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PELESOS APYLINKES 
KAIMŲ PAREIŠKIMAS

BALTARUSIJOS TSR KP CK 
PIRMAJAM SEKRETORIUI 

DRG. MO6ER0VUI

LIETUVOS TSR KP CK 
PIRMAJAM SEKRETORIUI 

DBG. GRIŠKEVIČIUI

Pelesos apylinkės, Varėnos 
r. lietuviškų kaimų gyven
tojų

PAREIŠKIMAS
(Tęsinys)

Labai skaudžiai j broliškus lie
tuvių ir baltarusių tautų santy
kius atsiliepia kultūrinių ryšių 
su Lietuvos TSR meniniais ko
lektyvais ir organizacijomis truk
dymai: neleista atvykti valstybi
niam dramos teatrui su A Vie
nuolio spektakliu “Paskenduolė”, 
buvo sužlugdyta etnografinė eks
pedicija, jos dalyviams jau susi
rinkus vykti j Pelesos apylinkes. 
O juk mūsų krašte yra daug ver
tybių, turinčių svarbos lietuvių 
kultūrai. Tad ypatingai senos 
liaudies dainos, pasakos, papro
čiai, įdomūs etnografiniai kaimai. 
Apylinkėse gausu medžiagos iš 
Tarybų valdžios kūrimosi laiko
tarpio, karo metų ir pokario at
kuriamojo darbo laikų. Neeilinės 
reikšmės kalbininkams turi ir sa
vita tarmė, iš gilios senovės iš
laikiusį daugybę archaizmų. Dar 
baltalerikių okupacijos metais 
tuo domėjosi Vokietijos, Suomijos, 
Norvegijos rr kitų kraštų baltistai. 
Mums labai skaudu, kad nekartą 
vietinės valdžios palaikomi chu
liganai buvo apmėtę akmenimis 
lietuvių mokslininkų akademikų 
profesorių 'J. Balčikonio ir T. Iva
nausko automobilius.

Mes esame tikri, kad tai ne 
vietinių vadovaujančių partinių 
ir tarybinių organų darbas, o 
buvusių lenkų šlėktų darbas, be 
galo bijančių tikros ir nuošir
džios lietuvių ir baltarusių drau

gystės, neapykantos vaisius. 
Lenkiškieji šovinistai engė mūsų 
kraštą, pirmoje eilėje lietuviš
kus kaimus. Buržuazijos valdy
mo metais, vokiečių okupacijos 
laikotarpiu po “Armijos krajo- 
vos” vėliava jie žudė mūsų tė
vus ir brolius, degino mūsų kai
mus ir sodybas. 1944 m. pava
sarį sužvėrėję lenkų buržuazi
niai nacionalistai drauge su hit
leriniais okupantais subombar
davo ir sudegino didelį ir gražų 
lietuvišką Pelesos kaimą. O kiek 
liko našlaičių Pavalakės, Druski
ninkų, Duhinių ir kituose kai
muose. Iki šių dienų, išliko tokių 
neapykanta degančių, šovinistų. 
Juos erzino užsimezgusi graži 
Vilniaus valstybinio universite
to studentų tautosakininkų drau 
gystė su buvusiu lietuvišku “Le
nino kelias” kolūkiu. Atsirado 
ir įtakingų asmenų. Jie išvystė 
piktą kampaniją prieš tuometinį 
kolūkio pirmininką, gražios lie
tuvių - baltarusių draugystės ša
lininką, buvusį narsų baltarusių
partizaną Arkadijų Lobko ir jo 
žmoną Jekateriną. Mūsų {ger
biamas drg. Lobko buvo ap
šmeižtas ir, neatsiklausus mū
sų, nušalintas nuo vadovavimo 
kolūkiui. Rėorganizavus kolūkį, 
į jo vietą, mums vieningai prieš
taraujant, buvo paskirta lenkė 
Liucija Žilinską ja- Dar niekas

Afganistano sostinėje Kabule rusams nesaugu pasirodyti gatvėje. Nuotraukoje sovietinis pareigūnas, atvykęs į 
kailių parduotuvę nusipirkti šilto apsiausto, atsivedė sargybinį, afganų kareivį, kuris atlieka ir vertėjo pareigas.

Kaip pataisyti 

arabų santykius?
Egipto — S. Arabijos ryžiai kelia rūpesčiu

Davos. — Šveicarijoje įvyko 
tarptautinis biznierių simpoziu
mas, kuriame kalbą pasakė įta
kingas Saudi Arabijos naftos 
ministeris šeikas Ahmed 
Yamani. Jo nuomone, Sovie

labai kenkia blogi Saudi Arabi
jos santykiai su Egiptu. Prezi
dentas Sadatos, pradėjęs taikos 
derybas su Izraeliu, ne tik nete
ko didelės Saudi Arabijos eko
nominės paramos, bet užsitrau-

tų Sąjungos žygis į Afganistą-^kė ir karališkosios, šeimos nepa

SVARBOS PAKEITIMAI 
VIETNAMO VALDŽIOJE

Pašalintas gynybos ministeris fiiap
voje. Brežnevas jam viešoje 
kalboje pažadėjo įvairią paramą. 
Galimas daiktas, kad Samrinas 
pasiskundė Brežnevui, kad Ha
nojaus vadai, išvaduodami Kam- 
bodiją iš prokiniškos Raudonų
jų kmerų vyriausybės, ne tiek 
siekia “tarptautinio socializmo” 
ugdymo, kiek rūpinasi išplėsti 
savo imperiją. Generolas Gi&- 
pas laikomas Hanojaus “vana
gu”. Jam vadovaujant Vietna
mas pasiuntė apie 30,000 karei
vių prižiūrėti Laoso ir apie 
150,000 vyrų užimti Kambodi
jos. Galimas daiktas, kad pa
keitimai Hanojaus vyriausybė
je atsirado Maskvai spaudžiant 
ir reikalaujant, kad šiuo metu 
Hanojus suvaldytų savo karines 
ambicijas. Vyriausybės pakei
timas, galima* daiktas, atitolino 
Vietnamo invazijos Tailandijoje 
pavojų

Hanojus. — Sovietų Tass ži
nių agentūra paskelbė žinią iš 
Hanojaus, Vietnamo sostinės, 
kad Vietnamo vyriausybėje pa
daryti svarbūs pakeitimai. Viet
namo prezidentas Ton Due 
Thang pašalino iš vyriausybės 
garsųjį Šiaurės Vietnamo karve
dį, gynybos ministerį, gen. Vo 
Nguyen Giap ir jo vieton pa
skyrė gen. Van Tien Dung. 
Pašalintas ir užsienio reikalų 
ministeris Nguyen Duy Trinh, 
kurio pareigas perima Nguyen 
Co Thack.

Kaip žinoma, gen. Giap vado
vavo Vietnamo komunistų ka
riuomenei mūšiuose su prancūzų 
kolonialine kariuomene ir lai
mėjo išgarsintą Dien Bien Phu 
mūšį. Vėliau jis buvo karo va
das ir Amerikos Vietnamo karo 
laikais.

Rytų Azijos politikos stebėto, 
jai dar nežino, kas privedė prie 
Vietnamo vyriausybės pakeiti
mų. Paskutinėmis savaitėmis 
visai pablogėjo Vietnamo santy
kiai su Kinija, kuri paskelbė, 
kad bus nutrauktos ilgai užštę 
susios derybos su Hanojumi dėl 
ateities santykių. Prie vyriau
sybės pakeitimo galėjo prisidė
ti ir Vietnamo įsivėlimas Kam
bodžoje. Nemažai Vietnamo ka
reivių jau pasiekė Tailandijos 
sieną ir apsupo prie sienos esan
čius Kambodijos pabėgėlių lage
rius. Analizuotojai mano, kad 
Vietnamas šiuo metu vengs pe
reiti Tailandijos sieną ir įsivel
ti į dar vieną konfliktą. Pačio
je Kambodijoje dar veikia prieš 
Vietnamą nusistačiusių kambo- 
diečių partizanai: Raudonieji 
kmerai, kuriuos remia Kinija, 
ir Laisvieji kmerai, kurie gau
na ginklų per Tailandiją.

Ne tik Amerika, bet ir Piet
ryčių Azijos valstybių sąjunga,
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— Kanada įsakė išvažiuoti 
per dvi savaites sovietų amba
sados prekybos patarėjui Trofi- 
movui.

— Pietų Afrikos ambasado
rius Salvadore Gardner Dunn, 
kurį komunistai pagrobė lapkri
čio 28 d. yra gyvas ir parašė 
laišką. Anksčiau teroristai rei
kalavo paleisti iš kalėjimų poli
tinius kalinius, o dabar reika
lauja 20 mil. dol. už diplomato 
paleidimą.

— Prezidento perrinkimo ko 
miteto pirmininkas Robert 
Strauss pasakė, kad Irane įvy
kiai kėlia viltis, kad “bus galima 
įžiūrėti šviesą tunelio gale”.

—Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius Powell pareiškė ko
respondentams, kad Irane vyks
ta rūgimas. Dar neaišku ar iš
rūga vynas ar actas.

— Amerikos Laikraščių Re-

Atidėjo sankcijų 
Iranui vykdymą

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas paskelbė, kad 
atidedamas sankcijų Iranui vyk
dymas. Esą “atsargių vilčių”, 
kad amerikiečių įkaitų klausi
mas “pajudėjo” gera kryptimL

Panamos prezidentes Aristi- 
des Royo pareiškė, kad buvęs 
Irano šachas Pahlevi gali išva
žiuoti iš Panamos kada nori. 
Tuo paneigiamos žinios, kad ša
chas esąs namų arešte.

Jau atvažiavo
rusų sportininkai

Lake PlacfcL — Sovietų Są
jungos žiemos sportininkai, su 
vadovais ir prižiūrėtojais, 87 as
menys, jan atvyko į Lake Placid 
olimpinį kaimelį. Grupės vado
vas Sergei Pavlov tuoj pasisakė 
prieš Olimpiados boikotą, nes jis 
sužlugdytų visą Olimpiadų ju
dėjimą. Kitos grupės vadovas 
Juri Such kritikavo kaimelio 
įrengimus, gyvenamus kamba
rius, kurie esą blogiausi, kokius 
jam teko matyti.

Irano rinkimai
Teheranas. — Irano vyriausy

bė paskelbė, kad pariamento 
rinkimai įvyks kovo 7 d.

ną buvo “žingsnis pirmyn” į 
naftos šaltinius, nes sovietams 
ir Rytų Europai per ateinan
čius penkerius metus pradės pri
trūkti naftos, šeikas pasakė, 
kad pasauliui gresia III-sis Pa
saulinis karas, nes Vakarų Eu
ropa, Japonija ir Amerika ne- 
prileis, kad sovietai nutrauktų 
pasaulio naftos tiekimą. Kada 
Sovietų Sąjunga pradės žygį į 
naftos laukus, ją pasitiks Va
karų pasaulio armijos, pareiškė 
Saudi Arabijos ministeris.

