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BAŽNYČIOS KRONIKA 
ITALŲ KALBA 
(Tęsinys) 

Vatikano radijo programų 
centrinė redakcija, pristatyda
ma Lietuvoje Katalikų Bažny
čios Kronikos rinkinio italų kal
ba antrąjį tomą, pradžioje pa
teikia informacinių žinių apie 
Lietuvą, primindama, jog Lie
tuva 1940 metais, Stalino ir 
Hitlerio slapto suokalbio pasė
koje, buvo prievartiniai įjungta 
į Sovietų Sąjungą. Nuo tos die
nos, prasidėjo katalikiškos lie
tuvių tautos ilgas ir skausmin
gas kryžiaus kelias. Ilga ir sun
ki priespauda, betgi, nenuslopi
no lietuvių tautos gilaus tikėji
mo. Tai paliudija, rašo Vatika
no radijo programų redakcija, 
tai paliudija šie Vengrijos ka
talikų Bažnyčios primo kardino
lo Lekai žodžiai, pasakyti jam 
besilankant Lietuvoje: Kalbėti 
apie Lietuvą ir jos tikinčiuo
sius gali tik tas, kuris yra as
meniškai juos pažinęs.. . Aš 
niekad nemaniau, kad Baltijos 
jūros pakraštyje būta taip gi
liai tikinčios katalikiškos tautos, 
kaip lietuvių tauta. Dabar aš 
ją pamačiau ir įsitikinau. To
dėl nenuostabu, rašo toliau Va
tikano radijo programų centrinė 
redakcija, kad Popiežius Jonas 
Paulius II-sis Washingtone su
sitikęs su Lietuvos diplomatiniu 
atstovu prie amerikiečių vyriau

sybės — daktaru Bačkiu — jam 
yra pasakęs, jog jis kasdieną 
meldžiasi už Lietuvą. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika, 
rašo Vatikano radijo programų 
redakcija, vaizdžiai ir ištikimai 
atspindi lietuvių tautos ištiki
mybę tikėjimui, už tikėjimą pa
tiriamas skriaudas, o taip pat 
ir pasiryžimą apsaugoti tikėji
mo turtą nuo ateistų užmačių. 
Kronika nėra lakios kūrybinės 
fantazijos vaisius. Ji tesiriboja 
tikrų faktų aprašymu, tuo būdu 
atskleisdama pasauliui Lietuvos 
tikinčiųjų gyvenimo tikrovę. 

Baigdama naujai pasirodžiu
sio veikalo recenziją, Vatikano 
radijo centrinė redakcija reiš
kia viltį, kad šių •metų eigoje 
pasirodys ir trečias Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
rinkinys italų kalba. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika, 
pažymi redakcija, yra didžiai 
verta užsieniečių skaitytojų dė
mesio. Kronika nėra vien do
kumentų rinkinys. Tai žymiai 
daugiau negu priespaudos ir ne
teisingumo faktų slapta kroni-
ka. Šiame Lietuvos tikinčiųjų 
pogrindžio leidinyje su meile ir 
pasišventimu aprašomas ištisas 
labai skaudus, bet ir garbingas 
lietuvių tautos istorijos tarps
nis. 

(Pabaida) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų krepšinio pirmeny
bėse Kauno "Žalgiris" išsikovo
jo antrą vietą. Maskvoje pa
skelbta sovietų krepšinio olim
pinė rinktinė, kurioje los S. Jo
vaiša. Sudaryta ir atsarginė 
rinktinė, kurioje yra V. Masals
kis ir R. Civilis, abu iš "Žalgi
rio", šios rinktinės treneris — 

I latvis A. Kraulinš. 
— Suomijos teismas nuteisė 

t Eila Helena Helin 4 metais ka-
I Įėjimo už šnipinėjimą Sovietų 

Sąjungai. Ji nuo 1974 m. par
davinėjusi sovietams slaptą in 
formaciją. " " " * 

j valdžiai ir 
j 8,900 dol. 

NUTARTA SUMAŽINTI 
GYNYBOS LĖŠAS 

Bandoma sumažinti vyriausybes išlaidas 
VVashingtonas. — Atstovų 

Rūmų biudžeto komitetas ket
virtadienį posėdžiavo iki vidur
nakčio, svarstydamas, kaip su
mažinti 1981 metų biudžetą, ko
kias išlaidas nukarpyti, kurias 
palikti ar net padidinti. Tarp 
prezidentui palankių komiteto 
demokratų buvo ir liberalų, ku
rie daugiausia puolė gynybai 
numatytas sumas, 

ims slaptą m- Į l š i a s diskusijas aktyviai įsi-
teks sumokėti' Jungė ir kandidatas į prezidento 

<-^ntnwiif "RV1ward Ken-Jai 
piniginę baudą — 

Tiek ji gavusi iš so
vietų agentų. 

: * " • ; - , . 

Nuotrauka iš kovo 1 d. balsavimo Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. 
JAV ambasadorius Donald McHenry balsuoja už. arabų rezoliuciją, kriti
kuojančią Izraelio sodybas okupuotose žemė?e. Užpakalyje, dešinėje, balsa
vimą stebi Izraelio delegatas Yehuda Blum, kurio veide matosi nustebi
mas. Sekretorius Vance kelis kart prisiėmė kaltę dėl šics "klaidos". 

KATALIKAI PASAULY 
Aplankė parapiją 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
aplankė Šv. Roberto Bellarmino 
Romos parapiją, Šv. Roberto Bal-
larmino parapija buvo įsteigta 
prieš mažadaug 50 metų moder
niame Romos Paroli rezidenci
niame kvartale. Parapijai pri
klauso apie 15 tūkstančių tikin
čiųjų. Ją aptarnauja tėvai jėzu
itai. Erdvioje parapijos bažnyčio
je Popiežius aukojo Šv. Mišias, po į 
to, kaip paprastai susitiko su Į 
atskiromis tikinčiųjų grupėmis. 

Ispanai misijonieriai 
137 ispanų misijonieriai pra

ėjusiais metais nuvyko apašta
lauti į Pietų Ameriką. Jų tarpe 
29 vienuoliai kunigai, 65 seselės, 
19 pasauliečių kunigų ir 24 
pasauliečiai misijonieriai. Iš 
viso Pietų Amerikoje dir
ba 14.600 misijonierių ispanų. 
Ten yra didelis kunigų trūku
mas, nes šešiem tūkstančiam ti-! 
kinčiųjų tenka tiktai vienas ku
nigas. Tuo tarpu Ispanijoje vie
nas kunigas aptarnauja maždaug 
vieną tūkstantį žmonių. 

Lenkijos šventovė 

Praėjusiais metais daugiau ne
gu* šeši milijonai maldininkų 
aplankė garsiąją Čenstakavo Die
vo Motinos šventovę, kurioje yra 

garbinamas stebuklingasis Šv. Mer
gelės Marijos — Lenkijos Kara
lienės — paveikslas. Vien tik pa
grindinių dvylikos liturginių 
švenčių dienomis ir popiežiaus 
vizito šventovėje proga Čensta
kavą aplankė 4 milijonai ir 380 
tūkstančių maldininkų ne tik) 
iš visos Lenkijos, bet ir iš įvairių! 
užsienio kraštų. Daugiausia už-1 
sientečių maldininkų grupių —I 
net 315 — atvyko iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių, 236-ios gru
pės atvyko iš Italijos ir 163 iš Va
karų Vokietijos. 

Daugiau pašaukimų 
Federatyvinėje Vokietijoje pa

stoviai gausėja dvasiniai pašauki

mai. Praėjusiais metais Vakarų 
Vokietijoje buvo 2.335-ki kunigys
tei besiruošiantys teologijos stu
dentai, tai yra septyniais procen
tais daugiau, negu 1978-ais me
tais. Į Vakarų Vokietijos kunigų 
seminarijas praėjusiais metais įs
tojo 514 studentų. Buvo įšven
tinti 164-ri nauji kunigai. 

Keralos katalikai 

Reikalauja greit 
paleisti įkaitus 

Gali laikyti Įkaitus 10 metu 

— Baigus skaičiuoti Massa-
chusetts valstijos pirminių rin
kimų balsus, paaiškėjo, kad 
Illinois kongresmanas Anderso
nas gavo daugiau balsų už ki
tus respublikonų kandidatus,, 
tik jo pavardė buvo įrašyta į į 
2,203 demokratų korteles, todėl 
tie balsai neduos jam respubli- į 

: konų partijos delegatų. Bushas 
į gavo 14 delegatų, o Reaganas ir 

Andersonas po 13. 
— Karpant 1981 m. biudže

tą, 386 mil. dol. atimti iš pašto 
į valdybos. Manoma, kad nebus 
i pašto patarnavimų šeštadieniais. \ 

— Amerikos užsienio preky- į 
bos deficitas pernai siekė tik j 
317 mil. dol., kada 1978 m. de-į 
neitas buvo 13.47 bil. dol. Ne
žiūrint naftos kainų kilimo, 
užsieniuose daug uždirbo tarp
tautinės JAV biznio bendro
vės. 

— Britanija pripažino, kad 
Sovietų Sąjungos žurnalistams 
buvo neleidžiama lankytis R.o-
dezijoje ir šiaurinėje Airijoje, 
šie suvaržymai prasidėjo po 
sovietų invazijos Afganistane. 

— Pakistano vyriausybė pa
skelbė, kad iš pareigų vyriau 

vietą senatorius Edward Ken-1 
nedy. Artėjant antradienio pir
miniams rinkimams New Yorko 
valstijoje, senatorius savo kal
bose puola prezidentą Carterį. 
sakydamas, kad Carteris aiškiai 
atsisakė savo paties rinkiminių 
pažadų. "Prezidentas, — pasa
kė jis, — kuris prieš ketverius 

skirtas lėšas sumažinti 1.4 bil. 
dol. Atstovai nesistengė nusta
tyti, kur, iš kurių programų tos 
lėšos turį būti atimtos. Kai ku
rie aiškino, kad tokiame dide
liame departamente, kaip Pen
tagonas su 147.9 bilijonais dole
rių, bus nesunku sutaupyti vie
ną bilijoną. 

Minėtas senatorius Kennedy 
vienoje kalboje pavadino "neap
galvotu" Baltųjų rūmų nutari
mą paskirti papildomai daugelį 
milijonų dolerių naujoms kari
nėms sistemoms kurti. Jo nuo
mone, joks rėmimasis "įvykiais 
Afganistane", kaip daro prezi
dentas Carteris, siekdamas to-

\ liau didinti ginklavimosi varžy
bas, "negali pateisinti skuboto 

i nutarimo pradėti gaminti bran-
I duolinį ginklą — "MX". 

metus' žadėjo subalansuoti biu- Komitetas biudžetą sumažmo 
džetą, siūlo dabar biudžetą su 1*116.5 bil. dol. Naujas biudžetas 
bilijonų dolerių deficitu". 

Biudžeto komiteto liberalai 
aiškino debatuose, kad iš poli
tinio taško labai blogai atrodys 
toks biudžetas, kuriame apkar
pomos programos, kaip maisto į 
kortelės, vaikų maitinimas, asig- j 
n avimai medicininiam aptarna- į 

: vimui, švietimui, socialiniam ap-
i rūpinimui, gyventojų namus sta-
Į tybai, o kariniams reikalams su-
\ mos paliekamos nesumažintos. 

Komitete buvo siūloma gyny
bos išlaidas padidinti, tačiau po 
ilgų ginčų nutarta Pentagonui 

Šacho investacijos 
Domininkonuose 

^ a u . . j e i g u P a n a m o s vai-. N e t i r sovietų sąjunga - ~ 
^ 2 ^ p a į S ^ i JS'ir kariuomenėje pairau d ž i a n o r ė t u a t s i k r a t y t i jo būvi- k a v o J A V .tiką. T a - a g r 
amenk.euus ™ ™ > » « jis_ y generolas Faiz Ali Chishti, m u § i o j e § a l v j e " . •• t ū r a r ^ o , kad "prezidentas Cai 
^ " ^ : t U ^ S ^ s t a k o j o . k a d ^ g e n . H a s s a n K ^ . I ***** * - » * f * V ~ f * . - * « • • ~J<į* 

Keralos valstijoje, Indijoje, 
ypatingu būdu klesti dvasiniai 
pašaukimai. Neseniai suvedus 
statistinius duomenis iš 21-nos In 
dijos vyskupijos, paaiškėjo, kad iš 
10-ies tūkstančių indų kunigų, 
šeši tūkstančiai yra kilę iš Kera
los. Iš 44-rių tūkstančių indžiu 
seserų vienuolių. 32 tūkstančiai I 
yra kilę iš tos pačios pietinės In
dijos valstijos. Iš bendro aštuo
nių tūkstančių klierikų skai
čiaus Indijoje, net šeši tūkstan
čiai yra iš Keralos. Dalis Keralos 
katalikų kunigų kasmet vyksta 
apaštalauti į šiaurės Indijos sri-

I tis. Tokiu būdu Keralos valstija 
Į tapo neišsakančiu šaltiniu kata
likų Bažnyčios veiklai Indijoje. 

Šventųjų sukaktis 
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

kovo 23 dieną vyks į Norcią. 
centro Italijoje, dalyvauti čia 
rengiamose iškilmėse, kuriomis 
bus atžymėta švento Benedikto 
Nursiečio ir jo sesers šventos 
Scholastikos gimimo penkioli
kos šimtmečių sukaktis. Apie 
šią savo kelionę pranešė pats 
Šventasis Tėvas, sekmadienio 
susitikime su tikinčiasiais, susi
rinkusiais švento Petro aikštė
je. Primines šių šventųjų palik
tus gilius pėdsakus ne tiktai 

. Bažnyčios gyvenime, bet taip 
' pat viduramžių ir moderniųjų 
laikų Europos istorijoje. Popie
žius pranešė, kad šios savo ke
lionės metu jis taip pat aplan
kys nuo žemės drebėjimo praė
jusiais metais nukentėjusias 
centrinės Italijos sritis. 

Haga, — Tarptautiniame Ha-; mo. Jis nurodė, kad abi didzga-
eos teisme Amerikos atstovas' lybės žino, kad, pradėjusios puo-
pa reiškė, kad dabartiniai ženklai Imą, jos išprovokuos kitos ga-
Irane neleidžia įspėti, ar ajatola | Ivbės atkirtį. Jei sovietai pultų, 
Khomeinis laikys 
įkaitus mėnesį, meius ar *»*i«ą < *-~— "T". ^„AI"" °'~ uoocor, Tflian 
dešhr'metį Jis reikalavo, kad, Ministeris papasakojo, kad k g e n . Hassan » » • 
TarntautiSs teismas pareika- Irano buvusią kariuomenę teks i _ Amerikos gazo m a t s a r ^ 
E ^ S Z l S J S o T U nauja. J * - m e t u R - . gos k o — « % * 
grobimo arba atiduotų juos i voliucijos S ^ J * ^ į " E S f į ^ J T S ? 
T A v teismams Reikalaujama: 30,000 vyrų, tačiau siekiama su-1 s i ektą 1978 m. k<w>n«i 
fcLSSTr1^5 imu*.: daryti 20 milijonų civilių gin-i _ Maskvoje akad^mko Sa 
t X nuo visokuT formų kaltini- kluotą jėga, kuri kovotų uz c h a r o vo **** * « * * J g 

boikotuoja, kaip boikotavo ir; pagal Izraelio pavyzdį. pareisKe 
eruodžio 15 d. teismo reikalavi-; Chamranas. 
ma tuoj paleisti įkaitus. Tarp! Labai artimas JAV ambasa-
15 šio teismo teisėjų yra ir 9*-1 dos okupantams Teherano, re-
vietų Sąjungos atstovas Plato- \ voliuci jonierius. aantų gydyto-

patvirtintas 11—6 balsais. 

Sekretorius Vance 
senato komitete 

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius turėjo aiškintis se-

; nato užsienio reikalų komitete 
; dėl balsavimo Jungtinėse Tau-
i tose. Jį karštai puolė New 
Yorko sen. Javits ir kiti. Ko
miteto pirmininkas sen. Church 

1 nusiskundė, kad komiteto kvie
sti nepasirodė ambasadorius 
McHenry ir kiti pareigūnai. 
Vance atsakė, kad tik jis atsa
kingas už valstybės departa
mento politiką ir veiksmus. Jis 
pakartojo, kad JAV toliau laiko
si įsipareigojimų Izraeliui ir jo 
saugumui, tačiau nepritaria so
dybų steigimui, nes tai į pavojų 

prie Tailandijos sienos 
esančioje kambodiečių pabėgė
lių stovykloje kovose žuvo 43 

nas Morozovas. Jis paklausė I jas Peyman P « £ į ^ 
JAV atstovą - kaltintoją, ko- • narna kad J A \ ^ ~ 2 a d £ vės prezidentas pareiškė senato Gautas įspūdis, kad karalius yra 
dėl Amerika prašė teismą atidė- Urnas buvo reiKa ngas_ suzadm ' es P ^ ^ P dešimt-! nu0saikesnis, negu rodo jo kal
ti sprendimą. Robert Owen .vai- •• ti iraniečių ^ S j į S T * 2 A S pasireikš milži-1 bos ir jo vyriausybės pareiški-
stybės departamento teisinis kuri buvo prade.wi blėsta Jo £ * ! " » £ P ^ ^ m a i l m ^ Q d a r b o p a r t i j a sie-
patarėjas, atsakė, kad tuo metu vadovaujama &**?£*£ 2 * S £ £ " neramumus.' kįa įjungti į derybas ir Jorda-
buvo organizuojama Jungtimų! tik pnes ussiemo £ j k ^ ^ ^ ^ B t o , nau- no tara% nes palestiniečiai. 
Tautų komisijos kelionė j Iraną ir pnes Irane» ^ ^ k^P_ ? \ ^ l b u t , statyba visai dėl kurių autonomijos vyksta ir buvo vengiama jos misijai pa- Pazarganas ar Banį Sadras. lja jų namų ir u ų daugiausia iš 

kenkti. * bar. fr , — - • » ^ ^ ^ \ — » « - p r e m j e r ė s G andhi i jTrdano 1^67 m. kare^atimtose 

r i u s K u r t V . a l d h e i m . k o m e n t u o - ^ 1 ^ . ^ p a s a k ė ! d a r ^ o j e byloje, kuri buvo 
j pradėta, kai jo motina nebuvo 

Panama. — Sovietų žinių 
agentūra skelbia iš Panamos, 
jog buvęs Irano šachas "pa-
ruošė sau atsarginę slėptuvę | g K ^ S o T p r o c e s ą . 

Net ir Sovietų Sąjunga kriti-
~ en-

-- , Car. 
Sovietų spauda skelbia, kad t e r i g a t i t r u M a m a s n u o r e a l i o s 

šachas įsteigė turistine bendro-; d e t i e S i w d e m a g o g i ^ a i s t o j a 
yę Domininkonų respublikoje, i <tgįntį į ^ ^ g ^ m ą 
kuri B šacho gavusi 750.000 dol.; a r a ^ v a l s t y b ė m s , t a i > g ^ k i . 
Už tą sumą Domininkonų vy-; t& m i n i š k a i d e m onstruoja 
nausybe rastu pažadėjusi su- į ̂ ^ a r a b ų t a u t ^ t e i . 
teikti leidimą šachui gyventa ; g i ų ^ i n t e r e S ų n e p a ! s y m ą ^ p a s t o . 

viai remdamas ekspansionistinį 
Izraelio kursą". 

