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BAŽNYČIOS KRONIKA 

ITALŲ KALBA
(Tęsinys)

Vatikano radijo programų 
centrinė redakcija, pristatyda
ma Lietuvoje Katalikų Bažny
čios Kronikos rinkinio italų kai. 
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 H-sis Washingtone su
sitikęs su Lietuvos diplomatiniu 
atstovu prie amerikiečių vyriau.

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 
to, kaip paprastai susitiko su 
atskiromis tikinčiųjų grupėmis.

Ispanai misijonieriai

137 ispanu misijonieriai pra
ėjusiais metais nuvyko apašta
lauti į Pietų Ameriką. Jų tarpe 
29 vienuoliai kunigai, 65 seselės, 
19 pasauliečiu kunigu ir 24 
pasauliečiai misijonieriai. Iš 
viso Piety Amerikoje dir
ba 14.600 misijonieriu ispanų. 
Ten yra didelis kunigu 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 
švenčiu dienomis ir popiežiaus 
vizito šventovėje proga Čensta
kavą aplankė 4 milijonai ir 380 
tūkstančiu maldininkų ne tik 
iš visos Lenkijos, bet ir iš įvairiu 
-užsienio kraštų. Daugiausia už-! 
šiemečių maldininkų grupių —Į 
net 315 — atvyko iš Jungtiniu 
Amerikos Valstybių, 236-ios gru
pės atvyko iš Italijos ir 163 iš Va
karu Vokietijos.

Dengiau pašaukimų

Federatyvinėje Vokietijoje pa
stoviai gausėja dvasiniai pašauki

Lietuvos
Kronika,

sybės — daktaru Bačkiu — jam 
yra pasakęs, jog jis kasdieną 
meldžiasi už Lietuvą 
Katalikų Bažnyčios
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.

(Pabaiga)

mai. Praėjusiais metais Vakaru 
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

Keralos valstijoje, Indijoje, 
ypatingu būdu klesti dvasiniai 
pašaukimai. Neseniai suvedus 
statistinius duomenis iš 21-nos ln 
dijos vyskupijos, paaiškėjo, kad iš 
10-ies tūkstančių indų kunigų, 
šeši tūkstančiai yra kilę iš Kera
los. Iš 44-riu tūkstančių indžiu 
seserų vienuolių, 32 tūkstančiai 
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 
kataliku kunigų kasmet vyksta 
apaštalauti į šiaurės Indijos sri
tis. Tokiu būdu Keralos valstija 
tapo neišsakančiu šaltiniu kata
liku 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. Priminęs 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 nūo žemės drebėjimo praė
jusiais metais nukentėjusias 
centrinės Italijos sritis.

Nuotrauka iš kovo -i d. balsavimo Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. 
JAV ambasadorius Donald McHenry balsuoja už arabų rezoliuciją, kriti
kuojančią Izraelio sodybas okupuotose žemėse. Užpakalyje, dešinėje, balsa
vimą stebi Izraelio delegatas Yehuda Blum, kurio veide matosi nustebi
mas. Sekretorius Vance kelis kart prisiėmė kaltę dėl šios “klaidos”.

Reikalauja greit 

' paleist! įkaitui
Gali laikyti įkaitus 10 mėty

Haga. — Tarptautiniame Ha-l mo. Jis nurodė, kad abi didzga- 
gos teisme Amerikos atstovas j lybės žino, kad, pradėjusios puo- 
pareiškė, kad dabartiniai ženklai limą, jos išprovokuos kitos ga-

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

__ Suomijos teismas nuteisė
Eila Helena Helin 4 metais ka
lėjimo už šnipinėjimą Sovietų 
Sąjungai. Ji nuo 1974 m. par
davinėjusi sovietams slaptą in
formaciją. Jai teks sumokėti 
valdžiai ir piniginę baudą — 
8,900 doL Tiek ji gavusi iš so
vietų agentų.

__ 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 
2,203 demokratų korteles, todėl 
tie balsai neduos jam respubli
konų partijos delegatų. Bushas 
gavo 14 delegatų, o Reaganas ir 
Andersonas po 13.

— Karpant 1981 m. biudže
tą, 386 mil. dol. atimti iš pašto 
valdybos. Manoma, kad nebus 
pašto patarnavimų šeštadieniais.

— Amerikos užsienio preky
bos deficitas pernai siekė tik 
317 mil. dol., kada 1978 m. de-

Washingtonos. — 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.

Į šias diskusijas aktyviai įsi
jungė ir kandidatas į prezidento 
vietą senatorius Edward Ken- 
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 
metus žadėjo subalansuoti biu
džetą, siūlo dabar biudžetą su 16 
bilijonų dolerių deficitu”.

Biudžeto komiteto liberalai 
aiškino debatuose, kad iš poli
tinio taško labai blogai atrodys 
toks biudžetas, kuriame apkar
pomos programos, kaip maisto 
kortelės, vaikų maitinimas, asig
navimai medicininiam aptarna
vimui, švietimui, socialiniam ap
rūpinimui, gyventojų namų sta
tybai, o kariniams reikalams su-

Irane neleidžia įspėti, ar ajatola 
Khomeinis laikys amerikiečius
įkaitus mėnesį, metus ar visą tų Amerika, pasakė jis, 
dešimtmetį. Jis reikalavo, kad 
Tarptautinis teismas pareika
lautų nubausti kaltus dėl šio pa
grobimo arba atiduotų juos voliucijos gvardija turi apie
JAV teismams. Reikalaujama 
diplomatiniam personalui imuni
teto nuo visokių formų kaltini
mų ir bausmių, reikalaujama ir 
piniginės kompensacijos.

