiraSyto, antraštę šioji šid-
lauskinė būtų „maždaug" pa
naši? 

Vedamasis, apie kurį kalba 
dr. Šidlauskas, užvardintas, 
kaip „Draugo" vedamiesiems 
įprasta, dviguba antrašte. 
P i r m i n ė s k a m b a t a i p : 
„ D e m o k r a t i j a — neto-
buliausia valdymosi forma". 
Antrinė: „Jei neskaityti visų 
kitų..." 

Sudėjus abidvi antraštės 
dalis į krūvą, ir gaunasi viena 
iš to vedamojo minčių, bū
tent, kad demokratija — pati 
netobuliausią valdymosi for
ma, išskyrus visas kitas. Beje, 
tai nebe nauja mintis, o mano 
„nuplagijuota" iš garsaus po
sakio, priskiriamo iškiliajam 
bri tų premjerui, didžiam 
demokra tu i Sir Winston 
Churchill... 

Tačiau gudrusis dr. Šid
lauskas, pasinaudodamas tik 
viena antraštės dalimi, o nu
tylėdamas antrą, bara M. Dr. 
už tai, kad jis skelbiąs, jog 
demokratija esanti „netobu
liausią valdžios forma" — taš
kas! Jei M. Dr. taip skelbtų, 
būtų už ką jį barti. Deja, 
nieko panašaus nei tame, nei 
kitame vedamajame nėra... 

Visa tai primena iš tikybos 
pamokų gerai žinomą pasako
jimą, kad ir Šventraštyje — 
neigiamas Dievo buvimas. 
Ten esąs (berods, vienoj iš 
p s a l m i ų ) t o k s s a k i n y s : 
„Kvailys tarė: ,Dievo nėra' ". 
Nubraukus žodžius „Kvailys 
tarė" ir turime Šventraštyje 
sakinį: „Dievo nėra". Maž
d a u g tuo pačiu metodu 
operuoja dr. Šidlauskas. 

Tiesa, bara jis mane labai 
jau mandagiai, visai ne kaip 
kifi" „Naujienų" bendradar
biai, iš kurių pastoviai gaunu 
pylos jau nuo tų laikų, kuo
met dar rašinėjau „Keleivyje" 
(berods, pirmoji, mane naujie-
niškai išvanojusi ir už iš
minties, ir už tėvynės meilės 
stoką..., buvo karštoji Birutė 
Kemežaitė). Už tai jam esu 
dėkingas. 

Norėčiau tačiau pažymėti, 
kad, išskyrus minėtą, jo dirb
tinai sukurtą nesusipratimą 
dėl demokratijos vietos visų 
valdymosi formų tarpe, dr. 
Šidlauskas savo straipsny 
nepasako nieko, kas priešta
rautų mano vedamojo pasta
boms apie demokratijos trūku
mus. Dr. Šidlauskas niekur 
neginčija, kad ten išnagrinėti 
demokratijos trūkumai ne
būtų trūkumai. Jis nemėgina 
aiškinti, kad aš šiuo atveju 
suklydau. Priešingai, jis pri
pažįsta, kad tie trūkumai 
egzistuoja, ir pats nuo savęs 
juos dar pakartoja, savais žo
džiais apibūdindamas. Taigi 
šia prasme mudu visiškai 
viens kitam pritariam. 

Dr. Šidlauskas tik primena, 
kad iš fakto, jog demokratija 
turi minėtus trūkumus, ne
reikėtų daryti išvados, kad ji 
netobuliausią valdymosi for
ma. Yra dar ir žymiai netobu-
lesnių. Pavyzdžiui — visos 
diktatūrinės, o ypač tokios, 
kur piliečius tironizuoja viena 
vienintelė partija. Bet juk tai 
lygiai mano mintys — iš 
spalio 11d. vedamojo! Gal to 
vėlesnio vedamojo dr. Šid
lauskas dar nebuvo skaitęs, 
ka i rašė savo s traipsnį 
„Naujienoms", tačiau jau iš 
paties pirmojo pavadinimo ir 
minties sklaidos jam turėjo 

MYKOLAS DRUNGA 
dviejų pažiūros ir šiuo klau
simu sutampa. 

Juk jeigu vienas iš demok-

nomikos. 
Taip, partijos ir jų politikai 

skelbia savo programinius 
punktus ekonominiais klau-

ratijos netobulumų yra tas, simais, o gavę valdžią, bando 
kad joje nėra galimybės Ju°s įgyvendinti, — bet ar iš 
„laipsniuotam pasirinkimui" to plaukia išvada, kad nėra 
(turi kiekvieną kandidatą pri- definicijos skirtumo tarp poli-
imti arba atmesti kaip „cielą tikos ir ekonomikos? Partijos 

taip pat skelbia ir bando įgy
vendinti savo pažiūras reli
gijos klausimais. Ar iš to 
plaukia išvada, kad nėra 
skirtumo tarp politikos ir reli
gijos? 0 jei kuri partija skelb
tų savo nusistatymą kultūros 
klausimais, ar tada saky
tume, kad nėra skirtumo tarp 
politikos ir kultūros? 

Vėliau tam pačiam rašiny 
dr. Šidlauskas ir vėl nieko ne
paaiškindamas kartoja, kad 

šmotą", negalėdamas pabal
suoti tik už tuos jo nusistaty
mus, kuriems pritari, ir prieš 
tuos, kuriems nepritari), tai, 
savaime suprantama, dar 
netobuiesnė bus ta san
tvarka, kur iš viso pasirinki
mo nėra — arba dėl to, kad 
visai nėra balsavimų, arba 
dėl to, kad tie balsavimai 
farsinio pobūdžio (kiek
vienai vietai ne keli, o vos 
vienas kandidatas)! 

Ir jeigu kitas demokratijos mano „pastangos 
netobulumas yra 
tavo iš kelių pasirinktasis 
kandidatas gali pralaimėti, 
tai tuo labiau šiuo netobu
lumu pasižymi tos san
tvarkos, kur visuomet laimės 
tas kandidatas, kurio tu nepa
sirinkai (nes niekas pasi
rinkimo tau nė nedavė)! 

