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KATALIKAI PASAULYJE
Pagrinde — tiesa

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
vasario 7 d. atskirose privačiose 
audiencijose priėmė vyriausiąjį 
ukrainiečių arkivyskupą kardino
lą Juozapą Slipyj, iš Vengrijos at
vykusį Szekesfeherver vyskupą 
bare Kisberk ir Australijos pra
monės ir prekybos ministrą 
Lunch.

Tą pačią dieną Popiežius pri
ėmė apie du šimtus NATO San
tarvės gynybos kolegijos dėstytojų 
ir studentų, įvairių tautybių ka
rių. Pasidžiaugęs šios Kolegijos 
studijų sesijos užsibrėžtu tikslu — 
per Kultūrinių ir moralinių verty
bių pažinimą ugdyti tarptautinį 
solidarumą, Jonas Paulius II-sis 
pažymėjo, jog šiandien, labiau, 
negu bet kada, žmonija yra išsi
ilgusi-taikos ir teisingumo. Tai-! 
kai tvirtą pagrindą ir jėgą šutei- Į 
kia tiesa, visų pirma tiesa apie 
žmogų. Kas priešinasi tiesai, tas 
tuo pačiu kenkia taikos reikalui, i 
nes netiesa, melas palaiko prievar-! 
tą ir ugdo karo židinius. Tikroji 
taika visada yra tiesos ir teisin
gumo vaisius.

Speciali rinkliava
Scrantono vyskbpas Carroll 

McCormick, Pensilvanijos valsti
joje, Jungtinėse Amerikos Valsty- 

i bėse, specialiu laišku kreipėsi į 
visas jo vyskupijoje esančias lie
tuvių parapijas, kviesdamas jas 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga — Vasario 16 - 17 die
nomis, — pravesti rinkliavą ken
čiančios Lietuvos Bažnyčios nau
dai. J šią rinkliavą yra raginami 
įsijungti taip pat ir amerikiečiai! 
tikintieji.

“Caritas” veikla
Tarptautinė katalikiškoji žmo

nių pagalbos organizacija Caritas 
paskyrė penkis milijonus dolerių 
pagalbai alkstantiems Kambodi- 
jos gyventojams ir Tailandijoj 
prisiglaudusiems Pietryčių Azijos 
pabėgėliams. Tailandijoj yra keli 
šimtai tūkstančių pabėgėlių, ku
rie gyvena labai sunkiose ir ne
sveikose sąlygose. Katalikiškos or
ganizacijos ne tiktai rūpinasi pa-! 
gerinti gyvenimo sąlygas pabėgė- 
■lių stovyklose, bet taip pat siekia 
įdarbinti pabėgėlius, ypač žemės 
ūkyje ir įvairiuose amatuose, su
darant jiem sąlygas pradėti žmo
gaus vertą naują gyvenimą sveti
mame krašte.

Pagalba raupsuotiesiems
Vakarų Vokietijoje veikianti 

Raupsuotųjų pagalbos akcija pra
ėjusiais metais ekonomiškai pa
rėmė net du šimtus penkiasde
šimt projektų 38-niuose Afrikos, 
Azijos ir Lotynų Amerikos kraš
tuose, tam tikslui išleisdama 30 
milijonų markių. Tai aukščiausia 
raupsuotųjų pagalbai paskirta su
ma nuo šios organizacijos įsikū
rimo 1957 metais. Šių metų sau
sio mėnesį organizacija jau gavo 
du šimtus pagalbos prašymų iš 
įvairių pasaulio kraštų.

Tiesos ieškojimas
Svarbiausias teisėjų rūpestis, 

svarstant teismines bylas, turi bū
ti tiesos ieškojimas. Tiesa yra pa
ti esminė ir aukščiausioji teisin
gumo norma, pažymėjo popiežius 
audiencijoje, priimdamas aukš
čiausiojo Bažnyčios tribunolo — 
Sacra Romana Rota — teisėjus ir 
jų bendradarbius naujųjų teis
minių metų atidarymo proga. 
Sacra Romana Rota tribunolas, 
įsteigtas tryliktame šimtmetyje 
ir dabar vadovaudamasis moder
niaisiais laikais parengtu proce
dūros kodeksu, daugiausia svars
to moterystės ryšio bylas. Tribu
nolą sudaro 20 teisėjų, kurių 
tarpe 13 yra italai, septyni kitų 
tautybių teisėjai.

Priėmė vietnamiečius
Vienos arkivyskupas kardino

las Koenig pakvietė šešis vietna
miečius pabėgėlius, .vienos šeimos 
narius, apsigyventi arkivyskupijos 
patalpose. 34-verių metų šeimos 
tėvas bus įdarbintas Vienos-arki
vyskupijos spaustuvėje. Vienos 
arkivyskupo priimta vietnamie
čių šeima priklauso penkių šim
tų vietnamiečių pabėgėlių grupei, 
kurią praėjusiais metais Austrijoje 
priglaudė krašto vyriausybė.

Ar afganai gauna
Amerikos ginklų?

Washingtonas. — Valstybės 
departamento kalbėtojas Hod- 
ding Carter pasakė reporte
riams, kad Amerika gali pripa
žinti Afganistaną esant sovietų 
įtakos zonoje. Visos pusės jau 
kuris laikas tokią padėtį išgyve
no ir, man rodos, gali toliau su 
tuo susigyventi, pasakė jis.

Britanijos premjerė Margaret 
Thatcher pareiškė pasitenkini
mą, kad sovietai planuoja pa
versti Afganistaną neutralia ša
limi, tačiau, pridėjo ji, —reikėtų 
kai ko daugiau, ne vien žodžių, 
mes reikalaujame sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš Afga
nistano.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad atei
nančią savaitę du aukšti pran
cūzų diplomatai vyks į Maskvą 
patikrinti sovietų intencijų ir 
Kremliaus reakcijos į Europos 
Rinkos siūlymą, kad Afganista
nas turėtų tapti neutrali zona, 
su tarptautinėmis garantijo
mis.

Gynybos sekretorius Harold 
Brown Atstovų Rūmų biudžeto 
komitete paklaustas, ar tiesa, 
kad Amerikos ČIA agentūra fi
nansuoja Afganistano sukilėlius 
prieš sovietų kariuomenę, atsa
kė nenorįs nei patvirtinti nei 
paneigti šios žinios. Jis tačiau 
pripažino, kad sukilėliai gali 
gauti ginklų iš Pakistano. Jie 
tačiau nesą sukilėliai, bet pabė
gėliai, kurie eina pirmyn ir at
gal per Pekistano sieną ir jie, 
greičiausia, gali gauti Pakistane 
ginklų.

Vėliau Pentagono atstovas 
Thomas Ross, paaiškindamas 
sekretoriaus Browno pareiški
mą, pabrėžė, jog sekretorius 
nepripažino, kad ginklai, kurių 
afganų sukilėliai gali gauti Pa
kistane, yra Amerikos duodami 
Pakistanui.

Sekretorius Brown pasakė, 
kad JAV vyriausybė sutiktų su 
neutraliu Afganistanu, tačiau 
Brežnevo pasiūlymas nepriimti
nas. Jis siūlė visiems pasmerkti 
“užsienio kišimąsi”. Sovietai 
negali laukti, kad mes pripažin
tume, jog mūsų kišimasis lygus 
jų kišimuisi, pasakė Brown. 

Maskvos radijas
transliuoja iš Kubos
Washingtonas. — Praėjusią 

savaitę Federalinė komunikaci
jų komisija atidengė, jog Kubos 
radijo stotis CMCA pradėjo 
Maskvos radijo propagandinę 
programą anglų kalba. Si stotis 
keičia Maskvos transliacijų lai
ką. Kartais programa vadinama 
“Kubos balsu”, kartais — "Mas
kvos radijo pasauline tarnyba”. 
Programose transliuojama gry
nai komunistinė propaganda, 
skirta Amerikos žmonėms. Ban
gos eina per standartinę AM 
juostą ir jas gali sugauti kiek
vienas automobilistas, ypač Flo
ridoje.

■

Dvi žymiosios Indijos moterys: premjerė Indira Gandhi ir Nobelio Taikos premijos laimėtoja, vienuolė Motina 
Teresa, Kalkutos vargšų globėja. Indijos vyriausybė apdovanojo motiną Teresę aukščiausia “Barat Ratna” — tai 
reiškia “Indijos papuošalo” premija. Ji skiriama Indijos respublikos įsteigimo sukakties dieną už nepaprastus 
nuopelnus. Premija yra tik antrą kartą skiriama moteriai. Pirmą kartą ją gavo dabartinė Indijos premjerė 
Indira Gandhi. Motina Teresė, gimusi albanų šeimoje Makedonijoje, jau apie 30 metų apaštalauja Indijoje ir 
yra Indijos pilietė.

Teroristai Bogotoje 
kelia reikalavimus

TRUMPAI 
1$ VISUR

— Popiežius Jonas Paulius 
n-sis paskyrė prelatą Aloiz Sus- 

Bus stiprinama JAV ambasady gynyba itar Ljubijanos arkivyskupu, sio-
. . . ’ venų respublikoje, Jugoslavijo-

Bogota. — Kolumbijos sosti-, nesuimti, jei jai prireiktų va- je gi buvo neužimta jau 
nėję Domininkonų respublikos i žiuoti į ligoninę. ! treji metai, po vyskupo Joze
ambasadą okupavę komunistai Valstybės departamentas ati-j Pogacnik pasitraukimo dėl se- 
paleido 13 įkaitų: sužeistuosius dengė kongreso užsienio reika

lų komitete, kad planuojama su
stiprinti JAV ambasadų užsie
niuose apsaugą. Departamento 
pasekretorius Ben Read pasakė

ir moteris. Tarp paleistųjų yra 
civiliai darbininkai, buvę amba
sadoje jos ruošiamo diplomati
nio priėmimo proga. Nors va
kar buvo paskelbta, kad Ame- komitete, kad netolimos praei- 
i ikos ambasadorius Diego Asen- ties patyrimai parodė, jog tarp-
sio yra sužeistas, tačiau, vėles
nėmis žiniomis, jis sveikas. Jis 
dalyvavo derybose su teroristų
vadais dėl 13 asmenų palei- įrengiami ašarinių dujų palei
dimo. Teroristai tebelaiko apie
40 asmenų.

Teroristų grupė vadinama Ba
landžio 19-tos judėjimu. Jis įsi
steigė po paskutiniųjų Kolum
bijos rinkimų 1972 m. Komu
nistinės grupės tuomet skelbė, 
kad rinkimai buvo suklastoti ir 
įsteigė organizaciją kovoti prieš 
naują vyriausybę.

Ambasadą užėmusių teroris-: matomi ir slapti išėjimai iš tų 
tų apetitas didėja. Dabar jau! patalpų.
reikalaujama iš kalėjimų pa
leisti 311 komunistinių grupių 
kalinių, reikalaujama paskelbti 
didesniuose pasaulio laikraš
čiuose jų organizacijos mani
festą.

