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Šventė Helsinkyje

Helsinkio katalikų vyskupija
vasario 16 dieną iškilmingai at
žymėjo savo įsisteigimo dvide
šimt penkerių metų sukaktį. Ta
proga Helsinkio vyskupas, tarp
kitų įvairių svečių, pakvietė į
Helsinkį Talino katalikų parapi
jos kleboną kunigą Krumpan
ir Leningrado katalikų parapi
jos kleboną lietuvį kunigą Juozą
k
Pavilonį.
Kunigas Pavilonis
kvietimą priėmė ir vasario 12
dieną traukiniu iš Leningrado
atvyko į Helsinkį, kur pasiliko
vieną savaitę kaip vietos vys
kupijos svečias. Talino katalikų
Jugoslavo laiškas
parapijos klebonas kun. Krum
Krikščioniškoji šeima, yra ti pan negavo sovietų leidimo nu
kėjimo ir žmoniškumo moky vykti į Suomiją.
kla, — pažymi Gavėnios proga
paskelbtame ganytojiniame laiš
ke jugoslavas vyskupas Zazir.ovic, ragindamas visus tikinčiuo
sius šiame priešvelykiniame lai
New Deflii. — Indijos vyriau
kotarpyje, ypač šeimos židinyje,
sybė pakeitė buvusios Janata
atnaujinti tikėjimą. Tikėjimą
partijos vyriausybės politiką
gaivina ir stiprina malda, pažy
atominių
tyrimų
klausimu.
mi vyskupas. Malda yra atsi
Premjerė Indira Gandhi pareiš
vėrimas Dievui. Per maldą žmo
kė, kad Indija yra pasiryžusi
gus priartėja prie Dievo. Tad
išlaikyti savo atominių tyrimų
yra ypač svarbu, kad šeimoje
programą taikos ribose, tačiau,
niekada
nebūtų užmirštama
jei to pareikalautų valstybės
malda. Kiekviena šeima tebūna
interesai, Indija nevengs ir ato
tartum bažnyčia, kurioje visi
minių bombų sprogdinimo. In
drauge — tėvai ir vaikai — kas
dija nebus užtikta besnaudžiandien garbintų Dievą ir prašytų
ti, laikys ausis ir akis atidariusi
Dievo palaimos.
ir neatsiliks nuo naujosios tech
Krikščionių vienybė
nikos, pasakė parlamente prem
Romoje įvyko Krikščionių jerė Gandhi
Vienybės sekretorijato visuotinė
asamblėja, kurioje dalyvavo 24
Istanbulas. — Turkijos vy
kacdinolai ir vyskupai iš 21-no
krašto. Asamblėjos darbuose riausybė paskelbė eilę finansi
buvo svarstomi krikščionių už- nių planų, kurie paskatins už
investavimą į
r daviniai drauge liudijant šiuolai sienio kapitalo
Turkijos
pramonę.
Kovo 26 d.
kiniam pasauliui Kristų, gis už
Paryžiuje
Turkija
susitiks
su
davinys yra ypač svarbus da
bartiniais laikais, nes žmonija Vakarų pramonės šalimis, jų
tik Kristuje gali atrasti visų ekonomistais ir bankininkais.
savo
problemų
sprendimą. Turkija siekia ekonominės pa
Amerika jau sutikusi
Asamblėja taip pat svarstė kon ramos.
krečias krikščionių ekumeninio duoti Turkijai 300 miL dol.
bendradarbiavimo
problemas,
apžvelgdama krikščionių vien;
Pekino svečiai
bės kelyje jau atsiektus rezr
tatus ir nustatydama gair
Pekinas. — Kinijoje lankėsi
atsities bendradarbiavimui, ypi
Vienos arkivyskupas, kardinolas
teologinių studijų srityje, tai
Franz Koenig.
Po pasitarimų
įvairių krikščioniškųjų Bažnsu komunistų valdžios atstovais
aų.
Į
ir Kinijos vyriausybės prižiūri
mais katalikų vadais, kardino
žodis prieš karą
las pareiškė, jog nenumatoma
Katalikų Bažnyčia ir visa
greit užmegzti Kinijos — Vati
krikščionių bendruomenė laiko
kano ryšių. Neseniai Kiniją lan
savo esmine misija kovoti prieš
kė Marselio arkivyskupas, kar
visa tai, kas galėtų sukelti nau
dinolas Roger Etchegaray. Ki
jus tarptautinius konfliktus,
nija nutraukė ryšius su Vatika
pažymėjo spaudos konferencijo
nu 1958 m.
je Prahos arkivyskupas kardi
nolas Tomašek. Bažnyčia visa
da priešinosi karam ir ginkla
vimosi varžybom, kuriomis yra
vis labiau tobulinama mirtį ne
šanti technika, pažymėjo kar
dinolas. Jis priminė, jog dide
lės pasaulio sritys, kuriose žmo
nės tebekenčia alkį ir skurdą,
Bona. — Miunsterio universi
per trumpą laiką galėtų būti
teto,
Vakarų Vokietijoje, koope
paverstos derlingomis žemėmis,
ratinių
tyrinėjimų institutas, iš
jei ginklavimuisi ir karam iš
privačių
fondų gavęs finansinę
leidžiamos milžiniškos pinigų
sumos būtų paskirtos žmonijos paramą, pradėjo Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės metais
' pažangos ir gerovės ugdymui.
9
atsiekto ūkinio ir socialinio paki
Kimių gynėjas
limo studijas. Šias studijas vykdo
Švento Jeronimo vardo kroa Miunsterio universiteto profeso
tų tautinėje bažnyčioje Romoje rius Erich Betcher, bendradar
vakar buvo paminėta 20 metų biaudamas su Glasgowo univer
sukaktis nuo tikėjimo gynėjo siteto, Didžiojoje Britanijoje, Ry
kroato kardinolo Stepinac mir tų skyriaus profesorium Novei.
ties. Visas erškėčiais nuklotas Abu profesoriai nurodo, kad Lie
kardinolo Stepinac gyvenimo tuva, Estija ir Latvija, kurios ligi
kelias, pažymėjo šia proga Ti I-ojo pasaulinio karo buvo atsili
kėjimo Dotrinos kongregacijos kusios carinės Rusijos provinci
prefektas Franjo Seper, yra jos, atgavusios nepriklausomybę,
nuoseklaus tikėjimo liudijimo per palyginamai trumpą laiką
pavyzdys. Kardinolo Stepinac laiką — vos per porą dešimtme
mirties dvidešimtmetis bus taip čių pasiekė didelių laimėjimų
pat paminėtas Zagrebe.
ūkio ir socialinio
gyvenimo
Specialiu laišku popiežius Jo
Paulius U paminėjo neuž
mirštamą “Opus Dei” katalikų,
kunigų ir pasauliečių — vyrų ir
moterų — sąjūdžio steigėjo is
pano kunigo Escriva de Belen
guer asmenybę. Kunigas Escri
va de Belenguer mirė prieš pen
kerius metus. Jo prieš 50 metų
įsteigtas “Opus Dei” sąjūdis
šiandien jau yra išplitęs visuose
penkiuose kontinentuose. Sąjū
džio tikslas — Kristaus Evange
lijos dvasia atnaujinti visas so
cialinio gyvenimo sritis.
bas

Indija neatsisako
atominių bombų

Parama Turkijai

Kardinolai dažni

Naujasis Rodezijos - Zimbabvės premjeras Robert Mugabe sveikinasi su
gubernatorium lordu Christopčer Soames. Premjeras prašo britų admini
straciją atidėti išvykimą, nes jam reikia daugiau laiko suformuoti naujos
valstybės administraciją. Mugabe pripažino, kad be baltųjų paramos jis
negalės valdyti.

įkaitai jau rodą
kalinimo žymes
Kai kurie laukia šacho mirties
Teheranas. — Irano užsienio
reikalų ministeris Sadegh Ghotbzadeh pasikalbėjime su Pran
cūzijos radijo stotim pareiškė,
kad iraniečiai jau neberemia
radikalų, kurie okupavę laiko
JAV ambasadą ir jos diploma
tus.
Laikas tiems radikalams
nepalankus, anksčiau jie turėjo
daugiau rėmėjų, dabar jų skai
čius sumažėjo. Ministeris pri
dėjo, kad įkaitų klausimą iš
spręs naujas Irano parlamen
tas, vyriausybė dabartinėmis
sąlygomis šios problemos nega
linti išspręsti.
Irano ministeris pridėjo, kad
Irano - Amerikos krizė būtų la
bai greit išspręsta, jei buvęs
šachas mirtų.
Pasikalbėjime su Japonijos
“Mainichi” laikraščio korespon
dentu Irano prezidentas Bani
Sadras irgi pakartojo, jog ame
rikiečių įkaitų likimas priklauso
būsimam Irano parlamentui,
kuris padarys galutinį spren
dimą.
Amerikiečiai įkaitai, laikomi
JAV ambasados pastatuose Te
herane, buvo radikalų parodyti
Graikijos televizijos grupei. Po
133 dienų kalinimo įkaitai jau
pradėjo rodyti klasinius ilgo ka
linimo simptomus: depresijos
žymes, apatiją, nervingumą, pa
sakė psichiatras dr. Steven Paczenik, matęs tą graikų gamintą
filmą.
Jame parodoma, kaip
iranietis Raudonojo Kryžiaus
daktaras tikrina kai kurių ame
rikiečių sveikatą. Du jauni fil-

me atpažinti marinai parodyti
gimnastikos metu.
Valstybės departamentas pa
vadino šį filmą propagandos
manevru, siekiančiu įrodyti, kad
visi įkaitai yra sveiki ir paten
kinti Iš viso parodyta 11 ame
rikiečių.
Žinia, kad buvęs šachas vėl
sunkiai serga ir bus operuoja
mas, Irane buvo sutikta nevie
nodai Kai kurie, kaip minėtas
užsienio reikalų ministeris, pa
reiškė viltį, kad su šacho mirti
mi lengvai išsispręstų įkaitų
krizė, kiti iraniečiai netiki, kad
šachas bet kada sirgo. Jie ma
no, kad tai melas, siekiąs pri
dengti šacho kelionę į Ameriką,
kur jis norėjęs apsigyventi. Tik
radikalų puolimas ambasadoje
privertęs Ameriką išsiųsti šachą
į Panamą.
Sakoma, kad šacho operuoti
į Panamą išvyko garsus ameri
kietis chirurgas, širdžių perso
dinimo specialistas dr. Michael
DeBakey.