Vadinasi, šių demokratijos 
netobulumų pripažinimas ne 
tik kad neveda prie kokios 
nors simpatijos totalitarizmui 

m. buvusi suktybė dienraščiui 
rašant pamiršta, bet juk yra 
ir šių metų panaši istorija. 
Globė Parcel Service, Inc., 
Philadelphia. Pa., turėjusi 

„Draugo" spalio 9 d. kontoras įvairiuose mies- < 
numeryje b. kv. straipsnyje tuose, priėminėjo siuntinius ir 
„Faktiškai sustabdyti siunti- muitus, bet nuo 1983 m. spalio 
niai į Lietuvą" pagiriamos mėn. mokesčių Sovietų Sąjun-
sovietų licensijuotos įstaigos, gai neperdavusi ir šių metų 
kaip sąžiningai ir labai sausio 26 d. paskelbė bankro-
kruopščiai paėmusios muitą, tą. JAV kongresmano Ben-
supakavusios ir atlikusios ki- jamin A. Gilman žiniomis 
tus patarnavimus. „Globė" nesumokėjo muitų 

Deja, t a r p sąž in ingų daugiau kaip už 2000 siunti-
pa8itaikė ir sukčių, kurių nių. Koks gi gali būti 
„pa ta rnavimai" daugeliui b a n k r o t a s ? J u k n ieko 
siuntinių siuntėjų atnešė negaminta, nieko nepardavi-

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. spalio mėn. 31 d. 

kad siuntėjo dovaną gavėjas 
turi išsipirkti. Pats pavojin
giausias nuostatas, kaip iš 
, , E u r o p o s L i e t u v y j e " 
paskelbtų taisyklių matyti, 
yra tas, kad ne siuntėjas ir ne 
gavėjas nuspręs, ar siunčiama 
dovana tinka ir būtina gavė
jui. Nes pagal sovietines 

taisykles nusiųstas siuntinys 
galės būti konfiskuojamas 
arba grąžinamas siuntėjui, 
pare ikalaujant užsimokėti 
grąžinimo pašto mokestį. 

Tad, svarstant „faktišką" 
siuntinių sustabdymą, reikia 
žvelgti ne vien į muitus. 

Kazys Januta 

rūpesčių ir pinigais nuostolių. 
Tokie licensijos turėtojai ne 
padėkos, bet papeikimo verti. 

Dar daug yra siuntinių 
siuntėjų, atsimenančių kaip 
1957 metų laikotarpyje New 
Yorke veikusi General Parcel 
Service, Inc. (pati ir per 
į ga l io t in ius ) s i u n t i n i u s , 
muitus ir kitus mokesčius atidalinti 

:as kad ekonomiką nuo politikos yra priimdavo, bet sovietams 
vis tik didelis nesusipra- muitų neatidavė, siuntiniai 
tima8". Jei „ekonomikos ati- adresatams neįteikti. Šią 
dalinimas nuo politikos" iš aferą labai puikiai yra apra-
tikrųjų yra tik „didelis ne- šęs Jonas Karvelis savo 1979 
susipratimas", tai kodėl vi- m. išleistoje „Prekybininko 
suose universitetuose (net ir keliu" knygoje, 
tame pačiame Harvarde, kurį Jei ana prieš 20 su viršum 
baigė dr. Šidlauskas) turėtų -—._ 
būti atskiri politinių mokslų ir 
ekonomikos mokslų departa
mentai? Vadinasi, šiokio tokio 
„atsidalinimo" tarp šių dviejų 

(kaip dr. Šidlauskas vienoj disciplinų yra, ir tai dėl to, 
vietoj lyg ir bando insinuuoti), k a d ' n o r s txi disciplinų studi-
bet, priešingai, galvojantį 
žmogų tempia tolyn nuo bet 
kokio susižavėjimo tokia bai
senybe, nes demokratijos 
trūkumai totalitarinėje san
tvarkoje ne susilpnėja, o šimte
riopai sustiprėja! 

Ir nejaugi mes čia su dr. 
Šidlausku nebūtume vienodos 
minties?! 

Užtat man ir kyla įtarimas, 
kad jis tą savo straipsnį 
„Naujienoms" rašė be di
desnio reikalo. Žinoma, man 
asmeniškai malonu patirti, 
kad mano esminiams tei
gimams apie demokratiją atsi
randa pritarėjų net ir tarp 
tokių asmenų, nuo kurių aš 
šiaip skiriuosi ne tik amžiu
mi, bet ir specifinėmis poli
tinėmis pažiūromis tos pačios 
demokratijos rėmuose (dr. Šid
lauskas labiau krypsta į 
kairę, aš — labiau į dešinę), o 
ypač nuomonėmis kai kuriais 
specifiškai lietuviškais visuo
meninio - organizacinio gyve
nimo klausimais. Bet ka
dangi kaip tik šitie klausimai 
tuose vedamuosiuose, kuriuos 
mini dr. Šidlauskas, nebuvo 
nagrinėjami, tai man neaiš
ku, kodėl jis, sutikdamas su 
mano dėstymu apie demokra
tijos esmę, vis dėlto „Nau
jienose" rašo taip, lyg jis ieš
kotų prie ko nors prikibti, 
tačiau nelabai rasdamas prie 
ko. 

Tiesa, dr. Šidlauskas vienu 
momentu dar lyg ir užsipuola 
mano bandymą glaustai api
būdinti skirtumą tarp poli
tikos ir ekonomikos. Tiksliai 
pacitavęs mano tvirtinimą, 
kad politika sprendžia, „kas, 
ką, kiek ir kaip valdys", o 
ekonomika sprendžia, „kas, 
kiek, ko ir kokiomis sąly
gomis turės įvairiausių me
džiaginių gėrybių", jis čia pat 
taria: 

„Šitokią politikos ir eko
nomikos klasifikaciją noriu 
pavadinti visai nerealia, pa
gr įs ta sofistikacija, kuri 
neturi pagrindo kiekvieno 
demokratinio kraš to gy
venime ir kuri gali tik sumai
šyti mūsų tautiečių laisvuose 
Vakaruose sveikas nuovokas 
apie politiką, kultūrą ir eko
nomiką". 