Viena iš ambasados paleista 
moteris papasakojo spaudai, kad 
įkaitus prižiūri apie 15 vyrų ir 
8 moterys. Viena teroristė bu
vo sužeista susišaudyme su Ko
lumbijos policija. Buvo leista 
atsiųsti į ambasadą du gydyto
jus. Vyriausybė pažadėjo jos

Panama gražino
sektos pinigus

VVashingtonas. — Panamos
vyriausybė sugrąžino Amerikai 
apie 6 bil. dol., kuriuos Panamos 
bankuose laikė “Peoples Tem
ple” sektos vadai. Kaip žino
ma, sektos vadas ir apie 900 na
rių išsižudė Jonestowne. Guya- 
noj. Federalinė vyriausybė daug 
išleido žuvusių kūnams perga
benti, žuvusius identifikuoti. Tos 
išlaidos turės būti padengtos 
sektos lėšomis. Be to^ daug in
dividų teismuose kelia ieškinius 
už savo žuvusius gimines ir 
pan

tautinis terorizmas plečiasi, to 
dėl reikia būti pasiruošusiems 
ginti atstovybes. Planuose yra

dimai puolimo atveju. Dujas cientus, reikalaudamas, kad 
numatoma paleisti prie įėjimų, Egiptas uždarytų ; Izraelio am- 
prieškambariuose. Dujų paleidi- basadą ir išvarytų žydus diplo
mo mygtukai būtų toliau, sau- matus. Policija puolė kliniką, 
giose vietose. Planuojama įren- išvadavo įkaitus ir egiptietį su- 
gti stiprius, nepralaužiamus, ėmė.
kambarius laikinam diplomatų 
pasislėpimui. Tokiuose amba
sadų bunkeriuose būtų maisto 
sandėliai, radijo siųstuvai. Nu-

Washingtonas. — Veteranas 
diplomatas, buvęs ambasado- 

Kiti planai liečia dokumentų, rius,Jugoslavijoje ir Sovietų Są- 
bylų, įrekorduotų juostelių sku- ^jn^oje, laikomas komunizmo 

. specialistu George Kennan pa
reiškė senato užsienio reikalų 
komitete, kad Irane pagrobtų 
amerikiečių byla per ilgai užsi
tęsė, vyriausybė per ilgai laukė 
ir sunku tikėti, kad įkaitų sau
gumas buvo pagrindinis vy
riausybės rūpestis. Įkaitams 
gresia psichologinė žala, pasakė 
Kennan.

Jis pareiškė, kad Baltieji Rū
mai turėjo tuoj paprašyti Kon
greso paskelbti Iranui karą, su
imti visus Amerikoje esančius 
iraniečius ir tada pasiūlyti iš
keisti juos į amerikiečius. Ir 
dabar Amerika turėtų būti 
pasirengusi visiems spaudimo 
veiksmams, neišskiriant ir kari
nių, pasakė Kennan.

baus sunaikinimo įrengimus. 
Ben Read pabrėžė, kad naujie
ji įrengimai neapsaugos tarnau
tojų. jei valstybės, kurios arrtbfif- 
sadas privalo globoti, nesuteiks 
skubios paramos.

Nevyksta susitarti
Haga. — Olandijoje pasibaigė 

j.iu devinta Egipto - Izraelio de
rybų sesija dėl palestiniečių au
tonomijos. Izraeliui atstovavo vi
daus reikalų ministeris Yosef 
Burg, Egiptui - premjeras Mus- 
tafa Khalil ir tarpininkavo speci
alus JAV ambasadorius Sol Lino- 
witz, kuris sakoma, daugiau pa
laikė Egipto pažiūras. Neslepia
ma, kad nepavyko prieiti vienos 
nuomonės, nors Camp David tai
kos sutartis numato, jog palesti
niečių autonomija turi būti iš
spręsta iki gegužės 26 d. 

Bostonas sudarė
olimpinį komitetą

Bostonas. — Miesto meras Kc- 
vin White atdarė 9 asmenų ko
mitetą tyrinėti ar negalima būtų 
surengti vasaros olimpinių žaidy

natvės ir ligos.
— Panamoje studentai buvo 

okupavę Salvadoro ambasadą, 
bet greit buvo iš ten pašalinti. 
Jie norėję pademonstruoti soli
darumą “prispaustai Salvadoro 
liaudžiai”.

— Jaunas egiptietis buvo 
Kaire užėmęs medicinos klini
ką. paėmęs įkaitais kelis pa-

Kennan kritikavo 
elgesį su Iranu

nių Bostono apylinlkėse. Čia yra 
daug universitetų ir kolegijų su 
puikiais stadijonais rr bendrabu
čiais, kur galėtų apsigyventi už
sienio sportininkai, jei Maskvos 
olimpiada būtų boikotuojama. 
Manoma, kad žaidynių organiza
vimas kainuotų apie 25 mil. dol. 
Lėšų tikimasi iš federalinės vy
riausybės.

Rodezija baigė 
rinkti parlamentą

Sunkus Zimbabvės kelias į nepriklausomybę
Salisbury. — Rodezijoje, bū

simoje Zimbabvėje, vakar bai
gėsi parlamento rinkimai, ku
riuose buvo išrinkta 80 juodųjų 
atstovų. Pagal naują, Londono 
derybose sutartą, konstituciją, 
20 baltųjų buvo išrinkti anks
čiau, jie visi priklauso buvusio 
premjero Ian Smith partijai. 
Rinkimai vyko palyginti tvar
kingai, pirmąją dieną balsavo 
apie 800 tūkstančių žmonių. 
Smurto veiksmai, neramumai, 
atentatai daugiausia vyko prieš 
rinkimus, kada atskirų partijų 
kandidatai bandė važinėti po 
rinkimų rajonus. Kiekviename 
rajone budėdavo sukilėlių "pat
riotinio fronto” vyrai, daugiau
sia jaunuoliai, kurie civilinio 
karo metu būdavo pasiuntiniai, 
žvalgai ir sukilėlių informato
riai. Jie savo vado Mugabes 
konkurentams neleisdavo kalbė
ti ar lankyti balsuotojų, išardy- 
dami susirinkimus arba juos 
trukdydami.

Negalima sakyti, kad tik Mu
gabes šalininkai ėmėsi smurto 
ir bauginimo taktikos. Rinkimų 
prižiūrėtojai ir užsienio kores
pondentai sutinka, kad ir vys
kupo Muzorewos šalininkai bei 
kitos sukilėlių grupės — Nkomo 
rėmėjai irgi mokėjo panaudoti 
bauginimo taktiką, ragindami 
vietinius balsuoti tik už savo 
kandidatus, grasindami, kad 
"bus blogai”, jei nebus paklau
syta.

Šalia balsuotojų bauginimo, 
sukilėlių grupių jauni vaikinai 

: įprato rinkti iš kaimiečių aukas. 
Paprastai, iš kiekvieno imama 
amerikietiškais pinigais po pu
santro dolerio. Vietiniai, bijo
dami buvusių sukilėlių keršto, 
“mielai duoda”, lygiai, kaip jie 
"mielai balsuoja” už nurodytą 
kandidatą.

Vienoje balsavimo apygardoje 
Nkomo partija atsiuntė prieš 
rinkimus 87 savo kampanijos 
darbuotojus, kurie važinėjo po 
kaimus, ragindami piliečius bal
suoti už Nkomo. Viskas vyko 
gerai, kol 13 darbuotojų kaž 
kur dingo. Kai kurie liudininkai 
tvirtina, kad darbuotojus pa
grobė Mugabės "vaikinai”.

Ragina užbaigti
diplomatą grobimą

Caracas. — Venecuelos radi
jas, kalbėdamas apie Koflumbi- 
jos sostinėje įvykusį Dominin
konų ambasados užėmimą ir dip
lomatų pagrobimą, apeliavo '“už
baigti šią nesąmonę”. Po Ameri
kos ambasados tarnautojų Tehe
rane pagrobimo, Pietų Ameriko
je vien šiais metais buvo užpul
tos 10 diplomatinių atstovybių.: 
Salvadore, Gvatemaloje, Meksi
koje ir Peru. Šitokie teroristiniai 
puolimai nusibodo ne tilk vyriau
sybėms, bet ir visuomenei.

Vienas pagrobtų ambasadorių 
Kolumbijoje yra JAV Diego Asen 
cio, kuris, gimęs Ispanijoje, atvy
kęs su tėvais šešių mėnesių am
žiaus, užaugo ir baigė mokslus 
Amerikoje. Jis įsijungė į diploma
tinę tarnybą 1957 m., dirbo Mek
sikoje, Panamoje, 'Portugalijoje, 
Brazilijoje ir Venecueloje. Pui- 
k'ai kalba ispaniškai, portugališ
kai. Kolumbijoje jis daug prisi
dėjo prie narkotikų prekybos su
mažinimo. Vedęs Nancy Rodri- 
guez, šeima augina 5 vaikus.

Stebėtojai tvirtina, kad dau
giausia vilčių laimėti stiprias 
pozicijas būsimoje Zimbabvėje 
turi buvęs mokytojas, sukilėlių 
kairiojo sparno vadas Robert 
Mugabe. Jo oponentai vadina jį 
komunistu, tačiau jis pats sa
kosi esąs socialistas, kuris ban
dysiąs taikyti socializmo teoriją 
prie savotiškų Rodezijos sąlygų. 
Jis žada nenutraukti ryšių su 
Pietų Afrika, nors jam nepa
tinka jos rasių atskyrimo siste
ma. Jis bandysiąs taikiais ke
liais keisti Pietų Afrikos re
žimą.
“Baltieji bijo Mugabės laimė

jimo, nes jis sugriausiąs šalies 
ekonomiją, nacionalizuosiąs že
mes. Baltieji Mugabės laimėji
mo atveju gali pradėti masinį 
bėgimą iš Rodezijos.

Antros sukilėlių grupės vadas
Nkomo laikomas nuosaikesniu 
už Mugabę. Jam baltųjų tarpe 
daugiausia pakenkė keleivinių 
lėktuvų numušimas civilinio ka
ro metu. Nkomo gyrėsi numu
šęs lėktuvus ir fotografavosi 
prie jų laužo, juokdamasis iš 
žuvusių keleivių. Nemaža įta
ką Rodezijoje tebeturi ir nuo
saikus nacionalistas, vyskupas 
Muzorewa. Jis įspėjo balsuo
tojus, kad Mugabės laimėjimo 
atveju Rodezija taps “pragaru 
žemėje”. Rodezija tapsianti 
“bananų respublika”, komuniz
mo prietiltis.

Atsistatydino
Tailandijos valdžia

Bangkokas. — Tailandijos 
premjeras Kriangsak Chomanan, 
62 m. pasitraukė iš pareigų po 
politinio spaudimo parlamente. 
Jis daugiausia kaltinamas dėl 
ekonominės krizės, kainų kilimo, 
nusikaltimų augimo. Parlamen
tas buvo paskelbęs specialų po
sėdį, kur premjerui grėsė nepa
sitikėjimo pareiškimas. Jis nu
taręs, gelbėdamas demokratinę 
sistemą, pats pasitraukti. Gali
mas daiktas, kad premjeru taps 
gynybos ministeris Tinsulanon- 
da.

Leis komisijai
pamatyti įkaitus

Teheranas. — Irano vyriausy
bė paskelbė, kad Jungtinių Tautų 
komisijai, kuri tyrinėja Irano 
skundus dėl šacho režimo nusi
kaltimų, bus leista susitikti su a- 
merikiečiais įkaitais. Revoliucinės 
tarybos narys Hassan Habibi pri
dėjo, kad tik tie įkaitai susitiks 
su komisija, kurie sutiks pasmerk
ti buvusį šacho režimą.

Tarptautinė komisija, kuriai 
buvo parodyti šimtai invalidų, 
buvusių kailinių, nukentėjusių 
nuo šacho saugumo policijos, už
baigs savo darbą Irane ateinančią 
savaitę ir grįš į Ženevą paruošti 
raportą Jungtinėms Tautoms.