Kalbėdamas Floridoje, Orian- 
do mieste, panašią temą nagri
nėjo ir respublikonas kandida
tas į prezidento vietą Ronaldas 
Reaganas. Jo nuomone, sovie
tai savo treniruotus kubiečius 
siunčia į Pietų Jemeną pulti 
Persijos įlankos valstybę Oma
ną. Kubiečiai ruošiami Kuboje 
esančios sovietų brigados. Gin- 

Trečiojo pasaulio misijose dirba klai- firmos sovieto! naudoja 
daugiau negu penki tūkstančiai ^uh°je, yra tie patys, kūnų 
trys šimtai misijonierių, jų tar- Maskva privežė į Pietų Jemeną, 
pe, apie 2.800 kunigų, 777 vy-1 pareiškė Reaganas. Iš Omano 
rai vienuoliai apie tūkstantį I rU8aį. ^4 kontroliuoti visą 
penkis šimtus seserų vienuolių ir I Per®i 1°® įlanką, galėtų perkirsti

mūsų taip neapšmeižė ir neko
neveikė, kaip ši lenkų buožės 
duktė su partiniu bilietu. Pir
miausia ji oficialiai visuotinia
me susirinkime uždraudė mums, 
lietuviams, viešoje vietoje kal
bėtis gimtąja kalba. UŽ tai su
mokėjo baudas ne vienas Pele
sos kaimo gyventojas. Žilinska-
ja mus pravardžiavo kaip įma
nydama, vadino mus “Ūtai- 
cais” ir kitokiais keistais var
dais.

(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE
Aplankė Capranicą

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
aplankė senąją Romos Caprani
ca vardo kunigų seminariją, 
kuri minėjo savo globėjos — 
kankinės už tikėjimą šventos 
Agnietės šventę. Capranica ku
nigų seminarija, kurios koply
čioje popiežius aukojo Mišias, 
buvo įsteigta 15-jame šimtme
tyje. Jos auklėtinių tarpe bu
vo du šio šimtmečio popiežiai 
— Benediktas XV-asis ir Pijus 
XH. Dabartiniu metu semina
rijoje mokosi 50 auklėtinių iš 
įvairių kraštų. Mišių metu tar
tame žodyje popiežius paragino 
auklėtinius būti vertais semina
rijos garbingų tradicijų, uoliai 
pasiruošiant kunigiškai tarny
bai

Obndai misijose
Olandijos katalikų Bažnyčia, 

kurios vyskupų Sinodas vyko 
Vatikane, yra viena veikliausių 
misijų kraštuose. Vadinamo

Derybos n
Sausio 15—21 dienomis Romo

je vyko pasitarimai tarp Apaš
talų Sosto delegacijos, vadovau
jamos apaštališkojo nuncijaus 
ypatingiem pavedimam arkivys
kupo Luigi Poggi, ir Čekoslova
kijos vyriausybės delegacijos, 
kuriai vadovavo religinių rei
kalų sekretorijatoprie Čekoslo
vakijos ministrų tarybos direk
torius Karei Hruza. Atvirumo 
dvasioje vykusiuose pokalbiuo
se buvo pagilinti įvairūs klausi 
mai liečiantys katalikų Bažny
čios Čekoslovakijoje dabartinę 
padėtį. Abi delegacijos sutarė

tęsti .

206 pasauliečiai Daugiausiai 
olandų misijonierių veikia Afri
koje ir Azijoje. Likusieji — 
įvairiuose Lotynų Amerikos 
kraštuose. Olandai, kaip ir ki
tų tautybių misijonieriai, dirba 
ne tik religinėje plotmėje, bet 
taip pat ir socialinėje, rūpinasi 
kelti vietos gyventojų pažangą 
įvairiose gyvenimo srityse.

Suartėjimo keftu
Iš visų protestantiškų 

druomenių katalikų Bažnyčiai 
gal būt artimiausia yra angli
konai Maldos už krikščionių 
vienybę savaitės proga daugelio 
dėmesys dėl to krypsta į kata
likų ir anglikonų suartėjimą 
pastaraisiais dešimtmečiais. At
kreipiamas

naftos kelius ir išsiplėstų po vi
sas tos įlankos valstybėles, ne
išskiriant ir pačios Saudi Ara
bijos.

Amerikos pastangoms susti
printi Viduriniųjų Rytų gynybą

žiu Paulių VI ir su juo pasira
šė bendrą pareiškimą. Jis taip 
pat dalyvavo dabartinio popie
žiaus Jono Pauliaus II pontifi
kato inauguracijos iškilmėse,

ben- Tai visai nauji ir daug vilčių ža
dinantys suartėjimo ženklai. 
Daktaro Cogan įpėdinis Can- 
♦erbury katedroje bus vysku
pas Robert Runcie, kuris keletą 
metų buvo tarptautinės angliko
nų ir stačiatikių komisijos pir
mininkas ir dabartinėje savo

dėmesys, kad kaip vyskupijoje St. Albans rūpinosi

lankumą. Sosto įpėdinis princas 
Fahdas neseniai pareiškė kai 
boję, kad kiekvienam arabui, 
kiekvienam musulmonui labai 
skaudu žiūrėti, kaip Egiptas 
normalizuoja santykius su vaL 
stybe, kuri ne tik laiko okupa
vusi arabų žemes, bet dar stei
gia sodybas iš arabų atimtose 
teritorijose. Prezidentes Šaria
tas savo paskutinėje kalboje 
išvadino Saudi Arabijos karališ
ką šeimą “nykštukais”, “igno- 
rantais”, kuriems gresia tautos 
pyktis. Tą pyktį parodęs ir Me
kos šventovės užpuolimas, kuris 
buvęs nukreiptas prieš vyriau
sybę, vykdytas ne fanatikų, 
kaip skelbia Saudi Arabija, bet 
valdžios priešų. Sadatos pava
dino Saudi Arabijos valdovus 
“išdavikais”.

Valstybės departamento pa
reigūnai bando pataisyti Egipto 
santykius su Saudi Arabija, nes 
tos dvi valstybės — Amerikos 
stipriausios sąjungininkės.

Kada Saudi Arabijoje lankėsi 
prezidento Carterio patarėjas 
saugumo reikalams Zhigniew 
Brzezinski, atvykęs kalbėti apie 
sovietų invaziją Afganistane, 
Saudi Arabijos užsienio reika
lų ministeris jam aiškiai pasa
kė, kad jo vyriausybei sovietų 
kariuomenė Afganistane kelia 
tiek pat rūpesčių, kiek — izrae- 
’itų kariuomenė Palestinoje. Šiuo 
metu Saudi Arabijos santykiai 
su Egiptu atrodo nepataisomai 
pablogėję. Tas silpnina ir viso 
Viduriniųjų Rytų regiono ap
saugą. Omanas, spaudžiamas
Saudi Arabijos, neseniai atmetė 
prezidento Sadato siūlymą at
siųsti Egipto kariuomenę ginti 
Omaną nuo Pietų Jemeno ko
munistų grėsmės.

tik šiomis dienomis iš savo pa
reigų pasitrauks dabartinis vy
riausias anglikonų Bažnyčios 
vadovas Canterbury arkivys
kupas Dr. Donald Cogan, kuris 
buvo uolus krikščionių vieny
bės skatintojas. Prieš trejetą 
metų Dr. Cogan aplankė popie-

anglikonų ir katalikų suartoji 
mu... Prieš dešimtį dienų 
įvyko mišrios anglikonų ir ka 
talikų tarptautinės Komisijos 
pasitarimai, kurie apėmė Eu
charistijos, kunigiškosios tar
nybos ir Bažnyčios autoriteto 
problemas.

— Japonijos žvalgyba paskel
bė, kad 10 sovietų karo laivų 
plaukia netoli Filipinų į pietus. 
Spėjama, kad laivai pajudėjo į 
Indijos vandenyną.

— Vasario 5 d. Egipto parla
mentas nubalsavo užbaigti Iz
raelio boikotą, šeši parlamen
to nariai iš 390 balsavo prieš.

daktarių sąjunga pranešė So- 
vietų Sąjungai, kad atšaukiami be įsčios Tai-
planai vizituoti Maskvą. Šiuo landijos> dar. Filipinai, MalaizL
metu, rašo sąjungos pirminin
kas Argentina Hills, “Mundo of 
San Juan” leidėjas, vizitas ne
būtų nei tinkamas nei naudin
gas.

— Valstybės departamentas 
pasiuntė į Jemeną pasiuntinį 
pasikalbėti su prezidentu Ali Ab- 
dullah Saleh.

— Du JAV marinai žuvo Ko
rėjoje įvykusiose dviejų lėktu
vų nelaimėse.

— Meksikoje susidūrė du au
tobusai, žuvo 19 žmonių su
žeisto 14.

— Šen. Edw. Kennedy reika
lauja, kad prezidentas Carteris 
dalyvautų su juo politiniuose 
debatuose. Atsakydamas į 34 
organizacijų pakvietimus, sena
torius sutiko dalyvauti su sąly
ga, jei dalyvaus ir prezidentes.

— Boksininkas Muhammad 
Ali Tanzanijoje buvo apkaltin
tas priešsovietine veikla,

ja, Indonezija ir Singapūras, ne
dviprasmiškai įspėjo Vietnamo 
vyriausybę, kad. ji neliestų Tai
landijos, nes tos valstybės 
griebtųsi ne tik politinių bet 
ir karinių priemonių Taūandi- 
ją ginti.

Singapūro korespondentai nu
rodo, kad vietnamiečių pastaty
ta Kambodijos vyriausybė, dar .negavusi p^Ho vaistytu, pri- i«.

balandžio 1 d. Jei joks kandLpo Kambodijos vyriausybės va
do Hengo Samrino vizito Maak-

Boikotuos Madrido
konferenciją? 

Parytas. — Prancūzija pra
dėjo keisti nusistatymą Mask
vos Olimpiados boikoto klausi

as atvyko raginti, kad Afrikos I mu. Užsienio reikalų ministe
ris Ješn Francois Poncet pa
reiškė, kad nutarimas bus pada
rytas iki vasario 19 d., kada 
Romoje susirinks devynių Eu
ropos Rinkos valstybių užsienio

datos negaus pirmame rande 
nustatyto balsų nuošimčio, ui 
dviejų savaičių teks perbalsucti 
toje apygardoje, paliekant tik 
stipriausius du kandidatus.

tautos nedalyvautų Maskvos 
olimpiadoje. Vietiniai reporte
riai jį apipylė piktais klausi
mais.

— FBI aiškina Nesr Yorko 
aerodromo kontrolierių algesį 
su sovietų keleiviniais lėktu
vais. Įtariami šeši kontrolie
riai, kurių elgesys galėjo sukel
ti lėktuvų nelaimę sausio 18 d. 
Sovietų lėktuve buvo ir amba
sadorius Dobryninas.

— Kinija paskelbė, jog ji 
planuoja į erdves pasiųsti kelis 
astronautus. Šanchajaus laik
raštis paskelbė astronautų foto- 
grafijas.

— Turkijos ambasadorius 
Šveicarijoje buvo lengva sužys
tos nežinomų atentatininkų. Vė
liau armėnų slapta grupė pasi
gyrė apšaudžiusl ambasadoriaus 
automobilį.

reikalų ministeriaL Jis atidengė, 
kad bus svarstomas ir planuo
jamas Madrido konferencijos 
boikoto klausimas. Jis kūo so
vietams ištrėmus Nobelio premi
jos laimėtoją Andrejų Sacharo
vą. Galimas daiktas, kad Euro
pos valstybės nutars nedalyvau
ti Madrido konferencijoje, kuri 
turėjo apžvelgti, kaip pasirašiu
sios valstybės laikosi savo paža
dų gerbti žmogaus teises.

kalendorius

Vasario 9 d.: Donatas, Apolo
nija, Girvydas, Algė.