Tai „svariai skambantis" 
kaltinimas! Bet kuogi jis pa
remtas? Ogi tik tuo, kad 
„kiekviena politinė partija bet 
kokioj valstybėj turi ir savo 
ekonominę programą, nes ant 
ekonomikos turi remtis visas 
valstybės gyvenimas..." 

Tai visiems žinomas daly
kas, kuris tačiau nė kiek 
nepaneigia mano tik žodyniš-
kai - enciklopediškai nubrėžto 

juojamos gyvenimo sritys ir 
susiliečia, jos vis tik nesusi-
lieja. 

Manyčiau, kad dr. Šidlaus
kas mano pastabų apie poli
tiką ir ekonomiką visiškai 
nesuprato, todėl ir ieško nesu
tarimų, kur jų tikriausiai 
nėra. 

Žinoma, mano intencija nuo 
pat pradžių buvo pasakyti 
daugiau, negu tik tai, kad žo
džiai „politika" ir „eko
nomika" turi skirtingas žody-
nines apibrėžtis. Keliuose 
vedamuosiuose, pasirodžiu
siuose jau po dr. Šidlausko 
straipsnio, ėmiausi skai
tytojus supažindinti su vad. 
anarchokapital is tų pažiū
romis. O tie anarchokapitalis-
tai (arba libertarai) yra tokie 
politikai, kurie nori politikos 
lauką gana smarkiai aprėžti 
(taigi visai priešingai komu
nistams). J ie galvoja, kad 
daugumą politikos funkcijų 
galėtų be nuostolio visuo
menės gerovei perimti eko
nomika. Nors jie, kaip ir mes 
visi, sutinka, kad demokra
tija yra pati geriausia politinė 
sistema, jie mano, jog demo
kratinės politikos uždavinius 
galėtų dar geriau atlikti kapi
talistinė ekonomika. 

Kadangi apie tai jau kalbė
jau minėtuose vedamuosiuose 
ir dar ketinu šia tema para
šyti suvestinį vedamąjį (ku
riame, be kita ko, atsakysiu, 
kodėl šiuo metu yra svarbu 
mums tuos klausimus disku
tuoti), viso to čia nebekarto
siu. Norėčiau tik pastebėti, 
kad gal dabar jau bus aišku ir 
dr. Šidlauskui, kodėl, norint 
išdėstyti libertarų mintis, 
man reikėjo ir „atidalinti" 
politiką nuo ekonomikos, ir 
taipgi iškelti tuos politinės 
demokratijos minusus, kurių, 
libertarų nuomone, neturi 
kapitalistinė ekonomika. 

Tuo pačiu visiškai aišku, 
kad dr. Šidlauskas niekuo 
neįpareigotas priimti šiais 
klausimais anarchokapitalis
tų pažiūrų. Spėčiau, kad jos 
jam būtų netgi gana tolimos. 
Nepriimu jų visu šimtu pro
centų nė aš , nors manau, kad 
jose slypi teisinga tendencija. 
Gal nujausdamas, kurlink 
savo dėstymą kreipiu, dr. Šid
lauskas ir turėjo galvoj šias 
mano (ir daugelio su moder
niąja e k o n o m i k a sus i 
paž inus ių jų ) s i m p a t i j a s 
anarchokapitalizmui, saky
damas, kad yra didelis nesu
sipratimas „atidalinti poli
tiką nuo ekonomikos". 

Tačiau jei taip, tai mūsų 
disputas sukasi jau nebe apie 
demokra t i j o s t r ū k u m u s 

žįstame) ir ne apie skirtumą 
tarp politikos ir ekonomikos 
(kurį turėtų suprasti kiekvie
nas aukštojo mokslo raga
vęs), o apie specifinį klau
simą, kiek valstybė su ta savo 
politika turėtų kištis į ekono
miką, taigi apie klausimą, kur 
yra ta konkrečioji riba, 
skirianti tai, kas priklauso 
politikai, nuo to, kas pri
klauso ekonomikai. Ir, tai, 
žinoma, yra grynai ideolo
ginis klausimas, kur vieną 
kraštutinę nuomonę turės 
komunistai (viskas priklauso 
politikai), kitą kraštutinę nuo
monę — anarchokapitalistai 
(viskas priklauso ekono
mikai), o mudu du atsidursim 

nėta, nes firmos tikslas buvo 
tik siuntinius už sumokėtus 
mokesčius persiųsti gavėjui, 
muitus sumokėti sovietams. 
Savininkas aiškinasi, jog jo 
sūnus be jo leidimo iš banko 
sąskaitos paėmęs ketvirtį 
milijono dolerių, nebesą iš ko 
muitus sumokėti, tad ir 
bankrotas. 

Siuntiniai pasiekę įvairius 
Sovietų S-gos miestus, o taip 
pat ir Vilnių, po 8 ar 9 
mėnesių grįžo siuntėjams, 
jiems užsimokant grąžinimo 
pašto mokestį. Visi muitai, 
kitokios rinkliavos siuntinį 
išsiunčiant sumokėtos, yra 
grynas nuostolis, nes iš 
bankrutavusios firmos vargu 
bus galima ką atgauti. Byla 
nebaigta JAV bankroto 
teisme Philadelphijoj. 

Teigimas, kad siuntiniai 
dabartine tvarka „faktiškai 
sustabdyti", yra asmeninė 
nuomonė, kuri galėtų būt 
diskutuojama, pasiremiant ir 
t u o , k a d ir a n k s č i a u 
v a d i n a m a „ b a n d e r o l e " 
pasiųstus „Džinsus" gavėjas 
Lietuvoje turėjo aukštais 
muitais išsipirkti. Pagaliau 
nurodyta aukštas kavos 
muitas. Bet nei „džinsai", nei 
kava nėra būtinos pašalpos 
gėrybės. „Europos Lietuvis" 
yra paskelbęs muitus, tarp jų 
įvairioms prekėms yra ir 
neaukštų muitų. Į žemos kur nors apie vidurį — tik dr. 