Iranas šio teismo posėdžius 
boikotuoja, kaip boikotavo ir 
gruodžio 15 d. teismo reikalavi
mą tuoj paleisti įkaitus. Tarp 
15 šio teismo teisėjų yra ir So
vietų Sąjungos atstovas Plato
nas Morozovas. Jis paklausė 
JAV atstovą - kaltintoją, ko
dėl Amerika prašė teismą atidė
ti sprendimą. Robert Owen, val
stybės departamento teisinis 
patarėjas, atsakė, kad tuo metu 
buvo organizuojama Jungtinių 
Tautų komisijos kelionė į Iraną 
ir buvo vengiama, jos misijai pa
kenkti.

Jungtinių Tautų gen. sekreto
rius Kurt Waldheim, komentuo
damas senatoriaus Richard Lu-
gar, respublikono iš Indianos jis 
reikalavimą tuoj pradėti Irano' 
blokadą, pareiškė spaudai, kad 
jėgra 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 
laimėti galima tik diplomatiniais 
keliais, pasakė Waldheimas.

“Washington Post” pasikal
bėjimas su Irano gynybos mi
nis teriu Mustafa Ali Chamranu 
atidengė, kodėl Iranas nebijo 
Sovietų Sąjungos ar JAV puoli-

lybės atkirtį. Jei sovietai pultų, 
mums į pagalbą natūraliai atei-

Ministeris papasakojo, kad 
Irano buvusią kariuomenę teks 

, pakeisti nauja. Šiuo metu Re-

30,000 vyrų, tačiau siekiama su
daryti 20 milijonų civilių gin
kluotą jėgą, kuri kovotų ūž 
religinius interesus, vadovauja
ma nepolitinių generolų. Irano 
kariuomenė bus organizuojama 
pagal Izraelio pavyzdį, pareiškė 
Chamranas.

Labai artimas JAV ambasa
dos okupantams Teherano re- 
voliucijonierius, dantų gydyto
jas Peyman pareiškė reporte
riams. kad JAV ambasados puo
limas buvo reikalingas sužadin
ti iraniečių revoliucinei dvasiai, 
kuri buvo pradėjusi blėsti. Jo 
vadovaujama grupė einanti ne 
tik prieš užsienio reakciją, bet 

liberalus, kaipir prieš Irano 
Fazargaftas ar Bani Sadras. Da- jų namų ir butų 
bar. po ambasados užėmimo, re- sustos, 
voliucinis entuziazmas vėl pagy
vėjęs. Įkaitus atiduoti būtų 
mums pralaimėjimas, pasakė

Ar rinkimuose bus 
trečioji partija?

demokratų.
Kai kurie politiniai stebėto- 

„ „ . jai mano, kad Andersonas gali
Washlngtonas. — Demokratų tapti Reagano viceprezidentu, 

partijos nacionalinio komiteto Nurodoma, kad Reaganas, lai
komas dešiniojo sparno atstovu, 
1976 m. buvo numatęs vicepre
zidentu liberalą senatorių Ri
chardą Schweikerį. Siekdamas 
“politinės lygsvaros” Reaganas 
gali pakviesti Andersoną savo 
partneriu. Tuo būtų laimėta ne 
tik politinė, bet ir geografinė 
pusiausvyra.

pirmininkas John White po pir
minių Illinois valstijos rinkimų 
pareiškė baimę, kad respubliko
nas kandidatas Andersonas gali 
pasiskelbti “trečiosios partijos” 
kandidatu. Tuo atveju jis ne 
tiek pakenktų respublikonams, 
kiek demokratams, nes pas jį pe
reitų nemažai dešiniojo sparno

ficitas buvolS^bB. doF. Ne- paliekamos nesumažintos.
žiūrint naftos kainų kilimo, 
užsieniuose daug uždirbo tarp
tautinės JAV biznio bendro
vės.

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

— Pakistano vyriausybė pa
skelbė, kad iš pareigų vyriau
sybėje ir kariuomenėje pasitrau
kė generolas Faiz Ali Chishti 
ir gen. Hassan Khan.

__ Amerikos gazolino atsar
gos kovo mėn. labai pakilo ir 
pralenkė buvusį rekordą, pa
siektą 1978 m. kovo mėn.

— Maskvoje akademiko Sa
charovo draugai skelbia, kad teikti leidimą šachui 
jis pakeitė nuomonę ir dabar savQ 
mielai emigruotų. į Vakarus, jei
sovietų valdžia duotų leidimą. 

—Prie Tailandijos sienos
esančioje kambodiečių pabėgė
lių stovykloje kovose žuvo 43 
asmenys ir daugiau 100 buvo su
žeistų. Tvarką atstatė Tailan
dijos kariuomenė.

— Nekilnojamo turto bendro
vės prezidentas pareiškė senato 
bankų komitete, kad šį dešimt-
mėtį Amerikoje pasireikš milži- bos ir jo vyriausybės pareiški- 
niška namų ir butų krizė, kuri mai. Izraelio darbo partija Ne
sukels sąmyšį ir neramumus.
Dėl didelių bankų palūkanų nau- 

statyba visai

__ Indijos premjerės Gandhi
sūnus Sanjay buvo išteisintas 
dar vienoje byloje, kuri buvo 
pradėta, kai jo motina nebuvo 
premjerė.