Vasario 10 d.: SHvanaa, Sko- 
lastika, Skaistutis, Gražutė.

Vasario 11 d.: Paskalis, Fo
linė, Algirdas, Dailė.

Saulė teka 6^5, leidžiasi 5:14.
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20 L

i

Split by PDF Splitter
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REDAGUOJA Jc 
6522 So. Bodrvrell

Informacinę medžiagą Ir 
Ave^ Chicago, II* 60629. TeL 778-7852

BRADONO POEZIJOS REČITALIS
Vasario 3 d. susirinkome i Atei- 

tininlkų namus praleisti sekma
dienio popietės. Suėjo 'beveik šim
tas žmonių, ateitininkų ir nea- 
tertininky, pasiklausyti Kazimie
ro Bradūno poezijos rečitalio. Al
dona Prapuoilenytė pobūvį pra
dėjo sveikindama susirinkusius ir 
dėkodama poetui Bradūnui, kad 
jis sutiko pasidalinti su mumis 
savo poezijos mintimis. Ji pakvie
tė kun. dr. Kęstutį Trimaką pri
statyti Bradūną kaip poetą. Visi 
Btradūną pažįsta ir visi jo .poezi
jos posmus yra skaitę ne vieną 
kastą. Taigi kun. Trimakas Bra
dūną pristatė kaip bendrai poe
tą, kuris girdi, ko kiti negirdi, ma
to tai, ko kiti nemato, ir pajunta 
tikrovę iš ypatingo įkvėpimo.

Poezijos rečitalis užtruko visą 
valandą. K. Bradūnas pranešė, 
jis yra paruošęs naują knygą, iš 
kurios mums skaitė naujus ei
lėraščius. Primoji knygos dalis 
pavadinta “Dievas liepė man bū
ti”, o antroji “Užeigoje prie Vil
niaus vieškelio”. Tai buvo visi 
buitiniai eilėraščiai, kaip ir bend
rai visa Bradūno poezija. Jie yra 
kilę iš šeimos gyvenimo aplin
kos, iš tautos likimo, tautos isto
rijos, kurios laikas mums nebesu- 
grąžina, ir iš paties poeto išgy
venimų, kurie duoda įkvėpimą 
pajusti ir žodžiu gražiai išreikšti, 
ko kiti nepajunta.

Visi paskaityti Bradūno eilė
raščiai surišti su poeto gyve
nimu, kuris gali būti nukeltas 
į tolimą šeimos ar tautos praeitį 
ar net į ateitį, kuri dar visai neži
noma. Sakysim, .poetas eilėrašty
je “Monologas su likimu” pro vi
są Naująją Angliją ir net pro vi
są Ameriką mato savo smėlio 
aukštumėlę Klišuose, Keturvada- 
kiy medinę bažnytėlę ir Pajevo
nio pušyną, ri jy jis nemainyty 
į visą Ameriką. Tai poeto iš
gyvenimas, kokį turėjo žemaitis, 
pamatęs pirmą kartą New Yorką. 
B nustebimo jis sušuko: Beveik 
kaip Telšiai!

E Kauno pakeliui į Vilnių se
na ant vieškelio užeiga pažadi
no poetui sukurti vieną poezijos 
knygos dalį, kuri pavadinta “Už
eigoje prie Vilniaus vieškelio”. 
Jaunystėje keliaudamas jis joje 
buvo sustojęs ir matė, kokia ji se
na. Tada nežymi, bet dabar jam 
ji daug ką sako. Būdingi yra trys 
eilėraščiai, skirti vienas Adomui 
Mickevičiui, kitas Napoleonui ir 
trečias savo mamai. Visi jie čia 
toje užeigoje lankosi. Mickevi
čius sustoja pakeliui į Kauną, ne
nujausdamas būsimos tremties,bet 
su širdgėla, kad nėra Marilės. Na 
poleonas sustoja ir gali susitikti 
su savo priešininku Kutūzovu po
kalbiui. Motina, dar visai jauna, 
eina į Vilnių iš Suvalkijos su vi
sa procesija. Ji čia taip pat susto
ja poilsio ir vandens atsigerti. Vii 
niaus Kalvarijose visa parapija 
melsis. Toje užeigoje motina gir
di Vilniaus varpus. Jau netoli

Clevelando Jaunučiai dainuoja seneliams suruoštos popietės metu. I eil. 
— D. Staniškytė. R. žiedonytė. K. Motiejūnaitė, I. ŠHgMytė, A. Bublytė; 
U ed. - M. Palūnaitė, D. Kašuhatė, V. Bublytė, R. Bublytė.

V.

kai paglobojo jauniausius ateiti
ninkus!

šiais meteis numatyta tęsti pra
eitais meteis pradėtą “tradiciją”, 
šv. Mišias už Lietuvos bažnyčią, 
į kurias jaunučiai pakviečia ir sa
vo šeimas. Dvasios vadas kun. 
G. Kijauskas atnašavo šv. Mišias 
jaukioje susirinkimų saliukėje, 
šeimyniškoje aplinkoje Apsup
tiems jaunučių darytais plaka
tais bei kitais darbeliais, susirin
kusiems lengviau buvo suartėti 
maldoje ir prisiminti Lietuvos jau 
nimą, kuris neturi palankių sąly
gų viešai melstis.

Visiems jaunučiams ir jy glo
bėjams kituose miestuose linki
me sėkmingos veiklos.

G. J.

VYSK. VALANČIAUS 
KUOPOS APYSKAITA

Kalvarijos, tai ir nauja skarele 
reikia užsirišti ir kojas apsiauti. 
Visi šitie įvykiai yra praeities is
torija, bet jie poezijoje vyksta 
lyg ir šiuo metu.

Poetinė tikrovė nėra prozos tik
rovė. Poezijoje istorija su dabar
timi gali būti sutapatinta, miru
sieji gali kalbėtis ir palyginti isto
rijos įvykius su dabartiniu gyve 
nimu, nes poezija išeina už laiko 
ir erdvės ribų. 'Kas Sitai sugeba 
gražiu žodžiu išreikšti, kuria poe
tinę tikrovę. Pagaliau kas gi yra 
istorija? Ar ji yra tikrovė? Ji buvo 
tikrovė, bet dabar jos mums jau 
nebėra. Tik amžinybėje .ji yra tik
rovė. Ji Dievo kūryboje yra tikro
vė lygiai kaip dabartis ir ateitis.

Šitą nujautimą Bradūnas išreiš 
kia eilėraščiu “Donelaitis susi 
tinka su kaimynu lietuvninku” 
Juodu S gilios praeities susitinka 
dabair, “dvidešimto amžiaus .pa
krašty”, ir abudu stebisi, kad tevis 
kėje žolynai kruvini ir- viskas 
“rusais apkrėsta kaip amarais”. 
Palygina praeitį su dabartimi ir 
mato, kas buvo ir kas yra. Palygi
na praeitį su dabartimi ir mato 
skirtumą, nes “laikas neguli kaip 
akmenėlis vietoje”.

Šiemet vasario 18 d. sukanka du 
šimtai mėty, kai mirė Kristijo
nas Donelaitis. Šitai priminęs, 
Bradūnas paskaitė dar keletą ei
lėraščių iš “Donelaičio kapo” 
knygos jkuri išleista 1970 m.

Po poezijos rečitalio svečiai ap
žiūrinėjo namus. Visi buvo pa- 
vaišintf kavute ir skaniais pyra
gaičiais. I sekmadienio popietę 
buvo atvykę ir tolimesnių svečių: 
kun. J. Vaišnora iš Romos ir ra
šytojas J. Jankus su žmona iš Ro- 
cesterio, N. Y.

V. Rimšelis

CLEVELANDO JAUNUČIAI

Clevelando jaunučiai pradėjo 
metinę veiklą pr. metais rugsėjo 
mėnesio susirinkimu, apžvelgda
mi organizacijos tikslus bei reikš
mę savo gyvenime. Susitikome

(Pabaiga)
* • ' i

Už gero mėnesio jau visi, ir 
jauni ir vyresnieji, ruošėmės ad
ventiniam susikaupimui.

•Jis buvo ir mums ir visiems pa- 
rapiečiams skirtas. Moksleiviai 
paruošė keletą adventinių gies
mių, adventui tinkamų šv. Rašto 
ištraukų, kurias išpildė prieš lie
tuviškas Šv. Mišias. Vyresniesiem 
giedant, jauniai ir jaunučiai suda 
re< procesiją ir atnešė Adventinį 
vainiką. Kun. K. Trimakas užde 
gė jo žvakes ir paliko su mumis 
šią mintį, taip kaip šviesą tam
soje. Vainikas susideda iš dauge
lio atskirų šakelių. Ir mes toki 
esame, kartais ne tik vieni, bet ir 
vieniši, kol nesusijungiame į vai 
niką ir nuoširdžiu šypsniu, ran
kos paspaudimu ar geru žodžiu.

Advento metu — adventini, 
simbolinį amžinosios Dievo mei
lės mums, o per Jo Sūnų įma
nomą ir žmogui.

Po šv. Mišių agapė, ir vėl tė
vų komiteto ir tėvelių mums 
paruošta. Ką mes be jų dauytu- 
me?

Agapę pravedė abu kuopos pir
mininkai. Meninę programą atti
ko jauniausi, suvaidindami “Pu- 
šaišo Eglutę”, paruoštą L. Rad
vilaitės, jauniai visi kartu, ar po 
vieną, pora eilėraščių — išmoky
tų R. Olšauskaitės, o moksleiviai, 
su mano pagalba, bet ne be Aldo
nos Zailskaitės ir Jono Kuprio tal
kos attiko psalmių montažą, pa
lydimi skaidrių ir muzikos.

Taigi, kaip matai Raminta, vi
sur talka reikalinga. O ją suran
da globėjai, kad jūs, jaunimas, 
turėtumėte progos parodyti savo 
sugebėjimus ir juos ugdyti. Žinau, 
kad ir patys padarote puikių da- 

~ tykų, bet nevisuomet be vyres-
Dievo Motinas Nepaliaujamos niųjų globėjų suapėjate, ar net 
Pagalbos salėje ir užbaigėme su-1 ir sugalvojate. Mes vieni kitiems
sirinkimą varžybmiais žaidimais. 

Jau antri metai kaip -globėjos
(R. Siigailienė, Z. Stungienė, R. 
Vyšnionytė ir G. Ješmantienė) 
naudojasi Jaunučių centro valdy
bos paruoštu vadovėliu, kuriame 
randame įdomių pasiūlymų su
sirinkimams, pvz.. “šeimos me
džio” paruošimas, mandagaus ir 
nemandagaus elgesio atvaizdavi
mas, Lietuvos viduramžių radijo 
valandėlės paruošimas, ir 11 

Kalėdų laikotarpyje jaunučiai 
prisidėjo prie moksleivių ir stu
dentų ruošiamos seneliams po
pietės, atlikdami dalį programė
lės. Ta patį vakarą būrys kalė
diškai nusiteikusių jaunučių ke
liavo su moksleiviais ir studen
tais giedodami kalėdines giesmes 
prie lietuvių šeimų namų. 
Ačiū moksleiviams ir studentams 
kad taip nuoširdžiai ir draugE-

žiemos kursų Dainavoje metu. H kairės: Vidas Neverauskas, Linas Poli
kaitis, Rimas Polikaitis ir Darius Polikaitis.