Derybos Bogotoj

Bogota. — Kolumbijos prezi
dentas Julio Cesar Turbay Ayala sudarė devynių teisininkų ko
misiją, kuri svarsto, kaip pa
greitinti politinių kalinių paleidi
mą. kurio reikalauja teroristai
okupavę Domininkonų ambasa
dą. Siūloma kai kuriuos kalinius
iš naujo teisti ir juos išteisinti,
kitiems bausmę sumažinti, kad
jie būtų laikomi atsėdėję savo
bausmes. Iš teroristų reikala
vimų daugiausia sunkumų su
kėlė kalinių paleidimas, nes te
roristų
reikalaujamos pinigų
sumos Kolumbijai netektų mo
kėti. ją sudėtų valstybės, kurių
ambasadoriai pagrobti. Dery
bose tarp teroristų ir Kohunbisrityse. šie rezultatai yra jaučia jos atstovų tarpininkauja Mek
mi Pabaltijo kraštuose dar ir šian sikos
ambasadorius
PJcardo
dien. Nežiūrint ilgos ir sunkios Galan.
•priespaudos, nurodo profesoriai,
prievartinės kolektyvizacijos, de
mografinio ir kultūrinio genoci
do, Pabaltijo kraštų ūkinis pajė
gumas yra žymiai aukštesnis, ne
Waahtaigtonas----- Atstovų Rū
gu kitose vadinamose sovietinėse mai patvirtino prezidento siūlo
respublikose. Miunsterio univer mus specialius mokesčius naftos
siteto pravedamų studijų tikslas bendrovėms, kurių pelnai, pra
yra ištirti, kokiu mastu nepri sidėjus energijos krizei labai
klausomų Pabaltijo valstybių po padidėjo.
Atstovai 302—107
litika padėjo
išvystyti dėmesio balsais priėmė mokesčius, pa
vertą ūkiniai - socialinę pažangą siuntė įstatymą į Senatą. Per
ir ar Pabaltijo valstybių išsivysty ateinantį dešimtmetį šie mokes
mas nepriklausomybės metais ga čiai atims iš naftos bendrovių
apie 227 bilijonus dolerių. Įsta
lėtų būti
pavyzdžiu šių dienų
tymo kritikai sako, kad mokes
ūkinio ir socialinio vystymosi po
čius teks sumokėti vartotojams,
litikai vadinamo trečiojo pasau- jei bus atšauktas naftos pro
lio kraštuose.
duktų kainų reguliavimas.

PABALTIJO KRAŠTŲ

PAŽANGOS STUDIJOS

Pažengė naftos
pelnų mokesčiai
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— Amerikos automobilistų
draugija paskelbė, kad pernai
važinėjimas automobiliais nu
krito 12& nuoš.
— Sovietų kareiviai nušovė
Afganistane mašvanų genties
seniūną Gulai Shaer, kuris, ka
reivių apsuptas, buvo sutikęs
derėtis su dalinio vadu, prane
šė į Pakistaną pabėgę afga
nai.
— Nuo lapkričio mėn. pra
džios, kada Teherane buvo už
pulta JAV ambasada, į Ameri
ką įvairių tipų vizomis atvyko
11,000 iraniečių. Iš Irano diplo
matų, kurie turėjo išvažiuoti iš
Amerikos, išvažiavo apie 25
nuoš.,
paskelbė
imigracijos
biuras.
— Pietų Afrika pripažino,
kad jos kariuomenė bando nau
jus sovietų tankus T-55. De
šimt tų tankų buvo konfiskuo
ta pernai Durbano uoste. Pran
cūzų prekinis laivas gabeno
tankus į Angolą, tačiau turėjo
sustoti P. Afrikos uoste.
Čia
vyriausybė tankus konfiskavo,
nes jie buvę skirti Namibijos
sukilėliams.
__ Izraelio karinio saugumo
narys, pasitraukęs iš tarny
bos, papasakojo V. Vokietijos
“Stem” žurnalui, kad Izraelio
agentai susprogdino du atomi
nius
kurie turėjo ke
liauti į Iraką iš Prancūzijos.
— Afganų pabėgėliai Indijoje
papasakojo, kad Asmaro mieste
tūkstančiai gyventojų dingo po
sovietų kariuomenės puolimo.
Pakistano sieną kasdien pereina
vidutiniškai po 350 pabėgėlių
afganų.
— Garsus sionistas, Pasaulio
Žydų kongreso buvęs pirmininkas Nahum Goldman pareiškė,
kad palestiniečiai įsteigs savo
valstybę, nežiūrint Izraelio opo
zicijos. Vakarų Europa čia su
vaidins didelį vaidmenį, o po rin
kimų ir prezidentas Carteris ga
lėsiąs daugiau paspausti Izraelį.
Jis pats irgi pritariąs Palestinos
valstybei.
— Žemės ūkio departamentas
paskelbė, jog 1979 m. amerikie
čiai sunaudojo daug mažiau ta
bako, maždaug tiek, kiek buvo
sunaudota 1900 metais.
— Nevados prokuratūra ti
ria kaltinimus, kad Las Vegas
Sunrise ligoninėje tarnautojai ir
gailestingos seserys lažindavosi,
kuris pacientas kada mirs. Ši
toks “lošimas” vykęs sunkiai
sergančių skyriuje.
Įtariama,
kad tarnautojai, norėdami lai
mėti lažybas, kartais nutrauk
davo intensyvios priežiūros apa
ratus.

SACHAROVAS LIEKA
AKADEMIJOS NARIU
Jį išgelbėjo slapto balsavimo taisykle

Maskva — Sovietų Sąjungos
Mokslų akademija kovo 8 d. už
baigė savo trijų dienų metinį su
važiavimą, visai neužsiminusi
apie akademiką Andrejų Sacha
rovą, Nobelio premijos laureatą,
kurį bolševikų valdžia už žmo
gaus teisių gynimą ištrėmė iš
Maskvos į Gorkio miestą. Si Moks
lo akademijos tyla dar kartą pa
demonstravo akademikų nepri
klausomumą nuo Kremliaus po
litinio spaudimo. Akademijos at
stovas, paklaustas, kokių žygių
akademija griebėsi Sacharovo rei
kalu, atsakė, jog šis klausimas vi
sai nebuvo kilęs.
“Chicagos Tribūne”, vedamaja
me komentuodamas sovietų aka
demijos tylą, pastebi, kad akade
mija turi galingą ginklą, kurio
neturi jokia, kita sovietų institu
cija, būtent,
—slaptą balsavi
mą. Valdžia nė nebandė reika
lauti, kad Mokslų akademija iš
mestų Sacharovą iš savo narių
sąrašo, nes nariai, kurių yra 230,
slaptu balsavimu turėtų gauti du
trečdalius balsų.
Sakoma, kad
akademijoje daug narių slaptai
geibia Sacharovą už jo laikyseną.
Akademijos suvažiavimo metu
Maskvoje sklido gandas, kad kaž
kuris partijos centro komiteto na
rys telefonavo akademijos pirmi
ninkui Anatolijui Aleksandrovui
ir pasiteiravo, ar nėra vilčių iš
mesti Sacharovą iš akademijos.
Aleksandrovas atvirai paaiškinęs,
kad vienintelis būdas išmesti Sa
charovą būtų slaptas visos akade
mijos sesijos balsavimas, bet nė
ra vilčių, kad būtų gauta statuto
reikalaujama
dviejų trečdalių
dauguma. Daugiausia, ką akade
mija galėtų padaryti, tai paskelb
ti akademijos prezidiumo papei
kimą Sacharovui, kas ir buvo pa
daryta. Partijos centro komitetas
nesispyrė, nes puikiai žinojo, kad,
saugomi balsavimo slaptumo,
akademijos nariai balsuos už Sa
charovo palikimą narių tarpe.
Sovietų akademijos nariai pri
vačiuose pasikalbėjimuose nesle
pia, kad nariai didžiuojasi išlai
kę nepriklausomybę tokiame reži
me, kur visos kitos organizacijos
priklauso nuo partijos. Šitaip yra
jau 256 metai. Niekad akademi
ja nėra išmetusi savo nario dėl
politinių priežasčių. Išimtim ga
lima
laikyti
hydrodinamikos
mokslininką Veniaminą Levičą,
kuris buvo akademijos narys ko
respondentas. Jis bwo pašalin
tas iš narių, kai emigravo iš So
vietų Sąjungos į Izraelį. Jis atsi
sakė sovietų pilietybės, jo pašali
nimui akademija turėjo šiek tiek
— Graikijoje įvyko riaušės, pakeisti savo statutą. Maskvoje
sužeisti 35 asmenys, jų tarpe 19 buvo kalbama tos bylos metu,
policininkų.
Neramumai kilo kad vienintelis balsas prieš Levifutbolo stadijone Solonikoje.
čo šmetimą buvo Sacharovo.

Akademija pavydžiai saugo sa
vo nuo caro Petro laikų išlai
kytą savotišką nepriklausomu
mą. Kada Stalino laikais geneti
kas Nikolai Vavilov susiginčijo
su Stalino favoritu Trofimu Lysenko, akademija atsisakė •paša
linti Vavilovą. Enkavedistai Vavilovą kalino, kankino, tačiau jis ir
mirė akademijos nariu. Prieš me
tus Sergėjus Trapeznikovas, par
tijos centro komiteto narys, Moks
lo ir Švietimo komiteto pirminin
kas padavė prašymą į akademi
jos pilnus narius, tačiau jis ne
gavo dviejų trečdalių balsų ir bu
vo atmestas, nežiūrint jo galios
partijoje ir
vyriausybėje. Aka
demija pranešė, kad jam trūksta
kvalifikacijų tapti pilnu akademi
jos nariu.
Nežiūrint, kad sovietų valdžia
atėmė iš akademiko Sacharovo
jo anksčiau laimėtus ordinus ir
gaubės ženklus, ji negaili atimti
Mokslų akademijos nario titulo.
Akademijos paskutinis suvažiavi
mas šio klausimo nė nesvarstė.

Teismas išteisino
Fordo bendrovę
ffinsmac, — Indijanos teis
mas po ilgos bylos nusprendė,
jog Fondo automobilių bendro
vė nėra kalta tyčia gaminusi
nesaugų, mažą “Pinto” automo
bilį.
Trys Indianos merginos
1973 m. važiavo tuo automobi
liu ir žuvo, kai į jį iš užpakalio
trenkė kitas. Prokuroras įrodi
nėjo, kad gazolino tankas buvo
nesaugiai įtaisytas mašinos už
pakalyje ir Fordo inžinieriai
apie tai žinoję. Teismo prisie
kusiųjų komisija nustatė, kad
visi maži automobiliai yra ne
saugūs vieškelių susidūrimuose,
negalima mesti kaltę tik Fordui
Įmonės advokatai įrodė, kad
smūgis į užpakalį buvo dideliu
greičiu, smarkus ir bet kuriame
automobilyje po tokio smūgio
galima tikėtis gaisro ir žu
vimo.

— Peru vyriausybė jau 1973
m. pradėjo pirkti iš Sovietų Są
jungos ginklus.
Vyriausybės
sluoksniai neseniai paskelbė,
kad vėl pirktos dvi eskadrilės
Suchoi-22 karo lėktuvų už 140
mil. dol Pietų Amerikoje sovie
tų ginklus naudoja-tik Kuba ir
Peru.
— Nežiūrint Amerikos spau
dimo, Šveicarija nutarė duoti
leidimą Sulzer firmai parduoti
Argentinai “sunkiojo vandens”
įrengimus, kurie galės gaminti
plutoną, reikalingą atominiams .
ginklams. Argentinos atominės
energijos komisijos pirmininkas
admirolas Carlos Castro Madero
pakartojo, jog Argentina plės
savo energijos programą tai
kiems tikslams.
— Libano sostinėje Beirute
įvyko susišaudymas tarp pales
tiniečių ir Libano komunistų,
žuvo keturi asmenys.
KALENDORIUS

Kovo 15 d.: Longinas, Liudvi
ka, Tautas, Gontą.
Kovo 16 d: Dionyzas, Euzebija, Vaidotas, Vilija.
Kovo 17 d: Patrikas, Ger
trūda, Gendvilas, Vorūna.
Saulė teka 6:05, leidžiasi 5:56.
ORAS

Afgariscano sukilėliai traukia J nauja., kovos poricijaa. Po sunkių kovų
Debesuota, su pragiedruliais,
laisvės kovotojai (mujahideenai) atsiėmė ii rusų Asmaro miestą. Sovietų
temperatūra
dieną 45 1., naktį
paraiiutininkų dalinyje žuvo apie 100 kareivių, kuriuos, besileidžiančius ii
lėktuvų, ap&atudė taiklūs afganų kauliai.
30 L
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.'"