NUTARTA SUMAŽINTI 
GYNYBOS LĖŠAS

Bandoma sumažinti vyriausybės išlaidas

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

Šacho investadjos
Domininkonuose

Panama. — Sovietų žinių 
agentūra skelbia iš Panamos, 
jog buvęs Irano šachas “pa
ruošė sau atsarginę slėptuvę 
tam atvejui, jeigu Panamos val
džia norėtų atsikratyti jo buvi
mu šioje šalyje”.

Sovietų spauda skelbia, kad 
šachas įsteigė turistinę bendro
vę Domininkonų respublikoje, 
kuri iš šacho gavusi 750,000 dol. 
Už tą sumą Domininkonų vy
riausybė raštu pažadėjusi su

gyventi

Siekia į derybas
įtraukti Jordaną

Tel Avivas. — Izraelio darbo 
partijos, kuri šiuo metu opozi
cijoje, vadas Shimon Pėrės ati
dengė, kad jis neseniai matėsi 
su Jordano karaliumi Husseinu. 
Gautas įspūdis, kad karalius yra 
nuosaikesnis, negu rodo jo kal-

kia įjungti į derybas ir Jorda
no karalių, nes palestiniečiai, 
dėl kurių autonomijos vyksta 
ginčai, gyvena daugiausia iš 
Jordano 1967 m. kare atimtose 
teritorijose.

Britanijos parlamento lordų 
rūmuose užsienio reikalų minis
teris lordas Carringtonas pa
reiškė, kad jis nelaiko PLO va
do Arafato teroristu. Jo gru
pėje būdavo ir teroristų, tačiau 
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
smerktu. pareiškė lordas.

skirtas lėšas sumažinti 1.4 biL 
doL Atstovai nesistengė nusta
tyti, kur, iš kurių programų tos 
lėšos turi 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 
nutarimo pradėti gaminti bran
duolinį ginklą — “MX”.

Komitetas biudžetą sumažino 
16.5 bil. dol. Naujas biudžetas 
patvirtintas 11—6 balsais.

Sekretorius Vance
senato komitete

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius turėjo aiškintis se
nato užsienio reikalų komitete 
dėl balsavimo Jungtinėse Tau
tose. Jį karštai puolė New 
Yorko ggn,_Jąyits ir kiti. Ko
miteto pirmininkas sem Church 
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 
išstato taikos procesą.

Net ir Sovietų Sąjunga kriti
kavo JAV politiką. Tass agen
tūra rašo, kad “prezidentas Car
teris, atitrukdamas nuo realios 
padėties, tai demagogiškai stoja 
“ginti islamo”, reiškia paramą 
arabų valstybėms, tai, žiūrėk, ki
tą dieną ciniškai demonstruoja 
visišką arabų tautų pagrįstų tei
sių ir interesų nepaisymą, pasto
viai remdamas ekspansionistinį 
Izraelio kursą”.

Negudrūs
plėšiką žygiai

Miami. — Floridos policija 
suėmė tris asmenis: Eleodoro 
Martinez ir jo žmoną Esperan- 
cia bei Pedro Riviera. Kovo 6 
d. iš Miami aerodromo buvo pa
vogta 790,000 dol. vertės gryno 
aukso luitų, auksinių ir sidabri
nių dirbinių ir metalo laužo, 
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 
asmenys pasiūlė parduoti auk
so tai pačiai bendrovei. Tarnau
tojai kai kuriuos gaminius at
pažino ir pakvietė policiją.

KALENDORIUS

Kovo 22 d.: Oktavianas, Ko
tryna, Linas, Gantė.

Kovo 23 d.: Domas, Akvilė, 
Galgintas, Vismantė.

Kovo 24 d.: Gabrielis ark.. 
Hilda, Daumantas, Niką.

Saulė teka 5:53, leidžiasi 6:04.

ORAS
Saulėta, temperatūra 

SO 1. nokti 30 L
dieną

r
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PAGERBĖME ŠVENTĄJĮ KAZIMIERĄ
■Prieš keletą mėty kun. dr. P. (p'jos yra Lenkijos administraci- 

CėLešius darbavosi Los Angeles įjoję ir tos dalies ordinaras yra
Sv. Kazimiero parapijoje, talkin
damas prel. J. Kučingiui. Čia jis 
gražiai veikė su ateitininkais, pa
laikė gerus santykius su kitų or- 
ganicijų darbuotojais ir įsigijo 
daug draugų. Kai jis išvyko iš 
Los Angeles, visi jo pasigedo. Jis 
dirbo su vyskupu A. Deksniu lie
tuvių 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 Polikai- 
čių namuose. Atsilankė daug jo 
gerbėjų, ypač ateitininkų.

Kovo 9 d. prel. P. Celiešiui pa
kvietus, jo namuose įvyko ateiti
ninkų metinis susirinkimas Su
sirinkimo pradžioje buvo paminė
tas Sv. Kazimieras, kaip simbo
lis lietuvių pasipriešinimo prieš 
rusus. Prel. P. Celiešiui sukal
bėjus maldą į Sv. Kazimierą, kaip 
vienintelį lietuvį pripažintą 
šventuoju, sendraugių skyriaus 
pirmininkas Ig. Bandziulis patei
kė šio šventojo karalaičio gyve
nimo metmenis, paremtus isto
riniais šaltiniais, ypatingai iš
kepdamas raitelio ant baltojo zr- 
go prasmę kovoje su rusais. Šią 
temą papildė prel. P. Celiešius, 
nupasakodamas šventuoju kano-lja valdyba, kuri pareigomis pa-
nizaeijos procedūrą senaisiais ir 
vėlesniais laikais. Jis palietė šal
tinius, kurie neabejotinai rodo Šv. 
Kazimiero lietuvišką kilmę, nežiū
rint, kad lenkai jį neteisėtai sa- 
vinasi. Prel. Celiešius pažymėjo, 
kad jo laiko, kada gyveno Šv. Ka
zimieras, tautybės sąvoka skyrėsi 
nuo dabartinių laikų. Tačiau 
pamatuotai galima tvirtinti, kad 
šv. Kazimieras mokėjęs lietuvių 
kalbą.