KALENDORIUS

Kovo 1 d.: Albinas, Antanina, 
Tulgaudas. Rusnė.

Kovo 2 d.: Jovina. Elena, Ei- 
tautas, Naida.

Kovo 3 d.: Titjanas, Kunigun
da, Uosis, Tulė.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 5:40.

ORAS
Saulėta, temperatūra dieną 20 

L, naktį 5 1.

f
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1 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 1 cL

REDAGUOJA Jonas žadeilds. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 6522 So. RockvreU Avė., Chicago, IL. 60629. TcL 778-7852

Iš ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VALDYBOS POSĖDŽIO

Vasario 8 d. posėdžiavo Atei
tininkų Federacijos valdyba. Po
sėdžio pradžioje Federacijos va
das Juozas Laučka painformavo, 
kad yra gauta atsakymų į Fede 
racijos vaidybos pasiųstus kalėdi
nius sveikinimus.

Baltieji Rūmai atsiųstame laiš 
ke dėkoja už sveikinimus, prašo 
nenuilstamai siekti tarkos pasau
lyje ir linki sėkmės organizacini a 
me darbe.

Kardinolas Samore savo laiš 
ke rašo, jog “...Prisiminimas ne 
tik mano širdžiai taip brangios 
Lietuvos, bet ir kilnios Ateiti
ninkų organizacijos yra visados 
gyvas manyje. Meldžiu Visagali 
laiminti Jūsų gražią, prasmingą 
verkią lietuvių intelektualų tar 
pe Bažnyčios ir Lietuvos labui”...

•Federacijos vadas painformavo 
valdybą, jog praeitą vasarą Moks
leivių at-kų stovyklos vadovybė 
Neringoje 'Ūko skolinga seselėms 
daugiau kaip 2000 dolerių. MAS 
centro valdyba pasižadėjo sutelk
ti didelę tos skolos dali, o likutį, 
(700 dolerių) /prašo Federacijos 
valdybą padengti. Valdybos na
riai išreiškė nusistebėjimą iš
leista suma ir siūlė ateityje pa
svarstyti būdus jaunųjų sto
vyklų organizavimui ir finansi
niam įsipareigojimui. Po valdybos 
•narių pasisakymų reikiama su
ma buvo paskirta esamai skolai 
išlyginti.

Federacijos valdyba svarstė JAS 
statutą. Gruodžio 18 dienos po
sėdyje Jaunųjų Ateitininkų są šjv.

Dalis Cicero ateitininkų naujųjų namų viename kambaryje.
Nuotr. A. Zailskaitės

CICERISKIAI ATEITININKŲ 
NAMUOSE

•Norėdamas užmegzti ir palai
kyti artimesni ryšį su ateitininkų 
tėvais, Vysk. M. Valančiaus kuo 
pos globėjos R Olšauskai tė, A 
Zafllstkaitė ir A Prapuolenytė, 
praleido su tėvais porą valandų 
ateitininkų namuose. Tėvams 
besišnekučiuojant su globėjomis, 
kitose dviejose patalpose vyko 
moksleivių k- jaunučių susirinki
mai. Kur kitur tai būtų neįma
noma.

Visi ateitininkų vienetai gali 
tomis patalpomis naudotis. Kol

Cicero ateitininkų tėvai Ateitininkų namų Lemonte salkne.
Nuotr. A. Zaitakaitėa

jungos referentė Ramunė Miku- 
Įionytė supažindino valdybos na
rius su JAS statuto projektu. Ra
dus jame netikslumų buvo su
daryta komisija tą statutą per
žiūrėti ir jį pristatyti sekančiame 
posėdyje. Komisiją sudairė R. Mi- 
■kulionytė, L. Kojelis ir Pr. Balta
kis. Komisija glaudžiai dirbdama 
su Feeracijos vadu peržiūrėjo ir 
patikslino JAS statutą, kuris su 
mažais pakeitimais ir buvo priim
tas.

Buvo svarstytas ir finansinės 
•paramos klausimas jaunųjų at- 
kų sąjungų veiklai paremti vi
same pasaulyje. Tuo reikalu 
gruodžio mėnesio gale Federaci
jos valdyba kreipėsi į At-kų Šal
pos Fondą.

Buvo aptartas ir religinės litera
tūros premijos klausimas. Jos me
cenatu yra visiems žinomas Ame
rikos lietuvių veikėjas dr. kun. J. 
Prunskis. Sudaryta premijai svars 
tyti komisija, Ji sudaryta Hartfor
do, Putnamo ir Worcesterio tri
kampyje. Jai vadovaujama dr. 
kun. Cukuras. Komisijos nariai: 
seselė Augusta—Sereikytė, dr. 
J. Kriaučiūnas, Nina Gailiūnienė 
ir Stasys Rudys.

Federacijos vadas iškėlė reikalą 
informacijos apie ateitininkų są
jūdį anglų kalba. Toji informa
cija turėtų apimti at-kų istoriją, 
ideologiją ir siekius. Gundis Vait
kus ir Jonas Vaitkus sutiko tokios 
informacijos projektą paruošti.

•kas tik Daumantei kuopos nariai 
ir tėvai kiekvieną mėnesio pirmą 
mėnesio sekmadieni tai išnau
doja.

Kovo mėnesio susirinkimas 
įvyks 9 dieną, 2 vai. p. p. Jauni
mui esant susirinkime, tėvai ga
lės pasiklausyti dr. A Norvilos 
paskaitos apie “Dvikalbiškumą”.

ap.

PATIKSLINIMAS

Praeito šeštadienio straipsny
je Vasario 16-ji ir ateitininkija 
vasario 16-ios signataro vaidas 
turi būti Jonas Vailokaitis.

Ateitininkų namuose svečiai klausosi Kazio Bradūno poezijos. Nuotr. Jano Kuprio

DALYVAUKIME ŠV. RASTO 
SEMINARE

Šv. Rašto seminaro rengėjai 
kviečia visus, 'bet ypatingai atei
tininkus kovo 14 —16 dienomis 
dalyvauti Sv. Rašto seminare.

Visais ateitininkų gyvenimo 
metais, tiek nepriklausomoje Lie
tuvoje, tiek tremtyje Šv. Rašto stu 
dijos buvo organizuojamos, Šv. 
Rašto būreliai vyko ir buvo lan
komi. Tęskime šią irėliginę prak
tiką.

Seminare be kun. Vytauto 
Bagdanavičiaus, kun. L. Zarem
bos, seselės Janinos Golubickytės 
girdėsime įkun. Joną Duobą, kurs 
skaitys dvi. paskaitas: “Šv. Rašto 
įkvėpimas” ir “Pasaulio sutvėri- 
mas .

Žinant mūsų visų laiko netu
rėjimą, atvažiavimo sunkumus ir 
kitokius nepatogumus susirinkti, 
kun. J. Duoba, paklaustas, argi 
negana žmogui individualiai tą 
laiką .pašvęsti Šv. Rašto skaity
mui ramybėje savo namuose, at
sakė:

“Besidomintiems šv. Raštu ne
gana pradėti jį skaityti, bet rei
kia taip pat ir žinių, kurios supa
žindintų su juo 'bendrai, (kaip 
tai, koikia jo .prigimtis, kaip jis su
sidarė, kodėl jis yra Dievo žodis 
ir pan. Panašūs 'klausimai suda
ro šv. Rašto įvadą.

Viena Šv. Rašto savybių yra 
jo įkvėpimas, jo buvimas Dievo žo 
džiu. Tad ir vienu įvadinių klau
simų yra tinkamai suprasti, ką 
įkvėpimas reiškia. Tai pasisavi
nus, bus galima geriau suprasti 
šv. Rašto temos, tekstas ir dabar 
kylančios problemos. Šia proga 
vienas pokalbis, pats pirmasis, 
bus skirtas susidaryti aiškesnei Šv. 
Rašto įkvėpimo, sampratai.

Iš Mausimų, kurie tuojau atsi
randa pradėjus skaityti Šv. Raštą, 
yra pasaulio ir žmogaus sutvėri
mo aprašymas pirmuosiuose Pra
džios knygos skyriuose. Pirmu 
žvilgsniu pasirodo iš karto lyg 
ten yra prieštaravimų, o ypač su
sidaro sunkumas, kaip reikia žiū
rėti į tuo klausimu turimas moks
lo žinias ir taip skirtingus duo
menis, randamus šv. Rašte. To
dėl kitas pokalbis yra skiriamas 
paaiškinti šiam Šv. Rašto apra
šymui. Tuo taip pat tikimasi bus 
galima gauti daugiau šviesos ir 
'kitiems panašias problemas ke
liantiems klausimams”.

Tad visi ruoškimės ir dalyvau
kime šv. Rašto seminare kovo 
14 —16 dienomis J. centre Chica 
«oje.

Informacijų reikalu skambin
ti Ramintai Machertienei, tel. 
598 — 5323. D. A.
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Lietuvos atsiminimai

Radijo Valanda Jau SS matus tar
nauja New Jaraey. Naw Tork Ir Con- 
nectlcut UatuTlama I

Kas Seitadlenj nuo 4 Iki 5 vai. po
piet Ii WEVD Stoties New Torke 
1SS0 kil, AM Ir nuo 7 Iki S vai 
vak. #7.9 meg. FM.

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
284 Sunlit Drive 

Watctnsng, N. J. 07060
Kviečiame taip pat klausyti* Lletu- 
vlSkų kultūrinių valandų anglų kalba 
Ii Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jarsey W8OU. SS.6 me<. 
FM) Pirmad. 7:SO-S:SO vai. vakaro.

(Vadovauja prof. J. Štokas) 

imUIIINIIllllUllllllIlIlIllIHIlIlIlIUMUOtl

ATEITININKŲ VIENYBĖ
Pasakoja Stasys Barzdukas

Šiemet ateitininkams sukanka ’ skaisčia saule, bet nebuvau taip 
jau 70 metų. Tai palyginti jau pat ir užgesusi žvaigždė. Tad nuo 
ilgas laiko tarpas, kuriame tu- pat pradžios domėjausi ateiti- 
rėta linksmų ir liūdnų momen ninku keliais, man rūpėjo atiduo 
tų, ateitininkų keliu pereita dau ti ir savo įnašą, paisyti ne tik to, 
gelio jos narių, džiaugtasi vie- • ką ateitininkai gali man duoti, 
nybe ir rūpintasi dėl skirtybių, I bet kuo taip pat galiu prisidėti
tarpusavio kivirčų ir nesusipra
timų. Ateitininkų keliu einu 
nuo 1920 metų rudens, taigi 
šiemet sukaks 60 metų. Nete
ko šviesti ateitininkų gyvenime

FEDERACIJOS KONTROLES 
KOMISIJA

Renkant naująjį Federacijos 
vadą, drauge buvo renkama ir nau 
ja Kontrolės komisija, kuri pa
reigomis pasiskirstė taip: pirmi
ninkas — Cezaris Surdokas, na
riai Teresė Gečienė ir Vytautas 
Volertas. Pirmininko adresas — 
6244 Giiston Park Rd.,Catonsville 
Md. 21228.

NAUJA VALDYBA

Brazfflijas moksleiviai ateiti
ninkai išsirinko valdybą 1980 
metams. Pir. Milda Remenčiūtė, 
vicepirm. ir iždininkas Douglas 
Saldys ir sekretorius Stasys Žu
tautas.
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JURGIS JANKUS

Anapus Rytojaus
Romanas

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO” spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73.