Negudrūs aukso 
plėšikų žygiai 

Miami. — Floridos policija 
! suėmė tris asmenis: Eleodoro 
Martinez ir jo žmoną Esperan-

I ei a bei Pedro Riviera. Kovo 6 
j d. iš Miami aerodromo buvo pa-
: vogta 790.000 dol. vertės gryno 
' aukso luitų, auksinių ir sidabri-
| nių dirbinių ir metalo laužo, 
i kurio savininkas — Trendline 
Jewelry. Po kelių dienų įsilauž
ta į tos pačios juvelyrinės kom
panijos pastatą ir išnešta aukso 
už 8 mil. dol. 

Praėjusį ketvirtadienį trys 

su-— j — 

šachui 
— -* 

savo saloje 

Siekia į derybas 
j įtraukti Jordaną 

Tel Avivas. — Izraelio darbo 
as*menys ir daugiau 100 buvo su-į partijos, kuri šiuo metu opozi-
žeistų. Tvarką atstatė Tailan- j rijoje, vadas Shimon Perės ati-

damas senatoriaus Richard L-u-
gar, respublikono iš Indianos 
reikalavimą tuoj pradėti Irano 
blokadą, pareiškė spaudai, kad 
jėga šio įkaitų klausimo nebus 
galima išspręsti. Jėgos panau
dojimas pirmiausia išstatytų į 
pavojų amerikiečių gyvybes am
basadoje. Jis siūlė būti kant
riems ir užsispyrusiems, siekiant 
teigiamo įkaitų sprendimo. Jį „„.„^ „ . 
lnimėti galima tik diplomatiniais' pareiškė baimę, kad respublikom 
keliais, pasakė VValdheimas. n as kandidatas Andersonas gali 

"VVashington Post" pasikal-, pasiskelbti "trečiosios nartijos" 
bėjimas su Irano gynybos mi-
nisteriu Mustafa Ali Chamranu 
atidengė, kodėl Iranas nebijo 
Sovietų Sąjungos ar JAV puoli-

premjere. 
I 

Ar rinkimuose bus 
trečioji partija.' 

Washimrtr>Tias. — Demokratų 
partijos nacionalinio komiteto 

| pirmininkas John White po pir-
1 miniu Illinois valstijos rinkimų 

demokratų. 
Kai kurie politiniai stebėto

jai mano, kad Andersonas gali 
tapti Reagano viceprezidentu. 
Nurodoma, kad Reaganas. lai
komas dešiniojo sparno atstovu. 
1976 m. buvo numatęs vicepre
zidentu liberalą senatorių Ri
chardą Schweikerį. Siekdamas 
"politinės lygsvaros" Reaganas 

kandidatu. Tuo atveju jis ne, gali pakviesti Andersoną savo 
tiek pakenktų respublikonams, partneriu. Tuo būtų laimėta ne 
kiek demokratams, nes pas jį pe-; tik politinė, bet ir geografinė 
reitų nemažai dešiniojo sparno' pusiausvyra. 

ntonjose. rraejusj Rci»u«»Miv...t -j~ 
Britanijos parlamento lordų j a s m e n y s pasiūlė parduoti auk-

rūmuose užsienio reikalų minis- į m ^ pačiai bendrovei. Tarnau-
teris lordas Carringtonas pa- ' j t o j a į kai kuriuos gaminius at-
reiškė, kad jis nelaiko PL.0 va- i p a ž j n o įr pakvietė policiją. 
do Arafato teroristu. Jo gru- f — 

tačiau ! pėje būdavo ir teroristų 
tai nereiškia, kad su PLO ne
galima derėtis ir tartis dėl pa
stovios taikos. Lordas Carring
tonas atsakė į Britanijos žydų 
kaltinimus, kad Britanija nepri
taria teroro veiksmams ir nepri
tartų kai kurių arabų siekimui 
visai Izraelį sunaikinti. Jei Pa
lestinos Laisvinimo organizaci
ja turėtų tokį tikslą — sunaikin
ti Izraelį, tai Britanija tai pa
smerktų, pareiškė lordas. 

KALENDORIŲ 
Kovo 22 d.: Oktavianas, Ko

tryna, Linas, Gante. 
Kovo 23 d.: Domas, Akvilė. 

Galgintas, Vismante. 
Kovo 24 d.: Gabrielis ark., 

Hilda. Daumantas, Niką. 
Saulė teka 5:53. leidžiasi 6:04. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

50 1.. naktį 30 I 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 22 d. 

REDAGUOJA Joms Žadėto. Informacinę mmrBagą tr nuotmoku 
6522 So. RockweU Ave., Oucago, EL. 60628. TcL T78-78M 

PAGERBĖME ŠVENTĄJĮ KAZIMIERĄ 
Prieš .keletą metu kun. dr. P. p jos yra Lenkijos administraci-

CeKešius darbavosi Los Angeles joje ir tos dalies ordinaras yra 
Sv. Kazimiero parapijoje, talkin-1 vyskupas reziduojąs Baltstogėje, 
damas prel. J. Kučingiui. Čia jis; Lietuvos teritorijoj esanti dalis su 
gražiai veikė su ateitininkais, pa- j Vilniumi yra valdoma kapitulos 

Cicero jaunučiai ir jauniai Ateitininku, varytose, Lemaite, susirinkimo metu. N'uotr. A Zailskaitės 

la.kė gerus santykius su kitu or 
ganicijų darbuotojais ir įsigijo 
daug draugų. Kai j;s išvyko iš 
Los Angeles, visi jo pasigedo. Jis 
dirbo su vyskupu A Deksniu lie
tuviu sielovadoje Europoje, ret
karčiais atsilankydamas Kalifor
nijoje. Neseniai išėjęs pensijon 
nutarė apsigyventi Los Angeles. 
Ką tik grįžus iš Europos, jam bu
vo surengtas sutiktuvių pagerbi
mas Antano ir Dalilės Polkai-
čiu namuose. Atsilankė daug jo 
gerbėju, ypač ateitininku. 

Kovo 9 d. prel. P. Celiešiui pa
kvietus, jo namuose įvyko ateiti
ninkų metinis susirinkimas Su
sirinkimo pradžioje buvo paminė
tas Sv. Kazimieras, kaip si 
lis lietuviu pasipriešinimo prieš 
rusus. Prel. P. Celiešiui sukal
bėjus maldą į Sv. Kazimierą, kaip 
vienintelį lietuvį pripažintą 
šventuoju, sendraugiu skyriaus 
pirmininkas Ig. Baadziulis patei
kė šio šventojo karalaičio gyve
nimo metmenis, paremtus isto
riniais šaltiniais, ypatingai iš
keldamas raitelio ant baltojo žir
go prasmę kovoje su rusais. Šią 
temą papildė prel. P. Celiešius, 

išrinkto kun. Gutausko, nes tei
sėtas vyskupas J. Steponavičius 
yra sovietinės valdžios nušalin
tas iš pareigu. 

Prel. Celiešius nupasakojo, kad 
esama dviejų nuomonių dėl 
Vilniaus vyskupo. Vieni mano, 
kad neturėtų būti skiriamas ki 
tas vyskupas 
kaip dabar, nes tai būtu nusilei 
Jimas sovietams ir asmeniškas 
smūgis vysk. J. Steponavičiui. Ki
ti galvoja, kad būtu naudingiau, 
jei būtu paskirtas lietuvis vysku
pas. Ta prasme nutarta sureda
guoti raštą ir pasiusti į Romą po
piežiui Jonui Pauliui II, kurio įta
ka pasaulyje yra labai didelė. Čia 

„A, , prisimintinas kadaise Stalino na 
-^ - i i • U A — . - i ._ 

ATEITININKŲ VIENYBE 
Pasakoja Stasys Barzdukas 

(tęsinys) 

Jei principas reikalauja jį gin
ti ir jo laikytis, tai taktika leidžia 
tam tikrą laisvę. Prof. Šalkauskis 
sakė: "Ten, kur reikalingas yra 
suderinimas įvairių įvairiausių 
pažiūrų praktikos dalykuose ir 
sutaikymas priešingų interesų, 

ir viskas paliktina i kompromisai neišvengiami, tik 
1 reikia gerai skirti, kad kompro

misai tegali leisti žmonių inte
resus ir taktikos priemones, bet 
ne dorinius principus", (psl. 
191). 

principų nustatymo. Bendruo
menė turi būti visuotinė, tad ją 
sudaro "pasaulyje pasklidę lietu-

vo esme yra tautinis visuomeni- į viai", ir demokratinė, tad joje šu
nis sąjūdis, kuriam visų pirma j daromos sąlygos aktyviai reikš-
rūpi lietuviu tautos reikalai. Šiuo į * kiekvienam lietuviui. Bend-
keliu ateitininkai eina ir svetur. \ ruomenės organizaciniu pavyz-
Tad ateitininkus taip pat ran- džiu imamas Lietuvos valsčius: 
dame Lietuvių Bendruomenėje,; kaip valsčiui priklauso kiekvienas 
kuriai skiriami du pagrindiniaij jo gyventojas, taip Bendruome-
uždaviniai — lietuvybės ugdy-į nei gali priklausyti kiekvienas 

tam tikroje teritorijoje gyvenantis 
lietuvis. Šitokiai Bendruomenės 
sampratai ateitininkai yra prita
rę kompetentingu savo organu 
(suvažiavimu) nutarimais ir jos 
organizaciniam gyvenimui bei 

mas ir Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimas. Prel. Mykolas 
Krupavičius, ateitininkai, pirmi
ninkaudamas Vlikui, lemiamai 
prisidėjo prie jos idėjinių pagrin
dų suformulavimo ir teisinių 
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ivus klausimas, kiek divizijų ka
rių turįs popiežius... Popiežiaus 
lankymasis užsienyje parodė, kad 
tu divizijų jis turįs labai daug, 
nes buvo visur sutiktas taip, kaip 
dar niekur tokio dėmesio nesu
silaukė joks apsilankęs pasaulinis 
valdovas. 

Antroje susirinkimo dalyje pirm. 
I. Bandziulis painformavo susi
rinkusius apie praėjusiu metu 
veiklą. Po to buvo išrinkta nau-

nupasakodamas šventuoju kano- i ja valdyba, kuri pareigomis pa-
nizacijos procedūrą senaisiais ir i sisikirstė: pirm. I. Bandziuiis, vi
slesniais laikais. ]is palietė šal- \ cepirm. J. Valukonis, II vicep.rm. 
t inus , kurie neabejotinai rodo Šv. < J Motiejūnas, ižd P Grušas, 
Kazimiero lietuvišką kilmę, nežiū- sekr R. Bureikienė ir valdybos na-
rint, kad lenkai jį neteisėtai sa- į rys jaunimo reikalams J. Rauh-
vinasi. Prel. Celiešius pažymėjo, 
kad jo laiko, kada gyveno Šv. Ka
zimieras, tautybės sąvoka skyrėsi 
nuo dabart inu laiku. Tačiau 
pamatuotai galima tvirtinti, kad 
Šv. Kazimieras mokėjęs lietuviu 
kalbą. 

Toliau prel. P. Celiešius kal
bėjo Vilniaus vyskupo klausimu. 
Šiuo metu dalis Vilniaus vysku-

naitis. I revizijos komisiją išrink
ti: J. Kupronis, I. Medžiukas ir 
F. Palubinskas. Susirinkusieji pa
geidavo, kad ateitininku dvasios 
vadu būtu paskirtas prel P. Ce
liešius 

Be šio susirinkimo atliktu dar
bu, dar buvo vaišinamasi ponių 
suneštais užkandžiais ir vyko as
meniški pokalbiai. Ig. M. 

IŠ LOS ANGELES 
MOKSLEIVIŲ VEIKLOS 

Los Angeles Vytauto Mačernio 
moksleivių ateitininkų kuopos 
susirinkimas įvyko kovo 2 d. Pa
lubinsku namuose. 

Susirinkimą atidarė malda. 2iū 
rėjome mūšy globėjos, Marytės 
Sandanavičiūtės-NTewsom atsi
vežtą filmą, "The Freak", apie 
pabėgėlį, kuris sugrįžo namo ir 
įsteigė organizaciją vaiky auklė
jimo reikalu. Po to diskutavome 
filmo temą. MŪSŲ globėja iškė-

tininkų namų pagerinimui ir iš
laikymui. Dėl informacijų skam
binti: E. Razminienei — 815 — 
727 — 1196, arba O. Abromai-
tienei —S12 —257 —6675. 
JAS STOVYKLOS REGISTRA

CIJA 

JAS vasaros stovyklos registra
cijos anketose, kurios jau išslys
tos, nurodytas gražinimui adresas 
yra netikslus. Registracijos anke
tas reikia siusti 25522 Livings-
ton Circle, o ne 2522 Livingston 

Čia duotos kelios ilgesnės prof. 
Šalkauskio citatos rodo, kaip jis 
rimtai žiūrėjo į visuomeninį 
ateitininkų darbą ir kokius dide
lius reikalavimus šiam darbui 
statė, kad būtų išvengta tu blo
gybių, kurios brovėsi į lietuviš
ką nepriklausomos valstybės gy
venimą. Štai tos kelionės blogy
bės, kurių nesame nusikratę ir 
šiais laikais: "Stoka moralinių ir 
legaliniu autoritetų, teisėtai lai
mėtu visuomeniniame gyveni-] 

me; visuomeninės vienybės su
irimas rvirtų visuomeniniu prin
cipu bei pažiūrų sunykimas, as
mens laisvės ir šiaipjau prigimtų 
teisių negerbimas, visuomeni
nių idealų paniekinimas, kitaip 
tariant, — praktinis visuomeni
nis nihilizmas ir skepticizmas 
yra užvaldę mūsų gyvenimą pla
čiai ir giliai'", (psl. 211). 

Sakėme, kad ateitininkai sa-

Cirele, kaip kad buvo pažymėta. 
Anketos, kurios bus siunčiamos 

; globėjams / globėjoms bus su 
patikslintu adresu. 

G. Kriaučiūnienė 

2 ELEGENTISKOS SALĖS 
IŠNUOMOJAMOS 

Banketams, Vestuvėms ir Kitiems 
Pobūviams 

MR. ANTHONY'S 
7348 W. Irvmg Pa rk Road 

NORRIDGE. ILLINOIS 
Tel. 453-2106 arba AL 2-9408 
Rita ir Pe t ras Dūdai, Savininkai 
Kviečia užsisakyti salą dabar, kol 
dar yra laisvų vietų. 
Geras patarnavimas — puiki vieta 

Prieinamos kainos 
Vieta automobiliams pastatyti. 

darbui yra davę nemaža aktyviu 
darbuotojų, nepaisant, kaip jie 
būtu pasiskirstę grupiniu pa
grindu. Mat ateitininkų esama 
taip pat Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungoje ir Lietuvių 
Fronto Bičiulių sambūryje. Šiuo 
atveju ju einama kartu ir vie
ningai. (Bos daugiau) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATEIS 

I R 
VINCAS BBEBGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago, m. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pa^al susi tar ime 

PAMSLA'S (Unisex) 
PRECISION HAIR DESIGNS 
GRAND OPKMNG SPECIAL 

YVash & Set S3.99—įMon. & Tues. only. 
Au Perins $4.99 with purchase pf Out 
& Set with th is ad only. Offer explres 
April Sth. 6239 W. 26th St., Berwyn 

— 788-9204 

WA6NER and SONS 
TYPEVVKHKRS A3VB 
ADDEVG MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas Jums 

patarnavimas. 
5610 S. PulaaU Rd., Cbkafo 

Phone — 581-4111 
*4 

Dalis Chicagos moksleivių ateitininkų Kun. 
savo bėganuosius reikalus. 

Jpmuno kuopos narių, aptarę 
Nuotr. Rūtos Musonytės 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagai susitarimą 

lė įdomų klausimą: "Ką jūs da
rote kasdien parodyti, kad esate 
krikščionys?". 

Buvo daug įdomiu atsakymuos 
,rMes persižegnojame prieš valgį, Į i 
meldžiamės rytais ir vakarais, už- s 
stojam kitus, kai jiems reikia pa- j 5 
gaibos ir esam draugiški tiems, 
kuriems reikia draugu. 

Dar diskutavom, kodėl yra ge-ĮE 
r; ar blogi santykiai tarp broliu i E 
ir seserų, ir kokie yra m ū u r j - l l 
šiai su savo tėvais. Kalbėjome Į S 
apie religiją, palietėme šeimos j s 
bei žmonių santyk'us. r 

Susirinkimą užbaigėme malda. I I 
Pabaigoje dar atsventėm Kovo 
Palubinsko gmtadienį. 

Ginta Palubinskaitė 

PAVASARIO ŠVENTĖ 
ATEITININKU NAMUOSE 

Pirmoji pavasario šventė Atei
tininku namuose, Archer Ave. 
(Rt. 171) ir 127 St., Lemont, 111. 
ruošiama gegužės 10 d., 7 vai. vak 
Įdomią programą išpildys rašyto
jas Al Baronas. Bus vakarienė ir 
Šokiai. Malonia: visi kviečiami ir 
laukiami. Pelnas skiriamas Atei-
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I 1980 KELIONĖS Į LIETUVĄ i 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU | 

(Established in 1959) | 

l-OS SAVATTfiE KEUONfiS • NEW YORKO/BOSTONO 5 
$895.00 — Gegužes 12 d., Rugsėjo 15 d., Rugsėjo 23 d.. Spalio 6 d.. S 

Spalio 19 d. 5 
$995.00 — Gegužes 25 d.. Birželio 8 d.. Birželio 23 d. (Šokių ir Dai- | 

nų Švente). s 
$1040.00 — Birželio 29 d.. Rugpjūčio 10 d. | 

2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS IS NEW YORKO/BOSTONO | 
$1295.00 — Birželio 13 d., RugpiūCio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu). S 
$1400.00 — Rugpiūčio 10 d. (6 dienos Romoje). 5 
$1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija). E 
$1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija). E 

Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00. I 
(Visos kainos apskaičiuoto* asmeniui gyvenant dviese kambaryje). £ 

• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES = 
IN 1980. = 

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

DAROME CIA PAT VIETOJE PASO W VTZOS NUOTRAUKAS! | 

VTETV SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS! | 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 1 
9727 South VVestem Avenue = 

Chicago, Illinois 60643. — Tel. (312) 238-9787 | 

For Your Easter Shopping 

SEIGAN'S 
STORE FOR MEN AND BOYS 

FEATURING CL0THING FOR THE 

HUSKY 
MAN AND BOY 

NO CHARGE 
FOR ALTERATIONS 

SeeOur3-Piece 
Vested Suits 

By CALVIN 
Husky and 
Stout Suits 

for Boys 

VVecarryHUSKYS 
STOUTS, SLIMSand 
REGULARSin suits, 
sport coats. shirts, 
jackets, slacks. knit 
shirts. 

'iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiK' 

See Our Beautif ui Selection of Suits for 

COMMUNION and GRADUATION 
A Complete Store for Men and Boys 

We Carry Boys Vested Suits In 
the Nevvest CHALK-STRIPE Fashion 

SUITS By CALVIN 
Large Selection of Vested Suits 

and Sport Coats For Meh 
STAMBIEMS IR AUKŠTIEMS VYRAMS 

KOSTIUMAI ir ŠVARKAI IKI 60 dydžio 
SHIRTS UP TO SIZE 20 NECK 

JACKETS UP TO SIZE 56 
VVe Honor Master Charge. Visa & Bank Americard 

Open Thursday's To 8 p m Other Days to 5 p.m. r 
Open 2 Sundays Only Before Easter 

EASTER H0URS. SUNDAY MARCH 23 ir 30 
NUO 10 iki 4 va! p.p 

SEIGAN'S 
STORE FOR MEN AND BOYS 

4640 S. Ashland Ave. YA7-1272 

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 
•ai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

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

t* / 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrų 
treč. šešt. 12 iki 4 va!, popiet . • 

~ Tel. REliance 5t$gtjĮgj 

DR.WALTERJ. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

m 
• 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K $ A 

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 Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal sus>tanma 

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 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagat susitarimą Pirm , antr,, treč. 

ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos " 
2454 West 71st Street 

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

Telef. - 282-4422 ~ 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA-

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagai susitarimą. • 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS d 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR ' 

PROSTAT0 CHIRURGIJA į 
2656 W. 63rd Street A 

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

I 
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M arijonų bendradarbiai 

DARBO IR PASIRYŽIMO DVASIA 
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Netol ima praeitis, kai dau
geliui reikėjo kurtis ir kurt i sa
vo ateitį. Lietuvių ateivija Ame
rikoj prieš pirmąjį ir antrąjį 
ka rus labiausiai buvo susirū
pinusi , ka ip sukurti savo gyve
n imus , kad jų va ikams būtų 
lengviau, kaip sukurti savo ins
ti tucijas, kad tautinis ir reli
ginis gyvenimas neišblėstų. 
Je igu t a s kūrimasis buvo sun
kus šio šimtmečio pradžioje, ta i 
j is m a ž a i palengvėjo ir porai 
trejetui dešimtmečių prabėgus. 
Ga l tik t ada palengvėjo, ka i jau 
a t s i rado daugiau šviesuolių, 
mokytesnių žmonių, lengviau, 
galinčių ne tik parapi jas ir mo
kyklas steigti, bet ir jas stiprin
ti. Taip pat atsirado daugiau, 
kurie išlaikė savo spaudą, stip- -
riau susiorganizavo specia
liems tikslams. Čia jau įsikūru
sios vienuolijos organizuotu 
darbu dar daugiau padėjo vi
sose srityse, v ur ioms reikėjo su
telktinių pajėgų. 

Pr ieš pirmąjį karą įsikūrė 
Šv . Kazimiero seserų vienuo
lija, kur i tuoj pradėjo vesti pa
rap ines mokyklas. Įsikūrė 
prančiškietės, kurios t a ip pa t 
įsi jungė į tuos pačius darbus . 
Abi šios vienuolijos ėmėsi ir 
l abda ros bei senelių globos dar
bų. Į sielovados, spaudos ir mo
kymo darbus greitai įsijungė 
1913 m. Amerikoje įsikūrusi 
Mari jonų vienuolija, kuri savo 
didelį įnašą paliko misijų ir re
kolekcijų vedimu, parapijų 
a d m i n i s t r a v i m u , j a u n i m o 
auklėjimu ir spauda. Pradėjusi 
tik su dviem kunigais, j i per po
rą dešimtmečių išaugo į pajėgų 
vienetą, kuris jau galėjo reikš
t i s visoje Amerikoje, kur tik bu
vo "lietuvių parapijų a r paskirų 
sambūrių. 

Būtų neteisinga, jeigu vie
nuolija manytu, viena viską 
at l ikusi . Su ja kar tu dirbo di
deli Būriai pasauliečių, nesiim
dami kunigiškų pareigų, bet 
d i rbdami kunigiškus darbus. 
J ų pagalba buvo sukurtos tin
k a m o s institucijos, jų p a r a m a 
į s i g y t o s r e i k a l i n g o s prie
monės , jų pasiryžimu ir veikla 
buvo atlikti darbai , kuriuos vie
nuoli ja pagal savo šūkį "Kris
tui ir Bažnyčiai" šio kraš to lie
tuvius religiniu ir tautiniu 
požiūriu stengėsi išlaikyti tin
k a m a m e lygyje. 

* 

> Amerikos marijonų pirmūno 
knn. Felikso Kudirkos darbai 
buvo našūs ir plačios apimties 
visose lietuvių kolonijose. J i s 
pa t s turėjo tiek užsiėmimų, 
kad, iš tolo žiūrint, reikia ste
bėtis jo pajėgumu. J o išmintis 
dėlto diktavo dirbti ne vienam 
ir n e keliems, bet organizuoti 
artimuosius, turinčius idealiz
mo aukotis t a m pačiam Kristui 
ir t a i pačiai Bažnyčiai . Ir prieš 
66-rius metus jo pas tangomis 
buvo suorganizuoti Marijonų 
bendradarbių branduoliai , ku
rie išaugo į didžiulį ir derlingą 
medį, per daugelį metų sutel
kusį gražiausių krikščioniškų 
ir tautinių darbų turtą. Tai bu
vo jo sugebėjimas pažinti savo 
la iką ir savo aplinką, ta ip pa t 
daugelio idealistų pasiryžimą 
aukotis, kad tik lietuviškoje iš
eivijoje būtų gražiau ir turinin
giau. Vieni ir kiti savo krik
ščioniškais darbais įprasmino 
savo gyvenimo dalį ne tik kas
dienos darbais, bet ir auka ki
t iems. 

Marijonų bendradarbiai bu
vo pagal vienuolijos atnau
jintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio mintį tie darbinin
kai , kurie buvo rankos ir akys, 
ka i reikėjo platesnius dirvonus 
apimti ar kai reikėjo matyti , 
kur kokia pagalba labiau rei-

NESILAIKYDAMI SUTARČIŲ, RUSAI PRALENKĖ JAVBES 
Vakarams trūksta ryžto ir vadų 

Rimt ies valandėlei 

KRISTUS MOTERS IŠLAISVINTOJAS 
kalinga. Aukojosi patys vie
nuoliai, nesigailėdami savo jė
gų ir sveikatos, net per ankst i 
mirę, kaip kun. Kudirka, kun. 
Kulikauskas ar kun. Navic
kas. Nesigailėjo savo darbo, jė
gų ir aukos ir bendradarbiai , 
kurie norėjo pagelbėti, kad reli
ginis ir taut in is lietuvių gy
venimas klestėtų paraoijose, 
mokyklose, spaudoje, visuome
ninėje veikloje. 

Tų pirmūnų, kurie nuo 1924 
m. jungėsi į darbus kar tu su 
Marijonų vienuolija jau beveik 
nėra nė vieno. Bet atėjo jų vie
ton nauj*, jaunesni, su dideliu 
pasiryžimu ir aukos dvasia kur
ti naują gyvenimą lietuvių iš
eivijos tarpe. Reiktų palyginti 

: daugelį tų institucijų — para
pijų, mokyklų, spaudos darbų, 
— kurios lietuviškam gyveni
mui išeivijoje davė kryptį, lie
tuvius išlaikė draugėje, skati
no aukotis ir aukoti net toli 
paliktos tėvynės reikalams. Bet 
tai neįmanoma. Užtenka tik 
pažvelgti į šią bendradarbių 
aukos dvasią ir pamatyt i jų 
duoklę išeivijos gyvenimui. 

Kai šiandien iš tolimesnės 
perspektyvos žvelgi į lietuvių 
organizacijų ir sambūrių atliktus 

tus darbus, tegali tik stebėtis tų 
darbininkų pasiaukojimu. Juo 
labiau, žvelgiant į įvairių vie
nuolijų bendradarbių, rėmėjų, 
aukotojų idealizmą, pamata i , 
kad tai buvo žmonės, kurie 
nesigailėjo savo laiko, savo 
vargo ir pastangų, kad tik ta a r 
ki ta vienuolija lengviau galėtų 
siekti savo tikslų, kad tik pla
čiau apimtų savo darbais lie
tuvių išeivijos gyvenimą Ypač 
su nuos taba galima žiūrėti į 
Marijonų bendradarbių veik
lą, kuri j au 66-rius metus be per
stogės va roma be poilsio dirba
m a ir be atsižvelgimo į savo 
kar ta is s i lpnas jėgas auko
j a m a vienuolijai, kuri taip pa t 
turi savų sunkumų, kad ji savo 
darbuose nesustotų ir savo sie
kimais pajėgtų apimti plačiau
sias lietuvių veiklos sritis. 

Per šį šešių dešimčių metų 
laikotarpį daugelis bendradar
bių iškeliavo amžinybėn. Juos 
vienuolija ir patys bendradar
biai pr is imena su pagarba , 
dėkingumu ir malda. Daugelis 
dar ir daba r aukoja savo jėgas, 
nors j au amžiaus naš t a slegia 
ir nuovargis greičiau jaučia
mas . J u o s su pagarba ir dėkin
gumu sut inkame jų seime ir bet 
kuriame susirinkime. 

Dar nuostabiau, kad dau
gelis (paminėtina šiemet mi
rusi a.a. Pranciška Dvilai-
tienė) nesustoja savo darbuose 
iki pa t mirties, nes jaučia, kad 
tik savo darbu ir auka įpras
mina krikščionišką gyvenimą 
žemėje. Tokius išminėti reiktų 
ilgo sąrašo. Bet jie visi ir jos vi
sos y r a vienuolijos, gyvųjų 
bendradarbių ir veikiančių ins
titucijų vadovų širdyse ir min
tyse. Ta i pranokėjai, kurių pė
domis reikia sekti ir kur ių 
gyvenimo pavyzdžius reikia ro
dyti jaunesniosioms lietuvių 
kartoms. 

Pas i t inkant 53-čiąjį seimą, 
kuriame Marijonų bendradar
biai vėl darys naujus pasiry
žimus, vėl prisimins savo iš
keliavusius narius, vėl skatins 
vieni kitus neprarasti drąsos 
dirbti Kristui ir Bažnyčiai, sa
vo tau ta i ir savo broliams, rei
kia t ik pareikšti pagarbą, mal
das ir geriausius jausmus, kad 
jų ateitis būtų ne miglomis ap
siausta, o švitėtų palaiminga 
šviesa, kuri žadina viltis ir ska
tina tolimesniems darbams. 
Šiam seimui to ir reikia palin
kėti. Pr. Gr. 

Amerikieč ių ir už s i en io 
atominių spec ia l i s tų pa
ske lbtos studijos d a r o i š v a 
dą, k a d Sovie tų Sąjunga, 
nepaisydama sutarčių ir 
Carterio vi lčių, p a s k u b o 
mis s i e k ė la imėti s trateg i 
nį pranašumą p r i e š J A V , 
nes i tenkindama s trateg i 
ne pus iausvyra t a r p abiejų 
d idž ių jų v a l s t y b i ų . J o s 
nesulaikė n e i de tentės , n e i 
derybos dė l SALT sutar
ties. J i i š v y s t ė naujas ga l in 
gas r a k e t a s , g a l i n č i a s 
s u n a i k i n t i J A V r a k e t ų 
paleidimo į ta i sus , kaip t ik 
tos g r ė s m ė s , k u r i o s a m e 
rikiečiai s t e n g ė s i i švengt i 
derybomis . Gyventojų a p 
sauga, kur ios J A V a t s i 
s a k ė k a i p n e į m a n o m o s 
įvykdyti , S o v i e t u o s e v y k 
doma v isu smarkumu, k a s 
met tam re ika lu i i š l e i 
d ž i a m a d a u g i a u k a i p 
bil ijonas doler ių . J i v y k 
doma remiant i s S o v i e t ų 
nus is tatymu k o v o t i ir la i 
mėti a tomin į karą , o n e a t 
baidyti nuo jo. 

Gynybos p lanuotoja i J A V -
ėse 

Tų studijų daromos išvados 
labai jaudina J A V gynybos 
planuotojus. Jie bijo, kad stra
teginė pusiausvyra krypsta į tą 
pusę kuri siekia neutralizuoti 
JAV atominę jėgą ir padrą
sinti Sovietus nebijoti dides
nės rizikos būsimuose konflik
tuose, ką dabar ir matome. Kai 
kurie pesimistiškai nusiteikę 
analizuotojai tvirt ina, kad 
rusai jau prieš ketverius metus 
buvo pralenkę amerikiečius 
atominių raketų. srityje. Britų 
gynybos specialistas lordas 
Chalfontas rašo: „Atominė 
pusiausvyra p ra randama tada , 
kai viena pusė pradeda tikėti, 
jog ji gali įvykdyti veiksmingą 
atominį puolimą kitos vals
tybės ir išlikti, nepaisant kitos 
valstybės atsikeršijimo. Aš 
tikiu, kad Sovietai yra pasi
ryžę pasiekti tą sugebėjimą 
artimiausioje ateityje". 

Nuo t ada iškilo susirūpini
mas dėl J A V atominio atbai
dymo politikos veiksmingumo. 
Čia daugiausia svėrė nau jas 
rusų civilinių gyventojų pro
gramos įvertinimas ir jos reikš
mė atominei pusiausvyrai . 
Pagal CIA atliktus tyr imus, 
rusai savo civilinių gyventojų 
apsaugos programai davė di
desnę reikšmę. Anksčiau jie 
visą dėmesį buvo sutelkę į karo 
atveju masinį miesto gyven
tojų evakuavimą, dabar gi į sta
tybą slėptuvių miestuose ap
saugoti valdžios ir pramonės 
įmonių personalą atominio 
puolimo atveju. I r tam reikalui 
jie skiria vis didesnes sumas . 

P . G A U C Y S 

S o v i e t a i k e l i a p r a m o n ę 

Kartu su tuo dideles s u m a s 
sk i r ia p r a m o n ė s įmonių perkė-
k imu i į reč iau g y v e n a m s vie
tas . Rusų s t ra tegų apskaičia
v imu, jeigu ši jų p r o g r a m a bus 
įvykdyta , a tominio k a r o at
veju Sovietų nuostoliai žmonių 
aukomis ribotųsi t a rp 7—12 
milijonų. T a i būtų žymiai ma
žiau už t a i , ką amerikiečių spe
cia l is ta i la iko nepr i imt ina is 
nuos to l ia i s , t.y. tokiu užtik- , 
r i n tu suna ik in imu, kuris laiko
m a s bū t inu , no r in t a tba idyt i 
r u s u s nuo pasiruošimų atomi
n i a m karu i . Amerikiečių gyny
bos special is ta i pažymi , kad ši 
p r o g r a m a atskleidžia rusų 
galvoj imą apie a tominį karą. 

T u o t a r p u a m e r i k i e č i a i 
a tomin į k a r ą laiko vis iškai ne
į m a n o m u , nes j i s ba igs žmoni
jos istoriją, rusa i — atbulai . Ži
n i a , jie irgi nor i išvengt i 
a tomin io karo . Bet jeigu j is 
įvyktų, jie t ikisi jį laimėti . 

D a r l igi nesenia i amerikie
čių g y n y b o s planuotojai never
t i n o s t ra teg inės re ikšmės rusų 
civilinių gyventojų apsaugos 
p r o g r a m o s . Jie pasit ikėjo J A V 
ats ikerš i j imo jėga, gal inčia 
p a d a r y t i Sovie tams milžiniš
k u s ir j i ems nepake l iamus nuo
stol ius, s u n a i k i n a n t ketvirta
d a l į m i e s t o g y v e n t o j ų i r 
m a ž i a u s i a i pusę visos jų pra
monės . Kol Maskva turėjo skai
t y t i s su tok ia i s suna ik in imais , 
b u v o t ik ima, kad ji negal i gal
vo t i ap ie a tominį karą . Bet 
p r i e š kelerius me tus va izdas 
s t a i g a paki to . Mat, r u sa i ėmė 
g a m i n t i nau jus ga l ingus gink
lus . Keturis kartus gal inges
n ė s rake tos su keliom atomi
n ė m g a l v u t ė m g r i a u n a 
amerikiečių pagr ind in ius tiks
lus : stabilizuoti abiejų valsty
b ių s t ra teginį r ung tyn i av imą ir 
s u m a ž i n t i iš la idas. Ki tas svar
b u s t iks las buvo užkirst i ru
s a m s kelią p a s i g a m i n t i rake
t a s , ga l inč ias suna ik in t i JAV 
a t o m i n e s r ake t a s net ikėto puo
l imo metu . Nor in t i švengt i to 

pavojaus prez. Carteris turėjo 
imtis 1100 raketų apsaugos 
programos. Ateityje jos nebe
bus laikomos specialiuose šuli
niuose, bet bus vežiojamos iš 
vietos į vietą, kad priešo rake
tos negalėtų jų sunaikinti . Ta
čiau toks pakeit imas iždui kai
nuos 30 bil. dolerių. 

S o v i e t ų pol i t inė r iz ika 

J A V gynybos planuotojai ne 
tiek ba iminas i rusų atominio 
puolimo j iems tikintis laimėti 
atominį karą su mažesniais 
nuostoliais negu Amerika. J ie 
labiau l inkę tikėti, kad Krem
lius dabar (neseniai praėję įvy
kiai tai patvirtino) ves drą
s e s n ę , d i d e s n ė s r i z i k o s 
reikalaujančią politiką, tikė
damiesi, kad JAV nedrįs nie
kur j am pastoti kelio. Turė
dami strateginį pranašumą, 
Sovietai bet kurioje krizėje 
laikysis tvirčiau, o amerikie
čiai bus neryžtingi, savimi 
nepasitik}. Kaip žinome, pasta
rieji įvykiai tai patvir t ina. 
Naudodamas i tuo pranašumu, 
Maskva nepabijojo okupuoti 
Afganis taną. 

Apsisaugojant nuo tų pavo
jų, Carterio vyriausybė imasi 
įvairių priemonių (nors ir pavė
luotai). J a u minėjau apie pasi
ruošimus iš vietos į vietą vežioti 
rake tas . Taip pat bus plečiama 
skraidančių raketų (cruise mis-
sile) vys tymas ir gamyba. T a 
rake ta laikoma labai geru gink
lu. J i l aba i tiksli, sunkiai priešo 
sutrukdoma, galinti būt i palei
dž iama iš žemyno, iš lėktuvo a r 
iš povandeninio laivo. Rusai 
visais būdais stengėsi jos 
gamybą sutrukdyti, k a d jiems 
iki šiol ir pavyko. Neišjungia
m a ir ga l ima Kinijos pagalba . 
Nūdien ji yra, gal ima sakyti , 
JAV pusiau sąjungininkė. 
Š i a i p a r t a i p K r e m l i u s 
ryžt ingai siekia viso pasaulio 
pavergimo. Tam užkirsti kelią 
J A V turi visas priemones, iš
skyrus vieną svarbiausią, — 
jos neturi ryžto, o gal taip y r a 
todėl, k a d jos neturi t inkamų 
vadų. 