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

IŠ LOS ANGELES
MOKSLEIVIŲ VEIKLOS

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

Susirinkimą atidarė malda. Žiū 
•rėjome mūsų globėjos, Marytės 
Sandanavičiūtės-Newsom atsi
vežtą filmą, “The Freak”, apie 
pabėgėlį, kuris sugrįžo namo ir 
įsteigė organizaciją vaikų auklė
jimo reikalu. Po to diskutavome 
filmo temą. Mūsų globėja iškė
lė įdomų klausimą: “Ką jūs da
rote kasdien parodyti, kad esate 
krikščionys?“.

Buvo daug įdomių atsakymų: 
“Mes persižegnojame prieš valgį, 
meldžiamės rytais ir vakarais, už
stojam kitus, kai jiems reikia pa
galbos ir esam draugiški tiems, 
kuriems reikia draugų.

Dar diskutavom, kodėl yra ge
ri ar blogi santykiai tarp brolių 
ir seserų, ir kokie yra mūsų ry
šiai su savo tėvais. Kalbėjome 
apie religiją, palietėme šeimos 
bei žmonių santykius.

Susirinkimą užbaigėme malda. 
Pabaigoje dar atšventėm Kovo 
Palubinsko g mtadienį.

Ginta Palubinskaitė

PAVASARIO ŠVENTĖ
ATEITININKŲ NAMUOSE

Pirmoji pavasario šventė Atei
tininkų namuose, Archer Avė. 
(Rt. 171) ir 127 St., Lemont, III. 
ruošiama gegužės 10 d., 7 vai. vak 
įdomią programą išpildys rašyto
jas Al Baronas. Bus vakarienė ir 
Šokiai. Maloniai visi kviečiami ir 
laukiami. Pelnas skiriamas Atei

vyskupas reziduojąs Baltstogėje. 
Lietuvos teritorijoj esanti dalis su 
Vilniumi yra valdoma kapitulos 
išrinkto kun. Gutausko, nes tei
sėtas vyskupas J. Steponavičius 
yra sovietinės valdžios nušalin
tas iš pareigų.

Prel. Celiešius nupasakojo, kad 
esama dviejų nuomonių dėl 
Vilniaus vyskupo. Vieni mano, 
kad neturėtų būti skiriamas ki
tas vyskupas ir viskas paliktina 
kaip dabar, nes tai būtų nusilei
dimas sovietams ir asmeniškas 
smūgis vysk. J. Steponavičiui. Ki
ti galvoja, kad būtų naudingiau, 
jei būtų paskirtas lietuvis vysku
pas. Ta prasme nutarta sureda
guoti raštą ir pasiųsti į Romą po
piežiui Jonui Pauliui II, kurio įta
ka pasaulyje yra labai didelė. Čia 
prisimintinas kadaise Stalino na
ivus klausimas, kiek divizijų ka
rių turįs popiežius... Popiežiaus 
lankymasis užsienyje parodė, kad 
tų divizijų jis turįs labai daug, 
nes buvo visur sutiktas taip, kaip 
dar niekur tokio dėmesio nesu
silaukė joks apsilankęs pasaulinis 
valdovas.

s

Antroje susirinkimo dalyje pirm. 
T Bandziulis painformavo susi
rinkusius apie praėjusių metų 
verkią. Po to buvo išrinkta nau-

sisrkirstė: pirm. I. Bandziulis, vi
cepirm. J. Valukonis, II vicepirm. 
J Motiejūnas, ižd P Grušas, 
sekr R. Bureikienė ir valdybos na
rys jaunimo reikalams J. Rauli- 
naitis. Į revizijos komisiją išrink
ti: J. Kuprionis, I. Medžiukas ir 
F. Palubinskas. Susirinkusieji pa
geidavo, kad ateitininkų dvasios 
vadu būtų paskirtas prel P. Ce
liešius

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

tininkų namų pagerinimui ir iš
laikymui. Dėl informacijų skam
binti: E. Razminienei — 815 — 
727 — 1196, arba O. Abromai- 
tienei —312 —257 —6675.

JAS STOVYKLOS REGISTRA
CIJA

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

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiNi

ui
iii

iii
n:

 ’

| 1980 KELIONES J LIETUVĄ
s AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 5

=
= (Established in 1959) E

S
= 1-OS SAVATTCE KEUONCS IS NEW YORKO/BOSTONO

$895.00 — Gegužės 12 d.. Rugsėjo 15 d.. Rugsėjo 23 d.. Spalio 6 d..
3 Spalio 19 d.

$995.00 — Gegužės 25 <L, Birželio 8 <L. Birželio 23 d. (Šokių ir Dai-
nų Šventė). s

E $1040.00 — Birželio 29 d., Rugpjūčio 10 d. 5

2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONES U NEW YORKO/BOSTONO
$1295.00 — Birželio 13 d., RugpiOčio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu). 3

s $1400.00 — RugpiOčio 10 d. (6 dienos Romoje). g

5 $1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija).
$1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija).