BĮ. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių.
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AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n- balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fflters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W**t 59tti Street _ Tel. Gfl 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai- vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet.

prie jų gyvenimo ir veiklos. Tad 
šia proga prisiminkime ateiti
ninkų vienybę.

Man ateitininkai visų pirma 
yra tautinis visuomeninis sąjūdis. 
Tad daugiausia ir rūpėjo, kaip šis 
sąjūdis reiškiasi savo tautoje: ką 
jis savo tautai duoda, kiek ją pa
kelia, kokiomis dvasinėmis verty
bėmis praturtina. Todėl ir į reli
giją ėjau visų pirma per tautiš
kumą. Taigi priklausiau prie tų, 
kurie religijoje norėjo matyti 
tautinių elementų ir rasti tau
tinės dvasios, šie elementai visa
dos buvo artimi mano širdžiai, 
tad religiniame gyvenime ieško
jau savos lietuviškos maldos, sa
vos lietuviškos giesmės, net savos 
lietuviškos liturgijos apraiškų. 
Malonu pastebėti, kad šiuo at
žvilgiu nebuvau vienas. Šitaip 
nusiteikusių ateitininkuose buvo

PADĖKA
Northwestern universiteto lie

tuvių klubas nuoširdžiai dėko
ja poniai Marijai Krauchunienei 
už didelę pagalbą surengiant lie
tuvišką parodą, kuri tęsėsi visą 
vasario mėnesį universiteto bi
bliotekoje, minint Vasario 16 
ir Vilniaus universiteto 400 m. 
jubiliejų.

THE LITHUANIAN WORJLD-Wn>E DAILY 
Second cinas postage paid at Chicago, BĮ. Published daily except 
Sundays. Legal Holidays, days after Christmas and Faster

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

Subscription Rates $40.00 — Chicago. Cook County. Hlinofa 
and Canada. Elsewhere in the U.SA. $38.00. Foreign oountries 
$40.00.

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

DRAUGO

Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje .......... . U.SA 40.00
Užsienyje ........................... 40.00
Kitur —......... .................. 38.00
Savaitinis ........_.......... _... 25.00

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

mokama B anksto
metams V2 metų 3mčn.

$22.00 $15.00
22.00 15.00
22.00 15.00
20.00 13.00
15.00 —

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
830 - 12:00. .

ir daugiau, todėl juose buvo gyva 
tautinė dvasia paremta religinė 
vienybė. Ji mus vedė mūsų tau
tai artimu “sulietuvintos krikš
čionybės” keliu, nors matėme, 
kad ateitininkuose tokiai “supa- 
gonintai krikščionybei” esama ir 
nepritariančių. Bdt dėl to neiš
siskyrėme ir nenuėjome atski
rais keliais.

Apskritai, tautinių siekimų 
atžvilgiu ateitininkai išliko vie
ningi nuo pat savo įsisteigimo 
dienų. Štai 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbiamas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas. Sąmonin
gieji ir aktyvieji tokiam užmo
jui angažuojasi be kompromisų. 
Kitoj pusėj atsistoja lietuviški 

internacionalistai. Pačiai tautai tai

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popięL, 

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. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING
3200 W. 8 lst Street

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

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. irpenkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervu ir
Emocinės ligos

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-98OT
DR. J. MEŠKAUSKAS"
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

Specialybė vidaus ligos * 
2454 West 71st Street ’

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

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Telef. - 282-4422
Dr. ROMAS PETKUS J

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA ' *
Ofisai: ,n”

111 NO. WABASH AVĖ
4200 NO. CENTRAL AVĖ.

Valandos pagal susitarimą.
Ofiso tel. - PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JO KŠA

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

Valanaos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS -

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 7 
"Contact lenses" —

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč iOts. PO 7 6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIRUTIŠ
INKSTŲ. PŪSLĖS tR . ‘ 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAmį:
t.

Tel. - GR 6-0617:7 '5 
6958 S. Talman Avė — *

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

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

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street •«
Vai: pirm . antrad . ketv ir penktad. £įpr 
6-7 — iš anksto susitarus

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

476-2112

Vai pagal susitarimą Pirm., antr. treč 
ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai.

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA »
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS : 

6745 West 63rd Street
Vai: pirm , antr ketv ir penkt ’*~

2 -7) šeštadieniais pagal susitarime.«

• Redakcija straipsnius taiso sa- a 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- ,£. 
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija nž 
skelbimų turinį neatsako. Skek-l^-' 

fui
rXf- 
t.-‘- J

bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą.

tokia naujiena, kad ii iš pradžių 
joje nesiorientuoja: esą, kas duo
sią nepriklausomai Lietuvai , ge
ležies, druskos, cukraus ir Jotų 
būtiniausių reikmenų? Lietuvos 
gyventojų masei nepriklausomy
bės faktas buvo neįsisavinta, tik
rovė, todėl nemaža jų buvokri-

tiškai nusiteikusių. — si, 
(Bus daugiau) m-- -

Advokatų Draugija
• pgšaa

VALDEMARAS BYLAUSS
LR , •-

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktarai 

2458 W. 69th Street, Cbicago,. UL
Visi teL 778-8000 ' ,

Valandos pagal susi tarimą
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Pietų Amerikos

Ui) LIETUVIU lAUNIMĄ SUTINKANT
DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ PUSIAUSVYRA

Ateitis neaiški ,kai nėra pasiryžimo kovoti

Rimties valandėlei

JĖZAUS DIEVYBĖS LIUDININKAI
Kadaise Juozas Bachunas, 

'būdamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, ap
lankė Australijos lietuvius. Grįžęs 
•jis pareiškė, kad šio krašto lietuviai, 
kurie skaičiumi ir įsigyvenimu stip
riau stovi už kituose laisvojo pasau
lio kraštuose gyvenančius lietuvius, 
•turi sumegzti su jais ryšį ir sujungti 
įsu lietuviška bendruomene tautinei 
■dvasiai išlaikyti ir visus vienam tau
kiniam tikslui paskatinti.

' Tai buvo mintis verta svarstymo.
. Kartu buvo ir paskatinimas imtis šio 
Uždavinio — padėti Australijos, Pie
tų Amerikos, net Europos lietu
kams, ypač jaunimui. Jie visi tada 
jaustųsi vienos tautinės bendruo
menės nariai ir įsipareigotų skleisti 
tautinę dvasią savo aplinkoje. Tuo
pačiu jie keltų ir Lietuvos laisvės 
.klausimus. Išlaikyti viešumoje 
Lietuvos vardą, kad jis nebūtų 

-ištrintas iš pasaulio žemėlapių, kelti 
politiniuose sambūriuose Lietuvos 
pavergimą ir jos laisvės troškimus 
yra būtina visur, kur yra politikų, 

c visuomenininkų ir kultūrininkų, lai
kančių žmoniškumą ne žemiau už 

-egoistinius valstybių ar tautų inte- 
-zesus.

Jaunimo kongresai sudarė pra
džią jungtis lietuvių jaunimui iš įvai- 

.riųkraštų, iš kurių tik jis į kong
resus galėjo vykti. Tautinių šokių 
šventės paskatino meninius vie
netus dėti daugiau pastangų tau- 
tfi&ams šokiams pasiruošti ir su jais 
dalyvauti didžiulėse šventėse. Kong
resų perkėlimas į Pietų Ameriką ir 
pereitais metais į Europą nebuvo no
ras pamatyti kitus kraštus, o kaip tik 
pastangos suteikti daugiau gali
mumų tų kraštų lietuvių jaunimui, 
nors ir ne taip gausiam kaip JAV- 
bėse ar Kanadoje, pasireikšti su sa- 

Organizaciniais sugebėjimais, sa
vo idėjomis ir savo lietuviška 
dvasia. Ir tie •kongresai yra verti ne 
tiek dėl jų skaičiaus, kiek dėl to, kad 
jie išjudino trečiuoju Jaunimo kong
resu Pietų Amerikos, o ketvirtuoju — 
Europos lietuvių jaunimą dirbti tau
tinį darbą, kelti Lietuvos vardą, 
parodyti savo tautos praeitį nesu
klastotoje istorinėje perspektyvoje ir
dabarties siekimuose.

Pastarųjų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybų užmojis su
megzti tarp įvairių kraštų jaunimo ir 
visuomenininkų glaudesnius ryšius 
yra tikrai sveikintinas. Ši valdyba 
net suorganizavo specialią Kultū
rinės talkos komisiją, kurios va
dovu pasikvietė gerai organizuoti 
pajėgiantį asmenį — dr. L. Kriau- 
čeliūną ir didelį būrį talkininkų. Jie 
ir padarė pirmą žingsnį — atsikvie
tė dvi grupes jaunimo, jau parodžiu- 
;gio ir dar turėsiančio progą parodyti 
-gavo tautinio darbo rezultatus. 

„Argentinos “Žibučių” vokalinis 
vienetas dainomis jungia tolimo 
krašto lietuvių jaunimą su JAV ir 
Kanados lietuviais. Urugvajaus tau
tinių šokių grupė “Ąžuolynas” savo 
disciplinuotais tautiniais šokiais, 
nauju įvairurpu ir skirtingu, galima 
tarti, pietietišku temperamentu ro
do tautinius šokius ir taip pat jungia 
tolimą ir mažą lietuvių skaičiumi 
kraštą. Tai žingsnis, kurio reikšmę 
įvertins tiktai ateitis, nes tiek jauni
mas iš Pietų Amerikos, tiek lie- 
ttfviai, pastoviai įsikūrę šiame kraš
te, vieni kitus geriau gali pažinti,

x nepriklausomybės atkūrimo 62 metų sukaktis buvo gražiai paminėta 
Pennsylvanijoje. Prie Luzemos teismo rūmų buvo iškelta Lietuvos trispalvė. Prie jos 
stovi (iš k.): prel. A Norkūnas, Svfi. Trejybės klebonas Wilkes-Barre, Nellie Bayoras 
(programos vedėja), muzikas Vaclovas Ramonas, Wyomingo klonio lietuvių 
parapijų jungtinio choro vedėjas ir Luzemos teismo komisijonierius Frank Croasin.

vieni kitus skatinti tų pačių tikslų 
siekti.

Į šį susitikimą su Pietų Amerikos 
kontinento tolimiausių kraštų atsto
vais, kurie lietuvybe taip pat rū
pinasi, negalima žiūrėti tik pro šo
kius ir dainas. Reikia ir tiesiogiai 
žvelgti į juos pačius, į trečios, ket
virtos ar mišrių šeimų narius — jau
nuolius, kurie nori pajusti savo tau
tinio kamieno sultis. Jeigu jie savo 
tautinių šaknų gerai nepažįsta ar 
net jas skirtingai supranta, tai rei
kia žinoti, kad Pietų Amerikoje — 
Argentinoje, Urugvajuje, Brazili
joje — įsikūrimas buvo sunkus, 
emigracija nėra sena ir tautinis dar
bas neseniai šiuo būdu žadinamas.

Negalima sakyti, kad 
ankstyvesnieji P. Amerikos 
emigrantai lietuviškais reikalais 
nesirūpino. Bet jų medžiaginės ir 
moralinės sąlygos ne visuomet leido 
jiems plačiau išsiskleisti. Pagaliau 
tų kraštų nacionalinis jausmas 
svetimiesiems dainai buvo nepa
lankus, o tai buvo kliūtis ir lietu
viams geriau net patiems save
pažinti.