PAS BRAZILIJOS ATEITININKUS

Kai vykome į Pietų Ameriką,
būtinai norėjome susitikti su Bra
zilijos ateitininkais, nes apie jų
veiklą teko daug girdėti. Be to,
buvusi
Ateitininkų federacijos
valdyba, kun. Juozo Šeškevičiaus
skatinama, užmezgė artimesnį ry
šį su Sao Paulo at-kais. Vienas iš
tokių konkrečių ryšių buvo Li
no Kojelio ir Dainos Kojelytės
nusiuntimas talkininkauti jų sto
vykiose. Todėl ir buvo įdomu su
šios kolonijos at-kais susitikti bei
asmeniškai susipažinti.
Penktadienio vakaras buvo skir
tas tokiam susitikimui —vakarie
nei. Į Vilią Zelina kleboniją susi
rinko apie 30 at-kų, daugiausia
jaunimo. Šios ateitininkiškos gru
pės širdis kun. J. Šeškevičius —
dėdė Juozas — pats ištaisė puikią
vakarienę ir sudarė sąlygas kelias
valandas šeimyniškai pabend
rauti.
Nustebino beveik visų neblo
gas lietuvių kalbos žinojimas, ko
pasigedome kitose P. Amerikos ko
lonijose jaunimo tarpe. Čia su vi
sais jaunuoliais buvo galima su
sikalbėti lietuviškai. Aišku, vie
niems ta kalba lengvesnė, kitiems
sunkesnė, bet visi bando pramok
ti savo tėvų kalbą. Reikia atsi
minti, kad čia yra jau antros ar
trečios kartos lietuvių jaunimas.
Kad at-kai visur stengiasi kal
bėti lietuviškai, tai kun. J. Šeške
vičiaus nuopelnas. At-kų stovyk
los Sao Paulo pasižymi tuo, kad
jose visi privalo kalbėti tik lietu
viškai. Jaunimas savo dvasios va
dą myli, nes jaučia jo meilę bei
pasišventimą jaunimui. Tai as
muo, kuris nėra praradęs savo en
tuziazmo bei idealizmo, nors są
lygos ir ne visuomet yra dėkin
gos. Apie jį sukasi visas ateitininkiškas gyvenimas, jis vadovauja
parapijos veiklai, be jo būtų sun
kiai įsivaizduojama ir Lituanikos
stovykla, kurioje jis praleidžia ne
vieną darbo dieną.

Miestas skęsta šeštadienio sau
lės kaitroje. Danguje spiečiasi de
besys. Jie miestą aplanko beveik
kiekvieną popietę. Kun. J. Šeške
vičiaus autobusiukas piausto Sao
Paulo gatves, kurios tarsi vora
tinklio ląstelės raizgosi kalvų pa
pėdėmis. Šiandien vykstame ap
lankyti vieną iš ateitininkijos
pirmūnų, dr. Eliziejų Draugelį,
likimo bangos atneštą į Braziliją
po antro pasaulinio karo. Įdomus
sutapimas. Lygiai prieš 70 metų
ateitininkija pradėjo savo pirmuo
sius žingsnius. Šiandien teks susi
tikti su vienu iš jos pradininkų.
Siauros gatvelės aikštėje prisi
glaudęs šveicariško stiliaus na
mas. Vartus atidaro dr. Drauge
lio marti, kviesdama į vidų. “Ne,
jis nemiega. Jam baigia plaukus
apkirpti”. Rodo taką į dr. Drau
gelių rezidenciją, kuri skęsta to
liau kiemo žalumynuose. Įeina
me į vidų. Dr. E. Draugelį ką tik
baigė apkirpti ir jis guli lovoje.
Atrodo pavargęs. Baltutė galva,
išbalęs veidas, ryškios įžvalgios
akys. Sveikinamės su ponia. Ji
dar judri, nors jau baigia prisiirti
prie 90 metų ribos. Su dideliu
rūpesčiu ir meile prižiūri savo
gyvenimo kelionių palydovą, ku
ris po truputį artinasi į didžiau
sią savo kelionę. Balandžio mė
nesį jam sueis 92 metai.
Pradeda megztis kalba, nors
daktaras gana silpnas. Jis labai
dėkingas už jo prisiminimą. Net
nustebęs, kad ateitininkai pasau
lyje jį dar prisimena. Nustebęs,
bet kartu ir nudžiugęs. Siunčia
sveikinimus visai ateitininkijai,
ypatingsi naujajam federacijos va
dui. Ragina ir toliau išlikti išti
kimais ateitininkijos idealams.
Bet savo žodžiuose ir visame po
kalbyje vis daugiau ir daugiau
dėmesio kreipia praeičiai, tolimai
praeičiai. Puikiai prisimena Vo
ronežo laikus, pirmąjį pasaulinį
karą, išgyventus nuotykius, susi
tikimus su mirtimi vokiečių ran
kose, pirmuosius žingsnius nepri
klausomoje Lietuvoje...
Norėtųsi su šiuo seneliu dar
ilgai kalbėtis, bet jaučiame, jog
jam reikalingas poilsis. O ir mūsų
laikas ribotas, nors Brazilijoje nie
kas per daug neskuba. Tad ten
ka paskutinį kartą paspausti atei
tininkijos tėvūnui ranką, kuri
silpna, bet švelni. Savo žvilgsniu
jis palydi mus išeinančius. Ponia
Draugelienė dėkoja už apsilanky
mą. “Jūs praskaidrinote mūsų gy
venimą. Tik kodėl taip trumpai?”
Atrodo, jog ji norėtų, kad mes bu
votume ilgai, ilgai. Vac. Kleiza

O pasiklausyti buvo ko. Pasi
klausyti, prisitaikinti sau ir įgy
vendinti. Ji ypatingai buvo svarbi
jauniems tėvams, nes vaiko dvikallbiškumas turėtų prasidėti jau
nuo lopšio. Vėliau pradedat, nu
kenčia ne tik vienos ar kitos kal
bos pasisavinimas, jos turtingu
mas, jos vartojimas, bet dėl įvai
rių psichologinių faktorių, etno
centriškumo pasėkoje vaikas gali
būti psichologiškai sužalotas vi
sam gyvenimui, nekęsti savo kal
bos, net nieko bendro neturėti su
ta kalba kalbančiais.

Žiemos kursų metu Dainavoje kursantai klausosi pašnekesio. Iš k.: T. Ivaš
ka, Alg. Petrulis, R. Kulytė, R. Puškorius, R. Kuraitė, E. Vasiliauskas, A.
Kontrimaitė, s. Soliūnas ir Arūnas Pabedinskas (sėdi priekyje, prie stalo).
Nuotr. A. Kazlausko

nedaryti.
Paskaitininkas palietė daug
problemų, liečiančių antrinės kal
bos mokymą, davė ir daug prak
tiškų patarimų, taisyklių, kurių
laikantis prieš 10 ar 15 metų sa
vo tarpe dabar būtume turėję
daugiau lietuvių L myEnčio ir
lietuviškai kalbančio jaunimo. Bet
Buvo įdomu išgirsti, kaip psi niekad kalbą išmokti nevėlu, tik
chologų nuomonės dvikaflbišku- vėliau tai darant mokslas pamo atžvilgiu keitėsi. Tik nuo 1962J reikalauja daugiau pastangų,
metų buvo pradėta teigiamai į į Dr. A. Norvilą yra baigęs St
dvikalbiškumą žiūrėti. Studijos pa j Louis Jėzuitų vedamą universitetą,
rodė, kad dvikalibiškumas neap- Turėjo galimybių gilintis dvikalsunkina vaiko, kad dvikalbiai vai- biškumo srityje Toronte. Šiuo nie
kai nepraščiau, o dažnai ir ge- tu profesoriauja Šv. Ksavero koleriau mokosi už vienkalbius, kad gijoje ir su žmona Jūrate augina
su antrąja kalba pasisavinama ir: tris vaikučius.
tos tautos kultūra, tradicijos, kas: Paskaita buvo puikiai paruošta,
vaiką tik praturtina. Deja, ant- ■ Džiugu, kad ji bus atspausdinta
rai kalbai pasisavinti yra būtina “Aiduose”, taigi, pasirodys priei
disciplina, ir pirmoj vietoje ji pri nama ir tiems, kurie jos dar ne
taikoma tėvams. Salia discipli girdėjo. Prelegentą pristatė A.
nos — žinojimas ką daryti ir ko Prapuolenytė.
J. Č.

tiečius paskatinti ir padėti Lietu
vai, kad jinai taptų
lietuvių
katalikų kraštas; Mes matome
aplink save grasinančias blogybes
ir ateizmą, tad pagal šūkį “Visa
atnaujinti Kristuje”, norime švies
ti su Kristaus vėliava; Mūsų pa
reigos yra kovoti už nepriklauso
mą katalikišką Lietuvą. Tad šie
praeities atsakymai ir gali būti
pritaikyti mūsų
dabartiniame
gyvenime. Šiandien mes dar esa
me lietuviai katalikai norintys
pažinti tiesą; mes matome blogy
bes ir ateizmą aplink save; ir dar
kovojame už nepriklausomą Lie
tuvą. Gale paskaitos G. Grušas
išdalino studentams kopijas Pra
no Dovydaičio trijų pagrindinių
klausimų. Baigėm susirinkimą
malda, po kurios užkandžiavome.
Vita Polikaitytė
SUSITELKIMO DIENA
Susitelkimo diena — vienos
dienos rekolekcijos įvyksta Atei
tininkų namuose sekmadienį, ko
vo 23 d. Renkamasi apie 9 v. v.
išsiškirstoma apie 5 v. popiet Va
dovaus kun. K Trimakas ir kun.
V. Bagdanavičius. Mokestis 10
dol. asmeniui. Bus duodami šilti
pietūs ir vaišinama kava. Visi
■kviečiami pasinaudoti šia proga
susitelkti ir iki kovo 19 d. užsi
registruoti:
Jūratė Norvilienė,
4036 W. 91 Place, Oak Lawn, H.
60453, tel. 635-2595.
SPURGŲ BALIUS

Vakarinei programai Dainavoje ruošiasi (iš k.): Aldona Gentvilaitė, Eglė
Baltrušaitytė ir Rūta Kulytė.
Nuotr. A Kazlausko