Šidlauskas, kaip krikščionis klasės muitus įeina ir įvairi 
demokratas, gal arčiau „kai- vaikų apranga. Naujoji 
riojo" poliaus, o aš — arčiau t v a r k a s k i r i a s i v i e n u 
„dešiniojo". reikšmingu potvarkiu, tai tuo, 

A. f A. STASIUI VABALAIČIUI 
mirus , 

jo brolį Kazį Vabalaitį ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame. 

CICERO LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ IR 
ŽUVAUTOJŲ KLUBAS 

A R A T M I N S I 
8d DANA STANKAITYTĖ 

Tai antroji, mūsų iškiliosios soL STANKAITYTĖS 
plokštelė, kurioje ji įdainavo savo lyriniu pajautimu, X 
švelnumu, lietuvių žinomų kompozitorių daina**, kaip * 
Klovos—Močiutės dvarely. Kačanausko—Kad aš našiai- * 
tėlė. Banaičio—Savo skambančia daina. Kačinsko—Pa- I 
slaptis- Gruodžio—Rūta. Sodeikos—Benamių daina. Dam- I 
brausko—Kaip krinta lapai Račiūno—Ar atminsi. Lau- t 
menskienės—Vakaras. Jakubėno—2emė kryžių ir smut- • 
kelių. Budriūno—-Šauksmas. Prie piano muz. Alvydas • 
VASAITIS Išleido AG RE00RD6. Kaina su persiunti
mu $11.00 Užsakymai siųsti: 

DRAUGAS, IfikS W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 

būti ganėtinai aišku, jog mu- skirtumo tarp politikos ir eko- (kuriuos abudu lygiai pripa-

ALFONSAS GRAU8LTS 

IEŠKAU TAVO VEIDO 
Dvasinio ugdymosi įtaigos 

II papildyta laida 
Šioje knygoje nagrinėjamos religinės temos ar bent 

religijai artimi k1awH"**, Joje talpinama 10 skyrių: 
Gyvenimo būdas apsprendžia tikėjimą. Kančia — Dievo 
veido šviesoje. Nėra man gera be tavęs. Grožis — Kelias 
J Dievą. Grožio Šaltiniai. Gera širdis. Dievažmogio šir
dies atspindys, girdis krikščioniškos meilės taryboje-
Visas tavo. Evangelija ugdo dvasingumą. Didžiųjų as
menybių mintys. 

360 psL Išleido Prisikėlimo parapija Toronte. Kaina 
•o persiuntimu $11.00. Užsakymus siesti: 

DRAUGAS, +5+5 W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 

A. + A. 
VYTAUTUI VAITIEKŪNUI 

m i r u s , 
visus Lietuvių Krikščionie Darbinin
kų sąjungos narius nuoširdžiai užjau-

VLADAS SINKUS, 
LK Darbininkų Sąjungos 

Atstovas VLIK'e 

A. f A. 
ELŽBIETAI MARKVALDIENEI 

mirus, vyrui, Lietuvių Istorijos draugijos nariui ir 
mecenatui, Inž. JONUI MARKVALDUI ir ŠEIMAI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime. 

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
VALDYBA IR NARIAI 

Mirus 
A. f A. Elžbietai Markvaldienei, 

vyrui, Švėkšniškių draugijos valdybos nariui, Inž. 
JONUI MARKVALDUI ir ŠEIMAI reiškiame lietu
višką užuojautą ir liūdime drauge. 

ŠVĖKŠNIŠKIŲ DRAUGIJOS VALDYBA 
IR NARIAI 

t 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DA1MID 

TltVS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A venue 
Telefon.il LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

V A S A I T I S - B U T K U S 
direkt oriai 

1446 
Laidotuvių 

South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas-652-1003 

i » 

http://Telefon.il


DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. spalio mėn. 31 d. 

x G i n t a r a s , Toronto lietu
vių jaunimo ansamblis, kon
certuos Chicagoje lapkričio 26 
d., šeštadienį, Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. „Gintaro" 
ansamblis savo puikiu tauti
nių šokių bei dainų atlikimu 
yra atkreipęs kitataučių dė
mesį. Šiais metais ansamblis 
Kanados valdžios buvo siųs
tas į Tarptautinį festivalį 
Anglijon, kur laimėjo pirmą 
vietą už gražiai pašoktą tau
tinį šokį „Aštuonytį". 

x Leokadi ja ir Juozas 
x „ M a r g u t i s " kviečia Žvyniai , anksčiau gyvenę 

p a m a t y t i premijuotą Algirdo Chicagoje, o dabar St. Peters-
Landsbergio komediją „Onos burg, Fla., buvo atvykę į Chi-
veidas". Režisuoja Petras Ma- cagą aplankyti savo giminių 

x „ D r a u g o " a tka rpo je 
š i and ien baigiame A. Masio
nio „Bernardas Čepulis". Ry
toj pradėsime spausdint i 
trumpą kun. Albino Marčio 
aprašymą „Nuo Šiaurės jūros 
iki Romos". 

želis. Los Angeles Dramos 
sambūris šį veikalą atliks lap
kričio 22 d. 4 vai. p.p. ir 
lapkričio 23 d. 7.30 vai. vak. 
Jaunimo centre. 
• x Švėkšn išk ių draugi jos 

v a l d y b a kviečia švėkšniš
kius ir jų bičiulius atvykti į 
draugijos 60 metų jubiliejaus 
iškilmes lapkričio 11 d. Pa
maldos Jėzuitų koplyčioje 
vyks 12:15 vai. Po pamaldų 
visi vykstame į Dainos resto
rano salėje jubiliejaus minė
jimą ir pietus. 