S E N E L I Ų MEDICINA 

T a b a k o r ū k y m a s y r a 
kenksmingas . Atprask pa t s 
i r a tprat ink kitus. Valgyk 
džiovintas slyvas arba me
daus saldainius, nes tuomi 
tu pradžioje nuslopinsi no
rą rūkyti, o vėliau pa t s 
s tebesi es. kad žmogus ga l i 
rūkyme rasti malonumo. 
Tabokoje esantis n ikot inas 
gadina širdį ir kraują. Rū
kyti patalpoje, kur yra ma
žų vaikų, yra didžiausias 
prasikalt imas. 

Vienas iš JAV-bių įkaitų Irane. 

Žmonijos istorijoje matome, 
kad visą laiką gyvenime vyrai, 
o ne moterys pirmauja. Vyrai 
buvo didieji mokslininkai, 
matematikai, filosofai, karve
džiai, valstybininkai, diploma
tai. Vyrai iš prigimties yra 
daug stipresni, nors moterys 
daugeliu atvejų yra ištvermin
gesnės. Kaip gamtoje, ta ip ir 
žmonių gyvenime silpnesnieji 
pasiduoda stipresniesiems. 
Galingesnė tau ta pavergia ma
žesnes ir silpnesnes tautas. Iš 
čia ir atsirado vergijos būklė, 
kuri įsiteisino per daug šimt
mečių socialiniame gyvenime. 

Panašus vyksmas buvo vyro 
ir moters gyvenime. Atrodė, jog 
vyras turi teisę, kad jam mo
teris tarnautų. Vyrai moterims 
leido įstatymus, visai jų neat-
siklausdami. Islamo religijoje 
yra vyrų išradimas ir įsta
tymas, kad moterys vaikščiotų 
apsigaubusios šydu galvą ir 
veidą. Arabų kraštuose mote
rys atlieka sunkiuosius dar
bus. Ten nepamatysi, kad 
vyras moteriai patarnautų. 
Dažnai matomas vaizdas — 
vyras sėdi ant asilo, kurį veda 
moteris. Tokia moters būklė 
arabų kraštuose yra išlikusi 
nuo senų senovės. Kai niekas 
tokio moters pažeminimo neke
lia viešumon ir neklausia, 
kodėl taip yra, tai atrodo, kad 
taip ir reikia. 

Pagal žydų įstatymus Sena
jame Testamente moteris buvo 
ne tik žemesnė už vyrą, bet ji 
buvo vyro nuosavybė. Devin
tąjį Dievo duotą įsakymą Mozė 
ž y d a m s š i t a i p p e r t e i k ė : 
„Negeisi tavo artimo namų, ir 
netrokši jo žmonos, nei tarno, 
nei tarnaitės, nei jaučio, nei asi
lo, nei jokių dalykų, kurie yra 
jo" (Iš.20,17). Išeitų, kad nusi
k a l t i m a s d e v i n t a j a m įsa
kymui yra tik artimo pažei
dimas, o t a rna i ir tarnaitės, 
žmona ir gyvuliai su namais 
eina lygia teise. Pagal žydų 
įstatymus moteris vyrui pri
klausė lyg koks daiktas. Ji 
buvo arba tėvo, arba vyro 
nuosavybė. J i niekad negalėjo 
savo vyro palikti. Bet ją vyras 
galėjo atleisti, jei ji jam nepa
tikdavo, išduodamas jai atlei
dimo raštą. Pakartotame Įsta
tyme sakoma: „Jei žmogus 
vestų žmoną ir su ja gyventų, o 
ji nerastų jo akyse malonės dėl 
kurio nors biaurumo, jis para
šys atsiskyrimo raštą, duos jai į 
rankas ir paleis ją iš savo 
namų" (Pak.24,1). Paleista mo
teris su atsiskyrimo raštu gali 
ištekėti, bet, jei antras vyras 
mirtų ar ir vėl ją atleistų, tai 
pirmasis vyras negali jos vesti, 
nes ji jau y r a sutepta. 

Moterys pagal įstatymą teis
me negalėjo būti liudininkės, 
taip kaip ir maži vaikai. Rabi
nai su moterimis viešai nekal

bėdavo, nes tai netinka moky-
t o j o o r u m u i . T o d ė l 
suprantamas fariziejaus Simo
no pasipiktinimas, kai į jo 
namus per vaišes įsibrovė nusi
dėjėlė moteris ir, „priėjusi iš 
užpakalio prie Jėzaus kojų, 
verkdama ėmė laistyti jas aša
romis, šluostyti savo galvos 
plaukais, bučiavo jo kojas ir 
tepė jas tepalu" (Lk.7,38). Simo
nas samprotavo sau, kad, jei 
Jėzus būtų pranašas , ta i jis 
žinotų, kas tokia ši moteris, 
kuri jį paliečia. O Jėzus jai tarė: 
„Atleidžiamos tau nuodėmės" 
(Lk.7,48). 

Jėzus buvo visų nuskriaus
tųjų gynėjas. J is matė, kaip 
moterys yra pažemintos. Todėl 
jis jų teises visur gynė. Rašto 
aiškintojai ir fariziejai sten
gėsi kaip nors Jėzų sugauti 
nesilaikant Mozės įstatymų. 
J ie atvedė žmonių akivaizdoje 
vieną moterį, pagautą nusi
kaltimo vietoje, ir kreipėsi, 
sakydami: „Mokytojau, ši mo
teris buvo nutverta svetimau
jant . Mozė mums Įstatyme yra 
liepęs tokias užmušti akme
nimis. 0 tu ką pasakysi?" 
(Jn.8,5). Kad iš Izraelio tarpo 
būtų pašalintas blogis, Mozė 
buvo įsakęs nužudyti abudu — 
vyrą ir moterį, jie jie nusikals
tų svetimoteryste (Pak.22,23), o 
Rašto aiškintojai ir fariziejai 
atvedė tik moterį- Išeitų, kad tik 
moteris nusikalto, o vyras 
nenusikalto. 

Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu 
rašyti ant žemės ir, kai farizie
jai vis d a r nesiliovė kaman
tinėti, jie tarė: „Kas iš jūsų be 
nuodėmės, tegu pirmas meta į 
ją akmenį" (Jn.8,7). Tai išgirdę 
Rašto aiškintojai ir fariziejai 
vienas po kito ėmė trauktis ša
lin. Taip ir liko moteris gyva ir 
nepasmerkta. Jėzus ja i tarė, 
kad ir jis jos nepasmerks, ir 
liepė jai daugiau nebenusidėti. 

Nei gyvenime, nei literatū
roje nerasime gražesnio vaizdo 
už Evangelijoje aprašytąjį, 
kaip Jėzus, Dievas ir Žmogus, 
n e p a s m e r k i a n u s i d ė j ė l ė s 
moters, kurią įstatymų aiš
kintojai buvo pasiruošę akme
nimis užmušti. Kristaus moks
las visai žmonijai ir ypatingai 
moterims yra l inksma nau
jiena, kurios Šviesoje visi žmo
nės yra lygūs. Mūsų laikų mo
terų emancipacijos ir lygių 
teisių sąjūdžiai betgi a t randa, 
kad Kristaus Bažnyčioje nėra 
tos lygybės. Tie sąjūdžiai vis 
kelia balsą, ir gali dar ilgai už
trukti, kol bus išsiaiškinta, ką 
tai reiškia Bažnyčioje turėti ly
gias teises. 

Moterims lygias teises turėti 
su vyrais dar nereiškia, kad jos 
turi ir gali taip rengtis kaip 
vyrai rengiasi ar karo metu eiti 
drauge su vyrais į kovos lauką. 

(Nukelta j 7 psl.) 

— Gyvenimas galėtų būti gražus. Ir nedaug tereikia: kad Juozas 
būtų sveikas. Va, kaip užsigardžiuodamas čiulba vieversėlis! Kodėl ir 
mes negalėtume būti tokie vieversėliai? Truputį meilės, truputį duonos 
ir dainos. Tuomet nuo laimės būtų galima apsvaigti. Arba toji didelė 
upė — plaukia sau ir plaukia, ramiai, ramiai, pasiliūliuodama. pasi-
linguodama, ir gerai žino, kur nuplauks. O mes? Kur mes nuplauk
sime, aštriais nagais draskydami vienas kitą?... 

A. Rokas (i« Sužalotieji) 

POKARIO METAI 
ALBINAS B A R A N A U S K A S 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

Mano dvasios pagavimą s t a i g a nu t r aukė atsi
dariusios durys ir iš gretimo k a m b a r i o įsiveržusi 
žibalinės lempos šviesa, kuri i š ka r to vienu brūkš
telėjimu nuo sienos nušluostė i r pana ik ino langą su 
medžiais. 

— Baigiau, bet dar reikia į s t a ty t i rankoves. Ar 
nebijai pareiti vienas namo tamsoje? — paklausė 
Šteinienė, jau ne taip tvirtu t onu , n e t su t am t ikra 
susirūpinimo gaida. 

— Ne, ne, kodėl, aš nebi jau. 
— J a u dabartės t iktai kel ios minutės . Ele. Ele, 

kur tu? Eik šen, padėsi. 
Kažkur bilsterėjo. 
— Eik, pamatuok va ik inu i rankovę. Tegu 

nusivelka švarką, matuok a n t maršk in ių . 
Bilsterėjo dar kartą, pasku i ga r s i a i prunkštelėjo, 

po to kitame gale trinktelėjo l auko durys . Girdėjau, 
kaip kažkas nubėgo pasieniu pro trobą, š te in ienė 
įžengė pas mane su r a n k o v e rankoje, gerokai 
pyktelėjusi. 

— Durna mergiščia, i š s igando kaval ier iaus! O a š 
taip neturiu laiko... Nusimesk švarkut į . 

I še idamas su mašinos tepalais kvepiančiu nau-
jitėliu nertiniu po pažaste, prie lauko durų tamsoje 
susidūriau su Elena. Iš traškėjimo supratau, kad 
parneša iš paupio žabų — pasiteisinti , aišku, už 
neklausymą. Neužmiršo spygtelėti iš išgąsčio, o 
paskui priemenėje vėl garsiai suprunkšti. Nekrei
piau dėmesio. Apie moterių giminę buvau spėjęs 
susidaryti šiokią tokią nuomonę. 

Paskui Šteinytė man, gal ima sakyti , pranyko iš 
akių. Kaip vėliau patyriau, įstojo Karkliniuose į 
n a m ų ruošos mokyklą. Už metų aš ir pats išvykau į 
Vilkaviškį lankyt i gimnazijos. Kartais matydavau ją 
per atostogas, jau panelę, su šilkinėmis kojinėmis ir 
sut rumpinta is plaukais. Įsiveržus rusams, kai val
džios į s ta igas užviešpatavo niekur pasaulyje 
nematy ta biurokratija, ji gavo tarnybą valsčiaus 
savivaldybėje, pradžioje dar tik laikinai, taip 
vad inamame „žemės fonde", paskui, rudeniop, jau ir 
pastoviai , kaip viena iš daugelio naujų etatinių raš
tininkių (nepriklausomybės laikais Jankel iūnas su 
Jankel iūniene apsidirbdavo vienu du). Ten liko tar
naut i ir per karą. Kai 1944 m. vasaros pradžioje 
rytuose ėmė dundėti patrankos, didžioji tarnautojų 
dal is pakėlė sparnus vakarų kryptimi. Jų tarpe ir 
Elena Šteinytė. Padarė, tarp kitko, labai protingai: 
jei ne, rusai būtų pakorę miestelio aikštėje, kaip ir 

ki tus bei kitas iš valsčiaus savivaldybės, kurie iš
drįso pasilikti arba bijojosi palikti. Atsisveikinus 
tėvą, motiną ir seserį, prie dviračio prikabinusi ryšu
liuką, išvažiavo vieškeliu Gražiškių kryptimi į 
nežinią. Apie tai papasakojo dar namuose, rodos, ar 
ne Sukackas. Nors ši mergaitė t a d a man nieko 
nereiškė kaip mergaitė, sužinojęs ėmiau gailėtis kaip 

žmogus. Kur dings vienų viena, be globos, apsaugos 
ir patarimo? Neatėjo nė j galvą, kad Šteinytė visų šių 
trijų dalykų galėjo būti mažiau reikalinga už mane 
patį. Taip pa t dar nenujaučiau, kad už keleto dienų 
tuo pačiu vieškeliu turėsiu iškeliauti ir aš . Ją vėl 
pamačiau tiktai po ilgų metų jau Amerikoje, čia p a s 
mus, lietuvių apgyventoje Skvireltauno dalyje River-
saidėje. 

Buvo, atsimenu, 1950-tais, rudenį, jau baigiant 
nukristi lapams, ant rą ar trečią sekmadienį po mano 
su šeima atvykimo pastoviai apsigyventi Skvirel-
taune. Išėjęs iš bažnyčios po ankstyvųjų mišių, stab
telėjau patvoryje apsidairyti — vis dar pamaty
davau vieną, kitą seniai neregėtą pažįstamą ar tai iš 
Lietuvos, ar iš stovyklos Vokietijoje. Ilgai netrukus, 
sakysim, atpažinau su kažkokiais vietiniais plikiais 
bešnekučiuojantį Vincą Mazurkevičių, vilkaviškietį, 
baigusį mūsų gimnaziją tais metais, kai aš ją dar tik 
pradėjau. Nors mudviejų pažintis apsiribojo tuo, kad 
aš per didžiąją pertrauką, atsirėmęs sienon korido
riuje prie pirmos klasės durų, jį matydavau atsi
rėmusi sienon prie aštuntos klasės durų kitoje kori
doriaus pusėje, dabar nutariau prieiti pasisveikinti ir 
tikrai būčiau taip padaręs, jei kažkas tuo tarpu 
nebūtų plonu, moterišku balsu man visai prie ausies 
ištaręs: „Labą rytą!" Krūptelėjau ir atsisukau. 

.(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 22 d. 

LAIŠKAS IŠ KRASNOJARSKO 
Vienas Chicagos lietuvis gavo laiš

ką iš Krasnojarsko, Sibire. Laiškas 
prasmuko pro cenzūrą ir atvirai pa
rašytas. 

Laiške rašoma: 
Jūs, dėde, vis kaltinot mane, 

kad aš vis sėdžiu kalėjime, kad aš 
pats kaltas. Ne , dėde, čia Jūs daug 
klystat, Jūs nežinot mūšy šalies 
gyvenimo. Mūsų prakeiktai ko
munistų valdžiai reikalingi ka
liniai. Jie ne kaliniai, o vergai, jie 
dirba pačius blogiausius ir sun
kiausius darbus ir pačiose sun
kiausiose gyvenimo sąlygose. Jie 
dirba dykai ir už nedidelį duo
nos kąsnį. Pas gerą šeimininką 
kiaulės geriau valgo negu kali
niai. Aš tikiu ir esu įsitikinęs, 
kad vergai valgė geriau, negu ko
munistu valdžios vergai, o jų ne
mažai, ne vienas milijonas. Al, 
dėde, vėl sėdžiu, esu likęs antros 
grupės invalidu ir vėl nuteistas 
pusantrų metų. Teisė taip, kaip 
ir pirmą kartą, kada davė penke
rius metus. Ta ip turi būti — aš 
kitos tautos, o jie rusai, jiems rei
kia visą žemės rutulį padaryti jų 
vergais. Taip, dėde Kostai, Jūs 
manęs nekaltinkit Sį kartą aš vi
siškai nekaltas, kalti tie, kurie 

atėjo į mano kiemą, sumušė ma
ne ir dar pasodino. Taip mus tei
sia. Mano klaida tik viena — žmo
ną paėmiau kitos tautos. Dabar 
aš atskirtas nuo šeimos ir nega
lėsiu grįžti pas vaikus, o jų yra 
trys. Aš pastačiau jiems namą. 
Aišku, daug triūso ir vargo įdėta, 
o grįžti negalėsiu nei į savo na-
mą, nei pas savo vaikus. Aš ge
rai suprantu, dėde Kostai, kad 
pas Jus valdžia taip nesielgia su 
žmonėmis kaip pas mus. Mūsų 
valdžia gali tave visiškai išnie
kinti, apšmeižti ir, jeigu tu jiems 
nepatinki, jeigu tu ieškai teisy
bės, gali tave ir nužudyti. Jiems 
tas nieko nereiškia. Aš Jums, dė
de, prisipažįstu, kad antrą ir tre
čią kartą teisė mane teisingai, bet 
pirmą kartą ir dabar visiškai ne
teisingai. Uždėti žmogui vergo 
lanką tai reikia jį būtinai ap
šmeižti ir kiek galima daugiau 
išniekinti. Dabar likau visam gy
venimui valkata be pastogės, o 
trys vaikai liko be tėvo ir duonos 
kąsnio. Tu gerai žinai, kaip mū
sų tautos žmones, darbo žmo
nes trėmė į Sibirą, viską iš jų at
ėmė. O kiek liko visam gyveni
mui Sibire, kiek mirė vaikų ir 

senų žmonių iš bado ir šalčio, j 
Aš skaitau, kad čia ginkluotas, 
žmonių apiplėšimas. Mūsų šaly
je komunistui leidžiama ir ga
lima tave apiplėšti, apvogti, at
imti iš tavęs vaikus ir tavo suge
bančias dirbti rankas. Jeigu Jūs, 
dėde, šito laiško negausite, tai 
galite skaityti, kad manęs jau nė
ra. Už šitą laišką jie man jau ne
dovanos, bet aš nebijau nei mir
ties, nei kančių. Tegul kankina 
— jie pripratę gerti žmogaus 

kraują. Jeigu nesi komunistas, tau 
kelias uždarytas, tu negausi gero 

darbo, tavo sugebėjimai bus iš
niekinti ir sumindžioti, o tokiu 
būti aš negaliu, mano akiratis 
didelis ir aš jiems galvos nelen
kiu ir nelenksiu, prisitaikėliu aš 
nebuvau ir nebūsiu, jeigu man 
nedavė gyventi sąžiningai savo 
darbu ir savo sugebėjimu. Jūs ne
žinote, dėde, kiek pas mus liejasi 
nekaltas kraujas ir prakaitas vien 
komunistų rankomis. Aš nebi
jau, tegul kankina ir mane — 
geriau mirti kartą, negy gyventi 
neteisybėje. Tariu sudiev. 

Vincas 

S E W W H A T 
Sevriną Madbine Sa les & R e p a i r 

During Mareli — E a c h Prt., Sat. A 
San. 5 0 % Off on a l l Fabrtes a n d 
Not lons . Open daily 10 a . m . S u n . 
11 a_m. to 4 p . m. 

872» W . »5TH ST. H I C K O R Y H T L L S 
TKL. — 598-0004 

P l u m b i n g 

ED EAGLE PLUMBINS 
4562 S. Kedzie — TeL 247-6510 
All types of Plumbing Repairs. 