Rūtas

padaryti tik sausio antroje savai
tėje. Ne vienas, ne du vakarai jai 
pasiruošti buvo paskirti. Aldona 
Zarlskaitė pravedė ta proga porą 
susirinkimų savo ir kitų vertės 
atradimo temomis. Po to siuvo 
raudonas ir žalias, aukso siūlu at
siūtas pinigines. Ne sau. Sene
liams. Juoko daug, kai .pagalvoji, 
apie siuvančius “senjorus”... Bet 
E tikrųjų, nėra ko juoktis O 
svarbiausia, jiems buvo priminta, 
kad toj išvykoj dalyvautų ir R. 
Olšauskaitės jauniai, deja, jų bu
vo nedaug. Tur būt tėveliai pa
bijojo šalčio ar neturė

jo laiko atvežti prie mokyklos, 
nuo kur jau globėjos juos vežė į 
Šv. Šeimos vilą.

Tau aišku, Raminta, kad šita 
išvyka, jai pasiruošime bandė
me mylėti kitus, stengėmės ki
tiems malonumą padaryti.

Bet ir čia mažas mūsų skai
čius ir labai įvairaus amžiaus be 
talkos neapsiėjo. Kadangi šeši 
mūsų kuopos nariai šoka “Klum
pėje”, paprašėme jų vadovių: R. 
Grigaliūnaitės ir R. Šoliūnaitės, 
kad seneliams pašoktų. Sutiko.

Pašokę, pagiedoję, padainavę, 
pasiklausę senelių dainų, išdali
nę jiems pinigines su saldainiais, 
išklausę ne vieno skundo ir pra
eities godų, traukėme į Ateitinin 
kų namus.

Ten ir vėl tėvų komiteto su
rinktais pinigais nusipirktas pizzas

esame reikalingi.

Lankėme senelių namus

Išvyką į senelių namus, pla
nuotą 'Kalėdų metu, suskubome jjįi

OPERŲ ARIJOS
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 

Dirigentas Alvydas Vasaitis

GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, IJKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.

Kakta su persivn^mvu f 10.75. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, W. 63rd St.f Chicago, lū. 60629.

DI. gyventojai dar prideda 60 ct valstijos mokesčio.

MASKVA/V1LNIUS

^rpber Holidays

1980 M. EKSKURSUOS Į LIETUVA
tt BOSTONO / NEW YORKO

Liepos 15 d. 
Rugpiūčio 7 d.

Rugpjūčio 28 d. 
•Rugsėjo 17 d. 
•Rugsėjo 24 d. 
•Spalio 8 d. 
Gruodžio 26 d.

— $ 999.00
— $ 999.00

Rugpiūčio 13 d. (su Riga) — $1199.00

Kovo 20 d. — $ 89900
Balandžio 3 d. — $ 899.00
•Balandžio 16 d. — $ 879.00
•Gegužės 7 d. — $ 899.00
•Gegužės 14 d. — $ 899.00
Gegužės 21 d. (su Riga) — $1199.00 
Birželio 5 d. — $ 999.00
Birželio 19 d. — $ 999.00
Birželio 23 d. — $ 949.00

•Tiesioginis skridimas (non-stop) CHICAGA — AMSTERDAMAS — MASKVA
Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie čių grupių 

galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

REGISTSUOnres U ANKSTO—GRUPtSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. MEM6eR

TRANS-ATLAMTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Breadway, P. O. Bos 116, South Boston, Mass. 02127. TeL 617-268-8764

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos tvarkome dokumentus asmeniškai Ir 
paštu — paruošimas yra tik $30.00.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia 
patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI 
išsiunčia visą eilę ekskursijų i LIETUVĄ ir i kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENfi.

Prices are based on double occupancy and are subject to changes.

ir kitas gėrybes valgėme, gėrė
me, žaidėme ir tik gerai sutemus 
grįžome namo.

Turiu Tau pasidžiaugti, Ra
mintai Pasilieku šiais metais kuo 
pos globėja su malonumu, nes 
žinau, kad joks vyr. moksleivių 
ar jaunių susirinkimas neturės 
nei vienos nuobodulio valandėlės 
vadovaujami Aldonos Zailskaitės 
ir R. Olšauskaitės.

Prisipažinkim! Tu pavargai 
skaitydama, o aš rašydama.

Dar apie susirinkimus

Jau kelinti metai, kai susirinki
mus pradedame Šv. Rašto iš
trauka. Minutę-ar trumpiau pa
medituojame, o paskui dalinamės 
tų žodžių reikšme mūsų gyve
nime. Kaip tie Kristaus žodžiai, 
dabar tariami, mus įpareigoja? Ar 
mes jiems ištikimi? etc. Daugelis 
turi ką nors pasakyti. VEuomet 
prisiminkim, kad Ateitininkų tė
vas, prof. Pr. Dovydaitis kiekvie 
na proga skaitė šv. Raštą.

Dauguma, susirinkimas po su
sirinkimo, įgauna drąsos Kristaus 
žodžius parafrazuoti, o gal ir įgy 
vendinti. Tu, Raminta, savo ra
šinyje mąstai: “'Klaidų bus., švie
sa ir šiluma nukariavo ir perėmė 
tamsą”. Tikiu, kad prie tos per
galės prisideda ir šv. Rašto žo
džiai, kuriuos skaitome savo su
sirinkimuose.

$ 999.00 
$ 899.00 
$ 899.00 
$ 879.00 
$ 779.00

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago, III. Published daily except 
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter

by the Lithuanian Catholic Press Society.
PuMication Number (USPS — 161000)

Subscription Rates $40 00 — Chicago, Cook County, Illinois 
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38-00. Foreign countries 
$40.00.

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams y2 metų 3 mėn.

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 ’ $15.00
Kanadoje ............U.S.A 40.00 22.00 15.00
Užsienyje ......................... 40.00 22.00 •15.00
Kitur ........ ......................... 38.00 20.00 13.00
Savaitinis . ........................ 25.00 15.00

• Administracija dirba kas- : 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- ' 
dieniais nuo 8:30 iki 12.-00.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
830 — 12^XX

Kai kada turime prelegentus, 
kai kada globėjai pristato kokias 
nors problemas, bet jei būrelyje 
yra bent pora tokių kaip Tu, o 
mes turime Vitą. Laimą, Andrių, 
kartais visai gerai pasireiškian

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tėt 776-4363

J. & J. PHARMACY
VUatai, vftamhal, Importuos kvepalai gydomos ioMa Irti 

Važiuojamo* Mdie, ramentai ir kt, pirkti ar nuomoti;

Pristatymas nemokamai 
ANGELA ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Buiiding). Tet. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso HE f5849, rez. 388 2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 2434 West 71st Street
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. L 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. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. - PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVlClUS

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

1407 So. 49th Court. Cicero. IIL
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St . Chicago 

476-2112
Vai pagal susitarimą:1 Pirm., antr., treč. 

ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai.

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą.

'r ' .n
čias Ireną ir abi Rūtas, tai kitų, 
ar jų pačių paruoštos temos virst 
ta gyvom, įdomiom diskusijom. 
Reikalui esant globėja susumuo
ja ar papildo diskusijų mintį, bet*

(Nukelta į 5 psL)

» • 1 .
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien Į-3 vai. ir 6-8 vaĮ vak. išskyrų: 
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. yąk. Treč. ir šešt. 
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street’ J A’ f"

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Ofiso tei. RE 7-1168; rezid. 239-2919

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai., pirmad.,antrad .ketvirtad. irpenktac 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Telef. - 282-4422
Dr. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:

111 NO. WABASH AVĖ. 
4200 NO. CENTRAL AVĖ.

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PtECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses"

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Vai antr 1-4 popiet ir ketv/5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. - GR 6-0617 
6958 S. Talmdri Avė

Ofiso tat HE 4-2123, namų GI 8-619!

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad.. ketv ir penktad 2-5 
6-7 — iš anksto susitarus.

Ofs. M 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 WMt 63rd Streat
Vai: pirm , antr ketv tr penkt 
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Tautinės sukaktys —
-*•£: - —---------

TAUTOS DVASIOS IŠRYŠKINIMAS

Kasmet kalbame apie įvairias šven
tes ir jų prasmę. Tautiniu požiūriu 
artimiausia Šventė ir ryškiausias vaiz
das yra, minint Nepriklausomybės ak
to paskelbimą ir vieSą lietuvių tautos 
valios paręiikimą, kad Lietuva nu
traukia visus turėtus ryšius su ki
tomis valstybėmis ir skelbia savo ne
priklausomybę. Tai nebuvo tik vienos 
djenos Sūkis, bet tautos apsispren
dimas gyventi nepriklausomu gyve
nimu ir iSriSkinti il««i brandintos 
tautos dvasios apraišką.

DaukSa, Valančius, Daukantas bu
vo tie žadintojai, kurių pastangos 
brandino tautą, kad ji brangintų sa
vo kalbą, kad ji sava kalba kalbėtų, 
skaitytų ir tos kalbos mokytų savo 
vaikus. Tas tautinio sąmoninimo lai
kotarpis buvo palaimingas tuo, kad 
jis davė sąmoningų patriotų. Buvo 
kuriamos savos mokyklos, kuriose 
bent dalis jaunimo išmoko skaityti ir 
rašyti. O tai atvėrė jų akis į naujus 
pasaulius. Tai nukreipė jų žvilgsnį ir į 
save pačius. Net paprasta liaudis pra
dėjo suprasti, kad ji nėra nei rusų, 
nei lenkų dalis, bei turi savo tautinį 
paveldėjimą su sava kalba, savais pap
ročiais, savu dvasinių vertybių supra
timu. čia ir kūrėsi tautinė sąmonė, 
kuri perėjo į jų vaikus, pagimdė 

SStįr- Kudirką, Basanavičių, Maironį ir dau
gelį kitų kovotojų už savo tautinį 
susipratimą. Jie įžiebė kibirkštis, ku
rios vėliau įsiliepsnojo į nepriklau- 
somo gyvenimo suvokimo gaisrą.

Tautinis pasiruošimas dar nebuvo 
toks, koks jis atrodo, žvelgiant dabar 
iš istorinės perspektyvos. Bet jis bu
vo pakankamai stiprus organizuotai 
platinti knygas ir laikraščius, slaptai

-----rengti tautinę dvasią keliančius vai-
— dinimus, Šaukti susirinkimus, ku

riuose jau buvo sprendžiami ir tauti
nio savitumo klausimai. Tai buvo 

< pasiruošimas tam didžiajam aktui, 
kuris buvo paskelbtas prieš šešias
dešimt dvejus metus. Jam buvo ruo
šiamasi ilgus dešimtmečius, bet tai 
buvo paskelbta tik tinkamu metu, kai 
tautoje jau buvo tėvų ir senolių 

> * išugdyta kilni tautinė dvasia ir aiškus 
.tautinis sąmoningumas.
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Šiuo metu yra mados reikalas ieš
koti savo ‘‘šaknų”. Kuriamas net gimi
nės “medis”, kuris pavaizduotų kil
mės įvairumą ir paveldėjimą. Iš 
tikrųjų tauta, kuri nepažįsta savo pra
eities, nėra tikra tauta, nės ji neturi 
nė ateities. Praeitis yra sukūrusi tik 
dalį tautos istorijos, dabartis ją kuria 
ateičiai. Tai junginiai, kurie negali 
būti perskirti. Neatsiremiant savo 
tautiniu paveldėjimu ir kultūriniu lo
biu, negalima .pažinti savo charakte
rio, ypač tų priežasčių, kurios cha
rakterį sukūrė. Nepažindamas 
tolimos praeities poveikių, žmogus 
negali pažinti savęs paties, savo po
linkių, negali suprasti net savo tiesių 
ar kreivų kelių, kodėl jie tokie yra. 
Žmogaus istorija prasideda su jo gimi

mu, bet jo vidinis gyvenimas siekia 
tolimas kartas, gyvenusias skirtingose 
sąlygose ir skirtingoje aplinkoje.