x Mi lwaukee , W i s c , t au
tybių festivalyje pasirodys 
lifffcuvių -«5okių grupės šia 
tvarka: penktadienį, lapkričio 
16 d., arenoje 8:30 vai. vak. 
Bijūnas - Klumpė, šeštadienį, 
lapkričio 17 d., 1:25 vai. p.p. 
Old Pabst parke — Spin
dulys, 1:30 vai. p.p. arenoje — 
Lemonto lit. mokyklos 3 sky
rius, 5 vai. vak. arenoje — Bi
jūnas - Klumpė, 6:15 v.v. Old 
Pabs* parke — Grandis, 8 v.v. 
arenoje — Grandis, sekma
dienį, lapkričio 18 d., 1:55 vai. 
p.p. ir 5:05 v.v. Old Pabst 
parke — Spindulys, o 5 v.v. 
arenoje — Bijūnas - Klumpė. 
Svečiams pamatyti daugiau 
kaip 40 kultūrinių eksponatų, 
šokių ir pan. kaina bus 5 dol., 
dienai 4 dol. (iš anksto nusi
pirkus bilietą). 

ir draugų. Ilgiau buvo apsi
stoję dukros Vidos ir žento 
Danieliaus Marksų šeimoje 
Glenco, 111. J. Zvynys turėjo 
sėkmingą širdies operaciją St. 
Luke-Pre8byterian ligoninėje. 
Žmonos, dukros ir gydytojų 
priežiūroje ligonis sustiprėjo ir 
jau išvyko atgal į Floridą. 

x Vi ln iaus k raš to Liet. 
sąjungos Chicagos skyr. turi 
tradiciją kas metai maldose 
prisiminti mūsų tautos didvy
rius, kurie žuvo kovose dėl 
mūsų sostinės Vilniaus bei 
Vilniaus krašto. Lapkričio 4 
d. 9 vai. ryte Marijonų koply
čioje ta proga bus laikomos 
pamaldos. Po pamaldų visi 
dalyviai yra prašomi organi
zuotai vykti į Šv. Kazimiero 
bei Liet. Tautines kapines ir 
ten vietoje pagerbti palai-

x „Lie tuvos bažnyč ių" 
knygų au to r iu i reikalingos 
šių Kaišiadorių vyskupijos ku
nigų nuotraukos: Juozo Andri-
konio, Alfonso Ažubalio, Juo
zo Bakšio, Zenono Baužio, 
Petro Bertulio, Juozo Bučio, 
Prano Cibulskio, Mato Cijū-
naičio, Stanislovo Celkaus, 
Grigonio, Juozapo Gusto, 
Andriaus Juknevičiaus, Sta
nislovo Kiškio, Kazimiero La-
jausko, Kazimiero Liesevi-
čiaus, Donato Linarto, Petro 
Liutkaus, Petro Lygnugario, 
V. Mazurkevičiaus, Antano 
Mažeikos, Juozapo Meidaus, 
Jono Mikučionio, Juozo Min
cevičiaus, Zigmo Neciunsko. 
Jeigu kas turėtų, prašomi pa
skolinti, atsiunčiant šiuo 
adresu: Br. Kviklys, 5747 So. 
Campbell Ave., Chicago, IL 
60629. 

x Balfo ke tu r i a sdeš imt 
metų veiklos akademijoje šį 
sekmadienį, lapkričio 4 d., 
dalyvaus ir iš tolimesnių — 
Illinois, Wi8Consin ir Indianos 
valstijų. 

x P a t i k s l i n i m a s . 
Ateitininkų namų fondo na
rių susirinkimo aprašyme 
„Draugo" spalio 23 d. laidoje 
parašyta: „Teigiamai pasisa
kyta suteikti namuose patal
pas vaikų Montessori mokyk
lėlei". Iš tikro mokyklos 
reikalas susirinkime nebuvo 
iškeltas, nebuvo svarstytas, 
nei gautas susirinkimo sutiki
mas. Klaida įvyko nenugir-
dus programos. 

x Pau l ius Petkevičius , 

Redaguoja J Pi&čas. Medžiagą siusti: 3206 W. 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 
65th Place, Chicago. IL 60629 

MOKYKLON 
REIKIA EITI 

Anksti rytą pabundu, 
Laikrodin tuoj pažiūriu, 
Iš lovelės greitai šoku. 

Uniformą tuoj velku, 
Akeles apsiprausiu, 
Pusrytėlius greit užkandu. 

Knygeles pasiimu, 
Trumpai „sudiev" tariu, 
Mokyklėlėn išeinu. 

J ū r a t ė J a n k a u s k a i t ė 
Marąuette Parko lit 
m-los 8 sk. mokinė 

NUOSTABI ŠVIESA 

Nors žinom, kas mėnulis 
Ir kas balta žvaigždė, 
Bet širdį vis vien žavi 
Ta tolima erdvė. 

Ir tamsią naktį žvelgi 
Su ilgesiu tenai, 
Kur žėrintys žvaigždynai 
Vilioja amžinai. 

hiešė Aldona Norkutė 

VĖLINIŲ 
TAUTOSAKA 

dotus vilniečius. Būtų labai Lemont, 111., mūsų garbės pre-
pageidautina, kad dalyvių numeratorius, nuoširdus lie-
skaičius būtų kuo gau
siausias. 

x A.a. Kazimierą Kazik -
K a z i k a i t i e n ę p r i s i m i n t i 
sekmadienį, spalio 28 d., jos 
vyras Juozas suprašė savo 
draugus. Prisimenama buvo 
prieš dvejus metus mirusi 
žmona a.a. Kazimiera. Po šv. 
Mišių Jėzuitų koplyčioje už 
velionę, visi vyko į Alberto ir 
Julės Zakarkų rezidenciją — 
pietums. A.a. Kazimiera buvo 

Šv. Kryžiaus ligoninės narė Sv 
x Beverly Shores Lie- pagelbiniam vienete, Brighton 

tuvių klubo rengiamas ru- Parko Moterų klubo ir Da-
dens balius įvyks šį šešta- riaus-Girėno Am. legiono Mo-
dienį, lapkričio 3 d., 6:30 v.v. terų Pagelbinio vieneto. J i 
Red Lantenr gražioje salėje, mirė spalio 29 d. ir buvo pa-
Koncertinę dalį atliks solistas laidota lapkričio 2 d., Sv. 
Algirdas 
visi. 