All Drain Lines Rodded. 

P. Tamulionis apžiūri persekiojamos 
religijos parodą CIeveiande. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

f 
*3\rpber Holidays" 

1980 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVĄ If BOST0NO/NEW YORKO 
MASKVA/VILNIUS 

Gegužės 7 d. — % 899.00 
Gegužės 14 d. — % 899.00 
Gegužes 21 d. (su Riga) — $1199.00 
Birželio 5 d. — % 999.00 
Birželio 19 d. — % 999.00 
Birželio 23 d. — $ 949.00 
Liepos 15 d. — $ 999.00 

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — 

Rugpiūčio 7 d. 
Rugpiūčio 13 d. (su Riga) 
Rugpiūčio 28 d. 
Rugsėjo 17 d. 
Rugsėjo 24 d. 
Spalio 8 d. 
Gruodžio 26 d. 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

- $999.00 
— $1199.00 
- $ 999.00 
- $ 899.00 
- $ 8 9 9 . 0 0 
— $ 879.00 

- $ 779.00 

£ 
TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE, INC. 

393 West Broadvvay, P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. TeL 617-268-8764 
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNTENĖ. 

P r l c e s a r e based o n doub le o c e u p a n c y and are subject to c b a n g m 
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A. T V E R A S i 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS = 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 W 6&th Street — TeL RE 7-1941 
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1 DĖMESIO? R A D I J O K L A U S Y T O J A I l | 
I K l a u s y k i t ė s k a s v a k a r ą ! I 
1 L I E T U V O S A I D A1 — 1 4 9 0 AM | 
= ^k Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro. = 
= JSL K A Z E B B A Z D Ž I O N Y T Ė 
= I I M I Į 2646 West 71st S t , Cbicago, IlL — TeL 778-5374 
= VjĘįJ St. Petersburg, Fla. — šeštadienį, 12:30 vaL popiet f 
| ^ - / Stotis WTIS — 1110 KC 1 
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• 

Jūs visad vykstate mūsų kryptin 

CONGRATULATIONS TO NEW BRIDES-TO-BE1 
THE BUSINESSES LISTED HERE 

Will Graciously Help Make Your 
, t VVedding 

The Happiest Day of Your Life 
> 

For Ready R e f e r e n c e — C l i p a n d S a v e t h i s H a n d y G u i d e 

Bicek's House Of Flovvers 
VVedding Flovvers And All Occas ions 

Delivery Serv. To S u b u r b s 
Chicago—521-5900 
Bervvyn—788-7060 

2500 S. Christiana, Chicago 

H0LIDAY INN 
INVITES 

Your VVedding Rectptioh 
Banauet Rooms Accomodate Up T o 225 

Family Style Dinner O r Buffet 
$15.95 Per Person 

1040 Dixie Highvvay, Chicago H e i g h t s 
756-0300 

D0NNA K. BRIDALS 
Ask For Free Bride's Booklet 

Rush VVedding Service 
Govvns-Custom Veils-Invitations 

Accessories 
17204 O a k Park Ave., T in ley P a r k 

429-6969 

DuBOIS H P0RTRAITURE 
COLOR VVEDDING C A N D I D S 
VVeddings—Children—Families— 

Executive 
Passport & ID Photos 

Oid & Faded Photographs Copied 
and Restored t o Your Satisfaction 

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

CLANCY'S BRIDAL C0RNER 
351 N. YORK 

Elmhurst — 834-0097 
Only Bridal Shop VVe Knovv of VVhich 
Allovvs Customers To View All The 
Govvns And Make Their Own Choice! 

Princess Pastry Shops 
VVEDDING & PARTY C A K E S 

14S York St. — Elmhurs t 530-5133 
5530 VV. Belmont, Ch icago 

Also Cookie Jar Bakery 
11125 Bellvvood, Bellvvood 544-0500 

IIHt I 
LEMOER 

Ar gr įž tant į namus , a r vykstant į darbą ar 
j krautuves , gal imybė, kad pakeliui yra First 
Federal of Chicago įs ta iga. First Federal turi 
32 ofisus Chicagos apylinkėse. Ir, kadangi jie 
yra da lys didelio taupymo tinklo, jūs galite 
tva rky t i s reikalus bet kuriame iš jų. Pietinėj 
miesto daly tur ime skyrius šiose vietose: 47-ta 
ir VVood. 62-ra ir Kedzie, 4010 W. 26 St., 39-ta ir 
Ash land . 

4071 S. Archer ir 87-ta ir Stony Island, plius 5 
ofisai miesto centre. 

Tad sustokite skubėję šen, ten ir taupykite 
kur patogiausia. Pas First Federal of Chicago 
gausite aukščiausias palūkanas , ką leidžia 
valdžia, ir patogumą taupan t Illinois 
didžiausioje taupymo ir paskolų bendrovėje. 

First Federal of Chicago 
Illinois Largest Savings and Loan. 

Br igh ton Park Branch /4071 S. Archer Ave. 

GERA TURĖTI FIRST FEDERAL ARTI. 
Tel.: 254-6101. Darbo valandos: pirm. ir antr. 9 iki 4:3U; ketv. ir penkt. 9 iki 8; sešt. 9 iki vidudienio. Uždaryta trečiadieniais. 

CIS79 Fi*rs« Frderal Savings and I/>an As^nriation of Chicago Mam Office Drarborn & Madison Membpr Federal Hofw t«an Bank and Federal Savin** and Loan Irmirance Corporation 

MT 6REENW00D FL0RIST 
GREEN HOUSES 

GARDEN CENTER 
OPEN 7 DAYS A VVEEK 

3942 W 111 779-1355 

West Lane Banquets 
ail occasions 

• Nevvly Decorated Rooms 
• Accommodations For 30-300 • 
• Air Conditioned - Ample Pa rkmg 
• F l e c t r o n i r Air Filr*»r<; 

Completc Outside Cater ing Available 
4 3 6 - 1 6 0 0 5350 S. Kedzie 

Folev's Travei Bureau 
— EST. l«4« — 

• Complete Honeymoon Travei Service 
• Honeymoon Packages 
• Customized itneraries 
• Personalized Consulting 

7 3 5 - 3 2 1 2 
1010 Dix ie Hgwy Chicago H g t s 

PROFESSIOHAL 
VVEDDING PHOTOGRAPHERS 

T h e N u m b e r T o C a l l ls.. 
248-6650 

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

Your VVedding 

Designer s Cove Hair Care 
CENTER (UNISEX) 

Student bpecial—Hair C u t & Blow Dry— 
^ X V . W r . 1 . 1 1 X l l l b rtu .^fcTf į . 41 A ^ , .\S\S . L . X ^ j [ 0 

March 15th 
6801 VV. 63rd St. _ _ _ 

229-9628 o r 229-1588 

Redden-Weberg 
Flovvers & GiftS-^ g ; 

FOR ALL OCCASIOT^S- - -
CATERING T O VVEDDINGS 

COMMERCIAL A C C O U N T S INVITED 
Flovvers By VVire — F.T.D. 

Maįor Credit C a r d s Accepteįl *" 
3790 VV. 79 582-0200 

L O O K I N G G O O D MEANS 
Feeling Good. Complete StyiiBg -

For Men and VVomen. 
QUEEN BEE HAIR 

FASHI0NS (UNISEX) 
5937 VV. 63rd S t . — 581-2310 

Bring Th i s Ad In For CornpiimerrraTv 
Sampie. VVe Use And Recommend Redfcen-
Retail Products . 

Murphy Rentai Service 
Išnuomavimo Centras Pobūviams 
• Su lanks tomos kėdės • Apvali stalai * 

• Banke tams stalai • Platformos 
• Porcelianiniai indai 

Tai keletas iš daugelio daiktu į j * 
Pageidaujant pr is ta tome. ~* 

3114 VV. 95th Evergreen Pk. 423-181J5 
1—-—fcoh 

The Catering Co. \ 
Qua!ity Catering from our fajnily to 
yours. Starting from $3.45 per person. 

Ph.: 286-2588 
6218 Belmont Ave. 

Weber Travei Agency 
Honeymoon Ptanning—Domestic—•> 

Foretgn 
Air—Land—Sea—Rail—Bus 

A Comple te Service 
6805 C e r m a k Rd. Tel: 749-1333 -^--' 

BERVVYN 

ZARANTI'S ~[Z, 
ALCAZAR 

VVEDDING RECEPTIONS INVITED 
INTIMATE D I N T N G - F I N E F O O D 

CALL FOR RESERVATIONS 
755-1666 <• ' '• 

JOE O R R R O A D & ASHLAND • * i 
Chicago Hgts . , ILL. 

S 

(c/\embzancit ^tudioa 
VVedding specialists 

Complete coverage from only $89.50 r 
including deluxe album Please call o r v i s ^ 
frir m n r a i n f n r m a t i r \ n ^••^•^ for more information. 
4909 S. Ashland 
254-7554 

3710 W 26thi 
522-3388 4-

DE HOYOS • ' 
INTERNATIONAL HIS & HER , 

HAIR STYLING " 
5742 S. ARCHER 284-1011 T 

BRING THIS AD FOR $1. OFF 8 
ANY SERVICE r1K»4 

FINE ART P0RTRAITS 
FINE A R T S STUDIO 

VVedding-Color Candids 
Children And Adults 
Passpor ts And Copies 

Passpor ts VVhile You VVait 
1452 VV. Chicago Ave. HA I-06TS 

_ ' 



REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE. 6507 TBOY ST., CHICAGO, ILL. 80829. TELEF. 925-5068 

-
- UZ TĖVIŠKES VARTŲ 

A L E R C T A 

Red. pastaba. Tarp savo kūryba 
išeivijoje švytinčių moterų rašy
tojų žymią vietą užima Alė Rūta, 
daugelio intriguojančių knygų au
torė. Jos ryškių atsiminimų pluoš
tas yra išspausdintas neseniai išėju
siame kun. }. Prunskio paruoštame 
liudijimų rinkinyje "Bėgome nuo 
teroro". įvertindama jos įnašą, 
"Moterų gyvenimo" redakcija čia ir 
pateikia mūsų rašytojos Alės Rūtos 
straipsnio ištrauką iš to naujo leidi
nio. 

Šio audringo šimtmečio keturias
dešimt ketvirtieji metai. Vilrfiaus 
barokiniai mūrai bylojo istorinę 
rimti, bet žmonės buvo neramūs. 
Rytuose vyko karštos rusų - vokie- Į ma-

sušaudyti. Vakarais langus dangsty 
davom tamsiom sunkiom užuolai
dom, kad apšviestas miestas nepri
trauktų oro puolimų. Nuolatos visi 
kalbėdavom apie maistą, kur jo dau
giau gauti... Dažnai vakarienei te-
turėdavom juodos duonos riekę, 
su užpjaustytu svogūno ritinėliu ir 
pabarstytu druska, o vietoje kavos 
—tokio juodo kartaus skystimo, va

dinamo erzacine (pakaitalų) kava. 
Nuolatos išgirsdavom apie areš

tus, žmonių dingimus po nakties, 
jaunų vyrų gaudymus frontui. Kar
tais staiga apsupdavo kavinę, kino 
teatrą ar net bažnyčią po pamaldų, 
po vieną išleisdami tikrindavo doku
mentus ir tam tikro amžiaus jauni-

pasiimdavo" okupacinei ka 

čių kovos. Lietuva kentėjo sunkią, 
jai užmestą, karo naštą. Grasinami 
kartuvėm, sušaudymu ar ištisų kai
mų sudeginimu, lietuviai ūkininkai 
privalėjo atiduoti vokiečių frontui 
grūdus, mėsą, pieną, duoną ir ark
lius. Mes Vilniuje, taip pat ir kituo
se miestuose, beveik stipom badu iš 
karo valdžios nustatytų maisto kor-
teHų-. Valgyklų sriubos būdavo — 
vanduo ir kopūsto lapas... Kotletai 
— iš neaiškios mėsų mišrainės, ku
rioje dominavo arkliena... 

Nuo ryto iki vėlaus vakaro dirbau 
nelengvą mokymo ir mokymosi dar
bą: mokytojavau Pedagoginio insti
tuto pavyzdinėje mokykloje ir vaka
ran klausiau paskaitų Vilniaus uni
versitete. Jaunos jėgos dažnai pavo
jingai silpdavo, nuolatos juntant al
kį. Ir gal daugelio sveikata būtų pa
lūžusi, jei ne mūsų mielieji, rūpes
tingieji tėveliai kaime. E ten regu
liariai gaudavau ir aš nedidelius 
mafeto siuntinėlius, o parvažiavus 
atostogų ir grįžtant, mamytė su
kamšydavo į mūsų lagaminus visus 
skaniuosius, maistinguosius kąsne
lius... 

Bebaigiant man universitetą, bu
vau perkelta į Aukštesniąją techni
kos mokyklą Antakalny, — lietuvių 
kalbos ir literatūros lektore. Buvome 
tiV susituokę (1943V Pavasarį, jau 
vokiečių uždarytame universitete, 
išlaikiau paskutinius — diplominius 
egzaminus: vakare, prie žvakių 
šviesos, (prof. dr. Vincas Maciū
nas belikęs gyvųjų tarpe iš visų, 
kurie tada egzaminavo). Pas profe
sorių V. Mykolaitį - Putiną apgy
niau diplominį darbą "Žmogus Ma
rijos Pečkauskaitės kūryboje"; te
lefonu susitariau dėl temos, užėjau 
į fo butą savo darbą atiduoti, vėl 
užėjau įvertinto darbo atsiimti... 
Ir gavau Vilniaus universiteto bai
gimo diplomą vienų metų atgali
ne data... Baigiau 1944 m.II.19 d., 
o diplome baigimo data įrašyta — 
1943 ra. II. 18 d., kad okupantų vo
kiečių valdžia, kada nors diplomą 
patikrinus, nesužinotų, kad lietu
vių akademinis darbas tebevyko... 
pogrindy. 

Taip, viskas buvo pogrindy. Pri
pratę pirmuoju bolševikmečiu ir si-
birmių išvežimų (1941) metais 
slapstytis, drebėti, saugotis, politi
kuoti pašnabždomis, nešioti slapta 
ir dalinti pogrindinės spaudos lape
lius ir laikraštėlius, buvom ir vo
kiečių kietais okupaciniais laikais 
užsispyrę, atkaklūs, pasiryžę ir veik
lūs; nors ir nelaisvi, pusalkaniai, su
spausti. Vakarais negalėjom vaikš
čioti. Po draudžiamos valandos gat
vėj pagavę, vokiečiai areštuodavo, 
tardydavo, o stipriau kuo įtarus, ar 
ginklą nešiojantis radus, galėjo ir 

riuomenei ar užfrontės darbams. 
Tokiu būdu šimtai jaunų vyrų ir 
merginų buvo prievarta išvežti į 
Vokietiją. Nors truputį įtariami ne-

RaSytoja Alė Rūta, šių atsiminimų 
autor& 

O turėjome jų salyje gyventi apie 
trejus ir pusę metų... Iki išvažiavom 
į užjūrius,} Ameriką. 

Pirmiausia apsistojom Vienoje, 
Austrijos sostinėj. Laimei, pamažu 
ten susiradom lietuvių būrelį; ki
taip būtų ilgesys tėvynės ir netik
rumas, ir pusbadės dienos, ir vokie
čių (ypač - partiečių) neprielan
kumas mus užgraužę. Austrai, iš 
tikro, geri žmonės, atjaučią, linksmi, 
atsiduoda Dievo valiai (religingieji), 
darbštūs, muzikalūs, meno ir gėlių 
mėgėjai... Buvo didelė tą pavasarį 
ir vasarą atgaiva —pasėdėti Vie
nos parkuose ar kapinėse. Niekur 
kitur tokių gražių gėlynų nema
čiau! Tokių tvarkingų takų, lys
vių, tokios švaros, tokios priežiūros 
ir meilės gėlėms. Niekur kitur ne
mačiau ir tokios pagarbos mirų-1 
šiems; jų kapinės — gražiausių 
meno paminklų ir puikiausių gė
lių bei žydinčių krūmų telkmė! 
Kiek tenai laisvų valandėlių pra
sėdėdavau, kiek eilėraščių esu pa
rašiusi... Nors... Vidiniame žvilgsny 
visada būdavo — Lietuva. 

Mėgdavom susitikt lietuvius, kas 
jie bebūtų... Buvo ten keli ir "vaiz
būnai": važinėją į Lietuvą ir atgal, 
prekiaują, pagaunami, paleidžiami... 
Jie gyveno materialiai geriau. Buvo 
pora studentų — dar Lietuvos -vals
tybės stipendininkų; vienas jų, ne
pakėlęs į Lietuvą antrojo bolševikų 
antplūdžio, nebegalėdamas grįžt, 
sunkių pergyvenimų sriaute nete
kęs psichinės pusiausvyros, nusižu
dė. Tai Jonas Pereckas, gabus pe
dagogas, kiek į lyrizmą linkęs aukš
taitis. Buvo studentų — kaip mes, 
buvo kitokių atklydėlių. Visi lan
kydavom tas pačias pamaldas, tas kuris ^ s u sesutės šeima 
pačias kavines ir valgyklas, medžio- Vienoje. 
darni "foršpeizes", prievalgius, kurie | Vyras grįžo nusiminęs ir nusivy-
dažnai būdavo parduodami be mais- į ^ j ^ pasiekė vos Kauną ir... vie-
to kortelių. Lietuviai dar vis ture-1 n a i nakčįaį . tėviškę. Vis tik jis 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 22 d. 

TAUTINIŲ ROBŲ 
PARADAS 

Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus Moterų gildos tradiciniai 
pavasario priešpiečiai ruošiami šeš
tadieni, gegužės 3 d., Drake vieš
bučio salėje. Viešnioms bus reta 
proga pasigėrėti Lietuvos vietovių 
reprezentaciniais tautiniais rūbais, 
susipažinti su būdingais sričių rū
bų reikalavimais. Tautinius rūbus 
modeliuos Renata Aleksiūnaitė — 
žemaičių, Rita Bazytė — kapsų, 
Loreta Grišmanauskaitė — dzūkų, 
Laura Michelevičiūtė — aukštaičių, 
dr. Augustė Šaulienė — klaipėdie
čių, Ramoną Stankutė — vilniečių, 
dr. Paulina Vaitaitienė — vilniečių, 
Daiva Valaitytė — zanavykų; Rū
ta Pakštaitė ir Rimgaudas Kasiulis 
— jaunavedžių rūbus. Aldona Ve-
selkienė komentatorė. Rimgaudo 
Kasiulio birbynės ir Rūtos Pakštai-
tės kanklių muzika paįvairins po
pietės programą. 

Darbo komitetui pirmininkauja E-
leonora Zapolienė; rezervacijos — 
Blanche Kezienė ir Mary Valence. 
Visos lietuvės moterys mielai kvie
čiamos į šią tikrai įdomią popiete. 