= Kelionėms ii Chieagos pridėti prie kainos dar $100.00. g
(Visos kainos apskaičiuoto* asmeniui gyvenant dviese kambaryje).

s
• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES

g

IN 1M0.
Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ke-

lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas.

3 DAROME ČIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS!

1 VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS! Ę

z:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU g

3 9727 South VVestern Avenue

5
Chicago, Illinois 60643. — TeL (312) 238-9787 g

e
*

Cicero jaunučiai ir jauniai Ateitininkų namuose. Lemonte. susirinkimo metu. Nuotr. A. Zaflskaitės

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, 
kompromisai neišvengiami, tik 
reikia gerai skirti, kad kompro
misai tegali leisti žmonių inte
resus ir taktikos priemones, bet 
ne dorinius principus”, (psl. 
191).

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 tų 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 
legalinių autoritetų, teisėtai lai
mėtų visuomeniniame gyveni
me; visuomeninės vienybes su
irimas tvirtų visuomeninių prin
cipų bei pažiūrų sunykimas, as
mens laisvės ir šiaipjau prigimtų
teisių negerbimas, visuomeni- ________________ _____ ____________________________ ______ _____
nių idealų paniekinimas, kitaip Dalis Chieagos. moksleivių ateitininkų Kun. Lipniūno kuopos narių, aptarę
tariant, — praktinis visuomeni
nis nihilizmas ir skepticizmas 
yra užvaldę mūsų gyvenimą pla
čiai ir giliai”, (psl. 211).

Sakėme, kad ateitininkai sa-

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

globėjams / globėjoms bus su
patikslintu adresu.

G. Kriaučiūnienė

2 ELEGENTIŠKOS SALĖS
IŠNUOMOJAMOS 

Banketams, Vestuvėms ir Kitiems 
Pobūviams

MR. ANTHONY’S
7348 W. Irvfaig Park Road

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

Prieinamos kainos 
Vieta automobiliams pastatyti.

vo esme yra tautinis visuomeni
nis sąjūdis, kuriam visų pirma 
rūpi lietuvių tautos reikalai. Šiuo 
keliu ateitininkai eina ir svetur. 
Tad ateitininkus taip pat ran
dame Lietuvių Bendruomenėje, 
kuriai skiriami du pagrindiniai 
uždaviniai — lietuvybės ugdy
mas ir Lietuvos nepriklausomy-
bės atgavimas. Prel. Mykolas lietuvis. Šitokiai Bendruomenės 
Krupavičius, ateitininkai, pirmi- sampratai ateitininkai yra prita- 
ninkaudamas Vlikui, lemiamai rė kompetentingų savo organų 
prisidėjo prie jos idėjinių pagrin- (suvažiavimų) nutarimais ir jos 
dų suformulavimo ir teisinių organizaciniam gyvenimui bei

savo bėgamuosius reikalus. Nuotr. Rūtos Mamytės

For Your Easter Shopping

SEIGANS
STORE FORMEN AND BOYS

FEATUR1NG CLOTHING FOR THE

HUSKY
MAN AND BOY

NO CHARGE 
FOR ALT6RATIONS

See Our 3-Piece
Vested Suits
By CALVIN

Husky and 
Stout Suits 
for Boys

We carry HUSKYS, 
STOUTS, SLIMS and 
REGULARS in suits, 
sport coats, shirts, 
jackets, slacks, knit 
shirts.
See Our Beautiful Selection of Suits for

COMMUNION and GRADUATION
A Complete Store for Men and Boys

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

SUITS By CALVIN
Large Selection of Vested Suits 

and Sport Coats For Meri
STAMBIEMS IR AUKŠTIEMS VYRAMS 

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

JACKETS UP TO SIZE 56
We Honor Master Charge, Visa & Bank Americard

Open Thursday's To 8 p.m. Other Days to 5 p.m. r 
OnlT Batore Easter

EASTER HOURS. SUNDAY MARCH 23 ir 30 
NUO 10 iki 4 vai. p p

SEIGANS
STORE FOA MEN AND BOYS 

4640 S. Ashland Ava. YA7-1272

principų nustatymo. Bendruo
menė turi būti visuotinė, tad ją 
sudaro “pasaulyje pasklidę lietu
viai”, ir demokratinė, tad joje su
daromos sąlygos aktyviai reikš
tis kiekvienam lietuviui. Bend
ruomenės organizaciniu pavyz
džiu imamas Lietuvos valsčius: 
kaip valsčiui priklauso kiekvienas 
jo gyventojas, taip Bendruome
nei gali priklausyti kiekvienas 
tam tikroje teritorijoje gyvenantis

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunCiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ^3— 
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėję^.