REKOLEKCIJOS
SUSIKAUPIMO VAKARAS
Sao Paulo at-kų valdybai va
“
Giedros
”
korporacijos
vyres

dovauja Milda Remenčiūtė. Jai
Pr. Dielininkaičio jaunesniųjų
nės, visuomenininkės giedrinintalkina Douglas Saldys ir Stasys
kės organizuoja rekolekcijas kovo ateitininkų kuopos susikaupimo
Žutautas. Stengiasi susirinkti bent
22 -29 dienomis, 7 vai. vak. Tė vakaras įvyks šiandien, kovo 15
vieną kartą per mėnesį. Sausio
vų
Jėzuitų koplyčioje. Rekolekci d., 6:30 v. v., Tėvų Marijonų
mėnesį stovyklavo Lituanikoje,
jas praves tėvas J. Vaišnys, S.J. vienuolyno patalpose, 6336 S. Kilkuria Sao Paulo lietuviai gali di
Bus pamokslai, atnašaujama šv. boum Avė.
džiuotis. Liepos mėnesį planuo
Mišios ir klausoma išpažinčių.
Susikaupimą pradėsime šv. Mija ruošti jubiliejinę stovyklą, mi
Rekolekcijos
baigiamos
sekma

šiomis, kurias atnašaus kun. dr.
nint ateitininkijos 70 metų su
dienį kovo 30 d. 10 vai. šv. Mišio- V. Rimšelis. Toliau seks kuopos
kaktį. Labai prašė, kad federaci
mis. Po šv. Mišių pusryčiai Jau narių išpildomas religinis monta
jos valdyba ir šiais metais atsiųs
nimo
centro mažojoj salėje. Kvie žas ir agapė.
tų bent vieną studentą talkinin
čiami
dalyvauti ir vyrai.
kauti šios stovyklos suorganizavi
Visi kuopos nariai, jų tėveliai
“Giedros” valdyba
mui bei pravedimui. Visi dėkojo
ir svečiai yra kviečiami ir ragina
buvusiam federacijos vadui dr. P.
PAVASARIO ŠVENTĖ
mi šiame priešvelykiniame susi
Kisieliui ir visai valdybai už jiems
ATEITININKŲ NAMUOSE
kaupimo vakare dalyvauti.
parodytą dėmesį. Iš dabartinio
STUDENTU ATEITININKU
Pirmoji pavasario šventė Atei
Kuopos vadovybė
federacijos vado irgi tikisi pana
PAVASARIO KURSAI
tininkų namuose, Archer Avė (Rt.
šios paramos. Juos labai džiugi
171) ir 127 Sl, Lemonte, IL, ruo LOS ANGELES STUDENTAI
no tas faktas, kad J. Laučka pats t
Kursai bus Dainavoje kovo 22 šiama gegužės 10 d., 7 v.v. Įdo
pasiĄubmo jiems parafyti laišk,,.
mekens 20^
VEIKIA
mią .programą išpildys rašytojas
ir užmegzti lyšius. O kad jiems Tenia: ....NuUutėf;mas..
Sešu.
Nutautėjimas’
Al. Baronas.
Bus vakarienė ir
Vasario 3 d., 1980 m. išklausę
tokio ryšio reikia, tai nėra mažiau
dienį, kovo 23 d. bus ypatinga šokiai. Maloniai visi kviečiami ir Mišių, atvyko dešimt studentų
sios abejonės. Tas juos palaiko gyvakaro programa kavinėje, kur laukiamai. Pelnas skiriamas Atei į Polikaičių namus draugovės tre
vesniais, sudaro progą pajusti pla
pasirodys jauni muzikantai. In tininkų namų pagerinimui ir iš čiam susirinkimui. Pradėjome su
tesnį ateitininkijos gyvenimą ir
formacijų
reikalu
ikambin- laikymui. Dėl informacijų skam sirinkimą malda, kurią pravedė
uždega tolimesniems darbams.
binti Renai
Vyšnionytei, tel. binti: E. Razmienei — 815 -727 - Angelė Mačiulytė. Po to įvyko
Ir tą penktadienio vakarą buvo (216) 944-5118 arba Edžiui Raz 1196, arba O. Abromaitienei — tylos valandėlė prisiminti mūsų
sunku skirtis su naujais draugais, mai, tel. (216) 186-9638.
312 - 257 - 6675.
mirusįjį draugą ir narį, Edį Ta
nes kaip prieš metus laiko Ade
rą. Susisėdę .išgirdome Gintaro
laidėje, taip ir dabar Sao Paulo
Grušo ir Vitos Polikaitytės įvai
pasijutau tikrai mieloje ateitininrius pranešimus apie draugovės
kiškoje šeimoje, išsisklaidžiusioje
darbus ir numatytus planus.
po keturis pasaulio vėjus. O Sao
Po to sekė Prano Grušo paskai
Paulo ateitininkai dainingi. Visą
ta apie Prano Dovydaičio Tris
vakarą skambėjo dainos, kai kurios
pagrindinius klausimus. Išmoko
visai negirdėtos. Bet nenuostabu,
me ne tik kas tie trys klausimai
nes jų tarpe yra Kristina Valavi
yra, bet ir kaip jie buvo pritaiky
čiūtė, energinga Volungių jauni
ti Lietuvos praeityje, ir kaip jie ga
mo choro vadovė. Ji, neseniai bai
Ii būti pritaikyti mūsų dabarty
gusi konservatoriją, jau yra pada
je. Kas mes esame? Ką mes mato
riusi gražų įnašą į šios koloni
me aplink save?, Kokios mūsų
jos muzikinį gyvenimą. Neklysiu
pareigos? Praeities atsakymai į
sakydamas, kad be ateitininkų
šiuos klausimus buvo: Mes esame
Sao Paulo lietuvių gyvenimas bū
Ateitininkų jaunimas klausosi paskaitos žiemos kursų metu Dainavoje.
išsimokslinę lietuviai katalikai,
tų daug skurdesnis.
Noatr. Rūtos Musonytės
norintys pažinti tikrą tiesą, tau

Kun. Alfonso Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopos “Spur
gų (pončkų) balius” įvyko vasa
rio 15 d. Nors tą penktadienį Chi
cagą aplankė didelė pūga ir visą
miestą beveik suparaližavo, mūsų
balius gerai pasisekė Lipniūniečiai džiaugėsi savo svečiais —
tėveliais ir draugais ateitininkais
iš kitų Chicagos apylinkių kuopų.
Į vakarą atvyko MAS pirminin
kas Arvydas Zygas.
Trumpą programėlę įdomiai
pravedė visų žinoma ir mėgiama
Rasa šoliūnaitė, MAS vice-pirmininkė Pradžioje Rūta Musonytė
ir Gaja Pemkutė padainavo savo
parašytą dainą apie spurgas.Edm.
Saliklis, pritardamas gitara, dai
navo savosios kūrybos. Kuopos
dvasios vadas, kun. A Saulaitis,
skaitė savo parašytą humoristinį
eilėraštį apie kun. Lipniūno kuo
pos valdybą bei įvairius veiklos
rūpesčius. Toliau, Rūta Kulytė,
Rita Stukaitė, Dalia Polikaitytė
ir Lina Vieraitė suvaidino pačių
sukurtą įdomų vaizdelį apie
lietuvišką jaunimą ir senimą.
“Dainą apie ajatolą” atliko Ri
mas Kučėnas, Giedrius Sodonis,
viiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiNih

ADOLFAS VENCLAUSKAS

KOVOJE SU MILŽINU
Knygos turinys paimtu ii oku
puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir Jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais.
Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.73. Illinoia
gyventojai prideda 25 et valstijų
mokeaSo

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. «nl St,
Chicsfo, ŪBnoU 00628

DRAUGO prenumerata mokama R 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
— .i .
----- 25.00
15.00

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

-

- tb
--- -------------------------------------• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik ttl*
anksto susitarus. Redakcija už™
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus
Prašymą.
.

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

==--*---Vitas Lukošiūnas, Andrius švabas
ir Tomas Kubilius. Vyrų trio,
“Dar-Po-To”, kurį sudaro Darius
Polrkaitis, Povilas ir Tomas Strolios, padainavo dvi liaudies dai
nas. Pabaigai, svečias Vitas Laniauskas iš Cicero, atliko “Daina
vos Blues”. Jam pritarė D. Polikaitis pianinu ir brolių Strolių

Advokatų Draugija

VALDEMARAS BYLATTIS
IR

VINCAS BRIZGTS
Teisių daktarai
24SS W. SSth Street, CSdeago, UI

Visi teL 778-8000
Vala&doe parai ausitarimą

duetas.
.
Po programos svečiai vaišinosi
skaniomis spurgomis bei kitais
mamyčių paruoštais valgiais. Tė
vai šnekučiavosi, o jaunrinae tu
rėjo progos pasišokti ir pasffinksminti.
Koreporidentas

WAGNER and SONS
iVTYFEWBITEBS AND
ADDING MACHDTBB

Nuomoja, Parduoda,
Viri 50 motų pati kimia jums
patarnavimas. *
5616 8. Palaiki Bi, CUeago
Pfcoae— 581-4111

4

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tet. 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. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811

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

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETER T. BRAZIS

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:0C
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. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Trečf. ir šešt.
uždaryta.

DR. IRENA KURAS.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS’ "
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
~

3200 W 81st Street^ —
- “*
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v: "p.p
Ofiso tel. RE 7-1168: rerid. 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. irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
i ,

DR. A. B. GLEVECKAS

Telef. — 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. ROMAS PETKUS

Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

V"

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA-'*
Ofisai:
'
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ. . „
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
joksa
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

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

—
~

Tikrina akis. Pritaiko akinius tet
‘‘Contac, lenses"

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trqč

DR. LEONAS SEIBUTtS
INKSTŲ,PŪSLĖS IR '~ų
PROSTATO CHIRURGIJA"’’

2656 W. 63rd Street
Val. antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak,.

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
■» • v ’ A>M

DR. J. J. SIMONAITIS
•- *

Tel. - GR 6-0617

• e

‘J’»

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

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 SL. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą. Pirm . antr.. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
----------------------------------------------------------------