Aldona VeseUdenė džiaugiasi jos austais rūbais papuošta lėlyte ir pla
nuoja lietuvių tautinių rūbų demonstravimo eigą Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų gildos priešpiečių metu šeštadienį, gegužės 3 d., Drake 
viešbučio salėje. 

buvo 

ištiKimybe vokiečių valdžiai ar ir 
be jokios priežasties, intelektualai, 
dvasiškiai, patriotai būdavo areš
tuojami ir išgabenami į Vokietijos 
kacetus, baudžiamąsias sunkiųjų 
darbų stovyklas. Bolševikmečiais -
į Sibirą, Hitlerio laikais - į kacetus. 
Užtat poeto Leonardo Žitkevičiaus 
eilėraštis apie Lietuvą kankinančius 
okupantus buvo labai paplitęs, kai 
kur ner virtęs "liaudies" daina: 
"Viens raudonas kaip šėtonas, kitas 
— rudas kaip šuva"... 

Matėm Vilniaus gatvėse ir pasi
baisėtinus "rudmarškinių" (partie
čių vokiečių) suplanuotus, o žalia 
uniforma kareivių vykdomus vari
nėjimus benamių žydų į darbus ir 
iš darbų, jų ginimą, tartum užgui
tų gyvulėlių bandą, į geto... Gel-! 
tonom Dovydo žvaigždėm ant nuga
rų, sunykę, išbadėję, išsigandę, 
slinko gatvės grindiniu (šaligatviai 
— jiems uždrausti!), klupdami, de
juodami, vos pavilkdami maišeliuo
se ar krepšiuose savo mantą, pasku
tinę, kuri dar nebuvo iš jų atimta... 

Mano vyras buvo giliai įsitraukęs 
į pogrindžio darbą. Lietuviai turėjo 
vilties, kad karas netrukus baigsis ir 
kad jiems patiems teks savo žemę 
nuo priešų apvalyti ir laisvę atgau
ti. Pogrindis leido, platino slaptą 
spaudą, telkė ginklus... 

Dirbdama technikume, vado
vavau ten literatūros mėgėjų būre
liui, kuriam priklausė arti šimto pa
triotiškai nusiteikusių technikų -
studentų; dauguma jų buvo "gau
domo" amžiaus... Susirinkimuose ta
riamai diskutuodavom apie... Basa
navičių, Kudirką, Vaižganto "Pra
giedrulius", o iš tikro — apie pra
eities ir dabarties Lietuvos priešus 
ir kaip jų grėsmę sumažinti ar vi
siškai ja nusikratyti. Beveik visi iš 
tų vyrų nėjo šaukiami į vokiečių 
kariuomenę, nevažiavo į frontą, gau
domi slapstėsi; užeidavo jie pas ma
ne ir į namus patarimų, atnešdavo 
ir gaudavo pas mane pogrindžio li
teratūros... 

Technikumo direktorius — inž. 
Lapšys kartą pasišaukė mane ir j -
spėjo: atsargiai! Kažkas mūsų bū-
riavimąsi jau sekė... Jauna buvau ir 
direktoriaus įspėjimo perdaug nepai
siau. 

Netrukus technikumas, drauge su 
Vilniaus universitetu ir konservato
rija, buvo uždarytas. Būtų ir mane, 
kaip daugelį "bedarbių", išvežę pri
verstinai į Vokietiją, bet greit radau 
darbo 'Geležinkelių valdyboje; lietu-

Vyro įstaigoje (Statybos b-vėj) 
keli buvo jau suimti, vienas — ka-
cete mirė. Jį patį draugai įspėjo, 
kad irgi sekamas, kad jam esą ge
riau pasitraukti į nepavojingiausią 
vietą — į "priešo panosę", Vokieti
ją-

Pavyko jam šiaip taip susigraiby
ti fiktyvius "darbo dokumentus" ir 
1944 m. balandį išvažiavom į Aust
riją, vyras neva dirbti, o aš — stu
dijuoti. Ir dabar (po 35 metų) pri
simenu aną balandžio ankstyvą ry
tą... Palydėjo mus tik vyro sesuo 
Filomena. Ji vis kartojo, kad greit 
namo parvažiuotume, kad atvežtu-
me Švelnių baltinėlių, kokių tik 
Vokietijoj gaunama... Aš jos beveik 
negirdėjau. Pro ašaras žvilgsniu mė
ginau aprėpti Vilniaus vaizdą, stotį, 
margą savųjų ir svetimųjų mi
nią, lietuviškų žodžių garsus... 
Sprogstą pakraščių medeliai, trau
kinio švilpimas, vaizdai pro langą... 
Filomena ragino greit grįžti, bet 
kažkas viduje man sakė, kad ilgai 
ilgai čia nesugrįšim... 

Traukiniai tada vėluodavo, ilgai 
stovėdavo stotyse, manevruodavo... 
Mūsų ilgoje kelionėj į Austriją aš 
vis ir vis prisimindavau savo drau
gės (mokytojos) žodžius: "Aš tau 
negaliu atleisti! Palikti savo kraštą 
tokiais sunkiais laikais? — Juk esi 
čia reikalinga! Mokiniai laukia tavo 
žodžių, tavo pavyzdžio 

davom markių ir kai kas palikdavo 
kelneriams apsčiau arbatpinigių, 
negu vokiečiai. Užtat kelneriai juos 
tituluodavo "Herr Doctor", jeigu 
dar jaunas, ir "Herr Professor", jei
gu vyresnis... Ir, žinoma, iš kai ku
rių arbatpinigiai dar pagausėdavo... 

Nežiūrint visaip "medžiojamo" 
maisto, vyrui kartą pašte pradė
jo svaigti galva. Išsigandau, kad 
nenualptų. Ir ėmėm tada vėl siste
mingiau rūpintis maistu, net susi
radom tokių bekortelinių žuvelių 
— "muselių" (Muessel), kurios 
nebuvo skanios, bet šiek tiek maiti
no... Dievas žino, kaip būtume aną 
karo badmeti atlaikę, jei ne lietuviš
ki lašinėliai, kurių ir mes lagamino 
dugne dar iš tėvelių ūkio atsive
žėm, ir kurių vėliau, savų pri
stigę, iš draugų bent kąsnelį gau-
davom 

laimingesnis buvo tada už mane: 
bent atsisveikino su tėvais, išbučia
vo jų veidus ir rankas... Jo kelionė 
atgal į Vieną buvo ilga, varginga 
kariniais traukiniais, su bėgančia 
kariuomene, belaisviais... ir labai 
pavojinga. Tuo laiku traukiniai daž
nai buvo minomis sprogdinami, ap
šaudomi, bombarduojami; atkerta
mi rusų užimti miestai ir miesteliai, 
vyrai suimami ir išvaromi į frontą 
ar į užfrontę — apkasų kasti, stip
rinti paskutinę vokiečių apsigynimo 
priemonę... Tačiau jis grįžo, nebepa
siekęs Vilniaus, nebesusitikęs nei 
brolio, nei sesers, nebepamatęs ma
no giminių, nei mūsų buto, nepa
siėmęs nei reikalingiausių drabu
žių ar daiktų. Studijoms buvom iš
važiavę tik su pora lagaminų, kad 
nebūtų įtarimo. 

Vienos miestą ir visą Austriją 

hitlerininke ir patriotė, pradėjo įtar
ti, kad vyras nedirba ( o tai buvo di
džiausias nusikaltimas!). Kai nebū
davo paskaitų, vistiek jis turėdavo 
anksti išeiti iš namų ir vaikščiot 
gatvėmis, sėdėti parkuose, kad atro
dytų laiką praleidžiąs darbe. 

Po vieno didesnio bombardavimo 
jau žuvo ir keli lietuviai, jų tarpe 
— rašytojas beletristas Petras Rim-
kūnas 1944.IX.8 d. Slėpėmės nuo 
bombų, nuolat bėgdavom į "kele
rius" (rūsius), medaojom duonos 
kąsnius; iš Lietuvos nei lašinių, nei 
dešrų jau ir "vaizbūnai" nebegau
davo. Nuo aktyvaus fronto, nuo ne
tolimo priešo kasdieną buvo "karš
čiau" ir sunkiau... Darėsi vis didesnė 
ir butų problema. Nedirbančius ga
lėjo išvaryti, net areštuoti... 

Vėlyvą rudenį, kolegos Jono Pe-j 

dau ryšį su kraštu, artimaisiais, au
klėtojais ir auklėtiniais... 

"Aš tau niekad neatleisiu! Kaip 
tu gali palikti savo gimtinę tokiais 
sunkiais laikais?" — atskamba daž
nai mano sąžinėj draugės priekaiš
tas. 

Nelaikau savęs didvyre, krašt-
palikusi, bet, iš tikro, nejuntu ir 
didelės kaltės, nes jie, Lietuvos prie
šai ir pavergėjai, mane pastūmė į 
tremtį, į egzilę, kuri, kol mūsų Lie
tuva neatgaus laisvės ir nepriklau
somybės, nepasibaigs. 

Nostalgija šaukia — sugrįžti, 
bent aplankyti artimuosius (juk ir 
kalėjime lankomi brangūs žmonės), 
lyg pro mažą langelf žvilgterti į mū
sų lietuvišką kultūrą, tenai brolių 
sunkiai puoselėjamą, aplankyti pri
siminimus ir kapinynus... Tik lyg 
pro langelį... Nes Žvėris tenai saugo 
visus kelius ir takus, seka mūsų bei 
mūsų brolių kiekvieną žingsnį... 

Egzilė nepasibaigs, kol mūsų 
krašto laisvė nesugrįš. Joks paver
gėjo pirštas nepriviliotų, kad ir 

Kai rusų — vokiečių frontas vi- j greit užplūdo lietuviai ir kiti pa-
siškai prie Lietuvos priartėjo, kai | baltiečiai bei kitų tautų pabėgėliai, 
per žinias nugirsdavom bolševikus Į B u t u p r oblema vis didėjo. Maisto 
jau siekiant Minską ir net Vilnių, Į mažėjo. Vokiečių nedraugiškumas 

recko j geležinkelio stotį palydėti, | kaip meiliai ir patraukliai modamas. 
gal po keliolikos valandų laukimo,! Kaip ir kodėl bėgome? — klausė 
su visa nedidele savo manta šiaip j šio veikalo sumanytojas. — Daugu-
taip įsispraudėm į perpildytą trauki- j ma nebėgome, o buvome priversti 

kai atėjo mintis, kad galime būti 
nuo Lietuvos visiškai atkirsti, gal 

auslenderiams" ryškėjo; jie negalė 
jo pakęsti, kad mes nekariaujam ir 

ir ilgam, atsirado didelis troškimas į nedirbam karo pramonei... Rusams 
— pamatyti tėviškes, tėvus, gimines, į užėmus Pabaltijį, bombardavimai 
artimuosius, draugus... Ir pradėjom j v i s u r Vokietijoj dažnėjo. Ėmė gau 

K. - m. 

nį ir išsidanginom... Kur akys neša, 
kur kojos veda... Iš tikro turbūt iki 
kur traukinys nuvežė, nes tiek betu-
rėjom markių. Žinoma, stengėmės 
kuo toliau nuo Vienos 

Atsiradom 
(Švabijoj) 

pasitraukti. Bet galėtume dabar pa
klausti savęs? ar buvo verta? - - -

Spėju, kad beveik visi atsišauk
tų: taip, taip! Juk būtume žuvę! 

. » _ _ , Juk reikalinga išeivija, tautos viltis, 
Pietinėje Vokietijoj kuri šaukia pasauliui apie Lietuvos 
Kressbronn am Bo- skriaudas, kuri dirba, aukojasi ir au-

landžioti į vokiečių įstaigas, kad 
leistų mums bent trumpam į tėviš
kę parvažiuoti, lyg ir atostogų... 
Vyras leidimą gavo (gal kad turėjo 
neva statybininko darbo pažymėji
mą), aš negavau. 

Vyras išvažiavo ir... maždaug už 
Niekaip ji negalėjo patikėt, kad j savaitės ar dviejų grįžo- T o s <*ie 

važiuojame tik trumpam — studi-j n o s buvo man — pro ašarotas akis, 
joms, ir niekaip, kartojo, negalinti į p r o vidinę nostalgiją ir kančią — 
suprast ir atleist... Vyras apie po- j tartum paskutinis (man uždraustas) 

!^J2 I— - - — * - - it^A-rri-.An mat ir i v -1 > • 1 - »«_X4n I H T A 1l0T-tCnftC£> grindį ir pavojų uždraudė net ir 
draugei užsiminti. 

Taigi, mes vieni iš pirmutinių 
pasi traukėm. Vyras taip pat, aplin
kybėms susidėjus, gilinosi savo 
mokslų srity. 

Slegianti buvo toji kelionė į užsie
nį. Kariai, kariai. Vieni į frontą, kiti 
iš fronto — sužeisti, išvargę, pra
laimėjimų liūdesiu veiduose. Vo
kiečiai jau buvo stumiami iš Rytų 
atgal... Jų pradinės pergalės trium
fas buvo seniai praėjęs. Jie nebebu
vo atakoj, o tik rusų genami bėg
liai. Vokiečiai buvo nusivylę ir pik
ti, įtūžę ant nenugalimo priešo, įpy
kę daugelis ir ant savo "Fiurerio"... 
O Hitlerio valdžia dar labiau kan
kino ir skubiau žudė žydus bei kitų 
tautybių areštuotuosius, labiau ne
kentė "auslenderių". 

Juo tolyn mes riedėjom nuo sa
vos gimtinės, tuo daugiau girdėjosi 
vokiečių kalba ir žybčiojo nedrau-

viai padėdavo vieni kitiems darbus giški jų žvilgsniai, vos mums su ak-
"gautr\~ į centu prabilus... 

žvilgsnis į krintančią karo liepsnose 
ir po bolševiko batu Lietuvą. 

šiai kristi bombos ir ant mėlynojo 
Dunojaus krašto ir miesto, kur ki
tados taip linksmai ir nerūpestingai 
skambėdavo Štrauso valsai... 

Deja, mūsų studijos nebuvo sis
temingos, nei galėjo ilgiau tęstis. 
Gražiuosius Vienos universiteto rū
mus apdaužė pačios pirmosios ali-
antų bombos. Mano studijos nutrū
ko, nes universitetas buvo laikinai 
uždarytas. "Technische Hochschule" 
vyras lankė dar kiek ilgiau, nors bu
vo irgi didelių sunkumų. Mūsų 

Alė verkia vyro ir Lietuvos!" —. kambarėlio šeimininkė Frau Emma 
erzindavo susitikės kun. Gureckas, | Kube, gera moteriškė, bet 

densee — Šveicarijos pasieny. 
Lietuvių enciklopedijos penkta

me tome rašoma: "Erilium (loty
niškai) reiškia ilgesnį, dažnai pri
verstini, pasitraukimą iš savo kraš
to, bendruomenės, tremtį—" 

Ir ko mes abejojome dėl savo po
zicijos pasauly dabartinio vardo? 
Linksniuojame save — pabėgėliais, 
pasitraukusiais, "Dpi", išeiviais, a-
teiviais... Komunistai tenai, žinoma, 
kolioja mus buržuaziniais naciona
listais, smetonininkais, kriminalis
tais ir kitokiais jų pramanytais var
dais. Mes gi iš tikro — egzilai, 
tremtiniai. Mes buvome visi pri
versti iš tėvynės pasitraukti; mes ne
noromis, skaudžiai, su liūdesiu, tra
giškai palikome savo gimtines, savo 
kraštą, kur klasta, smurtu, jėga bu
vo sutrypta ir nutraukta mūsų vals
tybės ir tautos laisvė 

koja dėl būsimo laisvės ryto. Aš as
meniškai bent šiuo aspektu atsaky
čiau į šį klausimą: ne, pasitraukti iš 
savo krašto, nuo savos tautos — 
nebuvo verta. 

Būtume žuvę? Geriau pačiam žū
ti, negu prarasti čia vaikus. O gal 
nebūtume žuvę? — Ir gal mūsų vai
kai būtų išlikę tenai, tėvynėj, ga
jom atžalom, tęsiniu tautos? 

Žinau moterį, kuri jau keleri me
tai kasdien verkia katastrofoje žuvu
sio sūnaus. Jos skausmas • supran
tamas. 

Bet argi ne skaudžiau šimtams 
motinų matyti žūstančius gyvus 
vaikus? — Nusvetimėjančius, nu-
tautėjančius, žūstančius lietuvių 
tautai. 

Skausmas nėra išmatuojamas. 
Vargai — neapibrėžiami. Kiek mes 
išvargome - pasitraukusieji, tremti-

Aš asmeniškai - niekur nebe- niai? Kiek išVargo^r i&entėjo te-
gau! Vokiečių okupacijos me
tais, sąlygų priversta, išvykau stu
dijuoti, o iš ten, iš Austrijos, kaip 
benorėjau ir troškau, negavau vo
kiečių leidimo gimtinėn sugrįž
ti; kas žino, jei būčiau tada parva
žiavusi, gal tam tikros sąlygos vėl 
būtų kitaip mano likimą pakreipu- , čią viltį - laisvę. 

nai, pasilikę tėvynėje? Kiek jie ten 
padarė tautos labui? Kiek mes pa-
darėme? Ne, šie turtai irgi neap-
skaičiuojami ir nenusakomi. Viena 
tik svarbu: kad mes vieni kitus at-
jaustume, suprastume, kad turėtu
me tą patį siekimų idealą ir tą pa-

TJ *>l T>. KMfMr^-M pMdKHfci pH«tatymn Art.« kliAfc Matyt! Pmiuuiv* zen-

-IT F. \T\JI* r v"«*A. *bwrw o r t e ^ U ^ ' *t* rTncufci serfcirDo i - s s r*^ 
Dalyvavo per-kry . nnUnRntu Kcmsula.! ~: - a i t r i nu 

sios? Gal būčiau likusi, gal žu
vusi? - -

Buvau prievarta išstumta, buvau 
stumiama tolyn, iki pačių užjūrių, 
į savo ilgą, sunkią, vargingą, nos
talgišką egzilę, kur praradau profe
siją (mokytojos), praradau (dėl kal
bų barjero) didesnes progas dirbti 
pagal savo išsimokslinimą, kurį 
man suteikė tėvai ir Lietuvą, prara-

Mums, šiapus vartų ar anapus 
vartų, yra tik viena tėviškė — Lie
tuva, kaip vaikui visada tėra pasau
ly vieni tėvai. 

Nuolatos prisimindami žuvusius 
ten ir čia, nulenkime galvas: gar
binguosius — pagerbti, apie ne taip 
garbingus — susimąstyti ir... pasi
mokyti. — AteiHaJ. 