Senovės izraelitai buvo teisingi, 
skelbdami, kad žmogus baudžiamas 
net iki ketvirtos kartos, taigi iki pro
vaikaičių. Jie turėjo mintyje tik 
moralihius nusikaltimus. Dabarties 
genetikos mokslas jau pabrėžia, kad 
tiek fizinis, tiek dvasinis žmogaus pa-

Spaudoje ir gyvenime

o* į «

Sausio 23 d. laidoje “Tiesoj” išspaus
dintas straipsnis apie pažadus. Jame 
rašoma:

“Vilnietis J. Markinas gyvena Pan
erių gatvėje 15, aštuntame bute. Per 
daugelį metų visų keturių buto langų rė
mai persikreipė, sandariai neužsidaro. 
Kadangi pats suremontuoti negali, pra
ėjusių metų vasarą kreipėsi paramos į 
dvidešimtąją butų fondo eksplotavimo 
tarnybą, žiūrėjo butą, įsitikino, kad pa
reiškimas pagrįstas, 1979 metų birželio 
21 dieną Tarybų rajono vykdomojo 
komiteto, gamybinė butų ūkio valdyba 
atsiuntė J. Markinui oficialų raštą, pasi
rašytą valdybos viršininko A. Raškevi- 
čiaus. Jame juodu ant balto buvo para
šyta “Pranešame, kad:

Ten Markiną sutiko ne išskėstomis 
rankomis: tarnybos ‘viršininkas, pasi
žiūrėjęs į pareiškimą, jo nepriėmė ir pa
siuntė interesantą pas meistrą. Meist
ras, perskaitęs pareiškimą, pasekė savo 
viršininko pėdomis. Atseit, ateikite ki
tais, ty. 1980 metais, nes 1979-siems vi>
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veldėjimas ateina per kelias kartas, 
kartais net gerokai toliau negu tik 
per keturias. Psichologiškai kartais 
sunku paaiškinti, kodėl vienos tautos 
žmonės, net išaugę visai ne savo tau
tos aplinkoje, kaip emigracijoje, leng
vai . atpažįstami savitu charakteriu, 
savitomis dvasinėmis nuotaikomis ir 
tokiomis ypatybėmis, kurių neturi ki
tų tautų ainiai, gyveną tokiose pačio
se sąlygose ir panašioje aplinkoje.

Lietuvių tauta taip pat turi savo 
dvasinį ir fizinį paveldėjimą, kuris 
siekia seną jos istoriją. Net tokie lie
tuviai, kurie jau nebemoka savo kal
bos, kaip ateivių vaikai imigraciniuo 
se kraštuose ar tremtinių vaikai, 
išaugę Sibiro taigose, turi tokias tau
tines žymes, kurios juos išskiria iš ki
tų tautinių grupių. Dėlto švenčių 
minėjimai teisingai kreipia dėmesį į 
praeitį, į istoriją, į laimėjimus ir pra
laimėjimus. Geriau pažįstant save ir 
kilninant savo tautinį paveldėjimą, 
ryškiau nuskaistinamas tautinis vei
das nuo trūkumų ir paveldėtų blogųjų 
polinkių.

Niekas nenorėtų, kad lietuvių iš
eivija ar vergijoje gyvenanti tautos da
lis pamirštų neseną istoriniu požiū
riu įvykį, kaip Nepriklausomybės 
akto paskelbimą ir savo valstybinės 
nepriklausomybės deklaravimą. Tai 
įvykis, kuris dar rankomis apčiuo
piamas, nevartant net pageltusių isto
rijos lapų. Jei jaunesnieji jo ir neap
čiuopia, tai tą įvykį gerai žino iš savo 
tėvų ir senelių, kad jis jiems tėra tik 
labai naujas istorijos lapas.

Tačiau tai nesudaro tautinei sąmo
nei ugdyti vienintelio pagrindo — rei
kia daugiau pažinti savo tautos pra 
eitį ir 'jos kelionę per žmonijos 
istoriją. Lietuvos istorija yra ilga, pai
ni, ne visuomet pakankamai raiški ir 
įkvepianti tik aukštiems laisvės sie
kimams. Nepriklausomybės aktas yra 
yienas iš paskatų domėtis savo tautos 
praeitimi, pažinti tautos sąmonėjimo 
pažangą, didžiules kovas dėl savo lais
vės ir kultūros, dėl savo tikėjimo ir 
Savo ateities, kuri dabartiniam lietu
viui jau taip pat yra istorija.

Ar piemenėlis su rageliu, ar močiu
tė prie ratelio su vaikučiu ir knygele, 
ar artojas su mediniu arklu ir žirgu, 
ar pagaliau apsišarvojęs karys, didi
kas, kunigaikštis, — visa tai yra lietu
vių tautos charakterio formuotojai, 
kaip ir kitų tautų istorijos kūrėjai su 
ginklu ar žemdirbišku kauptuku. Vo
kietis didžiuojasi ne tik karo ginklais 
ir pilimis, bet ir žemdirbiais, arian
čiais pakinkytomis karvėmis ar jau
čiais. Italas didžiuojasi vynuogynų še
šėliais ir primityviais vynuogių 
karpymo įrankiais ar kojomis spau-; 
džiamomis vyno dirbtuvėmis.

Lietuvis turi didžiuotis savo praei
ties kariais, savo knygnešiais, savo 
savanoriais, net sukilimų dalyviais, 
kariavusiais su dalgiais ir spragilais. 
Tai buvo tautos to meto įrankiai ne 
tik duonai pasigaminti, bet ir savo 
laisvei ginti. Istorija turi būti mo
kytoja — ji turi rodyti padarytą pa
žangą, pasiektus dabartinius laimėji
mus, net vergijos pančius ir Sibiro 
tremtį. Ji taip pat turi ugdyti tautinę 
dvasią ir sąmoningą savęs pažinimą. 
Minėjimai ir yra proga geriau pažinti 
save ir savo tautos turtą savyje.

Pr. Gr.

Nualinti per tris dešimtmečius 
nusitęsusių ir vis pralaimimų karų, 
egiptiečiai dabar tikisi, kad suda
ryta taika su Izraeliu ir gausi JAV 
pagalba užtikrina jiems ir Vidurio 
Rytams patvarią taiką ir juos išva
duos iš baisaus skurdo. Susitai
kymas su Izraliu atrišo Egiptą nuo 
karingųjų arabų. Taika žada 
Egiptui šviesesnį rytojų, nes da
bar jis galės ieškoti jį varginančių 
Akinių problemų sprendimo. /

Santykiai su Egiptu

Egipto taikingumas palankiai 
nuteikė amerikiečius. Egiptas da
bar tikisi ir laukia didesnio jų ir vi
sų Vidurio Rytų problemų suprati
mo, ypač sprendžiant aštrų 
palestiniečių klausimą. Nors už tai
kos sudarymą su Izraeliu arabų pa
saulis smarkiai nubaudė ir tebe- 
baudžia Egiptą, egiptiečiai 
vieningai remia prez. Sadato 
pastangas ir jo politiką, nes arabų 
pasaulis su savo bergždžių karin
gumu ir palestiniečių byla atnešė 
Egiptui vien vargą ir skurdą.

Dauguma Egipto žemės yra dy
kuma. Jo 40 milijonų gyventojų, ku
rių metinis prieauglis yra vienas 
milijonas naujų bumų, turi pragy
venti iš 3% dirbamos žemės. Mies
tai yra perpildyti. Kairo vienam 
priemiesty vienos kv. mylios plote 
susispietę apie 300,000 gyventojų. 
Uždarbiai labai žemi, ypač žemės 
ūkyje, kas darbininkus skatina 
trauktis į miestus, kur valdžia pi
giom kainom pateikia miltų, cuk
raus, aliejų ir kitų prekių. Turint tik 
5,7 mil. akrų dirbamos žemės, Egip
tui reikia dideles sumas išleisti dau
giau kaip 3 mil. tonų kviečių už
pirkti kasmet Per 25 metus 
milžiniškos išlaidos karų vedimui 
su Izraeliu paliko daugiau kaip 10 
bilijonų dol. užsieniams skolos. Ta
čiau, nepaisant finansinių sun
kumų, Egiptas nestovi vietoje. Ne
visi arabų kapitalai išdanginti iš 
krašto. Daugumas jų buvo inves
tuoti į nejudomą turtą ir dar tebe- 
plaukia į kraštą. Pajamos iš Sueso 
kanalo ir už alyvą siekia beveik 2 
bil. dol.

Egipto pirmenybė

Dabartiniam pasaulyje Egiptas tu
ri du didelius pranašumus: pigią 
energiją ir pigią darbo jėgą. Dėlto 
jis vis daugiau patraukia užsienio 
kapitalų (pernai 760 mil. d.), o dar
bo našumas pakilo 10%. Be td, du 
milijonai egiptiečių dirba užsieny
je. Arabai jų neišvarė, priešingai, 
vis dar jų daugiau priima. Egiptas 
aprūpina mokytojais Saudi Arabi
ją, Kuwaitą ir Jungtinius arabų 
emiratus. Nors daugelio arabų pei
kiamas ir smerkiamas dėl taikos su 
Izraliu, Egiptas nekeršija arabams 
ir leidžia savo šviesuomenei ir dar-

si darbai jau esą suplanuoti. O ką H*, 
ryti su neužsidarančiais langų rėmais, 
jei jie yra viršplaniniai? Atsakymo Mar
kinas į šį logišką klausimą nesulaukė.

Teko kreiptis aukščiau. Rajono butų 
ūkio valdyba atsiuntė į Markino butą 
dviejų žmonių komisiją — butų fondo 
eksploatavimo tarnybos ir butų ūkio 
valdybos atstoves. Moterys ap- langų rė
mų remontas planuojamas įvykdyti 
1979 metų antrąjį pusmetį...

Žmogus nurimo. Atsakyt — vadinasi, 
bus ir padaryta, žiūrėdamas į foirminj 
blanką, pareiškėjas džiaugėsi, kad šią 
žiemą jokių rūpesčių dėl šilumos bute 
neturės. Tačiau su optimistinėmis išva
domis J. Markinas aiškiai paskubėjo...

Kol lauke buvo šilta, toks oficialus pa
žadas šildė ir J. Markiną, tačiau kai at
šalo, buto nuomininko nuotaika pradė
jo pastebimai gesti, ir galutiniai sugedo, 
kai šalčiai ir sniegas atkeliavo į Vil
nių.”

Tokia yra socialistinio aprūpinimo 
tikrovė.