Brazis. Kviečiami 

(pr.) 

Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

x Vėl inės Šv. Kazimiero 
lietuvių kap inėse bus sek
madienį, lapkričio 4 d. 12 vai. 
prie Steigėjų paminklo. Bus 
malda, pasauliečio žodis, pa
dėjimas vainiko mirusiųjų pa 

tuviško žodžio rėmėjas, pratę
sė prenumeratą su 135 dol. 
čekiu ir laiškučiu, kuriame jis 
rašo, kad džiaugiasi „Drau
go" deimantiniu jubiliejumi, 
linki sulaukti briliantinio jam 
amžiaus ir daug gražių mete
lių... „Draugas" nesensta, 
bet jaunėja, tobulėja ir kalba į 
visus lietuvių gimta kalba. 
Linki sėkmės jo globėjams, 
bendradarbiams, o svarbiau
sia nepamiršti, kad dirbame 
ne sau, bet Lietuvai ir lie-
tuv iams" . P. Petkevičių 
toliau laikome garbes prenu
meratorium, o už mielą para
mą savam dienraščiui ir gra 
žius l inkėj imus 
nuoširdų ačiū. 

x P a p i l d y m a s . „Draugo" 
spalio 17 d. laidoje, 5 pusla
pyje, straipsnyje „Pašventin
tas paminklas Amerikai" bu
vo p r a l e i s t a p a m i n k l o 
projektuotojo archit. Alfredo 

Tai kas, kad ten vien dulkės, 
Vien akmenys pliki — 
Vienok iš tolo žavi 
Šviesa ta nuostabi. 

Ir pamiršti tu viską, 
Ir mintimi skrendi, 
O tau vaizduotėj tveriąs 
Pasauliai tolimi. 

M 

VIETA, KURIĄ 
NORĖČIAU APLANKYTI 

x „ D r a u g o " adminis t ra 
cija ateinančiais metais or
ganizuoja ekskursiją į Grai- r__^ _̂ 
kiją, iš ten laivu į Italiją, kur Kulpos-Kulpavičiaus iš To-
aplankys Romą, Vatikaną, ronto pavardė, o nuotrauka, 
kitus miestus ir gražiąsias kuri buvo prisiųsta, bėl jos 

iniK-u mirusiųjų pa- vietoves. Ekskursija bus dvi blankumo techniškai nebuvo 
gerbimui, įžiebimas Vėlinių paskutines gegužės savaites ir galima panauduoti. Dėl šio 
žvakės ir giesmės. Vytauto Di- pirmąją birželio savaitę. Ke- praleidimo autorius architek-
džiojo šaulių rinktinė daly- lionės techninius reikalus tą atsiprašo. 
vaus garbės sargyboje. Po iš- tvarko American Travel Ser-
kilmių vyks individualus v i c e Bureau, kuriai va-
kapų lankymas. Bendruo- dovauja W. Rask-Rasčauskas 
menės komitetas ir sklypų XT Aleksas Lauraitis. 

Aš norėčiau važiuoti į Virgi
niją prie vandens, nes ten 
galima gerai žuvauti, o aš 
labai mėgstu. Kartą nuvažia
vau ten ir pagavau vie
nuolika „Walleyes". Norėčiau 
pagauti daug lydekų. Dar no
rėčiau nuvažiuoti į Kanadą ir 
pagauti ungurių. Aš noriu 

ta r iame įstoti į lietuvių žuvavimo klu
bą. Nariai kiekvienais metais 
važiuoja į Kanadą. Mano tėtė 
ir aš norime važiuoti kartu su 
jais. Mudu su tėte labai mėgs
tame žuvauti. 

An tanas Šiupinys 

Vėlinių dieną Dievas leido 
mirusiems aplankyti savo gy
vuosius giminaičius; gyvieji jų 
negali matyti (Aukštad
varis) . 

Po gedulingų mišparų (Vi
sų Šventųjų šventės išvaka
rėse) visas dūšias (sielas) pa
l e i d ž i a iš č y s č i a u s 
(skaistyklos). Tada jos pa
reina į savo namus pas gy
vuosius ir vaikščioja kartu, 

Merkevičius t i k n e g a l i j ų m a t y t i 
(Žagarė) 

Per Vėlines pareina vėlės iš 
kapų namo. 

(Simnas) 
Plačiai visoje Lietuvoje tiki

ma, kad vidurnaktį tarp Visų 
Šventųjų dienos ir Vėlinių, 
renkasi vėlės bažnyčioje ir ten 
meldžiasi (klauso Mišių, 
kurias atnašauja miręs kuni
gas). Gyvajam tuo metu būti 
bažnyčioje esą labai pavo
jinga, nes jį pastebėjusios 
vėlės persekioja ir nori su
draskyti. 

Iš Balio a rchyvo 

medžiuose, po akmenimis, 
tarp žolių, visur užimta. Tai 
ką dabar darysim? 

Moliūgas tai išgirdęs taip 
apsidžiaugė, kad net pakru
tėjo. Pelytės atkreipė dėmesį į 
jį-

— Va, koks mums gražus 
namukas būtų. Gal net dviejų 
ar trijų aukštų! 

Mažas peliukas paklausė: 
— Bet. tėte, kaip jį ištuš

tinti? Cia būtų mums gražus 

namelis, bet negalima gy
venti sėklose. 

— Tai nieko, sūneli. Papra
šysime savo draugo Šunelio, 
kad mums iškastų su nagais 
skylę ir bus tuščias. Sėklų 
mums užteks "isiems metams 
ir dar keletą šimtų galėsime 
atiduoti savo močiutei ir ki
toms giminėms. 

Tą naktį šios šeimynėlės tė
vas išvyko pakviesti Šunelį. 
Rytą jau buvo ištuštintas 
moliūgas, maža skylutė iš
pjauta apačioje. Dabar pelių 
šeima i> moliūgėlis linksmai 
gyvena miške. 