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto - • ‘ • 8

- i)i

■ -d* 
..iO

metams ’ metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje ....... U.S.A 40.00 22.00 15.00
Užsienyje 40.00 22.00 15.00
Kitur ......... ................ 38.00 20.00 13.00
Savaitinis . 2500 15.00 —

e Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipš- 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. . nių nesaugo. Juos grąžina t (R.Tiri

_ . . .. . , ! anksto susitarus Redakcija-
e Redakcija duba kasdien | jke|bi turjnj neatsako. <jketf 
8:30 - 4:00. šeštadieniais , bimų kal„Os prisiunčiarnos gayyj? 

| prašymą

| • Redakcija straipsnius taiso są^

8:30 — 12:00

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

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS 

nt
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2448 W. 69th Street, Chicago, IIL 

Visi tel 778-8000
Valandos pagal susitarimą

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medicai BuHding). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374.8004 

Priima ligonius pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 5lst Street 
Tel. — GR 6-2400

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
J 0 KSA 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

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

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

476-2112

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

—
PAMSU’S (Unlsek)

PRECISION HAIR DESIGNS 
GRAND OPENING SRECIAL 

Wash & Sėt $3.99—fllon. & Tdes. only. 
All Perins $4.99 with purępaše of Out 
& Sėt with this ad only. Offer ©apiręs 
Aprll Sth. 6239 W. 26th St, Berwyn

— "88-9204 “P-

WAGNER and SONS
ū;
Taiso

TYPEWRITERS AND
ADDING MACHINES

***
Nuomoja, Parduoda,
Viri 50 metų patikimai juma 

patarnavimas,. .
8610 S. Palšaiti Bd^ Chicago 

Phone — 581-4111 *

-i-’n-HV
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrų.
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet---feūaHJi

Tel. REliance 5-1811^
DR. WALTER J. KIRStUK

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.;.oyo 12-^ 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč-ir šešt 
uždaryta ".

-A-JU____
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS. 

SPECIALISTĖ . „. ( 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street

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

X«

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

Specialybė vidaus ligos’'' 
2454 VVest 71st Street r

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

Telef. — 282-4422
Dr. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGU*- 
Ofisai: .. —

111 NO. WABASH AVĖ. £ 
4200 NO CENTRAL AVĖ

Valandos pagal susitarimą 
---------------------—--------—~----

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS -2

Tikrina akis. Pritaiko akinius įf 
"Contact lenses"

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR ~ 

PROSTATO CHIRURGIJA*
2656 W. 63rd Street Li 

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

DR. J. J. SIMONAlflS

Tel. - GR 6-0617 
6958 S. Talman Ave.'Vr

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8 &195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS .r* 

2454 VVest 71$t Street
Vai pirm . antrad.. ketv. irpeoktad. 2-5 
6-7 — iš anksto susitarus

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street. ,
Vai pirm . antr ketv ir penk£ 

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą
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Marijonų bendradarbiai

DARBO IR PASIRYŽIMO DVASIA
NESILAIKYDAMI SUTARČIU, RUSAI PRALENKĖ IAV BES

Vakarams trūksta ryžto ir vadų

Rimties valandėlei

KRISTUS MOTERS IŠLAISVINTOJAS

Netolima praeitis, kai dau-. 
geliui reikėjo kurtis ir kurti sa
vo ateitį. Lietuvių ateivija Aine- 
rikoj prieš pirmąjį ir antrąjį 
karus labiausiai buvo susirū
pinusi, kaip sukurti savo gyve
nimus, kad jų vaikams būtų 
lengviau, kaip sukurti savo ins
titucijas, kad tautinis ir reli
ginis gyvenimas neišblėstų. 
Jeigu tas kūrimasis buvo sun
kus šio šimtmečio pradžioje, tai 
jis mažai palengvėjo ir porai 
trejetui dešimtmečių prabėgus. 
Gal tik tada palengvėjo, kai jau 
atsirado daugiau šviesuolių, 
mokytesnių žmonių, lengviau, 
galinčių ne tik parapijas 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, vurioms reikėjo su
telktinių pajėgų.

Prieš pirmąjį karą įsikūrė 
Sv. Kazimiero seserų vienuo
lija, kuri tuoj pradėjo vesti pa- 

~ rapines mokyklas. Įsikūrė 
prančiškietės, kurios taip pat 

"-įsijungė į tuos pačius darbus.
.šios vienuolijos ėmėsi ir 

* labdaros bei senelių globos dar
bų. Į sielovados, spaudos ir mo
kymo 'darbus greitai įsijungė 
1913 m. Amerikoje įsikūrusi 
Marijonų vienuolija, kuri savo 
didelį įnašą paliko misijų ir re
kolekcijų vedimu, parapijų 

v administravimu, jaunimo 
auklėjimu ir spauda. Pradėjusi 
tik su dviem kunigais, ji per po
rą dešimtmečių išaugo į pajėgų 
vienetą, kuris jau galėjo reikš
tis visoje Amerikoje, kur tik bu
vo lietuvių parapijų ar paskirų 
sambūrių.

Būtų neteisinga, jeigu vie
nuolija manytu, viena viską 
atlikusi. Su ja kartu dirbo di
deli-Būriai pasauliečių, nesiim
dami kunigiškų pareigų, bet 
dirbdami kunigiškus darbus. 
Jų pagalba buvo sukurtos tin
kamos institucijos, jų parama 
įsigytos reikalingos prie
monės, jų pasiryžimu ir veikla 
buvo atlikti darbai, kuriuos vie
nuolija pagal savo šūkį “Kris
tui ir Bažnyčiai” šio krašto lie
tuvius religiniu ir tautiniu 
požiūriu stengėsi išlaikyti tin
kamame lygyje.

•'•■‘ Amerikos marijonų pirmūno 
jum..Felikso Kudirkos darbai 
buvo našūs ir plačios apimties 
visose lietuvių kolonijose./Jis 
pats turėjo tiek užsiėmimų, 

”• kad, iš tolo žiūrint, reikia ste
bėtis jo pajėgumu. Jo išmintis 
dėlto diktavo dirbti ne vienam 
ir ne keliems, bet organizuoti 
artimuosius, turinčius idealiz
mo aukotis tam pačiam Kristui 
ir tai pačiai Bažnyčiai. Ir prieš 
66-rius metus jo pastangomis 
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 

v' laiką ir savo aplinką, taip pat 
daugelio idealistų pasiryžimą 
-aukotis, kad tik lietuvišk oje 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
tiems.