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-4195

DR. V. TUMASONIS ~
CHIRURGAS .....
2454 West 71 st Street ,,,
Vai: pirm., antrad . ketv ir penktad. ^-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus
Ofs. tel 586-3166: namų 381 3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai: pirm , antr ketv ir penkt
2-7) šeštadieniais pagal susitarimą
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JAV IR SAUDI ARABIJOS SANTYKIAI

sportas ir politika

TAUTINĖS SĄŽINĖS
EGZAMINAS

Izraelis yra kliūtis santykius išplėsti

K

Prieš sovietinės imperijos Nusileisti Kremliaus norui
plėtimo grėsmę iškyla visos savo vardą iškelti kad ir sporto
problemos, kurios jungiasi su
žaidynėmis yra kartu prisidėji
laisve ar vergija. Ir tai ne dėl to, mas prie komunizmo visuo
kad Sovietų Rusija užgrobė tinai vedamos klaidinančios
Afganistaną ir graso kitoms propagandos, prie naujų užka
Azijos valstybėms, bet ir dėl to.
riavimų ir svetimų tautų dary
kad komunizmas graso ir Euro mo vergais. Jeigu bet kurio
pai, ir Amerikai, ir Afrikai. Jis
krašto eilinis žmogus, nesu
aiškiai
rodo
norus
savo
vaipranta, kaip jis nesugeba at
f.ll
džion pajungti kas kartą vis
skirti paprastos prekybinės
daugiau valstybių ir tautų. Tai reklamos nuo komunistinės
jau problema, kuri tegali būti
propagandos, tai nuo jo tenka
sprendžiama moraliniu, ekono tik nusisukti. Bet jeigu ne
miniu ir net kariniu požiūriu.
supranta sporto panaudojimo
Tai yra ne kas kita, kaip laisvo politikai tokie, kurie orga
žmogaus pasirinkimas tarp nizuoja sportininkus ir olim
vergijos ir laisvės, tarp žmo piadas, tai tokius reikia boiko
niško gyvenimo ir pažangos,
tuoti ir prieš juos kaip
tarp kalėjimų, psichiatrinių komunizmo rėmėjus visomis
ligoninių ir prievartos darbų priemonėmis kovoti.
stovyklų, kad maža grupelė
Boikotas, aišku, neišlaisvins
žiaurių tironų galėtų laisvai ir
pavergtųjų,
neišgelbės nei
nekliudomai
gyventi
savu Afganistano, nei Vidurio Rytų
, gyvenimu ir kurti savitą vergų naftos šaltinių ar bent kelių į
pasaulį.
tuos šaltinius. Vis dėlto pasau
...
Kai prieš keturiasdešimt melyje jis sukels nepasitikėjimą
tų buvo užgrobtos Pabaltijo Sovietų tironais ir pašauks
valstybės, kai prieš trisdešimt naujus vadovus, sugebančius
nkerius metus buvo pavergti
suprasti komunizmo kėslus.
Dėlto
olimpiados
boikotas
uropos centro kraštai, lais
vieji dar gyveno karo nuotai gyvai turi būti remiamas, kad jį
komis ir vadinamais pokario jaustų ir laisvę užmiršę sporto
« laimėjimais. Tada pavergtųjų rėmėjai.
- užtarimas buvo tik žodžiai, tik
• * *
r paguoda. Niekas nei sutar
timis, nei karo laimėjimais, nei
Tautinės sąžinės egzaminas
S pokariniais
susitvarkymais
yra
prieš visų pavergtųjų kraš
* pavergtųjų tautų neminėjo. Jei
tų ir laisvųjų atstovų akis, ypač
gu ir kada paminėjo, tai tik
Pabaltijo kraštų vergijos gy
nutildyti tų tautų skundus ar jų
viesiems liudininkams. Šiemet
— atstovų šauksmą. Afganista
sueina keturiasdešimt metų
nas ar kiek anksčiau Afrikos
nuo Lietuvos ir kitų dviejų kai
kai kurių kraštų pralaimėjimynių pavergimo. Okupantas
mas' komunistiniam
impe
ir jo statymai su iškilmėmis
rializmui pamažu atvėrė lais
nori tą datą paminėti. Jie nori
vųjų akis, nors ir į tuos
taip pat kuo daugiau žmonių
komunistų veiksmus vis dar
pritraukti iš Vakarų pasaulio,
žvelgiama tik paviršutiniškai
kad jie ta proga lankytųsi ir
ir su nuolaidomis.
kartu su okupantu džiaugtųsi
Afganistanas sukėlė ant ko
tautai uždėtais pančiais. Minė
jų daugelį kraštų, jų tarpe ir
jimai bus su šokiais ir daino
antrąją pasaulio galybę —
mis, su įvairiomis programo
___Ameriką. JAV jau išdrįso pre
mis ir kalbomis. Tačiau tautai
zidento lūpomis kietu žodžiu
tokia sukaktis yra gedulas, o ne
pasmerkti šį agresinį veiksmą.
džiaugsmas. Ir kiekvienas,
Ar to jau pakanka komunistų
kuris dar nėra praradęs tauti
tironams ir jų propagandai, tai
nę sąžinę ir sąmonę, turi žinoti
kitas klausimas. Bet jie bent
savo įsipareigojimus tautai ir
mėgina išvengti propagandos
pavergtiesiems. Visų pareiga
prieš save ir išsisaugoti nuo
ginti laisvę ir žmoniškumą.
naujos izoliacijos pasaulio poli
tinėje arenoje. Tai dar nėra
Lietuvių išeivija šiuo atveju
daug, bet javų pardavimo sulai turi boikotuoti tuos minėjimus.
kymas ir olimpiados boikotas Niekas neturi dalyvauti jokio
yra vis dėlto vienas iš stip se iškilmėse, ar tai būtų vadi
resnių ginklų.
nami tautiniai šokiai, ar dainų

a

* * *
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Jungtinės Amerikos Valsty
bės jau aiškiai pasisakė, kad
olimpiadą Maskvoje reikia boi
kotuoti. Sporto ir olimpinių žai
dimų rengėjai mėgina čia at
skirti politiką nuo sporto.
Europos valstybės, kurioms
komunistinė grėsmė yra pašo
nėje, iš baimės tvirčiau nedrįs
ta pasisakyti apie boikotą, nors
daugelis jų pritaria tokioms
sankcijoms Maskvai.
Čia vėl regimas vakariečių
'nesugebėjimas atskirti propados nuo agresijos ir Mask
vos noro komunistinę sistemą
pastatyti aukščiau už viso
pasaulio valstybių skirtingas
sistemas. Tai ir yra daugiau
negu naivumas ir daugiau
negu baimė prarasti šios dienos
patogumus. Tai jau nesugebėjiinas vertinti komunizmo sie
kimų šia olimpiada laimėti pa
saulio opiniją ir tolimesne
propaganda kurstyti kitas tau
tas ir apgaudinėti naiviuosius.
Maskvos olimpiados boi
kotas ir sportininkų susilaiky
mas nuo vykimo į žaidynes
nėra tik politinis reikalas. Tai
yra tautinės sąžinės egza
minas, savo tautos sava
rankiškumo, valstybių ir žmo
nių laisvės išlaikymas.

Australijoje dirba trybka tele
fono, televizijos ir telegrafo ryšių
linijų stočių, panaudojamos sau
lės energiją.

šventė Vilniuje, ar tai kituose
miestuose. Tai mažesni ar
didesni gedulo minėjimai, norį
ašaras
paversti prievartos
šypsniais, kad okupantas būtų
garbinamas ir okupanto tar
nai galėtų daryti pokalbius su
laisvėje gyvenančiais savo tau
tiečiais.
Atsisakymas tų minėjimų ne
reiškia, kad reiktų užmiršti
pavergtus brolius ir seseris.
Tačiau nereikia niekam nau
dotis okupanto siūlomomis
priemonėmis. Jų prievarta ren
giamas šventes reikia boiko
tuoti ir boikotuoti net tuos,
kurie siūlo tomis priemonėmis
pasinaudoti. Tai ir bus oku
pantui parodymas, kad lais
vieji dar tebeturi sąžinę ir jau
čia moralinę atsakomybę už
savo tautos likimą. O laisvės
likimą spręsti turi visa tauta —
pavergtieji tyliu boikotu, lais
vieji sdškiu pasipriešinimu
komunistų propagandai.

Šie metai neišspręs laisvės
klausimo — Išdavei atkovoti rei
kia daug aukų ir daug metų. Bet
jie turi išspręsti, ar laisvieji
sugeba spirtis komunizmo kės
lams, ar jie sugeba išlaikyti kil
nų tautinį orumą, ar jie moka
atmesti siūlomą pagundą nusi
lenkti laisvų tautų priešui.

Pr. Gr.

Į erdves lėktuvu yra daug norin
čių skristi, jų tarpe užsiregistravo
be žurnalisto Walter Cronkite net ir
aktorė Zsa Zsa Gabor.

Saudi Arabija daugeliu at
žvilgiu turėtų būti laikoma silp
na valstybe. Jos reti gyven
tojai tesudaro tik 7,5 mil.,
išsibarstę
šalyje,
dvigubai
didesnėje už visą Vakarų Euro
pą. Jos kariuomenė nedidelė,
vos 40,000 vyrų. Ūkiškai vos
pradėjusi žengti supramoninimo keliu. Ji išgyvena ją silp
ninančią infliaciją (40% kas
met). Dauguma jos darbininkų
yra beraščiai. Jai reikia prity
rusių darbininkų atsikviesti iš
užsienio.
To nepaisant, dabartiniame
energijos trukumą išgyvenan
čiam pasaulyje ji turi tokius
didžiulius naftos išteklius, kad
jie beveik prilygsta kartu sudė
tiems Vakarų pasaulio ir
Sovietų Sąjungos. Dešimterio
pai pakilusios naftos kainos
Saudi Arabijai suteikė mil
žiniškus pinigus. Jei 1970 m. už
naftą ji buvo gavusi 700 milijonus, tai 1978 m. 40 bilijonų
dol. Finansų pasauly tai įga
lina turėti nepaprastai didelį
svorį.
Artima JAV sąjungininkė

Nenuostabu, kad iki pasta
rųjų dienų Saudi Arabijos, il
gus dešimtmečius merdėjusios, iškilimas labai stipriai
prisidėjo stabilizuoti Vidurio
Rytų būklę ir ji buvo tapusi
JAV artimiausia ir paslau
giausia sąjungininke visame
arabų pasaulyje. Kartu labai
plačiu mastu išsivystė ir ūki
niai santykiai bei abipusė
prekyba.
S. Arabiją beveik viską, ko
jai reikia, įsigyja JAV-se. Ji
labai susirūpinusi išvystyti ir
modernizuoti savo gynybos
sistemą ir moderniems gink
lams įsigyti išleidžia bilijonus
dolerių. JAV stato jai pakran
čių apsaugos laivus ir apmoko
jų įgulas. Įvairios JAV bend
rovės turi bilijoninėm sumom
vertinamas sutartis įvairiems
užsakymams ir prekėms, ku
rioms atlikti 600—1000 ameri
kiečių dirba įvairiose įmonėse
Amerikoj.
S. Arabijos modernizavimu

P. GAUCYS

labiausia rūpinasi jauni
audiečiai, mokslus bigę JAVse. Bet jie susiduria su dėdeliu
senų saudiečių tradicinių
papročių saugotojų pasiprieši
nimu. Kai karabus Faisalas
norėjo įvesti krašte televiziją,
jie pasipriešino, sakydami, kad
pažanga yra žalinga S. Ara
bijai. Tada karabus įsakė iš jų
atimti automobibus. Kai jie atė
jo pas jį skųstis, jis jiems pasa
kė, kad automobibai yra pa
žanga, taigi anot jų žalinga.
Tik tada jie atšaukė pasiprieši
nimą TV įvedimui •
Trukdo modemimą

Greitesnį
modernizavimą
trukdo tai, kad saudiečiai
neįstengia turimų lėšų panau
doti taip greit kaip norėtų.
Anksčiau uostuose laivai turė
davo laukti net tris mėnesius,
kol galėdavo iškrauti atvežtas
prekes. Kitą didelę kbūtį suda
ro įgudusių darbininkų stoka.
Daugiau kaip pusantro mibnojo užsienio darbininkų dirba
prie įvairiausių projektų vyk
dymo. Jaučiama didžiausia
butų stoka darbininkams, fir
mų kontoroms ir t.t. Mieste už
namą mokama 2,200 dol. nuo
mos.
Į Saudi Arabijos moderniza
vimą yra įsitraukusi JAV vy
riausybė ir įvairiomis savo
agentūromis ir daug privačių
bendrovių. JAV kariuomenės
inžinierių korpas stato ar pri
žiūri karinių objektų statybą 19
bibjonų dol. vertės. JAV geolo
gijos tarnyba vykdo topografi
nių S. Arabijos žemėlapių suda
rymą. Viena amerikiečių
aviacijos bendrovė vadovauja
S. Arabijos aviacijos tautinei
bendrovei. Stanfordo tyrimų
institutas paruošia penkmečio
darbų programas. Whitaker
bendrovė vykdo sporto sta
dionų statybą. Aramco bend
rovė vykdo įvairius dujų ir
elektros projektus, kurie siekia
20 bil. dol. sumą. Saulės išdžio
vintai ir paviršiuje nieko netu
rinčiai, tik žemės gelmėse naf

Sovietų okupacinės kariuomenės Afganistane paimti į nelaisvę prieškomunistiniai sukilėliai. Šią nuotrauką paskelbė TASSas.