Asta Kaz lauska i tė 
Lemonto Maironio lit. 

m-los mokinė 
(„Gintaro šalis") 

KAI AŠ UŽAUGSIU 
Aš būsiu rašytoja. Aš noriu 

būti rašytoja, nes man pa
tinka skaityti knygas. Aš no-̂  
rėšiu rašyti juokingas knygas 
ir knygas apie dalykus, kur 
tikrai galėtų atsitikti. 

Aš taip pat norėsiu būti ma
ma. Aš turėsiu du vaikus: ber
niuką ir mergaitę. Aš jiems 
paskaitysiu savo knygų ir jie 
galės man pasakyti, ar mano 
knygos ki t iems vaikams 
patiks. 
Da ly tė Kiz lauska i tė , III sk. 

K. Donelaičio lit. m-la 

VASAROS ATOSTOGOS 
Vasaros atostogos labai 

GALVOSŪKIS N R. 16 

Pasiieškokite literatūros ir 
atsakykite į šiuos klausimus: 

1) Kas yra botanika 
(botany)? 

2) Kada žmonės pradėjo 
domėtis botanika? 

3) Kada žmonės pradėjo da
ryti įvairius tyrinėjimus? 
Kitaip sakant, kada žmonės 
pradėjo domėtis botanika, 
kaip mokslu? 

4) Kurias žinai pagrindines 
botanikos mokslo šakas? 

Už bendras žinias — (5 t.) 
Už platesnę informaciją — 

(10 t.). 

GALVOSŪKIS NR. 17 
(Žiūrėkite piešinį) 

Čia yra šifruotas raštas 
(cryptogram). Pirmiausia rei
kės teisingai parašyti tuos ke
turis daiktus. Tada sužino
site, kuris skaičius vaizduoja 
raidę. Po to, vietoje skaičių 
įrašysite raides apatinėje 
dalyje. Kiekvienam brūkš
neliui viena raidė. Tuo būdu 
parašysite penkių žodžių saki
nį, kuris reiškia vieną lie
tuvišką pa ta r l ę . Žodžiai 
vienas nuo kito atskirti sta
čiais brūkšneliais. 

Už tą darbą gausite 5 taš
kus, o kuris paaiškins patar
lės reikšmę, tas gaus 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 19 
— 

x L ž k e r ė t a s n a m a s su ^ ~,„;„ K„O 7Qin mo) dvi mergaites, truputi pa-visais įvairumais bus 16H) 6 ' ZZItJZ* v ė l a v u s i o s . b r ė k š t a n t 
iš 

Clevelando Šv. Kazimiero ^ e n a i Pabėgo. \ ieną savai-
lit. m-los mokinys * praleidau skautų stovyk-

(„Aušros spinduliai") loJe- Stovykla man nelabai 
patiko. Aš, tėvelis ir dėdė bu
vome išvažiavę į Wisconsin 
žuvauti. Aš pagavau dau
giausiai žuvų. Mes pagavome 
lydekų, giedravalkių ir ešerių. 

Sirgo žmogelis trobelėje so- Kitą laiką praleidau žais-
džiaus gale. To sodžiaus (kai- damas beisbolą ir DeD. 

Tomas Vasil iauskas 

SMERTIS (MIRTIS) 
KLAUSIASI KELIO 

(Vėlinių proga) w.J 

V.T 

J. 

S« 
<££ V 

© 

savininkų draugija kviečia 
visuomenę gausiai dalyvauti 
Vėlinių iškilmėse, (pr.) 

x ARGI TĖRA TIK 5 
tūkstančiai lietuvių, besisielo
jančių lietuvybės išlaikymu! 
Kviečiame įsijungti į L. Fon
do eiles. Paaukoję tik vieną 
šimtinę, tapsite nariais ir gau
site vieną svečio bilietą į va
jaus banketą, kuris bus lap
kričio 17 d. Jaunimo centre. 
Visais reikalais prašoma 
kreiptis į L. Fondo raš t inę 
tel . 471-3900, a r b a ra šy t i 
3001 W. 59th St., Chicago, 
111. 

(pr.) 
x Labai gera naujiena! 

Lapkr ič io 1 d., ke tv i r te -
d i r n i . 9 5 5 4 Sou thvves t 
H i g h w a y , Oak Lawn, 111., 
atidaroma Amber delikatesų, 
parengimų ruoša — „cate-
ring", ir dovanų parduotuvė. 
Maloniai kviečiame visus at
silankyti. Tel. 423-8616 ar
ba 460-3824. Atidarą nuo 
antr. iki penktad. 9 v. r. iki 6 
v. v.; šeštad. nuo 9 v. r. iki 5 
v. v.; sekmad. ir pirm. užda
ryta. 

Julija Liutikienė, Sav. 
(sk.). 

So. Ca l i fo rn ia Ave. („ne , 
7130, kaip klaidingai vakar < temstant) iš bažnyčios sku-
.Drauge" buvo paskelbta). b i a> b e *° n a m o - G r e t a

T ^ a t s i " 
Ivairumai v ^ n u o 6:30 iki rado einąs žmogus. Jos pa-
9:30 vai. v a f " * * a l v / * * ' k a d U ^ * 

vieškeliu, prisivijo jas. Kai ja 
x Lie tuvos D u k t e r ų drau- priartėjo prie sodžiaus, 

m» karšta vakariene ir m - g i j o s r u d e n s b a l i a u s žmogus paklausė, kurioje tro-
E T P S S ^ S g ro ja t , a p r a š y m e buvo nepaminėta: boję gyvena NN (pasakė to h-
šokiai B i l i e t u s g S L a gaut aukotas dail. Barboros Morkū- gonio vardą .r pavardę). Ne* 
^ a \ Z ^ a ^ Z ^ t ^ ^ B spalvingų gėlių p a - ^ i t ė s mielai jam parode 
skambinus 376-3186. Simui veikslas, valdybos narės Ire- trobelę manydamos, kad koks 

x LB Brighton P a r k o 
apyl inkės rudens baikis 
bus lapkričio 10 d., 7 vai. vak. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 
St. Bus nuotaikinga progra
ma, karšta vakarienė ir. Ba-