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

kalinga. Aukojosi patys vie
nuoliai, nesigailėdami savo jė
gų ir sveikatos, net per anksti 
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 tautinis lietuvių gy
venimas klestėtų parapijose, 
mokyklose, spaudoje, visuome
ninėje veikloje.

Tų pirmūnų, kurie nuo 1924 
m. jungėsi į darbus kartu su 
Marijonų vienuolija jau beveik 
nėra nė vieno. Bet atėjo jų vie
ton naujx, 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 pamatyti 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, pamatai, 
Jtad tai buvo žmonės, kurie 
nesigailėjo savo laiko, savo 
vargo ir pastangų, kad tik ta ar 
kita vienuolija lengviau galėtų 
siekti savo tikslų, kad tik pla
čiau apimtų savo darbais lie
tuvių išeivijos gyvenime Ypač 
su nuostaba galima žiūrėti į 
Marijonų bendradarbių veik
lą, kuri jau 66-rius metus be per
stogės varoma be poilsio dirba
ma ir be atsižvelgimo į savo 
kartais silpnas jėgas auko
jama vienuolijai, kuri taip pat 
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 prisimena su pagarba, 
dėkingumu ir malda. Daugelis 
dar ir dabar aukoja savo jėgas, 
nors jau amžiaus našta slegia 
ir nuovargis greičiau jaučia
mas. Juos su pagarba ir dėkin
gumu sutinkame jų seime ir bet 
kuriame susirinkime.

Dar nuostabiau, kad dau
gelis (paminėtina šiemet mi
rusi a.a. Pranciška Dvilai- 
tienė) nesustoja savo darbuose 
iki pat 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 yra vienuolijos, gyvųjų 
bendradarbių ir veikiančių ins
titucijų vadovų širdyse ir min
tyse. Tai pranokėjai, kurių pė
domis reikia sekti ir kurių 
gyvenimo pavyzdžius reikia ro
dyti jaunesniosioms lietuvių 
kartoms.

Pasitinkant 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 tautai ir savo broliams, rei
kia tik 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.

Amerikiečių ir užsienio 
atominių specialistų pa
skelbtos studijos daro išva
dą, kad Sovietų Sąjunga, 
nepaisydama sutarčių ir 
Carterio vilčių, paskubo
mis siekė laimėti strategi
nį pranašumą prieš JAV, 
nesitenkindama strategi
ne pusiausvyra tarp abiejų 
didžiųjų valstybių. Jos 
nesulaikė nei detentės, nei 
derybos dėl SALT sutar
ties. Ji išvystė naujas galin
gas raketas, galinčias 
sunaikinti JAV raketų 
paleidimo įtaisus, kaip tik 
tos grėsmės, kurios ame
rikiečiai stengėsi išvengti 
derybomis. Gyventojų ap
sauga, kurios JAV atsi
sakė kaip neįmanomos 
įvykdyti, Sovietuose vyk
doma visu smarkumu, kas
met tam reikalui išlei
džiama daugiau kaip 
bilijonas dolerių. Ji vyk
doma remiantis Sovietų 
nusistatymu kovoti ir lai
mėti atominį karą, o ne at
baidyti nuo jo.

Gynybos planuotojai JAV- 
ėse

Tų studijų daromos išvados 
labai jaudina JAV 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 tvirtina, kad 
rusai jau prieš ketverius metus 
buvo pralenkę amerikiečius 
atominių raketų srityje. Britų 
gynybos specialistas lordas 
Chalfontas rašo: „Atominė 
pusiausvyra prarandama 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 tada iškilo susirūpini
mas dėl JAV atominio atbai
dymo politikos veiksmingumo. 
Čia daugiausia svėrė naujas 
rusų civilinių gyventojų pro
gramos įvertinimas ir jos reikš
mė atominei pusiausvyrai. 
Pagal ČIA atliktus tyrimus, 
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. Ir tam reikalui 
jie skiria vis didesnes sumas.

POKARIO METAI
ALBINAS BARANAUSKAS

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 

“Vinco Mazurkevičiaus romano”

Mano dvasios pagavimą staiga nutraukė atsi
dariusios durys ir iš gretimo kambario įsiveržusi 
žibalinės lempos šviesa, kuri iš karto vienu brūkš
telėjimu nuo sienos nušluostė ir panaikino langą su 
medžiais.

— Baigiau, bet dar reikia įstatyti rankoves. Ar 
nebijai pareiti vienas namo tamsoje? — paklausė 
Šteinienė, jau ne taip tvirtu tonu, net su tam tikra 
susirūpinimo gaida. ,

— Ne, ne, kodėl, aš nebijau.
— Jau dabartės tiktai kelios minutės. Ele, Ele, 

kur tu? Eik šen, padėsi.
Kažkur bilsterėjo.
— Eik, pamatuok vaikinui rankovę. Tegu 

nusivelka švarką, matuok ant marškinių.
Bilsterėjo dar kartą, paskui garsiai prunkštelėjo, 

po to kitame gale trinktelėjo lauko durys. Girdėjau, 
kaip kažkas nubėgo pasieniu pro trobą, šteinienė 
įžengė pas mane su rankove rankoje, gerokai 
pyktelėjusi. 4

— Dūma mergiščia, išsigando kavalieriaus! O aš 
taip neturiu laiko... Nusimesk švarkutį.