Galima laukti Kultūrinės talkos 
komisijos pažadų išpildymo, kad ji 
pasiųs iš šio krašto ar Kanados į Pie
tų Ameriką vieną ar kitą meninį vie
netą. Tai dar labiau sujungtų tolimų 
kraštų lietuvių jaunimą su šiais 
kraštais, nes bus siunčiami, kaip ir 
iš ten, reprezentaciniai sambūriai. 
Tai svarbu ne tik meniniu ir kul
tūriniu požiūriu, bet ir tautiniu, nes 
sava kultūra, savos tautinės praei
ties geresnis pažinimas stiprina tau
tinę tapatybę. Pats susitikimas yra 
naudingesnis. Dar naudingesnis yra 
pasidalijimas meninėmis ir kul
tūrinėmis vertybėmis, kurios išryš
kina tautinę dvasią ir paskatina 
sąmoningiau pažinti save tautinėse 
kultūros ir tradicijų apraiškose.

Net kritikuodami šiuos užmojus, 
vis dėlto niekas negali paneigti, kad 
išeivijos jungtinės jėgos, kuriomis 
galima siekti bendrų tikslų laisvaja
me pasaulyje, yra nepaprastos reikš
mės. To negalima vertinti tik vienu 
ar antru meniniu pasirodymu, bet 
kaip tik tautinės sąmonės žadi
nimu, tautinių daigų sėjimu, kur iš
auga ir stiprus tautinis medis. 
Nepaisant, kur gyventų, lietuvių 
jaunuolis turi jausti po kojomis savo 
žemę, bet ir tą žemę, kuri nešiojo jo 
tėvus ar senolius. Tai ir yra įsijun 
girnas į tautos praeitį, kurios didin
gumu ir kultūriniu paveldėjimu kiek
vienas galėtų didžiuotis.

Susitinkant Pietų Amerikos lie
tuviško jaunimo rinktinį būrį, reikia 
pareikšti dėkingumą aktyviajai 
lietuviškosios bendruomenės daliai, 
kuriai rūpi tautos likimas ir laisvė. 
Parodant ar žiūrint jų meninių su
gebėjimų pasireiškimus, reikia ver
tinti ne tik patį tautinį meną, bet ir jų 
didžiules pastangas, kuriomis ku
riama tautinė kultūra svetimuose 
kraštuose. Palydint savuosius į toli
mesnes lietuvių kolonijas, reikia ten 
nunešti tautinio meno ir tautinės 
kultūros regimas apraiškas tautinei 
sąmonei ugdyti.

Viso laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimas turi sužydėti tautiniais žie
dais, kad jis laisvai imtųsi tautinių 
įsipareigojimų — pratęsti tautinę 
veiklą, kad lietuvių tauta išliktų gy
va ir bendromis jėgomis siektų lais
vės ir kultūrinės pažangos. pr Qr
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Jeigu anksčiau tarptautinių san
tykių sistema buvo aptariama kaip 
dviašė ar kaip tarpusavis JAV ir 
Sovietų Sąjungos rungtyniavimas, 
tai nūdien ji yra nepaprastai sudė
tinga ir sunkiai suvokiama. Be abe- 
io, jos tebeturi gausybę įvairiausių 
ginklų, galinčių pasiekti bet kurį 
mūsų žemės kampelį ir jos yra vie
nintelės siekiančios nugalėti toli
mąsias erdves. Taip pat neabe
jotina, kad jos išlaikys tą vyravimą 
iki šio šimtmečio pabaigos, nepai
sant, kokią didelę pažangą komu
nistinė Kinija padarys.

Karinės pajėgos

Abi valstybės savo karinės jėgos 
neprarado, bet ką jos su ta jėga pa
darė? 1950-53 m. JAV nesugebėjo 
Šiaurės Korėjos nugalėti. Korėja 
pasiliko padalinta į dvi dalis. 1975 
m. JAV pralaimėjo Šiaurės Viet- 
namui, nepaisant milžiniškos JAV 
galybės, ir jis prisijungė Pietų Viet
namą. Taip pat Sovietai sutriuš
kino Vengrijos revoliuciją, o vėliau
pavergė ir Čekoslovakiją. Per abu ypatingo tikėtis iš tos tariamos są

jungos. Jeigu rusai pasiryš per
žengti Kinijos sieną ir įsibraus įjos 
vidų, JAV neturės nei noro, nei 
priemonių ten įsikišti. Europiečiai 
yra įsitikinę, kad ir tuo atveju, jei
gu Sovietai pultų Vakarų Europą, 
Kinija nepajudėtų.

karus JAV patyrė didžiulius nuo
stolius prarastomis gyvybėmis ir 
medžiaginiais turtais. Ir kas dar 
blogiau, jie palaužė amerikiečių tau
tinį atsparumą ir pasitikėjimą savi
mi. Rusų - amerikiečių rungty
niavimas reiškėsi dviem skirtingais 
būdais Europoje ir kitose pasaulio 
dalyse. Europoje buvo sudaryta 
NATO sąjunga ir komunistinių 
valstybių blokas. Padėtis nusis
tovėjo, sienos liko nepakeistos ir nė 
viena pusė nesigriebė ginklo joms 
pakeisti. Vidurio Rytuose ir Azijoje 
abi didžiosios valstybės, veik
damos už kulisų, išvengė ginkluoto 
susirėmimo. Ar Sovietų laimėjimai 
Etiopijoje, Pietų Jemene, Mozambi
ke, Angoloje ir Afganistane yra ku
riuo nore būdu susiję su rusų — 
amerikiečių karine jėga? Atsa
kymas, rodos, savaime aiškus. Af
rikoje Kubos kariuomenė atsirado 
ir veikė Sovietų remiamu ir vado
vaujama. Vidurio Rytuose Maskva 
pakentė 1967 m. Izraelio laimėjimą 
ir 1973 m. nepasiuntė savo para
šiutininkų tik dėl JAV ten turėtos 
jėgos. Nepaisant visų krizių ir 
rungtyniavimo, atominių ginklų 
panaudojimo baimė abi puses su
laiko nuo ginkluoto susirėmimo. 
Daugelis politikų taria, kad JAV to
kia laikysena pagrįsta noru iš
vengti baisų atominių ginklų sunai
kinimų karo atveju.

Sovietų kariuomenė

Sovietai visada laikė didelę ka
riuomenę. Užtenka palyginti So
vietų ir JAV tankų skaičių: 50,000 
prieš 10,000. (Europoje). Taip pat ir 
Sovietų karinis biudžetas yra tris
kart didesnis už JAV. Netgi ir ato
minių ginklų srityje rusai yra pada
rę didenę pažangą. Nors 
amerikiečiai labiausiai stengėsi
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Šiaip taip per naktį prasnauięs kampe 
besėdėdamas, pagaliau sulaukiau ryto. Sau
lutei patekėjus iš rūsio išėjau, dairydama
sis, ar kas nemato. Išėjęs nuėjau į priešingą 
miestelio pusę, iš kurios artėjo frontas, ir po 
medžiais atsisėdau. Besėdint pradėjo visais 
keliais ir keleliais važiuoti vokiečių kariai 
įvairaus tipo sunkvežimiais nuo fronto pu
sės. Pradėjo ir motociklai birbti, bet šūviai 
kaip ir pritilo: tik vienur kitur buvo girdėti 
paskirų šautuvų pokšėjimai. Atrodė, kad vo
kiečiai pradėjo trauktis.

Staiga iš kažkur atskridęs amerikiečių 
lėktuvas pradėjo į važiuojančius šaudyti. 
Tuojau du sunkvežimiai ir nuriedėjo nuo 
plento į griovį. Pradėjo ir iš sunkvežimių į 
lėktuvą šaudyti. Po kelių minučių susišau
dymo lėktuvas nuskrido. Vokiečiai, pasiėmę 
iš nuriedėjusių sunkvežimių sužeistuosius, 
skubiai nuvažiavo tolyn.

Priartėjo jau ir vakaras man po krūmais 
besėdint, pradėjo skilvį alkis kamuoti, nes 
visą dieną išbuvau nevalgęs. Visai 
pavakare nuėjau į vietos valgyklą ir už turi

ištobulinti savo tolimo skridimo ra
ketas, tačiau atrodo, kad rusai ir 
čia juos pralenkė, nes patys ameri
kiečiai dabar bijo, kad netikėto puo
limo atveju rusų raketos gali sunai
kinti JAV visus raketų šulinius 
pačioje JAV teritorijoje.

Ar nauja Kinijos politika gali pa
keisti dabartinę politinę sistemą? 
Įtampa tarp Maskvos ir Pekino pri
vertė Kremlių prie Kinijos sienų su
telkti 44 divizijas ir ketvirtadalį sa
vo karo aviacijos. Didelės 
kariuomenės laikymas Tolimuose 
Rytuose ir Kinijos priešiškumas 
Sovietams labai pasitarnauja 
Vakarams. 1978 m. padėtis pasi
keitė, Kinijai atsidarius išoriniam 
pasauliui, jai pakeitus ideologinę 
santvarką į produktyvingumo sant
varką ir nepabijojus iš Vakarų pa
naudoti technologiją ir paskolas jai 
įsigyti.

Visa tai gelbsti Kinijai ūkiškai ir 
kariškai < sustiprėti. Rusai pyksta 
dėl to Kinijos suartėjimo su Va
karais. Tačiau mes neturime kažko

Pasaulio rinkų 
valdymas

Tuo po II-jo pas. karo JAV vyra
vo pasaulio rinkose. Jos buvo fi
nansinis, prekybinis ir pramoninis 
centras laisvajam pasauliui. Suda
rydamos tik 6% viso pasaulio 
gyventojų, jos suvartojo 50% viso 
pasaulio žaliavų. Tokia nenormali 
būklė negalėjo ilgai tęstis. Nūdien 
iš to vyravimo mažai kas beliko. 
Procentualiai imant, pažangiau- 
ssįusių Europos šalių gamyba yra 
didesnė negu JAV, nepaisant, kad 
JAV-bėse laimingai derinasi di
džiulis gyventojų skaičius su milži
niška teritorija.