Egipto kantrybė ir viltys
Egiptas, JAV padedant, tikisi šviesesnės ateities 

P. GAUČYS
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bininkama darbuotis arabų šalyse. 
Jie visi kasmet savo artimiesiems 
su siunčia daugiau kaip 2 bil. dol., o 
grįžę krašto viduje išplatina nau
jas idėjas ir aukštesnį gyvenimo 
būdą.

Iš turistų Egiptas kasmet uždir
ba apie 600 mil. dol. Su tom pąja- 

: mom Egipto mokėjimų balansas pr. 
m. turėjo tik 299 mil. dol. deficitą, 
žymiai mažesnį, palyginus su ke
liais paskutiniais metais. Be abejo, 
Egiptas smarkiai nukentėtų, jeigu 
arabų valstybės ištremtų visus 
egiptiečius iš savo kraštų ir jeigu 
Saudi Arabija bei Kuwaitas išimtų 
iš Egipto bankų ten jų laikomus du 
bilijonus dolerių. Bet to niekas ne
laukia.

Egipto sunkumai

Viena didžiųjų Egipto blogybių 
yra nepaprastas jo gyventojų 
gausėjimas. Vyriausybė, lengvin
dama bedarbių padėtį, šimtams 
tūkstančių parūpina darbo. Ten, 
kur vienas lengvai gali apsidirbti, 
priimami keturi ar net dešimt padė
jėjų. Iždui tai kainuoja dideles su
mas ir įsiveisia milžiniška biu
rokratija.

Prez. Sadatą remia didžiulė gy
ventojų dauguma. Žmonės gerai su
pranta, kad dabartiniu metu nėra 
jokios praktiškos galimybės val
džios pakeitimui, nors tų pakei
timų labai trokšta kraštutiniai 
nacionalistai ir fanatikai musul- 
monai.Prez. Sadato pastangos tai
kos labui jį įgalino suartėti su di
džiųjų valstybių vadais. Egiptiečiai 
tuo didžiuojasi. Visi jie tiki, kad, 
įgyvendinus taiką, jis pagaliau im
sis tvarkyti savo žmonių reikalus. 
Priešingu atveju turės pasitraukti.

Egiptiečiai labai trokšta taikos. 
Jie įsivaizduoja, kad taika jiems 
atidarys vartus į rojų, atseit, į gero
vę, suteiks visiems darbo. Daugybę 
kartu jiems tai buvo tvirtinama. Ir 
jeigu prez. Sadato kelionė į Jeru
zalę ir ilgiausios derybinės tąsynės 
nebūtų buvusios sėkmingos, egip
tiečiai būtų be galo nusivylę ir tas 
jų nusivylimas būtų išsiliejęs į 
pavojingas formas. Tarsi susitarę, 
egiptiečiai laikosi tylių paliaubų: 
nieko nemėginti, kas galėtų sukliu
dyti taikos įgyvendinimą. Tik vė
liau, jeigu gerovė užtruktų ateity, 
jie ryžtųsi pakeisti valstybės vai
rininką.

laimei ar nelaimei Sadatas Egip
to vartus atidarė Vakarų idėjoms ir 
jų technikai. Jis apskaičiavo visas 
galimybes ir rado, kad jos bus nau
dingos Egiptui. Jeigu JAV ne
pavyktų Egiptą išgelbėti iš još ūki
nių negerovių, tai galėtų pakirsti 
JAV vaidmenį Vidurio Rymose ir 
sudaryti pavojų silpnutei Egipto — 
Izraelio taikai.

PALIKAU MIELĄ) 
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai

FELIKSAS PEMPĖ
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Tos šventės šaulių parade, kuris įvyko Kau
ne karo aviacijos aerodrome ir dalyvavo apie 
30,000 uniformuotų šaulių, Kud. Naumiesčio 
šaulių būriui vadovavo mano pavaduotojas 
šauly s Valaitis, nes aš, būrio vadas, buvau įpa
reigotas choro vedėjo muziko Skirgailos daly
vauti choro sudėtyje.

Naumiestyje begyvenant, dažnai tekda
vo nueiti į Širvintą, Vokietijoj. Širvinta buvo tik 
apie 1 km. atstumo nuo Kud. Naumiesčio. Nedi
delis miestelis, bet tvarkingai, tiesiomsis gat
vėmis, mūriniais pastatais išstatytas. Krau
tuvininkai beveik kiekvienas kalbėjo 
lietuviškai, Vienu žodžiu, buvo gražus mieste
lis. Per II-jį pasaulinį karą rusų beveik visiškai 
subombarduotas, sunaikintas ir dabar koloni
zuotas rusais.

1940 kovo 1 d. buvau vėl tarnyboje paaukš
tintas ir iškeltas į Lazdijų paštą viršininko pa
reigoms. Išvykdamas Kud. Naumiesčio paštą 
perdaviau K. Barauskui, atkeltam iš Seirijų paš
to. Buvusį Lazdijų pašto v-ką Kaziliūną nukėlė į 
Kybartų paštą v-ko pareigoms.

Lazdijai naudojasi apskrities miesto tei
sėmis, nes, lepkams okupavus z Suvalkus, Sei
nus ir kitas to trikampio Lietuvai priklausian
čias vietoves, Seinų apskrities įstaigos buvo 
laikinai įkurdintos Lazdijuose.

Lazdijų paštas buvo įsikūręs nuomojamam 
dviejų aukštų mūro name. Tarnautojų turėjo 12. 
Paštais mainėsi kasdien su pašto vagonu 14 
Krosnos gelež. stotyje. Prie Lazdijų buvo pri
rašytos 4 pašto įstaigos, 7 pašto agentūros ir 6 
pašto punktai.

Atvykęs į Lazdijus atradau savo seną pažįs
tamą Joną Daukšą policijos vado pareigose ir jo 
šeimą ten gyvenančius. Man gyvenant Mer
kinėje J. Daukša tuomet buvo Alytaus baro pa
sienio policijos v-kas ir gyveno taip pat Mer
kinėje. Man atvykus gyventi į Kud. Naumiestį, 
radau jį ten gyvenantį ir šakių baro pasienio 
polic. v-ko pareigas einantį, o man nusikėlus į 
Lazdijus, radau jį ten betarnaujantį. Bolševi
kams Lietuvą okupavus J. Daukša iš policijos 
vado pareigų buvo atleistas. 1941 birželio mėn. 
jis ir jo šeima buvo iš Lietuvos ištremti į Rusi
jos gilumą. Apie jų likimą neturiu jokių ži
nių. 1941 m. pradžioje mirė ir mano uošvė 
Joana Rydelienė — Stahl. Rydelių turtas — gy
venamas namas, lentpiūvė, šaltkalvio dirbtuvė, 
kluonas su tvartu ir žemės sklypas, ant kurio vi
sa tai stovėjo, — kommunistų valdžios tuoj pat 
buvo nusavinta. Lentpiūvę tuojau nugriovė, kad 
nedarytų konkurencijos kitoms dviems žydų 
lentpiūvėms. Bet kiek vėliau ir tas lentpiūves 
nusavino, suvalstybino.

Vienu žodžiu, bolševikams pagrobus Lietu
vą, jie sugriovė jos žemės ūkį, pramonę, preky
bą ir visų gyventojų turėtą laisvę bei jų ramų

Dievas liudija savo buvimą ne tik 
gamtoje, ne tik tautų sąmonėje, ne 
tik istorijos bėgyje, bet ir atskiro 
žmogaus sąžinėje. Dievas kartais 
labai garsiai prakalba žmoguje, kai 
jis atsiduria sunkesnėje padėtyje.

Augalų gyvenime yra pastebėtas 
keistas reiškinys — sėklos grūdas 
turi savyje paslaptingą jėgą. Jo iš
leistas daigelis kyla į viršų, į sau
lės šviesą. Panašų veržimąsi aukš
tyn galima pastebėti ir žmogaus 
širdyje. Vidinis sąžinės halsas ragi
na žmogų rinktis gera ir vengti pik
to. Tai yra kelrodis dorinėje srityje, 
giriąs už gerą darbą ir baudžiąs už 
blogą. Sąžinės balsas žmoguje yra 
jau ankstyboje kūdikystėje. Juo 
remiasi kiekvienas auklėjimas. Są
žinės balsą turi kiekvienas žmo
gus: jaunas ir senas, civilizuotas ir 
laukinis, krikščionis ir pagonis.

Kartą misijonierius paklausė se
ną pagonį Indijoje: “Jei tau kas 
nors pavogtų pinigus, ar jis padary
tų nusikaltimą?” “Aišku, padary
tų”, buvo atsakymas. “O jei kas 
nors kitą užmuštų, ar būtų nuo
dėmė?” ‘Taip, būtų”. Misijonierius 
perklausinėjo visus Dievo įsa
kymus ir gavo teisingus atsaky
mus. Tada misijonierius sako: “Jūs 
teisingai suprantate visus Dievo 
įsakymus. Kas jus išmokė skirti, ge
ra nuo blogo?” “Dievas”, atsakė 
pagonis.

Šventas Jonas Auksaburnis sa
ko: “Nuo pat pradžios mums yra 
duoti du mokytojai. Ir abu be žo
džių žmones moko: tai sukurtasis 
pasaulis ir mūsų sąžinė”. Šv. 
Augustinas taip atsiliepia apie 
sąžinę: “Dievas kalba geriems ir 
blogiems sąžinės balsu. Tyliame 
širdies kambarėlyje kalba stipriu 
balsu. Ji giria, kas yra gera, ir pei
kia, kas yra bloga. Tiesa gi yra Die
vas”.

Kai žmogus atsistoja gyvenimo 
kryžkelėje tarp gero ir blogo, tada 
prakalba jame esąs paslaptingas 
balsas tardamas: “Tu turi tai dary
ti ir to vengti”. Sąžinės balsas krei
pia žmogų, kad jis eitų teisingu ke
liu. Nepaklausius sąžinės įspėjimo, 
ji tampa mūsų teisėju, kuris bau
džia, kaltina. Adomas ir Ieva, ne
paklausę Dievo, sąžinės priekaiš
taujami, pasislepia krūmuose. 
Kainas, užmušęs savo brolį Abelį, 
bėga iš tos vietos, kur žemė permir
ko krauju. Besigailinčiojo gerojo 
piktadario ant kryžiaus sąžinė pa
bunda akivaizdoje Nekaltojo ir 
šventojo, kuris su juo kentėjo pa
kabintas ant kryžiau8.Sąžinė8 bal
sas sūnaus palaidūno gyvenime pa
budo, kai jis nusprendė: “Kelsiuos, 
eisiu pas tėvą ir jam sakysiu: Tėve, 
aš nusidėjau dangui ir tau; jau ne
su vertas vadintis tavo sūnumi” 
(Luk. 15,18).

Ne visi sutinka, kad žmogus turi

sąžinę ir kad sąžinė yra Dievo bal
sas mumyse. Materialistiniai ateis
tai tvirtina, kad sąžinė esanti tik 
žmonijos išsivystymo, jos pažan
gos išdava. Tačiau toks tvirtini
mas sugriaunamas kaip tik pačių 
primityviausių genčių dorinio gy
venimo tyrimais, neginčijamai tei
singais. Nerasta niekur tokios gen
ties, kuri neturėtų supratimo ir 
skirtumo tarp gero ir blogo.

“Sąžinė yra tik auklėjimo pada
rinys” - sako materialistai. Betgi yra 
tikra, kad sąžinės balsas pasireiš
kia nepriklausomai nuo auklėjimo. 
Ne sąžinė yra auklėjimo rezulta
tas, bet pats auklėjimas yra sąžine 
remiamas ir ant jos statomas.