POKARIO METAI
ALBINAS BARANAUSKAS
Ištrauka iš baigiamo spausdinti

“Vinco Mazurkevičiaus romano”

Teišskiriant, žinoma, jo kilmę. Šios palikti
ženklai, nors apnešti laiko dulkėmis, užžėlę žilomis
kerpėmis, istorijos audrų išpustyti, dar net mūsų
laikais buvo jei ne įžiūrimi, tai bent suuodžiami, kaip į
šieną pavirtusios gėlės senose verbose klėtyje po
balkiu, arba nukritusių lapų kvapas miške prieš užšą
lant, arba vėjo per laukus iš labai toli atnešti dūmai.
Tačiau jos toliau išlaikyti ir tęsti iš kartos karton čia
pas mus jau nebebuvo galimybės. Vieninteliai apy
linkėje bajorai tepasitaikė arba dvarponiai, nelinkę
I sietis giminystės ryšiais su kokiu nors šešmargio
paveldėtoju, arba nekrikštai totoriai iš Vinkšnupių
; arba Totorkiemio. Bet jeigu Daugirdai buvo priversti
j vesti ūkininkaites, vesdavo, savaime aišku, tik labiau
siai pasiturinčias, gražiausias, doriausias ir protin[giausias — pasirinkti turėdavo iš ko. Tai taip pat atsi
spindėjo ir patiko žymes ateinančiose kartose. Antra
vertus, jei ir nepavyko išsaugoti kilmingumo, tai
pavyko kone visą šimtmetį išlaikyti vyrišką pavel
dėtojų liniją — šitokiu būdu Daugirdynė taip ir liko
Daugirdyne. Pavardė baigėsi tik su Elertos Mazur-

tą. Saudi Arabijai įvairiausiais
būdais padeda trumpu laiku
paversti modernia valstybe.
Gyventojų
palankumui
įsigyti

Karabus Khabdas su savo
patarėjais, norėdamas susi
laukti
didesnio
gyventojų
palankumo, stengiasi gerovę
išplėsti visoj šaly. Statomos
pigių namų kolonijos, medi
cinos pagalba ir švietimas yra
nemokami. Kai kurios prekės
valdžios pigesnėm kainom par
duodamos,
tarnautojams
mokami aukšti atlyginimai.
Kasmet vienas milijonas
maldininkų nemokamai nuve
žamas į Mekkos šventovę.
Tačiau valstybės ir islamo
įstatymai sutapatinti. Baus
mės už nusikaltimus greitos ir
žiaurios. Alkoholis ir kino fil
mai uždrausti. Moterims nelei
džiama vairuoti automobibų.
Saudiečiai
baiminasi,. kad
labai staigūs ūkiniai paki
timai ir daugybė užsieniečių
gali sugriauti įprastinį jų gyve
nimo būdą, santvarką ir ten
vyraujantį pastovumą.
Taikos boikotas
Pastaruoju metu JAV pradė
jus aktyviai remti Izraeb—
Egipto susitaikymą, arabų
valstybių spaudžiama, Saudi
Arabija prisidėjo prie tos taikos
boikoto, atšaukė Egiptui duo
damą pašalpą, nenori žydų
valdomų bendrovių įsileisti į
savo kraštą, reikalauja rytinę
Jeruzalę sugrąžinti Jordanui ir
duoti palestiniečiams plačią
savivaldą. Saudiečiai buvo
labai pikti dėl kongreso pri
imto žydų biznių antidiskriminavimo įstatymo ir sakė:
„Jeigu jūs labai mybte žydus,
pasilikite su jais. Mes už savo
pinigus visko gausime Euro
poje ir Japonijoje“. To, žino
ma, amerikiečiai negali pri
leisti, nes tada prarastų
bibjoniniu8 pelnus.
Nūdien Sovietams okupavus
Afganistaną, iškyla pavojus vi
soms arabų valstybėms prie
Persijos įlankos. Gresia gali
mybė užkirsti kebą naftos išve
žimui į Vakarus, o taip pat
pavojus karabaus ir emirų bei
šeikų nušalinimo, kaip tai
įvyko Irane. Tokio bendro
pavojaus JAV ir S. Arabijai
akyvaizdoje jų santarvė turėtų
sustiprėti, bet jai kbudo JAV
draugystė su Izraeliu, Izraelio
negrąžinamos arabų žemės.
Tuo būdu Izaebs yra kliūtis
nuoširdesnei JAV—Saudi Ara
bijos draugystei ir iš Persijos
įlankos išvežamos naftos pri
statymo saugumui.

Rimties valandėlei

GAILESTINGUMO DIEVAS
Visi Dievą išpažįstame kaip
aukščiausią
ir tobubausią
būtybę. Ir ateistai sako, jei
Dievas yra, tai jis turi būti visų
tobubausią būtis. Tik pats Die
vas save tobulai pažįsta ir gali
mintyje save sutalpinti. Ta
sąvoka, kurioje visa dievybė
yra pažįstama, vadinasi Dievo
Sūnumi, kuris įsikūnijo ir tapo
žmogumi. Mūsų visos sąvokos
apie Dievą yra netobulos, nes
jos yra ribotos, o Dievas yra
neribotas. Ką tik mes apie Die
vą galvotume ir pasakytume,
vis tiek jo būties pilnybės neatskleistume. Todėl septyniobktame šimt. Dekartas, prancūzų
filosofas, padarė išvadą, kad
tokia būtis, apie kurią daugiau
ir tobubau negalima mąstyti,
turi egzistuoti, atseit, yra tokia
būtis, kurios mūsų sąvokos
negab pilnai išsemti.
Ką mes tik sakome apie Die
vą, kad jis yra geras, teisingas,
mūsų Tėvas, pasaulio kūrėjas,
pasakome teisybę, bet neišreikšdami visos prasmės ir
neišsemdami dieviškų ypa
tybių gelmės. Taip ir turi būti,
nes ir aukščiausias protas visa
da bus ribotas, o Dievas yra
neribotas. Šv. Paubus šitai
išreiškė, sakydamas, kad Die
vas gyvena neprieinamoje švie
soje (1 Tim.6,16).
Senajame Testamente Die
vas išrinktajai tautai buvo
pristatomas labai paprastu
būdu, beveik kaip galingas
žmogus, kuris valdo pasaulį.
Psalmininko žodžiais, Dievas
gali tavo priešui įspirti, dantis
išmušti ir kitais būdais atsi
keršyti už padarytas skriau
das. Todėl Dievo reikia klau
syti. Pranašai, žydams Dievo
vardu kalbėdami, sakydavo,
kad Dievas taip sako. Tai buvo
būdas pareikšti, kokia yra
Dievo vaba.
Pranašas Samuelis Sauliui
Dievo vardu įsakė sumušti
amalekiečius, liepė jų nesi
gailėti: „Užmušk visa, kaip
vyrą, taip moteriškę, mažą
vaiką ir tebežindomą kūdikį,
jautį ir avį, kupranugarį ir asi
lą“ (1 Kar.15,3). Kai Saubus
nugalėjo amalekiečius ir pa
ėmė į nelaisvę jų karabų Agagą, tai jis jo pasigailėjo, o žydai
geresnius gyvulius ir kitus tur
tus pasidalijo. Tai sužinojęs,
Samueb8 nuėjo pas Saubų ir
Dievo vardu vėl kalbėjo, kad
Viešpaties žodžių nepaklausė:
„Tu atmetei Viešpaties žodį, ir
Viešpats atmetė tave, kad
nebūtumei karaliumi Izra
eliui“ (1 Kar. 15,26). Paskui jis
bepė atvesti karalių Agagą. „Ir
Samuebs sukapojo jį į gabalus
Galgaloje Viešpaties akivaiz
doje“ (1 Kar. 15,33).

kevičienės motina, kurios tėvas, dar jaunas žmogus,
vieną karštą vasaros popietę parvažiuodamas iš
Vilkaviškio, buvo perkūno nutrenktas Geisteriškiuose po gluosniu, kur tūnojo prisiglaudęs nuo staiga
prakiurusio debesėlio. Daugiidynėje tiko vien ketu
rios moteriškės: vebonies motina, žmona ir dvi maža
metės dukros.
Kartą jau čia, Skvireltaune, girdėjau Mazurkevičienę svečiuose pasakojant apie savo senelės vargus
po netikėtos, tragiškos vyro mirties. Mazurkevičienės
motina, būsimoji Šteinienė, tiko našlaite ar ne dešim
ties metų amžiaus; jos sesuo, vėliau Šteinio išleista į
mokslus ir tapusi mokytoja — šešių ar septynių. Senoji
gi Daugirdienė, vebonies motina, jau turėjo per sep
tyniasdešimt. Jeigu ne ji, tai (kaip Mazurkevičienė tuo
met pakartotinai pabrėžė) nežinia, kokio likimo būtų
susilaukusi Daugirdynė ir jos gyventojos. Jauna našlė
nuo ištikusio smūgio jau niekad jaip reikiant neatsi
gavo. Jei ne pačioje pradžioje, kada ji visai neteko
nuovokos, tai sekančiais po to metais, per Didžiojo
karo audras, priespaudą, skurdą bei plėšimus, arba
vėliau, jo pabaigoje, kai pastaroji, užsikrėtusi ispa
niškuoju gripu, gabausiai ir pati pasimirė, žemė ir
namai būtų atsidūrę svetimose rankose, o našlaitės —
piemenėmis ar pusmergėmis pas ūkininkus. Bet
prosenelė nė karto nepametė galvos; nelaimė jos ne tik
nepribloškė, o priešingai, tarytum iš naujo pastatė ant
kojų — net lyg dar atjaunino. Ant sulinkusių pečių
nukritusi atsakomybės našta senutę vėl sugrąžino į
gyvenimą. Ji ne vien sėkmingai išvairavo Daugirdynę
į ramesnius vandenis ir po marčios mirties jai vėl
parūpino vyrišką šeimininką, ištekindama vyresniąją
anūkę už apsukriojo šteinio, bet net dar padėjo auginti
proanūkes, jų tarpe ir pačią Eleną Mazurkevičienę.