Savo ekspansijai plačiame pa
sauly Sovietai naudoja tik karinę 
jėgą ir politinę propagandą, o taip 
pat Kubos kariuomenę, beveik nie
kam neįstengdami ūkiškai pagel
bėti. Afrikoje JAV pasirodo kaip 
pasaulio rinkų centras, o Sovietai 
kaip viena iš dviejų didžiųjų kari
nių galybių. Sovietų ekspansija 
Afrikoje, Vidurio Rytuose ir Afga
nistane griauna galybių pusiaus
vyrą ir stato į pavojų pasaulio rin
kas. Jeigu Irane ir Pakistane 
įsigalėtų priešvakarietiška sant
varka, įvyktų perversmas Saudi 
Arabijoje, o Sovietai, įsitvirtinę 
Afganistane brautųsi prie Indijos 
vandenyno, suirtų ir ūkinė sant
varka ir politinė bei karinė pusiaus
vyra. Dar nežinia, kaip artimiau
sioje ateityje susiklostys įvykiai, 
bet visa rodo, kad JAV ūkiškai bei

mas maisto korteles nusipirkau visos die
nos maisto davinį, jį suvalgęs, nuėjau į 
savo butą.Parėjęs savo lagaminų jau nera
dau. Paklausta šeimininkė, kur jie dingo, 
man atsakė, kad vakar vakare buvo atėję du 
sandėlio sargai ir juos išsinešė. Aš likau tik 
su senais, nuplyšusiais darbo rūbais. Mano 
lagaminai su visais mano rūbais, dokumen
tais ir kitu turtu nuvažiavo nežinomu keliu. 
Labiausiai man buvo gaila Lietuvos pašto 
ženklų rinkinio, kuriame buvo visų laidų 
Lietuvos pašto ženklai, taip pat ir duotas 
man tarnybos lapas iš Lietuvos pašto laikų. 
Pavakare atsirado ir mano bendradarbis 
Bergrinas, su kuriuo drauge viename kam
baryje gyvenome ir kuris praėjusį vakarą 
atsiskyręs nuėjo pas savo šeimą, esančią ki
tame kaime. Jis atvyko pasiimti tuos du ark
lius ir vežimą, kuriame vakar vakare parva
žiavome iš X miestelio, nuvežę sandėlio 
turtą. Bet vietos burmistras atsisakė visa tai 
jam atiduoti, nore jis sakėsi, kad tie du ark
liai ir vežimas yra jo nuosavybė, atsigaben
ti iš Lietuvos. Bet jam ne-pavyko dokumen
taliai įrodyti ir viso to jis negavo.

Tos dienos vėlad vakare atsirado dar 
vienais mano bendradarbis Moržrimas, ku
ris buvo su visais kitais išvažiavęs į tą mies
telį. Jis pasakojo, kad atvažiavę į tą mies
telį tik arklius pašėrę ir patys pavalgę 
išvažiavo toliau. Pasilikti nebuvo galima — 
frontas vis artėjo. Toliau jiems bevažiuo
jant ir jis pabėgo. Sugrįžęs pasakojo, kaip 
sandėlio v-kas, neradęs manęs ir Bergrino 
važiuojančių darbininkų tarpe, keikė ir vi

Jėzaus atsimainymas ant kalno 
trijų apaštalų akivaizdoje įvyko jau 
po to, kai apaštalai buvo įsisąmoni
nę ir atradę, kad Jėzus nėra tik žmo
gus iš Nazareto. Vaikščiodami, 
gyvendami drauge, klausydami 
pamokymų ir matydami jo didelius 
darbus, jie pagaliau pradėjo tikėti, 
kad Jėzus yra tasai Mesijas, kurio 
laukia visa tauta. Betgi niekas žydų 
tautoje neturėjo nė mažiausios min
ties, kad žadėtasis Mesijas bus pats 
Dievas. Iš Šv. Rašto žydai žinojo, 
kad šioje žemėje Dievo negalima pa
matyti ir likti gyvu. Možė prašė Die
vo: “Parodyk man savo veidą, kad 
tave pažinčiau ir rasčiau malonę ta
vo akyse” (Iš.33,13). Pažadėjęs 
patenkinti visus Mozės prašymus, 
Dievas jam tarė: “Negalėsi matyti 
mano veido, nes žmogus negali ma
nęs matyti ir likti gyvas” (Iš.33,20). 
O apaštalai drauge su Jėzumi valgė 
ir gėrė, matė ne tik jo veidą, bet ir 
dalinosi su juo visu jo varganu 
gyvenimu.

Fariziejai, Rašto žinovai ir vy
riausieji kunigai laukė Mesijo, atei
nančio su visa šios žemės didybe ir 
galybe. Tokio Mesijo laukė visa iš
rinktoji tauta. Ne kitokie buvo ir 
apaštalai. Jie niekaip negalėjo su
rasti, kad Dievo karalystė, apie ku
rią tiek daug Kristus kalbėjo, nėra iš 
šio pasaulio. Į dangų žengimo die
ną, kaip Lukas rašo, susirinkusieji 
ėmė Jėzų klausinėti: “Viešpatie, gal 
tu šiuo metu atkursi Izraelio kara
lystę?” (Apd.1,6). Žydų tauta nelau
kė tokio Mesijo, kuris turės kentėti ir 
numirti ant kryžiaus visų panie
kintas.

Apaštalams buvo nepaprastai 
sunku įsitikinti ir išpažinti, kad Jė
zus iš Nazareto yra Dievo Sūnus. Jė
zus buvo jiems artimas, buvo jų 
draugas, visiems prieinamas ir nuo
lankus žmogus. Jėzus betgi darė to
kius darbus, kokių nė vienas žmo
gus negali padaryti, ir kalbėjo, kaip 
nė vienas dar nebuvo kalbėjęs. Jis 
sakė, kad jo Tėvas yra Dievas. Kai 
po duonos padauginimo, audrai 
siaučiant, laivas vėjo buvo nešamas 
link Genezareto, kai Jėzus, vande
niu atėjęs išgelbėjo skęstantį Petrą ir 
įlipo į valtį, apaštalai jį pagarbino ir 
išpažino, sakydami: “Tiktai tu Die
vo Sūnus” (Mt.14,33). Vėliau Jėzus 
apaštalus paklausė, kuo jie jį laiko, 
kai kiti sako, jog jis yra Elijas, 
Jeremijas ar iš numirusių prisikėlęs 
Jonas Krikštytojas. Petras visų 
apaštalų vardu atsakė: “Tu esi Mesi
jas, gyvojo Dievo Sūnus” (Mt.16,16). 
Ilgai truko, kol apaštalai priėjo išva
dą, kad Jėzus iš Nazareto yra Die
vas.

kariškai susilpnėjo, persvara pa
krypo į Sovietų pusę. JAV susilp
nėjęs ūkis, įsigalėjusi infliacija, 
neturėjimas tinkamos vadovybės, o 
tautai ryžto atgauti buvusią vyrau
jančią padėtį pasauly nežada links
mos ateities.

Po tokio įsitikinimo dar sunkiau 
buvo sutikti su mintimi, kad Jėzus 
turi kentėti ir mirti. O jis vis dau
giau ir daugiau aiškino savo moki
niams, “kad jam reikia eiti į Jeru
zalę ir daug iškentėti nuo tautos 
seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto 
aiškintojų, būti nužudytam ir trečią 
dieną prisikelti” (Mt.16,21). Petras 
Jėzų labai draudė, kad to neįvyktų. 
Tada Jėzus Petrą išbarė, kad jie 
mąsto ne Dievo, o žmonių mintimis 
(Mt.16,23). Žmonių mintys apie Me
siją buvo, kad jis turi būti didingas 
visų žemės karalysčių valdovas, o 
Dievo mintis, kad jis kančios ir mir
ties kaina atpirktų žmoniją.

Pakeliui iš Cezarėjos į Jeruzalę Jė
zus Petrą, Jokūbą ir Joną pasiėmė su 
savimi ir užsivedė juos nuošaliai į 
aukštą kalną, kur “jis atsimainė jų 
akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip 
saulė, o drabužiai tapo balti kaip 
šviesa” (Mt.17,2). Apaštalai pamatė 
Jėzaus dievišką veidą ir nenumirė 
dėl tokios Dievo garbės apsireiš
kimo. Jie tik pajuto, kad jiems labai 
gera. Petras kreipėsi į Jėzų, saky
damas: “Mokytojau, kaip gera 
mums čia! Padarykime tris palapi
nes: vieną tau, kitą Mozei ir trečią 
Elijui.”. (Lk.9,33). Apaštalai norėjo 
pasilikti tokioje būklėje visą laiką.

Evangelijoje sakoma, kad Jėzus 
kalbėjosi su Moze ir Eliju. Gal jis kal
bėjo su jais apie kančią ir mirtį, ku
rią turėjo laisvai prisiimti, gal to 
pokalbio reikėjo laisvam jo apsis
prendimui. Evangelija apie tai nie
ko nesako. Besileidžiant nuo kalno, 
Jėzus apaštalams įsakė niekam ne
pasakoti “apie regėjimą, kol Žmo
gaus Sūnus prisikels iš numirusių” 
(Mt.17,9). Iš šių žodžių galime daryti 
išvadą, kad apaštalams, kurie jau 
tikėjo, kad Kristus yra Mesijas ir 
Dievo Sūnus, reikėjo dar jo dievybės 
pajutimo ir išgyvenimo. Kristaus 
mokiniai juo apsivylė, kai jis buvo 
nukryžiuotas ir mirė. Tą apsivylimą 
mokiniai iš Emaus pačiam prisi
kėlusiam Jėzui išreiškė: “Aukštieji 
kunigai ir mūsų vadovai pareikala
vo jam mirties bausmės ir atidavė jį 
nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis 
atpirks Izraelį” (Lk.24,20-21).

Apaštalai iš anksto buvo ruo
šiami, kad jie dėl kančios ir mirties 
savo Mokytoju neapsiviltų. Trims 
rinktiniams apaštalams buvo su
teikta ypatinga privilegija pama
tyti Jėzaus dievybės apsireiškimą, 
kad jie po prisikėlimo būtų žmonijai 
liudininkai, jog Jėzus, tikras Dievas 
ir tikras Žmogus, kentėjo, mirė ant 
kryžiaus ir trečią dieną prisikėlė iš 
numirusių. V. RmS.

_ Jaunimas yra mūsų gyvenimo 
šaknys. Jos nudžius — išnyks ir 
viršūnės: garsiosios dainų šventės, 
didingus šokių šventės ir nebebus 
kam žodžio tarti dėl Lietuvos lais
vės.

Prel. M. Krupavičius

siems grasino, kad pabėgusius pagavęs tuo
jau sušaudysiąs.

Sekančios nakties metu kilo didelis šau
dymas iš visų rūšių ginklų, kad net iš dau
gelio namų langų stiklai išbyrėjo. Paryčiui 
šaudymas aptilo. Buvo girdėti bevažiuojan
tys tankai. Vokiečių ar amerikiečių tankai 
važiavo, nežinau, nes bijojau išlįsti iš rūsio, 
į kurį su šeimininkais buvome šaudymui 
prasidėjus visi sugužėję. Pagaliau ryte pa
matėme, kad amerikiečiai jau čia. Tuomet ir 
mums, bėgliams, pasidarė ant širdies leng
viau, nes žinojome, kad dabar sandėlio v- 
kas neatvyks mūsų ieškoti.

Tą dieną abu su Moržrimu nuėjome į 
buvusį sandėlį, kuriame dirbome, pasi
žiūrėti. Nuėję sandėlį radome jau atidarytą 
ir vietos burmistrą su keliaus savo tarnau
tojais ten bešeimininkaujantį. Nore san
dėlyje buvo likę jau ne daug kais, bet dar bu
vo likę ir civilių kostiumų. Paisisakėme 
burmistrui, kas esame ir kad mūsų turtą be 
mūsų žinios ir sutikimo sandėlio v-kas, bėg
damas nuo amerikiečių, išsivežė, prašėme, 
kad mums iš sandėlio likučių duotų po kos
tiumą. Burmistras liepė ten buvusiems tar
nautojams leisti mums pasirinkti pagal sa
vo ūgį ir išduoti. Pasirinkę po naują 
kostiumą ir burmistrui už tai padėkoję, iš 
sandėlio išėjome nešini laimikiu.