Ne kartą girdime tvirtinant, kad 
esą žmonių visai be sąžinės. Į tai 
galime atsakyti tokiu pavyzdžiu: 
yra neprotingų žmonių, netgi vi
siškų bepročių, bet niekas dėl to ne
neigia paties proto buvimo. Yra 
žmonių, kurie nesivaduoja sąžinės 
balsu ir įspėjimu. Sąžinės balsas 
juose nuslopintas nuolatinio jo ne
paisymo, nedoro gyvenimo, klai
dingų įsitikinimų, bet tai nereiškia, 
kad nebūtų sąžinės kaip tokios. 
Toks be sąžinės politinis apakėlis 
buvo Hitleris, įsivaizdavęs esąs 
siųstas Apvaizdos pasaulio gel
bėtojas. Iš tikrųjų jis buvo tik savo 
tėvynės ir kitų tautų nelai
mė. Vokiečių rašytojas Goethe sa
vo veikale “Tasso” apie sąžinę sa
ko: ‘Tyliai kalba Dievas mūsų 
krūtinėje, tyliai ir suprantamai jis 
rodo, ko reikia siekti ir nuo ko 
trauktis”.

Švedų rašytojas Augustas Strin
bergas (1849-1912) buvo žmogus, 
kuris jautė, kad yra gėrio ir blogio 
mėtomas. Vienoje dramoje jis pa
rašė žodžius, kurie labai tinka jam 
pačiam: “Matai, širdis yra padalin
ta į du didelius kambarius. Vie
name gyvena gerumas, kitame blo
gumas. Arba kitais žodžiais: 
vienoje pusėje sėdi velnias, o kitoje 
angelas”. Savo gyvenimo gale 
Strinbergas skundėsi: “O, Amži- 
nasis, nepaleisiu tavo rankos, kie
tos rankos nepaleisiu, kol manęs 
nepalaiminsi. O palaimink mane ir 
palaimink savo žmoniją, kuri ken
čia gyvenimo dovanoj”.

Jei mes būtume tuo, kuo turime 
būti, nereiktų dejuoti, kad negali
me būti tuo, kuo norėjome būti, jei 
ištikimai sektume sąžinės nurody
mais. Todėl apie sąžinę, pakeitę 
Strinbergo žodžius, galima sakyti: 
“Sveika sąžine, mūsų vienintele vil
tie! Su kardinolu Newmanu turime 
melstis: Vesk, geroji šviesa, vidury 
tamsos, vesk mano žingsnius. Tam
si naktis yra mano tėvynėje, už
gesinta yra Dievo šviesa, vesk ma
no žingsnius, kad nepasiklysčiau 
klystkeliuose.

J. V.

gyvenimą. Iš gražios “mažosios Amerikos” liko 
tik partizanų kraujo balos, ašarų upeliai ir į šal
tąsias Sibiro taigas deportuotų mūsų brolių ir 
sesių raudų balsai. Lietuvoje — skurdas ir dejo
nės. Liko taip pat ir bolševikų skelbiamo “ro
jaus” bizūnas.

Komunizmas, yra sakoma, didelė žmonijos 
nelaimė. Kiekvienas doras žmogus atengiaai 
nuo jo atsiriboti. Rusiškasis komunizmas dar 
yra ir tuo sveikai galvojančiai žmonijai nema
lonus ir nepriimtinas, kad jis vienaip skelbia, o 
kaip veikia. Tikriau pasakius, didžiausiaa šia
me pasaulyje neteisybės skleidėjas, intrigan
tas, sužvėrėjęs nekaltų žmonių engėjas, per
sekiotojas, žmogžudys, melagis ir tt Tai toks 
yra rusiškasis komunizmas. Tik nepribrendę ir 
sugadintos prigimties žmonės yra ♦komunizmo 
suviliojami ir paseka jo pėdomis.

Kaip jau visiems žinoma, rusiškasis komuniz
mas, prisidengęs melo ir apgaulės skraiste, 1940 
birželio 15 d. sulaužė visas pasirašytas su Lie
tuvos vyriausybėmis sutartis ir duotus savo iš
kilmingus pažadus ją gerbti ir jos valdų nelies
ti, begėdiškai visa tai pamynė po kojomis, 
klastingai ją užgrobė ir pavergė Tuo pat laiku ir 
tokiu pat būdu užgrobė ir pavergė ir kitas Lie
tuvos kaimynes: Latviją ir Estiją. Klastingai 
pagrobęs Lietuvą, geriausius jos sūnus ir duk
ras išžudė, kitus ištrėmė į šaltąjį Sibirą sun
kiems vergų darbams ir negailestingai mirčiai, 
o pasilikusius suvarė į Stalino steigiamus dva
rus (kolchozus ir savchozus), uždėjo jiems vergi
jos pančius ir dabar grubiai Lietuvoje plėšikauja 
ir šeimininkauja.

__________________(Bus daugiau)________________
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
(Atkelta iš 2 psL)

visa dinamika yra narių rankose.
Kadangi susirinkimai vyksta 

privačiuose namuose, tai namy 
šeimininkės, be išimties, mus po 
susirinkimo skaniai pavaišina, 
kuo mes savo susirinkimus ir bai 
giamei

šių mėty veiklos mėty bėgy
je sušaukėme šešis susirinkimus, 
kuriuose dalyvavo nuo 75 — 90 
proc. būrelio nariy. Tai neblo
gai.

Baigiant dar noriu pasakyti, 
kad keturi mūšy būrelio nariai 
yra lektoriais sekmadienais 7:30 
ryte, lietuvišky šv. Mišių metu.

Linkiu Tau, kad ir Lipnumo 
kuopa, kuri tur būt turi ne vie
nų, o bent kelis moksleivių bū
relius, augtų ir stiprėtų. Jūs esate 
Chicagos (lietuviškame centre. 
Skleiskite t savo aplinkų šilumą 
ir šviesų.

Garbė Kristui 1
Aldona Prapuolenytė

KOORDINACINIS KOMITETAS 
TORONTE

Sausio 14 d. įvykusiame pasi
tarime dalyvavo kuopos dvasios 
vadas kun. Liudas Januška, dr. 
Ona Gustainienė, Gabija Petraua 
idenė, Laima Underienė, Birutė 
Čepaitienė ir Vaidotas Vaičiūnas. 
Susitarta .padidinti koordinacinio 
komiteto narių skaičių iki 5 as
menų, nes Ramunei Urbaitei su
kūrus šeimų su Šarūnu Valiuliu 
ir išvažiavus į Chicagą, koord. ko 
mštete buvo likę tik du nariai. 
Visų dalyvavusių nuomone koord. 
komitetas turi rūpintis ne vien 
jaunučiais, jauniais, moksleiviais 
ir studentais, bet ir sendraugių 
veikla.

Komitete dirbti sutiko dr. Ona 
Gustainienė, Laima Underienė, 
Gabija -Petrauskienė, dr. Rimas 
Petrauskas ir Kazimieras Man- 
glicas.

Buvo pasikalbėta apie artėjan
čių kuopos metinę šventę, kuri 
įvyks balandžio mėn. 19 —20 d.

Į šventę atsilankyti nuoširdžiai 
kviečiami svečiai iš arti ir toli. 
šeštadieni, bal. 19 d. planuoja
mas talentų vakaras.

Taip pat pasitarta vasaros sto
vyklos reikalais. Stovykla įvyks 
liepos mėnesį. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau.

Džiugu, kad su jaunaisiais 
at-kais berniukais sutiko dirbti 
sumanus, energingas ir daug pa
tyrimo turįs Vaidotas Vaičiūnas. 
Tikimasi, kad berniukų veikla 
sustiprės h* padidės jų skaičius.

Su jaunutėmis mergaitėmis šių 
metų veiklioje sėkmingai dirba 
Rarnona Girdauskaitė, Rūta Ju
zukonytė ir Vida Juzukonytė.

Birutė Čepaitienė

STUDENTAI RYTINIAME 
PAKRAŠTYJE

jais Rytinio pakraščio draugais.
Rėdą Ardytė

SAS C V korespondentė ŠACHMATAI
jaunesnieji Šokėjai dalyvaus I mybės minėjime Šv. Kazimiero 
Brocktono Lietuvos nepriklauso-1 parapijoje vasario 24 d.Mūsu kolonijose

Waterbury, Conn. kad atidarytas— Olandija. Wijk van See 
tarptautiniame turnyre pirmuo
ju žengia 19-tis Yasser Seira- 
wan iš Seattle miesto. Po 7 ra
tų jis turėjo 5y2 taško, o po 12, 
belikus 2 ratam, Seirawan pir
mavo su 9Į4 taško ir be pra
lošimo. Malonu pabrėžti, kad 
ši pasekmė (9%) virš didmeis
terio normos (8% ti.), o pri
dėjus 1979 Lobe Pine turnyre 
Seirawano laimėtų didmeisterio

*yro Pijaus StanHaus atmi-. ."“'“t 
ifr EmilKa UBbtt 9™ >O BHlOTOje <Hd-

ĮAMŽINA MIRUSIUS
Clevelando ir kity draugovių1 
veiklų, ryškino būdus, kaip įdo
miau ir įvairiau pravesti draugo
vių susirinkimus ir pagyvinti
veBok. Edis Razma, centro vaMr m dlAas dakimas sKinau;inti 
bos psnnmmtas, savo kalboje su ,„u,„

- Ateitininkai savo brangius 
mirusius artimuosius įamžina, dūr 
darni aukas Ateitininkų namams, 
kad mirusiųjų nuoširdžiai dhb-

UŽGAVĖNIŲ BALIUS 

Tradiciniame Užgavėnių ba-

New Yorko Kultūros Židinyje 
sausio 19 d. susirinko Rytinio pa
kraščio studentai ateitininkai. Šis 
susirinkimas, skirtas Rytinio pa
kraščio , draugovių problemų 
svarstymui, buvo surengtas Stu
dentų ateitininkų sąjungos cen 
tro valdybos ir New Yorko stu
dentų ateitininkų draugovės.

Suvažiavimą atidarė Rena Vyš- 
nionytė (centro valdybos iždi
ninkė). Savo atidarymo žodyje 
Rena, nupasakodama Chicagos,

pažmdino susirinkimo dalyvius 
su praeitų metų CV veikla, nese
niai surengtu SAS suvažiavimu 
Clevedande ir ten įvykusiais cent 
ro valdybos rinkimais. Vėliau sa
vo kalboje jis stipriai ragino stu
dentus ateitininkus parašyti bent 
po vienų straipsnelį ateitininkų 
savos kūrybos žurnalui “Gaude- 
amus”.

Čia jis pranešė ir parinktas te
mas 1980 metų stovykloms ir 
įvairiems kursams. Pavasario 
kursams parinkta tema “Nutau
tėjimas”, vasaros kursams “Krikš
čioniškumas”, o vasaros stovyk 
lai Edis Razma siūlė svarstyti visų 
eilę idėjų, kurios jungtųsi j vie
nų temų. šias temos jis siūlė skir
ti po vienų kiekvienai draugovei, 
kurios stovykloje įsipareigotų pil 
dyti kurios nors dienos progra
mą. Ateitininkai (kandidatai jau 
buvo raginami ir čia juos dar ra
gino dalyvauta ateitininkų kan
didatų kursuose, kuriuos ruošia 
Andrius Kazlauskas - CV vice 
pirmininkas, kurie įvyks Lemonte, 
Ateitininkų namuose.