Skaitant I Karabų knygos 15
skyrių, matai semitišką kerš
tą, kuris dar ir šiandien vyk
domas Dievo vardu. Samuebo
pasielgimas su Agagu prime
na šių dienų Ajatolą Khomeinį, kuris nenurims, kol neatsikeršys savo priešių. Iš tokių
semitiškų nuotaikų Senajame
Testamente buvo vaizduoja
mas teisingasis Dievas, kurio
reikia bijoti. Todėl žydai labai
bijojo, kad ko blogo Dievas
jiems nepadarytų. Jų vardu
Mozė su Dievu kalbėjo ir pas
kui pranašai, o kiekvienam su
eiti su Dievu į santykį atrodė
visai neįmanoma.
Kas yra Dievas žmogui,
Naujajame Testamente atsklei
dė pats Dievo Sūnus, kuris tapo
žmogumi ir gyveno tarp mūsų.
Šv. Jonas sako, kad „Dievas
yra meilė“ (1 Jn.4,8), todėl visas
jo ypatybes reikia svarstyti ry
šium su meile, tai yra Dievo tei
singumas savo kūriniams iš
plaukia iš meilės. Taigi ir Dievo
bausmes žmogui reikia supras
ti kaip dieviškas meilės apraiš
kas.
Po įsikūnijimo paslapties
krikščioniškoje eroje žinome,
taip pat, kad Dievas yra teisin
gas, bet ne toks teisingas, kad
būtų neatlaidus ir negailestin
gas. Jis į savo prigimtį, į antro
jo Asmens vienybę, priėmė
žmogaus ribotą prigimtį, paim
tą iš Nazareto Mergelės Mari
jos. Jėzus Nazarietis, Dievas ir
Žmogus, gyveno tarp mūsų,
kentėjo ir mirė. Pats Dievas
dalinosi su mumis žmogiško
sios buities tikimu ir patyrimu.
Per Jėzų mes suėjome su dievy
be į tėvo ir sūnaus santykį taip,
kad Dievas yra mūsų Tėvas, o
mes jo vaikai. Taigi Dievo
santykis su žmogumi yra daug
didesnis ir gilesnis kaip drau
go su draugu. Mums jau nerei
kia bijoti kaip Senojo Testa
mento žydams, kad Dievas
praeidamas mūsų nesunaikin
tų.
Jėzaus gerumas ir gailes
tingumas nusidėjėbams nuro
do, kad ir jo dangaus Tėvas yra
toks geras ir gailestingas. Tai
labai gražiai nusakoma paly
ginimu apie vieną prarastą avį,
kurios ganytojas eina ieškoti,
palikdamas devyniasde
šimt devynias, ir ypatingai
palyginimu apie sūnų palai
dūną.
Jaunesnysis sūnus pasiėmė,
kas jam priklauso, ir išėjo iš
savo tėvo namų. Kai viską išlei
do ir kai dėl bado negalėjo gauti
sau nė kiaubų jovalo, tada jis
prisiminė apie savo rėvą, kurio
namuose net samdiniai geriau
už jį gyvena. O tėvas visą laiką
laukė, ar jo sūnus nepargrįš.
(Nukelta į 5 psl.)

Pasimirė jau ramiais, tybais laikais, dar gerokai prieš
naująsias audras, devyniasdešimt keturių metų
amžiaus.
Tada svečiuose (rodos, ar tik ne pas p.
Petkevičienę) iš šalies beklausydamas, ėmiau senąją
„Daugirdų poniutę“ (žmonės apie juos atsiliepdavo
su kilmingiems derama pagarba) prisiminti ir pats. ‘
Dar mažas vaikas matydavau ją bažnyčioje, apsi
taisiusią juodai, senoviškai, ne kaimietiškai, žiemąvasarą su apsiaustu, ir ne su skarele, o su tamsia,
bbzgančia, šalmą ar katilėlį primenančia skry
bėlaite. Sėdėdavo klauptuvėje pas zakristijos duris,
melsdavosi iš didelės, labai senos, su nelanksčiais,
čežančiais lapais maldaknygės. Klauptuvė, dažyta
tamsiai ruda spalva, su nuzubnta atrama ir briau
nomis, buvo jų, Daugirdų. Jos vieta bažnyčioje
atrodė nustatyta tam tikro kompromiso. Dvarponiai
įeidavo ne su tikinčiaisiais per bobinčių, o su kuni
gais per zakristiją, sėdėdavo už grotebų presbi
terijoje ir išeidavo tuoj po sumos ir evangelijos,
nelaukdami pamokslo — pamokslai, jų nuomone,
tiko vien kaimiečiams. Daugirdai taip pat įeidavo
per zakristiją, tačiau jų klauptuvė stovėjo šioje gro
tebų pusėje, nors visai pas pat jas, šonu į jas net atsi
rėmusi, ir joje sėdintieji kantriai laukdavo viso ko
pabaigos: pamokslo, suplikacijų, litanijos ir mišparų,
o gavėnioje — kryžiaus kebų bei graudžių verksmų.
Bet senoji poniutė buvo paskutinė iš savo giminės,
kuri ta klauptuvė naudodavosi. Niekad nemačiau ten
sėdinčio nei šteinio, nei šteinienės, nei jų mergaičių.

(Bus daugiau)
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Pastabos ir nuomones

JAV KATALIKAI IR UETUVA
Vasario 24 d. per Hartford, dar suteikė Balfui 35,000 doL pa
Conn., „Tėvynės garsų“ radiją ramą. Lietuvos katalikų Bažnyčia
buvo paskelbta geroka dailis Al ir dabar gauna Amerikos katali
gimanto Gurecko paskaitos,skai kų paramos. Tos paramos didu
tybos Vasario 16-tosios minėjime mą gal dar negreit sužinosime.
Hartforde. B jos atrodo, kad A Tačiau negalime nežinoti žymių
Gureckas yra neblogas kalbėto jų vyskupų (pvz. kardinolo R. J.
jas: sklandžiai ir gyvai reiškia Cushing ir Irt.) tikrai neabejin
gumo komunizmo aukoms ir Lie
savo mintis.
Tačiau mane kiek nustebino tuvai, negalime nematyti atidatoks jo pareiškimas: “Jeigu spau romų bažnyčių ir katedrų (pvz.
da ir televizija Lietuvos likimui šv. Patriko) masiniam pavergtu
ir lietuvių tautos kovai yra abe tautų atstovų susitelkimui ne tik
jinga, tai toks abejingumas neleis maldai už Sovietų persekiojamuo
tinas Amerikos katalikų Bendri sius, bet ir pamokslams - protesjai (mano pabr. J.J.). Čia mūsų tui, pademonstravimui sujungtu
nuolankumas ir kuklumas būtų jėgų prieš tautų pavergėją ir tivisai ne vietoj. Ypač dabar, prie kėjimo persekiotoją. Negalime palenko popiežiaus, galime ir turi neigti ir to, kad didesniuose lieme reikalauti, kad ir Amerikos tuvių ar lietuvių katalikų suva
vyskupai, katalikų spauda ir ki žiavimuose vyskupai, jei juos kvie
tos institucijos pagaliau aiškiai čiame, dalyvauja, atsiunčia savo
pasisakytų už persekiojamus ti atstovus ar bent padrąsinančius
kinčiuosius (mano pabr. J.J.) ir pareiškimus, v Vyskupams
lei
džiant ir sutinkant ar net ragistotų ginti jų teises”.
■ Man atrodo, kad šis JAV kata nant ir remiant, buvo įrengta dilikų vyskupų, spaudos ir kitų ins tižiausioje Amerikos katalikų bažtitucijų kaltinimas yra perdrąsus nyčioje Washingtone Šiluvos Ma
ir neteisingas. Jau tuoj pat po ka rijos koplyčia, atsteigti okupanto
ro Amerikos vyskupai nebuvo a- Lietuvoje uždaryti vienuolynai
bejingi nuo Sovietų persekiojimo — Pranciškonai ir Putnamo sese
pabėgusiems lietuviams. Ameri lės, “paskolintas” Baltimorės die
kos Lietuvių Tarybos iniciatyva cezijos kun. Kazimieras Pugeviįkūrus Balfą, JAV vyskupai atėjo čius, kad Jis suorganizuotų ir va
su nemaža pinigine parama, o dovautų Lietuvių katalikų religi
per Katalikų misiją (NCWC) j nės šalpos tarnybai — įstaigai,
Ameriką atvyko net 23,150 lietu kuri rūpinasi Lietuvos katalikų
vių. ši misija, net jau lietuvių pa Bažnyčia, L.K. Bažnyčios Kroni
bėgėlių imigracijai į Ameriką be- kų vertimais bei jų platinimu,
veik pasibaigus (1957-58 m.), pravedhnu rinkliavų kitataučių

parapijose, subsidijavimu išleisti
knygoms apie kenčiančią Lietu
vos Bažnyčią ir persekiojamus ten
tikinčiuosius bei ty knygų visame
pasaulyje platinimu. Nenutylėtina ir tai, kad JAV vyskupas sa
vo iniciatyva išsiunčia lietuvį į
Romą, kad jis šv. Kazimiero kole
gijos globoje pasirengtų kunigau
ti ar klebonauti lietuviškoje JAV
katalikų parapijoje.
JAV katalikų laikraščių lapai
Lietuvos ir jos tikinčiųjų kan
čioms aprašyti yra mums visai
atviri. Reikia tik netingėti ir mo
kėti parašyti, šioje srityje labai
sėkmingai reiškiasi kun. dr. J.'
Prunskis, o dabar, matau, prade
da į tą darbą įsitraukti ir buv.
JAV Liet Katalikų federacijos
pirm. Ant Masionis ir kt asmenys.
Dar vienas, jau net plačios apimties faktas. Praėjusiųjų metų
pradžioje JAV vyskupų vadovybė
paragino visus vyskupus, kad Lie
tuvos Nepriklausomybės šventtės proga būtų meldžiamasi viso
se parapijose už kenčiančią Lie
tuvą. Nežinau, kaip ten vyko kito
se vyskupijose, bet vasario 11 d.,
nuvykęs į šv. Marijos parapijos,
New London, Conn., (Norvich
vyskupiios) bažnyčią, nudžiugau, radęs bažnyčios biuletenyje
ir tokią žinią:

kūpąs V. Brizgys, kun. K. PugeCommemoration of
DiOOME TAX SERVICE
Lithuanian Independence
vičius, ar JAV katalikų Bažnyčios
BY DUNRITE SERVICE
February 16th is Lithuanian In vyskupų vadovybė. Nežinau, ar
One Stop — One Vlait
— I Locationa To Serve You —
dependence Day. Bishop Reilly toks atsakymas ateis, bet žinau,
Main OrtSoe
Bnuacb Ofttoe
has reąuested that we offer special kad viso pasaulio misijonieriai SSM A. HJcbland S&M S. Cicero Av.
m
.
Bu-trank, HL
prayers today for our fellow Ca- j bei kenčiantieji ir badaujantieji

NHGHBORHOOD
ROOFER

CALL — 788-1118

tholics in Lithuania who are suffering loss of Religious Freedom
and Human Rights.
Tą savaitgalį Šioje bažnyčioje
buvo laikomos 7-rios šv. Mišios
ir jų metu buvo meldžiamasi už
kenčiančią Lietuvą ir Lietuvos
tikinčiuosius. ,♦ *•
' šios parapijos biuletenis spaus
dinamas spaustuvėje. Parapijos
klebonas — Kahados prancūzų
kilmės, vikarai tada buvo lėni
ir ispanų kilmės.
Taigi man atrodo, kad Ameri
kos katalikų Bendrija (tiksliau
— Bažnyčia) yra ir neabejinga
Lietuvos likimui ir lietuvių tau
tos kovai ir jąu yra pasisakiusi
už persekiojamus
tikinčiuosius
bei įsijungusi į jų teisių gynimą.
At užtektinai?* Jšį klausimą gal
tiksliau galėtų atsakyti mūsų vys