(Bus daugiau).

f
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VASARIO 16 MINĖJIMAI
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. Phoeoix, Ariz. čia nuo rusų okupantų.
Nora Burba, ,J35ioenix Maga

zine“ redaktorė pagelb ninkė, pra
vedė programą lietuvių ir anglų 
kalba. Amerikos himną, Star

„Apsaugok, Aukščiausias, tą^Spangled Banner pagiedojo Ka- 
mylimą šaflį, kur mūsų sodybos, vidžiūnienė iš Tucson. Ariz.,

MALDOS IR REZOLIUCIJOS 
UŽ LIETUVOS LAISVE

kur bočių kapai...“ 
šie žodžiai poeto Maironio su

pritaikyta kompozitoriaus C. Sas
nausko muzika nuskambėjo jaus
mingai Sacred Heart koplyčio
je, kur Phoenizo lietuviai susirin
ko Vasario 16-sios minėjimui sek
madienį, vasario 24 d. Dvi puokš
tės gėlių puošė Lietuvos trispaJ-Į

dr. Juozo Vidžiūno žmona. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. A. Valiuš- 
ka.

Marijus Dambrauskas (perskai
tė Lietuvos nepriklausomybės ak
tą, Elena Kadzevičiūtė-Green 
perskaitė Arizonos gubernato
riaus Bruce Babbitt praklamaci-

, , . _ ’ ją. Kalbėdamas Arizonos tikrai-
vėliavą pne altoriaus. -Svečias ;niė5ių vardu Yarodlav Rosola pa- 

iš Kanados kun. J. Kubilius, SJ,įminėjo: „Mes ukrainiečiai gerai

jand adopt JJL54O7, racently in- 
troduced imto the 96th Congress, 
authorizing continuing approp- 
riations for the Lithūanian Lega- 
tion in the United States and 
providing continued diplomatic 
representatives...“ šios rezoliuci
jos kopijos bus pasiųstos preziden
tui Carteriiri, visiems senatoriams 
ir kongresmanams ir kitiems Ame
rikos vadams, Lietuvos atstovui 
Washingtone. Lietuvos konsula
tams New Yorke, Chieagoje ir 
Los Angeles, Radijo, TV stotims ir 
laikraščiams. Po rezoliucija pasira 
šė pirmininkas V. Rusedkas ir 
sekretorius Donatas Zakaras.

Patriotinis Vasario 16 minėji
mas pasibaigė sugiedojus Lietuvos 
himną.

Stasys Pieža

t, IIL

Montrealio Aušros Vartų parapi
jos klebonas, sakė ptmokslą per 
Mišias koplyčioje.

■Perskaitęs Evangeliją lietuvių 
kaffiba, jis pasakė: „šiandien šven
čiame mūsų lietuvių tautos šven
tę, kada Lietuva yra žiauriai pa
vergta. Gali nėra nė vienos tau
tos, kuri yra tiek kentėjusi kaip 
mūsų tėvynė. Nėra tokios tautos, 
kurią motina išmokė ir knygne
šiai iškultūrino. kada lietuvių 
kalba buvo užginta rusų valdžios. 
Bet istorijoj Lietuvos Mindaugas, 
Gediminas ir Vytautas buvo už
valdę pusę Europos, šiandien, 
nore 'Lietuva mažesnė, visvien tu
ri būti skaitoma laisva žmonių 
šeimoje. Mūsų uždaviniai, ypač 
atvadavusių, yra mums skelbti 
pasauliui apie žiaurumą ir pries
paudą Lietuvoj, kur Sovietu ateis
tai nori išplėšti Dievą iš lietu
vių širdžių. Mes turime ugdyti 
meilę Lietuvai, ypač tarp jauni
mo. Nors mūsų jaunuoliai ir už
miršta lietuvių kalbą, bet yra 
džiaugsmas išgirsti iš jų sakant, 
J am proud tu be a Lithūanian4. 
Mes niekad neturime užmiršti, 
kad mes esame Dievo paskirti 
būti lietuviais!“ Savo pamokslo 
pabaigoje kun. Kubilius paprašė 
visų pasimelsti, kad arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis Matulevičius bū
tų pripažintas Bažnyčios šven
tuoju.

šv. Mišias lietuvių kalba atna
šavo kun. Antanas Vailiuška, Lie
tuvių katalikų misijos Arizonoj 
dvasios vadas. Mišių metu giedo
jo lietuvių choras ir solistai iš 
Los Angeles ir vietiniai iš Phoe- 
nbco. Vargonais grojo Ona Met
rikienė, žymi muzikė iš Los Ange
les, kuri pirmiau gyveno Chiea
goje. Chorą sudarė šie nariai: 
Bronius Dirsė, Donatas Zakaras, 
'Leonardas ir Bronė strikauskai, 
Marijona ir J. Zidavičiai, Marija 
Gylienė, Rožė Sanders, V. Sinkus, 
Jonas Sereiva ir Maria Edelis. So
listė Akvilė Ančiūtė pagiedojo 
,JPanis Angelicus“.

Svečiai iš Los Angeles, kurie 
giedojo su choru, buvo dr. Ema
nuelis Jarašūnas, inžinerijos pro
fesorius California valst. univer
sitete ir rnž. Antanas Poižkartis. 
Jie su kitais atliko meninę ir pa
triotinę programą po pamaldų 
Phoenizo ukrainiečių salėje.

Salėje programą atidarė Vin
cas Ruseckas, Lietuvių Bendruo
menės Arizonoje pirm. Jo laiškas 
buvo išspausdintas laikraštyje 
„Arizona Repuhlk“ vasario 9 d. 
Jis kreipėsi i Amerikos vadus ir 
demokratišką pasauli, prašyda-

įvertiname Lietuvos padėtį Sovie
tų okupacijoje. Mes ukrainiečiai 
irgi vargstane po rusais. Te Lie
tuva ir Ukraina gyvuoja laisvos!“ 

Arizonos latvių vardu Janis 
Gramatins ir Ivars Mačiuls pa
skelbė rezoliuciją, paruoštą Joint 
Baltų tarybos Arizonoje. Ma
čiuls dramatiškai perskaitė rezo
liuciją, kurioje buvo pareikšta, 
„kad dabartinė situacija Afga 
nistane yra panaši į Sovietų Ru
sijos okupaciją Lietuvos, Latvijos 
ar Estijos ir yra pavyzdys Krem
liaus imperializmo ir pavojus lais
voms tautoms“.

Inž. A. Polikaitis kalbėjo ang
lų kalba ir inž. E. Jarašūnas — 
lietuvių kalba. Jis baigė savo 
įspūdingą kalbą poeto Bernardo 
Brazdžionio eilėmis: “Mylėsi Lie
tuvą iš tolo visa širdim, visais 
jausmais...“

Meninėje programoj dalyvavo 
abu inžinieriai, kurie pasirodė 
kaip talentingi dainininkai. Taip 
pat dalyvavo programoj Rūta 
Klevą Vidžiūnienė iš Los Ange
les ir jos brolienė Karen Vidžiū
nienė, kurios dainavo duetu. Ka
ren Vidžiūnienė atliko solo, dai
nuodama ,J1 Baocio“ jausmingai 
ir gražiu sopranu. Joms akompa
navo pianinu O. Metrikienė. Rū
ta Klevą Vidžiūnienė yra vokie
čių ir prancūzų kadbų mokytoja 
gimnazijoj Los Angeles mieste. 
Prieš meninę programą buvo 
bendri pietūs, kurių šeimininkė 
buvo Zofija Liubartienė.

Pirm. V. Ruseckas 
kad salėje surinkta 625 dol. ko
vai dėl Lietuvos laisvės. Pinigai 
bus pasiųsti Altai, Bendruome
nei ir Vlikui.

Stiprioj rezoliucijoj, Phoenixo 
Lietuvių Bendruomenės vienbal
siai priimtoj, buvo pasisakyta dėl 
Nepriklausomos Lietuvos konstfla- 
tų išlaikymo Amerikoj. Pareikš
tą: „Be it resalved, that we Ame
rican Lithuanians urge our repre-

Vasario 16 d. minėjimą pra
dėjome pamaldomis už payerg- 
tą Lietuvą. Šv. Mišias laikė lie
tuviškai kun. St. Adominas, ra
gino visus meistrą, kad Dievas 
duotų stiprybės ir laisvės tėvų 
žemei.

Aukas nešė tautiniais rūbais 
pasipuošusios A. Buividienė ir 
A. Petrauskienė. Vėliavas nešė 
A. Lankutis ir Vaida. Per mi
šias seselės labai gražiai giedo
jo lietuviškas giesmes, vargo
navo administratorė Grace Ca- 
roL Baigiant visi sugiedojome 
Lietuvos himną. Ne vienam 
nukui riedėjo ašarėlė... Brangi 
tu mano graži tėvynė pasipuo
šus didvyrių kapais ir krauju. 
Tu visados Eksi gyva mūsų šir
dyse ir mintyse.

Sės. Gabrielė paruošė tauti
nius drabužius ir visiems pri
segė trispalvę, sakydama, lie
tuviais esame gimę — jais turi
me ir mirti. Be to, jos paruoš
ta yra svečių kambary įdomi 
parodėlė — muziejus lietuviškų 
dirbinių. Ją aplankę džiaugia
mės lietuviško meno grožiu.

Sės. Janinos buvome skaniai 
pavaišinti lietuviškais valgiais. 
Po pietų ėjome lankyti ligonių. 
Prisegė trispalves, padainavome 
keletą dainų, o A. Lankutis ir 
J. Puišis net solo užtraukė! Sti
presnieji prie muzikos sušoko
me polkutę ir taip baigėme šią 

, šventę.
Už lietuviškų tradicijų palai

kymą dėkojame visai vilos ad
ministracijai ir seselėms kazi- 
mierietėms, kurios globoja ir 
linksmina mus senatvėje. Sk.

bendros Kūčios, o vasario 17 d. 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktis. Miesto meras bu
vo paskelbęs proklamaciją — Lie 
tuvos dieną, pirmą kartą miesto 
istorijoj. Po pamaldų už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės pritaikytą 
pamokslą pasakė lenkas kunigas 
Gracz. Minėjime pagrindiniu 
kalbėtoju buvo jaunas Aidis L 
Zunde. Jaunimas atliko ir meni
nę programą, dalyvavo Laura 
Laframboise, Aleksandra Jagiella, 
Della Sheman, Peter Kazlauskas, 
Gytis Zunde. Gražiai padainavo 
Kris Hogan-Giedraitytė. Po mi
nėjimo buvo bendra vakarienė.

» <
Hot Springs, Ark.

šiemetinis ’Altos vietos skyriaus, 
ruoštas Vasario 16-sios minėjimas 
įvyko vasario 9 d. YMCA salėje, su 
traukęs gausų būrį vietos lietuvių 
Minėjimą atidarė skyr. pirm. V. 
Rastenis, paprašė 'L Lapinskienę 
sugiedoti Amerikos himną. Po 
to pakvietė Sibiro tremtinę rašy
toją S. Rokienę programai pra
vesti. 'Jautrią maldą iš “LKB Kro
nikos” ir nepriklausomybės aktą 
perskaitė Klaipėdos išvadavimo 
dalyvis A. Zūbavičius. Eilėraščių 
deklamacijomis (programą pratur
tino E. Rastenienė ir A. Zuba- 
vičrus. Dienai pritaikytą paskai
tą skaitė O. Nagelė. Susirinkimui 
buvo perskaityta skyr. vicepirm. 

j Petro Malddkio paruošta rezo
liucija Amerikos vyriausybės pa
reigūnams, kari ir buvo priimta.