Baigdamas savo kalbą Edis Raz
ma stipriai ragino Rytinio pa
kraščio studentus ateitininkus 
žadinti, gyvinti užsnūdusių šios 
srities ateitininkų veiklą ir kvie
tė visus giliau susipažinti su atei
tininkų veiklos tikslais.

Toliau programoje New Yoiko, 
Philadelphijos ir Rochesterio drau 
govių atstovai davė savo pra
nešimus apie šių draugovių veik
lą. K pranešimų susidarė įspū
dis, kad Rytiniame pakraštyje 
eikliausia yra Philadelphijos drau 

govė. Čia buvo pranešta, kad ir 
Washirsgtone kuriasi draugovė. 
Ta proga visi siunčia laimės ir 
sėkmės linkėjimus Washingtono 
ateitininkams. Draugovių pra
nešimuose išryškėjo, kad visos 
trys draugovės turi beveik tas pa
čias problemas: trūksta aktyvių 
narių, trūksta laiko (beveik visi 
yra surišti su kitomis organizaci
jomis), nėra pakankamai stiprus 
ryšys su SAS CV.

Po .pranešimų sekė diskusijos. 
Čia daugiausia laiko buvo pra
leista diskutuojant apie studen
tų ateitininkų. prieauglius. Visos 
studentų ateitininkų draugovės 
buvo ir yra raginamos galimai 
daugiau užsiiminėt su gimnazi
jas bebaigiančiais moksleiviais ir 
jungtis į jaunučių veikią, tuo pa
gerinant mūsų sąjungos prieaug
lius.

Suvažiavimo antrąją dalį pra
vedė kun. J. Šarauskas, dirbąs 
Baltuosiuose rūmuose, Washingto 
ne, kaip “White House FeBow”. 
Jo šiai progai parinkta tema bu
vo “Organizacijos dinamika”. Pa
skaitoje apibūdino organizacijos 
buvimą, veiklą, mirtį bei skirtu
mus tarp sveikos ir nesveikos or
ganizacijos. Paskaitai pasibaigus 
sekė diskusijos taikant šios paskai
tos mintis’ studentų ateitininkų 
organizacijai, jos ryšius su kito
mis ateitininkų organizacijos 
šakomis.

Suvažiavimas buvo baigtas atei 
tininky himnu, ir iš Cleveland o 
atvykę nariai atsiveikino su nau-

Kristuje būtų tęsiamas toliau.
—Dr. Juozas Manelis įamžino 

mirusį tėvą Vytautą Manelį 1.000 
dol. auka.

—Izabelė Stonkienė —200 dol. 
a. a.
nimui ir Emilija Juišėnaitė 200 
doL mirusio brolio kun. Kazi
miero Juršėno atminimui.

KAUKIU BALIUS

Pr. Dielininkaičio jųun. moks
leivių ateitininkų kuopa, veikian
ti Marąuette Parke, ruošia savo 
kuopos tradicinį kaukių balių 
sekmadieni, vasario 17 d, 5 vai. 
pjp. švč. M. M. Gimimo parapi
jos salėje. Programoje: kaukių pa
radas, žaidimai, loterija ir vaišės. 
Visi vaikai, atėję su kaukėmis, 
bus apdovanoti tėvų komiteto 
parūpintomis dovanėlėmis. Vy
resniųjų skyrių moksleiviai vėliau 
galės pasišokti sporto salėje, tė
vų priežiūroje. Kuopos būrelių 
globėjai: S. Lukošiūnas, D. Barš- 
kėtytė, V. Reinytė, L. Dudėnai- 
tė, R. Repšytė, L. Bradūnaitė ir 
V. Momkutė rūpinasi, kad Kau
kių vakaras gražiai pavyktų. Kvie
čiame visus narius, tėvelius, se
nelius, gimines bei draugus at
vykti į pirmą šių metų mūsų kuo
pos renginį, kur galėsite pabend
rauti ir pasivaišinti.

Kuopos vadovybė

meisterio titulų, tik reikto Tarp
tautinės šachmatų federacijos 
patvirtinimo. .

'Antruoju šiame turnyre ėjo 
JAV dm. Walt<r Browne iš Ca- 
lifornijos su 9 įž. ir, trečiu gar
sus didmeisteris V. Korčnojus 
— 8% taško.

— GaUfornijos jaunas dm. 
Chrtstiansen, 23 m., neseniai lai
mėjo Linares tarptautinį tur
nyrų ir 100 tūkstančių pesetų 
prizų, priversdamas dm V. Kor- 
čnojų pasidalinti 2-4 v. su ku
biečiu G. Castro ir ispanu M. 
Rivas. V. Korčnojaus reitingas 
2695 yra antras po pasaulio 
čempijono A Karpovo. Chris- 
tiansenas yra laimėjęs keletą

liųje Wateiburyje meninę pro
gramos dalį atliks New Yotrko 
lietuvių mišrus kvartetas “Jinai 
ir 'trys gintarai” ir pantomimi
kos aktorius Paulius Rajeckas. Šis 
populiarusis vakaras Wateibury- 
je rengiamas jau 29-ji metai iš 
eilės, šiemet jis įvyks vasario 9 
d. šv. Juozapo mokyklos didžio
joje salėje 29 John St 

Brockton, Mass.
ATLIKS PROGRAMĄ 

Jaunimo ansamblio “Sūkurio”

dėl lietuvių komanda be kovos 
įsirašo 5-0 laimėjimų.

K. Merkis

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

ATEHININKę NAMŲ 
RENGINIAI

Visi laukiami dalyvauti šiose 
popietėse: vasario 24d. Lietuvos 
nepriklausomybės mėnesio pro
ga — “Lietuva — žodyje, dai
noje ir vaizduose”, o kovo 9 d. 
Dr. A. Norvilos paskaitoje — 
“Dvikalbiškumas”. Pastaroji re
komenduotina ypatingai tėvams, 
auginantiems vaikus.

Kovo 23 d. atsinaujinimo die
na vedusiųjų poroms, nuo 10 v. 
ryto ligi 5 v. vakaro. Vadovaus 
kun. K. Trimakas. Informacijos 
ir registracija pas Jūratę Nor
vilienę, telef. 636-2593.

kartų JAV jaunių pirmenybes, 
o didmeisterio titulų gavo bū
damas 21 metų amžiaus.

— Pereitos savaitės Šachma
tų žiniose, minint šių eilučių au
toriaus 75-metį, įsibrovė pora 
klaidų. Prie jo, kaip lietuvos 
sporto veterano, vieton “1932- 
32” turi būti “1923-32 bokso, 
imtynių, dviračių bei šaudymo 
meisteris”. Žinutės gale, vieton 
1957-59, t. b. 1957-1979, nes K. 
M. buvo FASKo ir ŠALFASS 
šachmatų vadovas ne du metu, 
bet dvidešimt metų, pasitrau
kęs nuo 1979 liepos 1 iš tų pa
reigu

Šia proga K. Merkis pabrėžia, 
kad iš ŠALFASS iki šiol nesu
laukė jokio reagavimo bei atsi
liepimo, nei žinios į užklausimų, 
kas dabar ŠALFASS šachmatų 
vadovas?

— Bostono MET lygos rung
tynės: vasario 1 “Boston Univ. 
at Lithuanian” neįvyko, nes 
universiteto komanda, nepasiro
dė So. Bostono LPD klube, to-

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998

WAGNER and SONS g
TYFEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja,
Viii 90 metų paturimas jums

patarnavimas.

8619 S. Pakaki CUeago
— 581-4111

Z-: v S

LITHUANIAN NATIONAL C05TUMES
ANTANAS aad ANASTASIA TAMOŠAITIS

*7 
Toronto,

Folk Art Institute, 
1979

Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 pel., gausiai ilius
truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis 
iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta mokslinė stpdija. 
Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga.

— vn&
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4848 W. 83rd SI., Chleag®, IL 60628
Ulinois gyventojai dar prideda $1.56 valstijos mokesčio.

Tarptautiniai Reprezentacinės Plokštelės
Atlieka: DALIA KU6ENIENE 

Akompanuoja: Enriąue Arfai
Pirmoje plokštelėje Sėtuvių komporitorių kbiniai:

Dvarionas, Gaižauskas, Kamavičius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius.

Antroje plokštelėje pasaulinių kompozitorių kftriniai: 
Bellini, Dougberty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner.

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais-

Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE 

Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85

AUTOMOBILIU TAISYMAS
r
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Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ii balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamTrižiai ir ki
ti pataisymai. F1RESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-upe. Lubrieation. 
Change of oil and filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W«*t SMh Slmt _ T«L M 8-Tm

Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vaL vakaro, 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniab nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet.

SKAUSMO m SVEIKATOS REABILITACIJOS CENTRAS
AMERICAN INTERNATIONAL CLINIC

1911 CTtti Street, Ztan, Illinois 60099
Tvarkymui ir gydymui kroniško skausmo ir kitų kroniikų ligų 
bei įtempimo kontroliavimui.
Dėl brodiftrų ar susitarimui rašykit ar skambinkit TeL 608-786-0611

IMF

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS ;
NAUJAS DRAUGO PLATINAMU KNYGŲ į

KATALOGAS c
Didelio formato, 184 pusi. Išleistas 1980 m.
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaikų, literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokštelės, vėliau
siai išleistos knygos ir Lt

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629.

I
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JAV DRUGS VAISTINE
2759 W. 7I«t St., CUeago, m. 60629

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 5 vaL ryto Od 10 vaL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. —4 7 6 -2 2 0 6

Įdemesioi radijo klausytojail| 

i KIab *,k 11 i s ka* vakar,I !

i M LIETUVOS Al D Al-1490 AM 1
Pirmad. iki penktad. 8:30 vaL vakaro. =

KAZ® BRAZDŽIONYT® =
2646 West 71st St, Chicago, ŪL — Tel. 778-5874 Ę 

St Petenlmrg, Fla. — šeštadienį, 12:80 vaL popiet 5 
Stoto WTKS — 1110 KC - - - S

2646 W 69th Street — TeL BE 7-1941 2
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Jfl JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DUVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR (RASTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXWESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICKNSED BY VNESHP06YLT0RG)

VYRIAUSIA IŠTAISA! IT76 M0ADWAY, HEW TORE, R. Y. IMIS 
TEL — S8I4SS0; 581-7728
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Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NLUKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nno 9 valandos ryto Iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais lr sekmadis- 
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MIGI GKYBIAl!

TeL- 218—487-2S82
.................. 488-2818

828-2787

s. » 189 
SI, Md. — II 
N. T. 11218 — 488 

12, N. T. — 781 Tllbiin Avmm
, Pa. 1SS1S — 2818 W. S St.........
22, M. — 1241 Na. Atolaad Avw 
DL 88828 — 2118 Wrat 88 StMt 
DL 88888 — 1888 W«t <7 Straat 

OU» 441S4 — 8888 Stato Road
Detroit 12, Mito. — 11881 Saa Caaafaa A 

— 11888 Saa Cuįius A’
4, CaM. — 188 8a Vanoto Ai 

Naw Toto S, N. T. — 78 Bocosd A 
Now Toto 8, N. T. — 824 B. 8 St
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