Santa MonJca, Cal&raJ* 

i 
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NELAUKTAI SUSTOJO GYVENIMO LAIKRODIS i \[[,s„ kolonijose 
A. a. vet. di. Alfonsui Vileitai mirus į Graad į^ ;<fc) m<iu 

L ) Šeštadienį, kovo 1 d., Paramus, Paramus, N. J. Vileitai įsikūrė | 
, N. J., dr. Buroko namuose prie Hyattsville, Md., kur Alfonsas į LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

jaukaus židinio dvi poros šneku- į dirbo privačioje veterinarijos prak- j 
_ čiavosi, valgė pietus ir dalinosi I tikoje. Vėliau jie persikėlė į Ho- I ^rie^ 'kelias savaites vietiniame 

įspūdžiais. Burokai ypatingai į nesdale, Pa., kai Alfonsas prade-! savaitraštyje "The VVestem Mi-
džiaugėsi savo svečiais Izabele ir j jo dirbti JAV Žemės ūkio depar- I chigan Catholic" pirmą kartą pa-

r Alfonsu Vileitais, kurie juos ap-jtamento įstaigoje Wilkes Barre, s i r o d ė heve& v i s 0 P^apio dy-
lankė iš Pennsylvanijos. Izabelė; Pa. Honesdale, Pa. Vileitai gy-1 d ž i o s u 2 didelėm šokėju nuo-
Vileitienė ir dr. Burokienė — se- Į veno ūkyje, kuris buvo juodviems į t r a ukom str. antrašte "Gabija — 
šerys stebėjosi savo vyrų įdomio-! abiems, bet ypatingai Alfonsui j Lietuvišku šokėju grupė . Ame-

- mis diskusijomis, jų planais ir jų pramoga ir poilsis. ! "kietė Virgima Braley smulkiau 
i ' užsimojimais. Jie kalbėjo apie tas j Šiais metais Alfonsas būtų ! a P r a š o vadovės M. Žygaitės -Ed-

dienas, kai Vileitai pas juos iš Vo- šventęs 30 m. JAV gyvenimo su-! k m s š e i m 3 b e i io s tėvelius. Tofliau 
kietijos atvyko prieš 30 metu, j kaktį, o taip pat jis ir Izabelė bū- J1 P ? m i ' į . akordeonistą Beniu 
kaip jie pradėjo savo gyvenimąj tų šventę savo 30 m. vedybinį Kusų,^ aiškina^ pavadinimo pras-
šioje naujoje šalyje ir kaip viskas į jubiliejų. Alfonsui už 3 mėnesių i ine» isxeHa šokių vaizduojamą 
iš taip mažų planų tapo dide-j būtų suėję 60 metų. Jis buvo vi- j idėJ4 i r j * *į* s u senovės lietu-
liais pasisekimais. Alfonsas su; suomet sveikas, darbštus ir sąži-|v 'u padavimais, paduoda sąrašą 
žmona pasakojo apie savo planus Į ningas. Nors nekalbus ir giliai i 
naujų namų naujoje Pennsylva- '• mąstąs žmogus, Alfonsas buvo la-1 rankose. Alfonsas tai labai gerai 
nijos farmoje statymui. Jis sakė, j bai vertinamas savo draugų dėl; žinojo, nes jis buvo religingas ir 
kad už poros metų norįs pereiti savo nuoširdumo ir artimumo, giliai tikintis katalikas. Gyveni-
į ankstyvą pensiją ir tada tikrai j Jis turėjo daug planų, kuriuos re-
pagyventi kaime ir daryti tai, kąj alizuoti žymią pagalbą davė jo 
jis visada norėjęs daryti. Visi su j žmona Izabelė. Alfonsas mirė 
tuo sutiko ir visi jam to tarsi pa 

šokėjų ir kL Pasirodo, kad žur-l 
nalistė buvo susitikusi su šokė
jais ir beveik su kiekvienu pasi
kalbėjo ir be to, telefonu susisie-l 
kusi su S. K. Baliu, surinko dau- j 
giau istorinių įvykių apie Lietu-; 
vą. Atrodė, jog amerikietė bandė; 
trumpai atpasakoti Lietuvos pra
eitį ir pabrėžti, kaip gražiai jaunie
ji lietuviai atstovaudami tą pra
eitį išreiškia per savo tautinius 

rūbus ir tautinius šokius. Esą Ga
bija puikiai pasirodžiusi pernai 
Grand Rapids miesto festivaly
je. Paminėta, kaip šokėjai buvo 
surengę Joninių laužą ir ten šo
kę rinkdami 'lėšas, kad šiais me
tai galėtų dalyvauti Chicagoje 
didžiojoje Tautinių Šokių šven
tėje. 

Straipsnis turiningas ir puikiai 
patarnavo lietuvių kultūros iškė-

vydėjo. 
Tylą nutraukė Alfonsas, pra

dėdamas naują sakinį: Aš tau, 
Izabele, gražų namą pastatysiu 

. ir po to...". Tai buvo paskutiniai 
jo žodžiai, nes jis staiga sugriuvo 

" ir rodė kvėpavimo ir pulso sutri
kimus. Abu daktarai Burokai 
griebė jį gelbėti. Deja, širdies 
ataka buvo stipresnė ir ji nugalė- j 
jo mediciną — Alfonsas mirė sa- Į 
vo žmonos rankose per kelias mi- Į 
nutes. 

Šitokios netikėtos mirtys pra- j 
deda dažniau ir dažniau užpildy-! 
ti mūsų žinias. Pamažu ne vie- j 

-— nas lietuvis, perkeliavęs Europą, • 
Atlantą ir įvairias šio krašto vals
tijas, baigia savo laikrodžio judė-

0 0 - jimą. Alfonsas irgi buvo vienas iš j 
tų, kuriam gyvenimo laikrodis į 
sustojo, kai jis turėjo geriausiai 
eiti ir kai gyvenimas jam rodė po
ilsio prošvaistę. 

Alfonsas gimė 1920 m. gegu
žės 20 d. Rokiškyje ir užaugo sa
vo tėvo dideliame ūkyje. Karo 
metų siaubo blaškomas jis pa
teko Vokietijon, o jo vyresnė se
suo su vyru ten taip pat kiek vė
liau atsirado. Dar karo metu Al
fonsas pradėjo studijuoti veteri
nariją Leipzigo universitete, bet 
prieš baigdamas mokslą turėjo iš 
ten pasitraukti^ nes miestą užė-

>>--' mė Sovietų kariuomenė. Persi
kėlė į Miuncheną, kur po karo 
baigė universitetą, įsigydamas ve
terinarijos daktaro laipsnį.- Tuo 
metu jis Miunchene sutiko atvy
kusią Balfo įgaliotinę Izabelę Ro-
vaftę. kurią jis vedė Miunchene 
1950 metais. Po to kelionė į JAV, 

- pirmiausia pas Izabelės gimines į 

mo laikrodis jam sustojo ne lai
ku, bet jo įmintos pėdos lieka gy
vos jo šeimos narių, jo draugų 

staiga, kai planai dar nebuvo | i r pažįstamų atmintyse. Ilsėkis 
baigti. Bet kiekviena mirtis atei- j ramybėje, ilgameti drauge! 
na be plano, nes ji nėra žmonių Vytautas Bieliauskas 

%*9 
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----- Rimties valandėlei 

(Atke'ta iš 3 psl.) 
P a n č i a i ir Bažnyčioje moterų 
pareigos, privilegijos, taigi ir 
teisės bus sprendžiamos pagal 
tai, kas pagal jų prigimtį tinka 

~~"""ar. netinka. Kristus, išlais
vindamas ir pripažindamas 

•- moterims lygias teises su vy
rais, moters prigimties nepa
keitė. Moteris, turėdama ly-

- gias teises su vyru, vis dėlto 
' ' nuo jo turi skirtis savo prigim

timi. 
V. Rmš. gn • 

P & J A U T O SHOP 
z 3403 Wesi 63rd Street 

TU. _ 737-9737 
i 
• T A I S O M 

Motorus 
Automatines Transmisijas 
Stabdžius — JUtinatorius 

Starterius 
Keičiame mo*<wn? ir transmlsįjįj 

Lajyvą ir filtroa ir kitos sugedimus. 

Sa*. PETRAS PIŠKYS 
ir JONAS GUDAITIS | 

7 vai. ryto iki 6 vai. vak. į I 
Sekmadieniais uždaryta 

Netekus brangaus sūnaus 
A * f A . A L G I M A N T O , 

didžio skausmo valandoje tėvais VALĘ ir ANTANE 
OSTEIKAS nuoširdžiai užjaučiame. 

Malvina Veleekieni 
Irena Veleckyte 

A. f A. 
EDVARDUI BURKE mirus, 

mieloji BAEBAHA, taip staigiai ir netikėtai netekus 
mylimo tėvelio, priimk mūsų paguodą. 

IU. Liet. Gyd. ir Dantų Gyd. Dr-jos 
Pagelbmis Moterų Vienetas 

A. t A. JONUI DAUGIRDUI mirus, 
žmonai VINCEI, dukrai JMEI ir žentui KAZIUI ZA-
RONSKIAMS, sūnui ALGIMANTUI ir jo šeimai bei 
kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Ona ir Viktoras Kažemekaieiai 
Stasė ir Petras Petrušaičiai 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1980 m. 
kovo 17 d., Vilniuje iškeliavo amžinybėn mūsų brangi 
sesutė ir teta 

A. f A. ROŽĖ MISYTĖ 
sulaukusi 54 metų amžiaus. 

Nuliūdę: 

Angelė Kraučeliūnienė ir 
dukterys: Rimutė Jucienė ir 
Danutė Šlenienė su šeimomis 

A . f A . P R A N E I D A B Š I E N E I mirus, 
jos vyrą ALEKSANDRA DABŠĮ, sūnų HIMTAUTJį su 
šeima, seserį JULIJĄ ir brolį TELESFORĄ nuošir
džiai užjaučiame. 

Bronė ir Ignas Medžiukai 
Antanina ir Domas Vailokaičiai 

A. f A. ANTANUI BACEVIČIUI 
Floridoje mirus, skausmo valandoje žmonai ELENAI 
ir kitiems GIMINĖMS reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

Jadvyga, Rsis?a ir Anatolijus Ln^un 

*X%*9&r< 
A. A. 

BEATRIČE MARIE SMTTH 
BUKAUSKAITĖ 

Gyveno 8425 So. Luella Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė 1980 m. kovo 20 d., 8:45 vai. ryto, sulaukus 66 m. amž. 
Gimė Chicago, Dlinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Allen G, duktė Mary Ann 

Durta, žentas Joseph, 3 anūkai Bryan, Rodney ir Andrew, brolis 
Leonard Bukauskas su žmona Eleanor ir šeima, giminės Edward 
Sharka, Alfonsas Butkus, Walter Sharka, Julia Michnick, Marcella 
Diekon, Aurelia McNamara, Helen Sabourin, Valerie Wilson ir jų 
šeimos, Zerbian šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Gilbert A. Smith. 
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6:30 vai. vak. DeYoung-Vroegh 

koplyčioje, 649 East 162nd St., South Holland, Dlinois. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, kovo 24 d. Iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydė
ta į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero liet. kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas, anūkai, brolis ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Frank Leonard Bukauskas, tel. 264-2228 ar 333-7000 

A. f A. RUTH P. NORMAN 
Gyveno Elmhurst, Dlinois. 
Mirė kovo 20 d, 1980 m., 11:50 vai. ryto, sulaukusi 48 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Everett, 3 dukterys Lynn 

Mounce, Carol Bilek, žentas Edward ir Mary Ann Norman, mo
tina Anna Martinka, sesuo Anne Brunderman, 2 anūkai, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Pe-
dersen - Ryberg koplyčioje, 435 N. York Road, Elmhurst, IU. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, kovo 24 d. Iš koplyčios 9 vaL 
ryto bus atlydėta į St Bemardine's parapijos bažnyčią, 7246 Har-
rison, Forest Park, 111., kurioje 10 vai. įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Queen of Heaven 
kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentas Ir anūkai 

Laid. direkt. Pedersen - Ryberg. Tel. 834-1132. 

A . f A . A N T A N U I BACEVIČIUI 

m i r u s 
žmoną ELEN£ ir kitus GIMINES nuoširdžiai 

Brone ir Stasys Juozapavitiai 

už

jaučiame. 

Mylimam tėveliui 

A. t A. ADOMUI LAZAUSKUI 
Lietuvoje mirus, skausmo valandoje nuoširdžią už
uojautą reiškiame sūnui VYTAUTUI LAZAUSKUI 
ir šeimai. 

Vitalis ir Modesta Umbrasai 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 

DR. J O N Ą Š A L N Ą ir Š E I M Ą 

nuoširdžiai užjaučiame. 

Ona ir Petras Abromaičiai 

Mieliems 

DR. JONUI IR JANINAI SALNAMS, 
netekus brangios motinos ir uošves, priglaustos 
amžiams tėvynes žemėje, gili užuojauta. 

Stasė !r Ignas Labanauskai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 22 d. 1 

limui. Žinoma, gal tai korespon- , gaitė yra labai rimta t. š. ži-
dentei niekas nepasakė, jog ta gru i nove, jos šokėjai labai gražiai pa
pe buvo įsteigta beveik prieš 30 sirodė dabar per Vasario 16-tos 
metų. J. Puodžiūnienės ir kitu meninę dalį Visi linki Gabija' 
vardu. Dabartinė vadovė M. Žy- stiprėti. BL Anulis 

BĖGOME NUO TERORO 
I š t ė v y n ė s i šb lokš tų jų a t s imin imai 

R e d a g a v o J U O Z A S P B U N S K I S 

Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 
įvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jū ra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti į šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, Čicaga 1980 m. 
Spausdino D R A U G O spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi. 

Kaina su persiuntimu $ 7.85. 
Illinojaus gyventojai dar prideda 42 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. U.S.A. 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

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

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITLANTCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

1 1029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 22 <L 

X Marijone bendradarbių 
53-čiasis seimas bus rytoj, kovo 
23 d., Marijonų vienuolyno kop
lyčioje i r svetainėje (6336 So. 
Kilbourn Ave.). Šv. Mišias lai
kys ir pamokslą pasakys vienuo 
lyno vyresnysis kun. Viktoras 
Rimšelis, vargonais gros muz. 
Marytė Mondeikaitė-Kutz. Apie 
12 vai. vienuolyno svetainėje 
bus bendri pietūs, o po pietų — 
seimo svarstymai. Skyriai y ra 
jau pasiruošę i r kitos organiza
cijos paskyrusios savo atstovus. 
Laukiami ir svečiai. 

x Irena Kerelienė, Liet. Skau 
čių Seserijos Vyriausia Skauti
ninke, išvyko į Washingtoną ap 
lankyti skaučių "Pušyno" drau
govę, dalyvauti jų rengiamoje 
Kaziuko mugėje ir sueigoje, ap
lankyti skaučių vadoves ir pa
sitarti skautiškais reikalais. J i į x g ^ N e r f j a I i n k e v i č į a t ė 
tikisi Washingtone aplankyti i r Bernardas Prapuolenis atliks 
Lietuvos pasiuntinybę ir k i t a s | m e n i n e p r o g r a m ą m Lietuviui 
uetuviškas institucijas. Grįš at- gydytojų, Dantų gydytojų orga-j 
emancios savaites viaury. n i z a c i j fe P a g e l b U e t d ž m Q | 

X Stanley Petrulis, Indianos į n ų v i e n e t o r e n g i a m a m b a n k e t e , i 
universitete dėstąs muziką, ne- k u r i s b u s b a l a n d ž i o ^ d B e v e r 
seniai Illinois universitete, Urba l y C o u n t r y C l u b ^ ^ 

X Angelė Katelienė, Vlados 
Žemliauskienės iš Meriden, 
Conn., pusseserė (ne dukra, 
kaip vakar dienos "Drauge" iš
spausdinta) palydėjo viešnią į 
"Draugą" ir pavežiojo po Chica 
gą, lankant gimines, draugus ir 
pažįstamus. V. 2emliauskienė 
yra apsistojusi pas savo dukte
rį Dainą Žemliauskaitę, kur i tu
ri savo dekoratyvinio meno įstai 
gą miesto centre. Viešnia iš Chi 
cagos išvyksta sekmadienį po 
pietų. 

x Kun. Pijus Dambrauskas, 
buvęs Vilkaviškio, vėliau Medei 
lino, Kolumbijoje, kunigų semi
narijos profesorius, Marijampo
lės mokytojų seminarijos direk
torius, ilgai gyvnęs Chicago-
je. dėl susilpnėjusios sveikatos 
persikėlė į Matulaičio namus 
Putname. Jo dabartinis adre
sas : Matulaitis Nursing Home, 
Inc., Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260. 

x Gavėnios nuotaikos bus i 
perduodamos Lietuvio sodyboje į 
šį sekmadienį nuo 2 vai. po pie-1 
tų. Užkandis. Visi laukiami. 

IŠ ARTI IR TOLI 3 

"Lėtūnas", tautinių šokių veteranų grupė, su vadove Nijole Jasėnaite Pupiene (stovi viduryje). 
Nuotr. A. Pupiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
AR PAŽĮSTATE LfcTCNA . rado, bet j ą įdiegė ir savo vai

kams. Daugelio lėtūniečių sū
nūs i r dukros priklauso tautinių 
šokių grupėms. Džiugu, k a d 
šiais "kar tų atotrūkio" laikais I to Chicagos skyriaus steigiama-

IJETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS 

Lietuvių Tautodailės institu-

noje, gavo muzikos daktaro laip 
snį už studijas kompozicijoje. 
Indianos universitete Terre Hau 
te mieste vasario 29 d. sureng
tame koncerte buvo atliktos 
t rys jo kompozicijos. Dr. S. Pet 
rulio tėvas Stasys Petrulis yra 
vaistininkas, dabar dirba Har-
riet Lescausko vaistinėj Bridge 
porte. 

X Kun. A n t Saulaitis, SJ, 
išvyko į Connecticutą, pas savo 
sunkiai susirgusį tėvą, buvusį 
Liet. skautų pirmijos pirminin
ką. 

X P. Tamošiūnienė ir I. Mc-
Ewen (ne McEmers, kaip klai
dingai buvo paskelbta) su kito
mis Marijonų bendradarbių 
draugijos Cicero skyriaus narė
mis rūpinasi, kad seimas, kuris 
vyksta rytoj, gerai pasisektų. 

X Dr. Alvydas Koncė, Mill 
Valley, Calif., atnaujindamas 
prenumeratą, atsiuntė i r 22 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą ir skelbiame Garbės 
prenumeratoriumi. 

X Lietuviškų knygų "Drau 
ge" už didesnę sumą nusipirko 

Ne, ta i ne vienas asmuo, bet 
34 asmenų tautinių šokių gru
pė, kuri ruošiasi VI-jai Tautinių 
šokių šventei. 

Kalbant apie taut inius šokius, 
prieš akis paprastai stoja jauni, 
moksleiviai ar studentai , šokė
jai, tačiau Lėtūnas ne įprastinė 
grupė: ją sudaro šokėjai-vetera 
nai, vieni pusamžį peržengę kiti 
prie jo beartėją. Pr ieš 20-30 me
tų jie visi yra šokę ta i vienoje, 
tai kitoje tautinių šokių grupė- . 
je. Dabar, prisimindami j aunas I lėtūniečiams įkvepia ir jų e n e r - | m e n o tradicijų puoselėjimas, 

OKUP. LIETUVOJE 
— Gauta telegrama iš ok. I i e 

tuvos, kad kovo 17 d. mirė 94 
metų sulaukusi Juzė Balčiūnie
nė Sadauskaitė. Palaidota kovo 
19 d. Alovėje, Alytaus ra j . šalia 
daug metų Vorkutoje buvusio 
sūnaus Jono, šalia daug širdgė
los ir vargo patyrusio vyro Juo 
zo. Velionė buvo giliai religin
ga, kan t r i ir šviesi asmenybė. 
Paskutinius 5 metus buvo ligų 
labai suvarginta, sūnaus Liudo 
ir jo šeimos globoje, kurie jos 
labai liūdi. Amerikoje liūdi sū
nus Bronius ir Ona, ta ip pat 
anūkai Algimantas su šeima ir 
Rytis. 