Dariaus Girėno lit. mo-los 
8 sk. mokinys 

JAUNO MOLIŪGO 
NUOTYKIAI 

Jokūbaičiui. 
(pr.). 

x Lietuvių Fondui, va
j a u s proga , aukojo — 1000 
dol. Elena ir Justinas Dirgin 

na Vebrienė narių registratorė giminaitis eina jį lankyti 
ir globėja, Jadvyga Kolienė Mergaitės nespėjo pasikeisti J _ 
draugijos namų administrato- drabužius, kai pradėjo kaimy-
rė, Liuda Griauzdienė, soc. rei- n a i šaukti, jog ligonis miršta, 
kalams, Stefanija Kaulėnienė žinoma, visi bėgo marinti 

uui. Diaia xx <,-«,».— — « , - . n arė , ir laimėjimo dovanų (melstis prie mirštančiojo), 
čiai, 500 dol. Amelija Matu- tvarkytoja Birutė Prapuolė- K a i "gorūs numirė, mergaitės 
laitienė už Jonuką Matulaitį, n į e n £ . prisiminė namiškių paklaus-
200 dol. Jonas Ambrizas, 200 P i r m i n i n k ė t į- k a s tes svečias, kuris pas 
dol. Anicetas Grigaliūnas, 200 ( p r ) juos buvo atėjęs. Mirusiojo 
dol. Birutė ir Albinas žmona ir vaikai sakė, kad 
Apanavičiai, 150 dol. Al- x Bron ius Gelažius , Chi- nieko svetimo nematė na 
fonsas ir Bronė Nakai. Vi- cago, 111., mūsų nuoširdus rė- rnuose. net ir per kiemą ei-
siems aukotojams Lietuvių mėjas, lankėsi „Drauge", įsi- nant. Mergaitės apskaičiavo 
Fondo vadovybė nuoširdžiai gijo naujausių leidinių ir laiką nuo parodymo ligonio 
dėkoja. užprenumeravo vieneriems trobos, iki t<> laiko, kada sve-

(sk.) metams „Draugą" savo anū- čias galėjo jeiti į vidų ir tuo 
x Venta Deli bus atidary- kui Erikui Vasiliauskui, kuris laiku ligonis pradėjo mirti. 

ta šį penktadienį, lapkričio 2 studijuoja medicinos moks- Jos suprato, kad tai buvo 
d nuo 9 v r iki 6 v.v. Kvie- »u8- Be to, kaip lietuviško žo- smertis, kuris jų klausė h 
čiame atsilankyti. Iki malo- džio rėmėjas paaukojo 20 dol. gonio trobos (Šis pasakoji-
naus pasimatymo. 2419 W. dienraščiui. Gr. Gelažių laiko- mas užrašytas G. Petkevičiu-
Li thuanian Plaza Court . me garbės prenumeratorium, tės. Smilgių parapijoje, 1904 
Tel 476-4622. ° u* rėmimą savos spaudos metais). 

(sk.) tariame nuoširdų ačiū. Iš J . Balio archyvo 

mo senas 
gas. Jis jau buvo susiraukšlė
jęs ir parudavęs. Artėjo Kau
kių vakaras. Šis pasenęs 
moliūgas jau buvo išgyvenęs 
pilnus metus ir žinojo, kad 
tuojau bus galas : Jis pasišau
kė savo draugą Žvirblį ir tarė 

Sujunkite taškus ir parašy
kite,, ką nupiešėte. Nu

li) 
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brūkšnelius ir 

— Aš senas ir žilas. Dar 
nieko gero niekam nesu pa
daręs. Aš nenoriu būti tik or
namentas. Tu praskelk mane, 
ištrauk mano vieną sėklą ir 
kitą pavasarį pasodink gra
žioje vietoje, kur mano vai
kelis linksmai užaugtų iki 
kitų metų Kaukių vakaro. 

Žvirblis taip ir padarė. Ma
žas moliūgėlis išvydo didelį 
pasaulį. Augo ir geltonavo 
savo miškelyje. Praėjo ruduo, 
žiema ir vėl žydėjo pavasaris. 
Moliūgui darėsi liūdna vis vie
nam būti. Visokie žvėreliai ir 
paukšteliai jau buvo susikūrę 
šeimas ir gyveno kartu me
džiuose arba žemėje, o moliū
gas vis vienas. 

Kartą pelyčių šeima praėjo 
pro jį kalbėdama: 

— Visur ieškojome namelio: 

(Žiūrėkite 
skaičius). 

yi-f* o y-gyvulys 
plauK&is 

C-tTKO 
juoKelirp 

į) IC-U-l* Gy^ii-na
mų sargas 

daiktas, ddutjjlio m~ 
Stojamas Kiicnlje. 

Ą T Ii J j Ii 5 ? i 3 
1 Toly I .' 

(Žiūrėkite brėžinį). Čia ma
tote nupieštą savotišką kubą. 
Jis sustatytas iš dviejų atski
rų dalių. Kadangi tos dvi 
dalys nebuvo suklijuotos, 
buvo mėginta jas atskirti. 
Traukta į viršų ir į apačią, 
dešinėn ir kairėn, pirmyn ir 
atgal, bet tos dalys nė iš 
vietos. Pamėginkite, gal jums 
pasiseks jas išskirti. 

Jei išskirsite, nupieškite, 
kaip tos atskiros dalys atrodo 
ir kokiu būdu jūs jas atsky-
rėte. Vyresniems. 

(10 taškų) 
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Parašykite žodžius pagal 
duotas raides ir reikšmes: 

1. Muzikos instrumentas su 
raide V. 

2. Amerikos istorijoje vieną 
žymų asmenį su raide W. 

3. Mašinos pavadinimas su 
raide X. 

4. Batsiuvių įrankį su raide Y. 
5. Vieną iš gyvulių su raide 

Z. 
6. Vieną vabzdį su raide 2. 

(5 taškai) 

Kol naujagimis dar ne
krikštytas, naktimis degina 
šviesą, — kitaip gali apstoti 
pikta dvasia (Žagarė). 

I I 