Soothwest Chicago

•n

Fiat and Peaked Roofs — Guttera
Chimneys — Hot Aaphalt Mopping

žmonės yra ištiesę rankas ir i JA
V katalikų Bažnyčią ir kad ši, be B.W. DONOVAN * ASSOCIATES Low Rate* — Sattfaetion Guaranteed
DENTAL GROUP
to, dar turi žymiai papildyti Va
3815 So. ParnoU Ave.
tikano administracijos ir misijų E Z Bayment Ptaa 4429 W. 95 St.
For
Appt
424-1455
Int
297-4481
iždą, išlaikyti JAV katalikų mo
Kai- 536-5040Ortbodontics —
Deotures
kyklas ir kovoti su savo narių li
General Dentistry
gomis: kunigų bėgimu nuo alto
riaus, para piečių nukatalikėjimu,
divorsais, moterų noru pakeisti
lopšį į altoriaus tarnybą ir visoje s D E M E S | 0 I RADIJO KLAUSYTOJOJ
tautoje prasidėjusiu milijonų ne- £
Klmykitis kas vakarti
gimusių kūdikių žudymu. Pati A- £
merika jau beveik yra misijų ša- £
lis. O iš visų pasaulio kampų gir- £
Pirmad. iki penktad. 8:30 vaL vakaro.
dėti šauksmas, kartais prašantis, £
KAZ®
BBAZDŽIONYTĖ\
o kartais kaltinantis: “Padėkite,' s
2846 Wwt 71at St, Chieago, HL — TeL 778-5874
užtarkite, gelbėkite, neužtenka!“
St
Petersburg, Fku — foėtadieoį, 12:80 vaL popiet
Dar vieną dalyką žinau (ir aš ir _
Stotis WTB — 1110 KC
mes visi), kad ir mes visi esame £
tos apkaltintos JAV katalikų Baž
nyčios nariai. Ir ar užtektinai?!
Jonas Jotys
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Pardavimas ir Taisymas
W «9th Street — Tei.EE 7-1941

CONGRATULATIONS TO NEW BRIDES-TO-BE
THE BUSINESSES LISTED HERE

Will Graciously Help Make Your

Wedding

,

The Happiest Day of Your Life
LIETUVIŲ

For Ready Reference—Clip and Save thia Handy Guide

OPERA

Orffo

CARMINA BURANA

1980 KELIONES J LIETUVĄ

ir

AMERICAN TBAVEL SERVICE BEKEAU
(Established in 1959)

Leoncavallo

1- OS SAVAITES KELIONZS IB NEW YORKO/BOCTONO
8895.00 — Gegužės 12 <L, Rugsėjo 15 <L, Rugsėjo 23 d. Spalio 6 <L. =
Spalio 19 <L
9995.00 — Gegužės 25 <L. Birželio 8 d-, Birželio 23 d. (Šokių ir Dai
nų Šventė).
81040.00 — Birželio 29 <L, Rugpiūčio 10 d.

2- JŲ SAVAIČIŲ KELIONRS IB NEW YORKO/BOSTONO
81295.00 — Birželio 13 <L, Rugpiūčio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu).
81400.00 — Rugpiūčio 10 d. (6 dienos Romoje).
81445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija).
81445X0 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija). ,
Kelionėms ii Chicagos pridėti prie kainos dar 810000.
(Visos kainos apskaičiuotos asmenini gyvenant dviese kambaryje).

PAJACAI

itt.
Choreografė

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

&

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKŲ CHORAS

DuBOIS H PORTRAITURE

Choras

Si!
’
Bilietai — parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50

AMEBICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Wesfcern Avenue
Chicago, Ulinois 60643. — TeL (312) 238-9787

Visus ir iŠ visur
kviečiame atvykti į spektaklius

!
A. Brazis,
Tonio

i

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wa*t 5#th Strast _ Tai.

M

t-im

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

J. Savrimae,
Beppe

L. Štokas,
Silvio

‘Arpber

yours. Starting from $3.45 per person
Ph.: 286-2588
• K

Gowns And Make Their Own Choice!

6218 Belmont Ave.

Princess Pastry Shops

MT GREEMWOOD FLORIST
GREEN HOUSES
GARDEN CENTER
OPEN 7 DAYS A VVEEK
3942 VV 111 ..................... 779-1355

Complete Outside Catering Available
436-1600
5350 S. Kedzie

UU METŲ EKSKURSUOS J LIETUVA Ii MSTONO/NEV TORKO
(

4
— $ 909.00
RugpMOo 13 d. (m Rigs) — $1190.00
RngpMOo 3B 4.
— $ 999.00
Rugsėjį 17 d.
• - $ 999.00
Rx«sėjo 24 <L
- $ 999.00
9pslk> 9 d.
— $ 879.00
Gruodžio 29 A
— $ 779.00

Foley's Travel Bureau

RngpMOo 7

REGOTRUODTtS U ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUI UB0TAS.

— ĖST. 1949 —

•
•
•
•

Complete Honeymoon Travel Service
Honeymoon Packages
Customized itneraries
Pertonalized Consulting

755-3212
1010 Dixie Hgwy

Chicago Hgts

- . tu/

Weber Travel Agency ,
Honeymoon Planning—Domestic—
Foreign
Air—Land—Sea—Rail—Bus,'s'‘-’
A Complete Service.
te
6805 Cermak Rd. Tel: 749-1333*
BERVVYN
------ -T-

ZARANTI'S
ALCAZAR

INYITJ S.’

VVEDDING RECEPT1ONS
e
INTIMATE DINING—FINE FOOD''
CALL FOR RESERVATIONS
755-1666
JOE ORR ROAD & ASHLAND
Chicago Hgts., ILL.
------------------------------------------------ ink

Complete

VVedding specialists
coverage from only

$8^Š0

including deluxe album. Please CSllor>f4»t
for more Information
4909 S. Ashland
254-7554

3710 W. 26th
522-3388

DE HOYO’S

4
INTERNATIONAL HIS A HER *1“
HAIR STYLING

5742 8. ARCHER

284-1611^

BRING THIS AD FOR $1. OFF
ANY SERVICE

MCMBCR

TRAHS-ATLANTIC TRAVEL SBMCE. MG.
eu deeMe

• Sulankstomos kėdės • Apvali starai0
• Banketams stalai • Platformos 'P• Porcelianiniai indai
Tai keletas iš daugelio daiktų
Pageidaujant pristatome.
3114 VV. 95th Evergreen Pk. 423-T8TO

Allovvs Customers To Vievv Ali The

• Flertronir Air Filter*

39S Wot BreMhvey, P. O. Bok 116. South
įstrigsi vadovauja: Aldona ADOMONIENE

Murphy Rentai Service
ISnuomavimo Centras Pobūviams.

Quality Catering from our farhfly^o

a II oeeasions
• Nevvly Decorated Rooms
• Accommodations For 30-300
• Air Conditioned - Ample Parking

■

>>

5937 VV. 63rd St. — 581-2310
Bring This Ad In For Complimentary
Sample. VVe Ūse And Recommend Redken
Retai! Products.
--------------------- ————
■'A“—

Only Bridal Shop We Know of VVhich

West Lane Banųuets

MA8KVA/VILNIUS
Gegužės 7 d.
- $ 889.00
Gegužės 14 d.
— $ IM.00
Gegužės 21 4. (su Rigs) — $1199.00
Birželio Ii
— $ 999.00
BMbMo 19 A
— $ 909.00
Blrtatto23d.
-$ 949.00
15 d.
— $ 909AO

QUEEN BEE HAIR >
FASHIONS (UNISEX)

The Catering Co.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakea. Shock abeorbers. Mufflers
and pipes. Tune-upa. Lubrieation.
Change of ofl and fūtera.

LOOKING GOOD MEANS AO
Feeling Good. Complete Styling
For Men and VVomen.-■*
•' ‘

351 N. YORK

VVEDDING & PARTY CAKES
145 York St. — Elmhurst 530-5133
5530 VV. Belmont, Chicago
Also Cookie Jar Bakery
11125 Bellwood, Bellwood 544-0500

M. Momkienė,
Nedda

FOR ALL OCCAS1ONS
CATERING TO VVEDDINGS
COMMERCIAL ACCOUNTS INV1TED
Flovvers By VVire — F.T.D.
Major Credit Cards Accepted
3790 W. 79
582-0200

Elmhurst — 834-0097

A. Grigas.
Baritonas

C. Kogut,
Nedda

Redden-Weber|_Flowers & Gifts

CLANCrS BRIDAL CORNER

G. Capkaoskienė,
Sopranas

P. Godas,
Tenoras

COLOR VVEDDING CAND1DS
VVeddings—Children—Families—
Executive
Passport & 1D Photos
Old & Faded Photographs Copied
and Restored to Your Satisfaction
BEN NORKUS OVVNER
3613 95th Evergm Pk — 636-8100

.1

balkone: $15.50, .$11.50, $7.50
Gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 st St.
Chicago, III. 60629
n
471-1424
Paktu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu,
išrašant čekį Lithuanian Opera Co. pavadinimu

S. Baras,
Canio

CENTER (UN1SEX>
Student Special—Hair Cut & iJlovv Dry—
$10.00 VVith This Ad—Reg. $15.00. Expires
March 15th
6801 VV. 63rd St.
229-9628 or 229-1588

INVITES
Your VVedding Reception
Banquet Rooms Accomodate Up To 225
Family Style Dinner Or Buffet
$15.95 Per Person
1040 Dixie Highway, Chicago Heights
756-0300

J. Puodžiūnas,
Choreografas

Marijos mokyklos auditorijoje,
67-ta ir California Avenue
Chicagoje

operos

Designer’s Cove Hair Care

HOKJDAY INN

*

DAROME ČIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS!
prašome registruotis

%

1980 m.
v
Balandžio 19 d., 8 vai. vak.
Balandžio 20 d., 3 vaL popiet,
Balandžio 26 d., 8-.vai. vak.

• ALL ntlCES SUBJECT TO CHANGES AND 1NCKEASES
IN 1999.
Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ke
lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas.

vietų skaičius ribotas!

D. Hidra,
Režisorius

Bicek’s House Of Flowers
VVedding Flovvers And Ali Oeeasions
Delivery Serv. To Suburbs
Chicago—521-5900
Berwyn—788-7060
2500 S. Christiana, Chicago

02127. TsL <17
Albina RUDZIUNIENE.
te

PROFESSIONAL
WEDDIN6 PH0T06RAPHERS
The Number To Call It

248-6850
Mention This Ad—Receive 25 Free
Thank You Cards From A Pose Of
Your VVedding

FINE ART PORTRAITS
FINE ARTS STUDIO
VVedding—Color Candidt
,yr
Children And Adults
Passports And Copies
Passports VVhile You VVait
.”*1
1452 VV. Chicago Ave. HA l-061Q.h