ARGENTINOJE 

v 

lą P. Daugis anksčiau buvo pa
gerbtas ir apdovanotas žyme
niu. Kaip ilgametis Argentinos 
gyventojas y ra gavęs iš imigran 
tų ministerijos diplomą ir t a ip \ 
pa t gavo specialų atžymėjimą 
iš Rosario vyskupijos. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Pavergtųjų tautų koncer

tas įvyko vasario 16 d. ukrai
niečių salėje, papuoštoje balta
rusių, estų, vengrų, latvių, lie
tuvių i r ukrainiečių vėliavomis. 
Susibūrė visų šių tautybių žmo
nės pagyventi specifine atskirų 
kraštų daina ir šokiu. Koncertą 
atidarė Pavergtųjų tautų komi 
teto pirm. G. Tamsons, pasvei
kinęs Bradfordo mero pavaduo-

— Rosario lietuvių kolonijos j t 0 ją Mr. Brown ir gausiai susi-
gyventojas ir veikėjas, Rosario į rinkusius visų tautybių svečius. 
LB ilgametis vicepirm. Petras Į Lietuvių dalyvavo apie 40. 
Daugis sausio 27 d. atšventė sa 

mūsų tėvai ir vaikai randa to
kių gražių bendrų interesų. 

I š šalies pažvelgus į linksmas 
ir darbingas Lėtūno repeticijas, 
į tų lietuviško šokio entuziastų 
norą "nenusileisti" jaunimui, at 
rodo, kad Lėtūnas toli gražu 
ne toks lė tas . 

sis susirinkimas įvyko kovo 16 
d. Jaunimo centre. Instituto na
rės Aid. Veselkienės žodžiais t a 
riant, mes turime organizuotai 
veikti, nes pavieniams, neorga
nizuotiems asmenims yra maža 
galimybės meniškai išugdyti ir 
visuomenei pris tatyt i tautodai-

Gyvybės ir puikios nuotaikos ! l ė s darbus. Taip pa t liaudies 

Lėtūno grupė ja ypatingai di
džiuojasi, nes Nijolė yra visos 
VT-sios Tautinių šokių šventės 
vyriausioji vadovė. Ši šventė 

dienas, jie entuziastingai susi
būrė į Lėtūną pasiruošti ateinan 
čiai šventei. 

Lėtūno grupė įvairi: čia rasi 
profesorių ir sekretorių, gydy
tojų ir mokytojų, inžinierių, la-1 bus antroji, kurioje Lėtūnas da 
borantų ir lėktuvų pilotų. Bet lyvaus. 
juos visus jungia meilė lietuvis- į Sėkmės Lėtūnui ir iki pasima 
kam šokiui. Su bėgančiais me-; tymo Chicagos amfiteatre lie
tais jie tos meilės ne t ik nepra- į pos 6 d. pj 

gingoji vadovė Nijolė Pupienė. Į tęstinumas i r jų _ perdavimas j n 

X Giedros korp. v y r e s n i ų j ų , ^ R y M a č i u i k ftumM 

giedrminkių visuomemninkių, p u š y t ė 

X Adolfas Armalis, St. Pe-ruošiamos rekolekcijos įvyks 
kovo 27-29 d. 7:30 v. v. jėzuitų 
koplyčioje. Sekmadienį 10 v. r. 
Mišios, po Mišių pusryčiai Jau
nimo centre. Rekolekcijas ves 
kun. J . Vaišnys. 

X 1980 m. grupinės kelionės 
į Lietuvą. Pasirinkite jums pa
togų bet kurį metų laiką. Ne
aukštos kainos, malonus patar 

tersburg Beach, Fl., prie prenu
meratos mokesčio pridėjo 12 
dol. auką. Dėkojame. 

x Čikagos Vyčiu Choro meti
nis banketas įvyks š. m. balan
džio mėn. 19 d., 7 vai. vak. Vy
čių salėje. Bus trumpa meninė 
programa, šilta ir šalta vakarie
nė, šokiams gros Wally Tenc-

navimas. Užpildomi kvietimai l i n g e r o r k e s t r a s .Ve iks baras ir 
giminėms į JAV arba jūsų pra 
šymai keliauti į Lietuvą ilges
niam laikui su giminių kvieti
mais. Kreiptis: Danutė Zilis-
Žilevičlenė, 6833 So. Maplewood 
Ave., Chicago, m . 60629. Tel. 
(312) 476-3803. (sk.) 

X Mlami l ietuvių Klubui rei
kalingas prižiūrėtojas. Pagei
daujama pora. Duodamas bu
tas i r geros sąlygos. Kreiptis į 
Klubo prezidentę Sofiją šepu-
tienę, 9140 Abbott Ave., Surt-
side. Florida 33154. Tel. (305) 
868-1199. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
eesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
We*t Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 (ak.) 

x Akiniai siuntimui } Lietu
va, Kreipkitės j V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago, Dl. 60629-
Tel. 778-6766. (sk.) 

X Amerikos lietuvių Biblio
tekos Leidyklos rengiamas kul
tūrinis vakaras su įdomia pro
grama bus šį šeštad., šiandien, 
7:30 vai. vakare Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekybos na
muose, (pr.) 

IR TAISOMU 
VISU RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELA1 

TeL — 434-9655 

loterija. Lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti, 
su vyčiais metiniame pobūvyje 
pabendrauti. Įėjimo auka 12 
dol. asmeniui. Vietas rezervuoti 
pas Julie Zakarldenę tel. 434-
7785. (pr.) 

x Lietuvos Dukterų dr-jos 
tradicinis pavasario "balius bus 
gegužės 24 d. Jaunimo centre. 
Programą atliks sol. Margarita 
Momkienė, su birbyne Rimgau
das Kasiulis. Jiems akompa
nuos Vida Kazlauskaitė, šo
kiams gros Liubmiro Bichnevi-
čiaus orkestras. Šalta-karšta 
vakarienė, ruošta Onos Norvi
lienės. Bus brangių i r mažesnių 
dovanų laimėjimas. Stalus užsi
sakyti ir bilietus įsigyti draugi
jos patalpose — 2735 W. 71 S t , 
teL 925-3211; ir vakarais pas 
parengimų vadovę Valę Runv 
šienę tel. 476-5059. (pr.) 

X Visi krečiami apsilankyt 
naujoj? lietuvių kolonijoje — 
Sunny Hills, Floridoje — 

Gegužės 17,18, 19 d.d. 

Visi kurie įdomaujatės — 
skambinkit komiteto nariams: 
M.P. Kiela Chicago 

312—787-1717 

V. Beleckas Sunny Hills 

904—773-3333 

J. Mikonis Clevelande 
216—531-2190 

D. Dulaitts Detroite 
313—280-2969 

R. Kezya New Yorkas ir 
New Jersey 212—769-3300 

(•k.) 

x •'Laiškų l ie tuviams" 30 
metų sukakties minėjimas bus 
balandžio 13 d., sekmadienį, 4 
vai. p . p . Jaunimo centro kavi
nėje. Sveikinimo žodį t a r s Ingri
da Bublienė, J A V Kul tūros ta
rybos pirmininkė. Bus įteiktos 
premijos konkurso laimėtojams. 
Meninę programą at l iks Jū ra t ė 
Tautvilaitė, Rū ta Pakš ta i t ė ir 
Rimgaudas Kasiulis. P o progra
mos — vaišės. Auka : suaugu
siems — 5 dol., jaunimui — 2 
dol. Labai prašome bilietus įsi
gyti iš anksto, kad žinotume, 
kokiam skaičiui žmonių paruošti 
vaišes. Bilietai — Vaznelio pre
kyboje ir "Laiškų lietuviams" 
administracijoje, (pr.) 

X BĮ. Liet. Gydytojų ir Dan
tų Gyd. dr-ja, po sėkmingų pa-

i sirodymų praeityje i r šiais me
tais pakviesta dalyvauti su 
moksline programa Midvvest 
Clinical Conference, Conrad Hil-

j ton Hotel, Chicago, UI., kovo 30 
d., 12 vai. Programoje priešpie
čiai ir paskaitos. Visi gydytojai, 
med. studentai, ponios ir sve
čiai kviečiami kuo gausiau daly
vauti. Rezervacijos būtinos. 
Skambinkit Ritai Kisielienei tel. 
441-8137 arba Stasei Labanaus
kienei teL 476-3319. (pr.) 

X Dail. Povilo Kaupo paveiks
lą, Norman Burste in kailį ir D. 
Kurauskienės tor tą bus galima 
laimėti Am. Liet. Bibliotekos 
leidyklos vakare šiandien 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre, (pr.) 

X Aušros Var tų Tunto 30-
ties metų sukaktavinis vakaras 
įvyks bal. 12 d , 7 vai. vak. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Programą atliks "Šaltinio" teat
ro grupė. Dėl rezervacijų skam
bint 458-5181. (pr.) 

X Kražių monografijai aukas 
siųsti: Jonas Žadeikis, 6522 So. 
Rockivell, Chicago, UI. 60629. 
Čekius rašytiė Kražiai Fund. 

(pr.) 

X "Jūra tę i r Krapštytį" , 
"Spiegiančią Gražuolę", "Meš
kiuką Brūdnoshiką" ir kitas 
"pertvarkytas pasakėles" suvai
dins Rasos Šoliūnaitės vadovau
jama "Spindulio" tautinių šokių 
grupė Am. l i e t . Bibliotekos lei
dyklos rengiamame vakare Jau
nimo centre šiandien 7:30 vai.; 
vak. (pr.) 

nesniajai ka r ta i bus lengviau 
įgyvendinamas bei techniškos ir 
materialinės problemos, organi
zuojant kursus, pokalbius, pa
skaitas, rengiant parodas ir pa
dedant mūsų jaunimui pamilti 
tautines tradicijas, sklandžiau 
išsprendžiamos. 

vo amžiaus 80 metų sukaktį. 
Iškilmingas paminėjimas įvyko 
namuose, savo šeimos bei arti
mųjų tarpe. Petras Daugis šios 
sukakties proga susilaukė daug 
sveikinimų, gėlių bei dovanų. Su 
kaktuvininkas yra gero būdo 
lietuvis, daug prisidėjo prie Šv. 
Kazimiero parapijos įvairiais 
darbais ir prie Bendruomenės 
darbu ir aukomis. Už savo veik-

z 

X Aukų ats iuntė: 4 doL — 
Dana Mitkienė, po 2 dol. — J. 
Kazlauskas, A. Lukoševičius. Vi 
šiems dėkojame. , 

X Veikalas "Rytų Lietuva" 
jau baigtas redaguoti ir tuoj 
bus atiduotas spausdinti Veika- j formacijos, 

Lietuvių Tautodailės institu
tas įsteigtas 1977 m. Toronte, 
Ont. Pavieniai skyriai yra įsteig 
ti Bostone, Detroite-Windsore 
ir Philadelphijoje. Jo tikslas i r 
y r a rinkti ir saugoti senąjį lie
tuvių liaudies meną ir puoselėti 
naująją tautodailę, paruošti in Hektoras Levanavičius išrinktas 1980-

liečiančios liaudies, 81 m. SLA organizacijos pirmininku, 
lo redaktorius Algirdas Budrec-
kis. 

x Sofija Beleckaitienė, East 
Chicago, UI., padėkojo už kor
teles, atnaujino prenumeratą ir 
atsiuntė 12 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x A. Panuškienė, žinoma čika 
gietė, atnaujino "Draugo" pre
numeratą dviem metams ir at
siuntė didesnę auką. Nuošir
džiai dėkojame ir skelbiame G a r ! vaus knygos autoruu dail. A. ir 

meną ir tautodailę, sutelkti t au 
todailės rodinių rinkinius, aprū
pinti informacija ir rodiniais mu 
ziejus, universitetus ir t. t . In
st i tuto pirmas ir pagrindinis 
projektas "Lithuanian National 
Costume" paruošimas ir išleidi
mas jau įgyvendintas ir balan 
džio 18 d. 7:30 v. v. Jaunimo 
centro kavinėje bus šios kny
gos pristatymas, kuriame daly-

Scenoje su tautiniais šokiais 
pasirodė jauni estų šokėjai, pa
šokę t r i s būdingus šokius. Juos* 
sekė latvių 8 šokėjų grupė, o 
vėliau 16 ukrainiečių mergaičių 
šokių pynė. Tautinių rūbų skir
tingos spalvos, saviti šokiai — 
tarsi atskirų tautybių charak
terio atskleidimas. Lietuviams 
atstovavo viešnia iš Vokietijos 
Violeta Rakauskaitė, nuotaikin
gai padainavusi penkias dainas 
ir anglų kalba paaiškinusi tur i 
nį. Po jos ekspresišką gopaką 
pašoko ukrainiečiai, sužavėję 
įmantriais šokių motyvais i r y-
pač vyrų vikrumu. Pabaigoje 30 
ukrainiečių choras sutraukė ke
lias niuansuotas dainas. Burmis 
tro pavaduotojas, mielas paverg 
tųjų tautų draugas, savo kalbo
je pasidžiaugė meniniu dainos ir 
šokio lygiu i r palinkėjo sėkmės. 
Koncertas buvo užbaigtas anglų 
tautos himnu. 

— l ie tuviška programa. Va
sario 19 d. Rario Scotland vaka 
re buvo transliuojama lietuyi§ 
ka programa, pavadinta 
Lithuanians". Programą paruo
šė M. Rodgers, kalbėjo prel. J. 
Gutauskas, J. Sarafinaitė, Paš-

The 

H. Levanavičius yra nuo mažens įsi
jungęs į lietuvių koloniją, šoko j 
"Rambyne", vadovauja SLA mažųjų . 
ansambliui, ruošė parengimus, vado- j kauskas, Paskauskiene, Davi-
vavo programoms. sos, Pr. Dzidolikas. 

bės prenumeratore. 

x Ignas Madeikis, Waterbu 
ry, Conn., parėmė mūsų spau
dos darbus 10 dol. auka. L a b a i ! m o ir pritarimo. Liet. Tautodai 
ačiū. 

A. Tamošaičiai. 

Susirinkimas visais atžvilgiais 
buvo darbingas, pilnas entuzias-

CHICAGOS ŽINIOS _ 

KOVAI SU VĖŽIU 

Goldblatt fondas keturioms 
įstaigoms kovai su vėžiu paskirs 
tė 120,000 dol. . 

MIRTINAI APDEGĖ 

Aikštėje stovintis automobilis 

X Bronius Murinas, Melrose 
Pk., IU., žinomas dailininkas, 
prie prenumeratos mokesčio pri 
dėjo 10 dolerių auką Esame 
jam dėkingi. 

X Romas Libus čikagiškis, 
aukojo 10 dol. Ačiū. 

X, Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Frank Daniel, Adolfas Stuoka, 
Ona Algminienė, Juozas Lukas, 
V. Bagdanavičius Genė Damb-
rienė, Martha Burokienė, Julius 
Kviecinskas, Romualdas Saka
las, Benediktas ir Stasė Jurėnai. 
Visiems maloniai dėkojame. 

lės instituto Chicagos skyriaus Į užsidegė, kai jo vairuotojas G 
valdybon išrinkti šie asmenys: 
Aid. Veselkienė — pirm., J. Paš 
tukas — vicepirm., L Aleksie
n ė — sekr., J. Smilgienė — ižd., 
C. V. Baltramaitis — archyvis-
tas , M. Krauchunienė — spau
dai ir informacijai, P. Vaitaitie-
nė — renginiams ir kitiems rei
kalams. Revizijos komisiją su
daro ses. M. Mercedes, A. Eivie-
nė ir B. Bulotaitė. 

Susirinkimui pirrnininkavo M. 
Krauchunienė. J. Smilgienė 

Vasario 7 d., Detroito lietuvių delegacija, lankydamasi Mkhigano valsti
jos sostinėje Lansinge pas gubernatorių proklamacijos gavfmo reikalu, pa
simatė ir su vicegutoernatOTium James H. Bnckley, pagrindiniu Vasario 
16-sios minėjimo kalbėtoju (minėjimas įvyko vasario 10 d. ir "Drauge" 
buvo aprašytas'L .Nuotraukoje delegacijos dalis (iš k. i d.): dr. Arūnas Vai-
tiekaitis, Algis Zaparackas, vkegub. J. H. BricMey, delegacijos vadovas, 
Dlooo pirm. dr. Algis Barauskas ir dr. Stefa Miškinienė. 

J. Margio 

M. Kotan. 26 m., buvo užmigęs 
pirmutinėj sėdynėj. J i s mirė už 
troškęs dūmuose. Nugabentas 
Šv. Kryžiaus ligoninėn, jau ras
t a s negyvas. 

NUTEISTAS SCOTT 
Prisiekusiųjų teismas iš pen

kių kaltinimų rado, kad viena
me Dlinois prokuroras W. J. 
Scott yra kal tas: apgaulingai 
neparodė visų pajamų 1972 m. 
Prisiekusiųjų teismas sprendi
mą priėmė tik po 46 valandų 
svarstymo. Scott, 53 m., spren
dimui įsigaliojus, tu rės apleisti 
prokuroro pareigas. J a m gresia 
3 m. kalėjimo ir 5,000 dol. pa
baudos. 

NAMŲ TAISYMO PARODA 

Kaip geriau pataisyti senus 
namus, bus galima pamatyt i nu 
vykus į tam reikalui specialią 
parodą, kuri prasidėjo penkta
dieni, kovo 21 d. Navy Pier, Chi 
cagoje, 6 v. v. ir tesis visą sa
vaitgalį. 

KAM KBEK DELEGATŲ 

Kandidatuoją į prezidentus 
laimėjo pirminiuose balsavimuo
se Dlinois valstijoje Reagan 43 | 
delegatus Anderson 26 

AVIATORIŲ PIEŠINIAI 

Chicagos miesto rotušėje — 
Daley centre nuo kovo 31 iki ba 
landžio 30 vyks aviatorių pieši-
nių paroda. j 

PASITRALTOA CRONTN 

Ulinois švietimo superinten
dentas J. M. Cronin pareiškė, 
kad nuo šios vasaros jis pasi
t rauks iš pareigų. 

IŠSKRIDO MERE 

Po balsavimų Chicagos mere 
Jane Byrne išskrido j Palm 
Springs, Cal., savaitei ar ilgiau 
paatostogauti. 

Advokatas J0KAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

(iniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiuimnr 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, SI. 60629 

HlllllilIlIlIlIllHIIIIIHIIUJUIIIllIlIlIllIlIim 

STASĖS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tel, 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 

I i 