šis vasario 16-tosios minėjimas 
nebūtų skyręsis nuo kasmeti
nių trafaretiškų minėjimų, jei 
šios mažos lietuvių pensininkų 
kolonijos savo atsilankymu ne
būtų pagerbęs kompozitorius Da
rius Lapinskas su visa savo šeima, 
atsBveždamas naujausią savo mu
zikos kūrinį “Tolminkiemio Kan
tatą”, sukurtą Kristijono Done
laičio 200-jų mirties metinių 
atminimui, kuri dar niekur kitur 
prieš tai nebuvo parodyta. Tai 
vėl nepaprastas naujoviškos, mo
dernios muzikos kūrinys. Reikia 
pastebėti, kad šis muzikos veika
las į žiūrovo klausą ir akį tuo 
įspūdingiau veikė, kad jį atliko vi- 
sa siela ir širdimi tikri meninin
kai patys Lapinskai: Darius — 
pianinu, jo žmona Laima —dai
nomis ir deklamacijomis ir sū

Atlanta, Ga.
Atlanta, Georgia mieste ir apy

linkėse lietuvių nėra daug, ta
čiau vis gyvėja Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės veikla. Prieš

sentatives in Congress to sponsor I Kalėdas buvo surengtos pirmosios

Įsigykite šią populiarią plokštelę
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA • TOSCA 

TURANDOT - AIDA - LA JUTVE - ANDREA CHENIER 
CARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLIAOCI

=S
I

STASYS BARAS, tenoras
Stuttg&rt’o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiimti- = 
mu $7.30 Amerikoje Užsakymus siųsti:

DRAUGAS. 4545 W. 6Srd SL, Chicago. CD 60828 1
mas pagalbos Lietuvai^ kun ken-, EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiitiitiiiliiitiitiMt*

‘Arpber Holidays”
MM METŲ EKSKURSUOS I LIETUVĄ 

MASKVA/VILNIUS 
Gegužė* 7 d. — $ 896.00
Gegužės 14 d. — $ 899.00
Gegužės 21 d. (<u Riga) — $1199.00 
Birželio 5 d. — $ 999.00
Birželio 19 d. — $ 999.00
Birželio 23 d. Dainų Šventė — $ 949.00 
Liepos 15 d. — $ 999.00

REGISTRUOKITĖS II ANKSTO — VIETŲ

II BOSTONO/NEM YORKO

RugpiOčio 7 d. -
Rugpiūčio 13 d. (su Riga) 
Rugprūčio 28 d.
Rugsėjo 17 d.
Rugsėjo 24 d.
Spalio 8 d.
Gruodžio 28 d.

SKAIČIUS RIBOTAS.

— $ 999.00
— $1199.00
— $ 999.00
— $ 899.00
— $ 899.00
— $ 879.00

— $ 779.00

TRANS-ATLAMTIG TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P. O. Boa 116, South Boston, Mas*. 02127. Td. 617 - 266-8764 

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENfi.
PrJoaa are baaed on doubte occupancy and are eubjoet to cbangaa.

nelis Arūnas —smuiku. Muzika 
ir daina tiesiog visus dalyvius už 
būrė ir ntdcėlė į mielus tėviškės 
laukus, į margas žydinčias pievas 
ir didingai ošiančius miškus.

Džiugu paminėti, kad į minė
jimą atsilankė ir gražų sveikini
mo žodį tarė čia atostogaujantis 
kun. T. Gedvilą, pastoracinį dar
bą dirbąs Montanoje. Minėjimas 
baigtas tautos himnu.

Minėjimo dalyviai šį kartą bu
vo ypač duosnūs aukomis skirto
mis Lietuvos laisvės kovai tęsti. 
Tai buvo graži lietuvių sąmo
ningumo, solidarumo ir vienybės 
demonstracija.

Sekančią dieną vasario 10 d. 5v. 
Jono bažnyčioje 10 vai. buvo už
prašytos šv. Mišios už žuvusius 
mūsų tautiečius dėl Lietuvos lais
vės. Kun. R Esposito atnašavo 
Šv. Mišias, kurios buvo transliuo

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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
TYPEWBITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas.
S. Paisau B±, CUeage 
Phoos — 581-4111

jamos per radiją, trumpai nupa-1 — Romėnų moterys impera-
sakojo Lietuvos istoriją ir dabar-1 toriaus Nerono laikais jau pla

tinės mūsų tautiečių kančias 
žiauraus okupanto vergijoje.

Skurdelis

čiai vartojo kosmetiką ir savo 
odos pašviesinimui naudojo bal
tą šviną ir kreidą.

M

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAU
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ

KATALOGAS

Didelio formato, 184 pusi. Išleistas 1980 m.
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, iiloso-. j 

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

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd StH 
Chicago, IL 60629. r.~

Designer’s Cove Hair Care
CENTER (UNISEX)

Student Spėcial—Hair Cut & Blow Pry»- 
$10.00 VVith This Ad—Reg. $15.00. Expires 
March 15th

6801 VV. 63rd S(. *
229-9628 or 229-1588 -
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IDEMESIOI RADIJO KLAUSYTOJAI ! | 

i Klantykllėi ka* vakarti i

į LI ET U VOS AID Al-1490 AM I
E Pirmad. iki penktad. 8:30 vaL vakaro.
= KAZE BRA Z DŽIO N YTĖ
= 2646 West 71st St, Chicago, HL — Tel. 778-5374
E St Petersburg, Fku — šeštadienį, 12:30 vaL popiet S
i Stotis wns — 1110 KC

A. T V E R A S !
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES S

- Pardavimas ir Taisymas =
Ę 2646 W 69tii Street — TeL RE 7-1941 f
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Bicek’s House Of Flovvers
VVedding Flovvers And All Occasions 

Delivery Serv. To Suburbs 
Chicago—521-5900 
Bervvyn—788-7060 

2500 S. Christiana, Chicago

HOLIDAY INN
INVITES

Your VVedding Reception 
Banųuet Rootns Accomodate Up To 225

Family Style Dinner Or Buffet
$15.95 Per Person

1040 Dixie Highvvay, Chicago Heights 
756-0300

DONNA K. BRIDALS
Ask For Free Bride's Booklet

Rush VVedding Service 
Gowns-Custom Veils-Invitations 

Accessories
17204 Oak Park Ave., Tinley Park 

429-6969

DuBOIS H PORTRAITURE
COLOR VVEDDING CANDIDS 
VVeddings—Children—Families— 

Executive
Passport & ID Photos 

Old & Faded Photographs Copied 
and Restored to Your Satisfaction

BEN NORKUS OVVNER 
3613 95th Evergrn Pk — 636-8100

CLANCTS BRIDAL CORNER
351 N. YORK 

Elmhurst — 834-0097 
Only Bridal Shop We Know of VVhich 
Allovvs Customers To View Ali The 
Govvns And Make Their Ovvn Choice!

<&■ -
Redden-Weberg 

, Flowers 4 .
FOR ALL OCCASR3t5< . 

CATERING TO VVEDDINGS 
COMMERC1AL ACCOUNTS INVITED 

Flowers By VVire — F.T.D. • 
Major Credit Cards AcceptŽd

3790 VV. 79 582-0200- -

LOOKING GOOD MEANS
Feeling Good. Complete Styiir^ j 

For Men and VVomen.
QUEEN BEE HAIR 

FASHIONS (UMISEX)____
5937 VV. 63rd St. — 581-23'lg. 

Bring This Ad In For Comphmertfary 
Sample. VVe Ūse And Retommend Red^fn 
Retail Products.

Murphy Rentai Service 
Išnuomavimo Centras PoMvlanre
• Sulankstomos kėdės • Apvali stfj*^

• Banketams stalai • Platformos 
• Porcelianiniai indai

Tai keletas iš daugelio daiktų /(ou* 
Pageidaujant pristatome.

3114 VV. 95th Evergreen Pk. 423-1810•VĮ! t

The Catering Co.
Quality Catering from our famfly^o 
yours. Starting from $3.45 per person. 

Ph.: 286-2588
6218 Belmont Ave.
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1980 KELIONES Į LIETUVĄ
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

(EsUbliahed in 1959)

l-OS SAVAITEE KELIONES 1$ NEW YORKO/BOSTONO 
$895.00 — Gegužės 12 d.. Rugsėjo 15 d.. Rugsėjo 23 d. Spalio 6 d..

Spalio 19 d.
$995.00 — Gegužės 25 d., Birželio 8 <L. Birželio 23 d. (Šoklų ir Dai

nų Šventė).
$1040.00 — Birželio 29 d.. Rugpjūčio 10 d.

MŲ SAVAIČIŲ KELIONES II NEW YORKO/BOSTONO 
$1295.00 — Birželio 13 d., Rugpiūflo 18 d. (Su Ryga ir Leningradu). 
$1400.00 — Rugpiūčio 10 d. (6 dienos Romoje).
$1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija).
$1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija).

Kelionėms U Chicagos pridėti prie kainos dar $100^00.
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje).

• ALL PRICES SUBJECT TO CRANGES AND INCREABE8 
IN IMA

Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ke
lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas.

DAROME OA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS! 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS PRAŠOME REGISTRUOTIS

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenne 

Chicago, Illinois 6064S. - TeL (812) 288-9787
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Princess Pastry Sbops
VVEDDING i P ARTY CAKES 

145 York St. — Elmhurst 530-5133 
5530 VV. Belmont, Chicago 

Also Cookie Jar Bakery 
11125 Bellwood, Bellwood 544-0500

MT 6REENW00D FLORIST
GREEN HOUSES 

GARDEN CENTER 
OPEN V DAYS A VVEEK 

3942 W III .................... 779-1355

West Lene Benquets
ail occasions

• Newly Decorated Room*
• Accommodations For 30-300
• Air Conditioned - Ampie Parking
• Flectronir Air Filters

Complete Outside Catering Available 
438-1600 5350 S. Kedzie

Foley's Travel Bureau
— ĖST. 1949 -

• Complete Honeymoon Travel Service
• Honeymoon Packages
• Customized itneraries
• Per»onalized Consulting

755-3212
1010 Dixie Hgwy Chicago Hgts

Weber Travel Agency-
Honeymoon Planning—Domestic—

Foreign _ --
Air—Land—Sea—Rail—Bus ‘

A Complete Service - '14 - -
6805 Cermak Rd. Tel: 749-133J

BERVVYN - rA. v-A* *
FLOWERS BY PHILLIP S m

Best vvishes to Newlyweds from-»the 
svedding flower specialist. Save 15%oivbyr 
spėcial wedding package. Servmg 
Chicagoland for over 50 years. .

CICERO — 652-6766 
4904 VV. CERMAK RD. j,;

t

Wedding specialists
Complete coverage from only $89-50 
including deluxe album. Rease call ocws*t 
for more Information.

4909 S. Ashland 
254-7554

3710 W. 2Sth 
522 3388

PROFESSIOMAL 
WEOOIN6 PH0T06RAPHERS

The Number To Call Is...

Mention This Ad—Receive 25 Free 
Thank You Cards From A Pose Of 

Your VVedding

“MUSICAL BEHTS“
Minimum 4 Piece Band Available Yįjr 
Wedding9, Dances & Banųuets'
Play Good Old Fashioned BaHrooth 
Music & Ethnic Polkas.

282-6879

FINE ART PORTRAITS
FINE ARTS STUDIO 

VVedding—Color Cartdids 'rr*
Children And Adulte 
Passports And Copies

Passports VVhile You VVait 
1452 VV. Chicago Ave. HA 1-0610

I
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