P. GAUČYS

Sovietai kelia pramonę

Kartu su tuo dideles sumas 
skiria pramonės įmonių perkė- 
kimui į rečiau gyvenams vie
tas. Rusų strategų apskaičia
vimu, jeigu ši jų programa bus 
įvykdyta, atominio karo at
veju Sovietų nuostoliai žmonių 
aukomis ribotųsi tarp 7—12 
milijonų. Tai būtų žymiai ma
žiau už tai, ką amerikiečių spe
cialistai laiko nepriimtinais 
nuostoliais, t.y. tokiu užtik- ( 
rintu sunaikinimu, kuris laiko
mas būtinu, norint atbaidyti 
rusus nuo pasiruošimų atomi
niam karui. Amerikiečių gyny
bos specialistai pažymi, kad ši 
programa atskleidžia rusų 
galvojimą apie atominį karą.

Tuo tarpu amerikiečiai 
atominį karą laiko visiškai ne
įmanomu, nes jis baigs žmoni
jos istoriją, rusai — atbulai. Ži
nia, jie irgi nori išvengti 
atominio karo. Bet jeigu jis 
įvyktų, jie tikisi jį laimėti.

Dar Ūgi neseniai amerikie
čių gynybos planuotojai never
tino strateginės reikšmės rusų 
civilinių gyventojų apsaugos 
programos. Jie pasitikėjo JAV 
atsikeršijimo jėga, galinčia 
padaryti Sovietams milžiniš
kus ir jiems nepakeliamus nuo
stolius, sunaikinant ketvirta
dalį miesto gyventojų ir 
mažiausiai pusę visos jų pra
monės. Kol Maskva turėjo skai
tytis su tokiais sunaikinimais, 
buvo tikima, kad ji negali gal
voti apie atominį karą. Bet 
prieš kelerius metus vaizdas 
staiga pakito. Mat, rusai ėmė 
gaminti naujus galingus gink
lus. Keturis kartus galinges
nės raketos su keliom atomi
nėm galvutėm griauna 
amerikiečių pagrindinius tiks
lus: stabilizuoti abiejų valsty
bių strateginį rungtyniavimą ir 
sumažinti išlaidas. Kitas svar
bus tikslas buvo užkirsti ru
sams kelią pasigaminti rake
tas, galinčias sunaikinti JAV 
atomines raketas netikėto puo
limo metu. Norint išvengti to

Vienas iš JAV-bių įkaitų Irane.

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 pakeitimas iždui kai
nuos 30 bū. dolerių.

Sovietų politinė rizika

JAV gynybos planuotojai ne 
tiek baiminasi rusų atominio 
puolimo jiems tikintis laimėti 
atominį karą su mažesniais 
nuostoliais negu Amerika. Jie 
labiau linkę tikėti, kad Krem
lius dabar (neseniai praėję įvy
kiai tai patvirtino) ves drą
sesnę, didesnės rizikos 
reikalaujančią politiką, tikė
damiesi, kad JAV nedrįs nie
kur jam pastoti kelio. Turė
dami strateginį pranašumą, 
Sovietai bet kurioje krizėje 
laikysis tvirčiau, o amerikie
čiai bus neryžtingi, savimi 
nepasitikį. Kaip žinome, pasta
rieji įvykiai tai patvirtina. 
Naudodamasi tuo pranašumu, 
Maskva nepabijojo okupuoti 
Afganistaną.

Apsisaugo j ant nuo tų pavo
jų, Carterio vyriausybė imasi 
įvairių priemonių (nors ir pavė
luotai). Jau minėjau apie pasi
ruošimus iš vietos į vietą vežioti 
raketas. Taip pat bus plečiama 
skraidančių raketų (cruise mis- 
sile) vystymas ir gamyba. Ta 
raketa laikoma labai geru gink
lu. Ji labai tiksli, sunkiai priešo 
sutrukdoma, galinti būti palei
džiama iš žemyno, iš lėktuvo ar 
iš povandeninio laivo. Rusai 
visais būdais stengėsi jos 
gamybą sutrukdyti, kad jiems 
iki šiol ir pavyko. Neišjungia
ma ir galima Kinijos pagalba. 
Nūdien ji yra, galima sakyti, 
JAV pusiau sąjungininkė. 
Šiaip ar taip Kremlius 
ryžtingai siekia viso pasaulio 
pavergimo. Tam užkirsti kelią 
JAV turi visas priemones, iš
skyrus vieną svarbiausią, — 
jos neturi ryžto, o gal taip yra 
todėl, kad jos neturi tinkamų 
vadų.

SENELIŲ MEDICINA

Tabako rūkymas yra 
kenksmingas. Atprask pats 
ir atpratink kitus. Valgyk 
džiovintas slyvas arba me
daus saldainius, nes tuomi 
tu pradžioje nuslopinsi no
rą rūkyti, o vėliau pats 
stebėsies, kad žmogus gali 
rūkyme rasti malonumo. 
Tabokoje esantis nikotinas 
gadina širdį ir kraują. Rū
kyti patalpoje, kur yra ma
žų vaikų, yra didžiausias 
prasikaltimas.

Išeidamas 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, galima sakyti, pranyko iš 
akių. Kaip vėliau patyriau, įstojo Karkliniuose į 
namų ruošos mokyklą. Už metų aš ir pats išvykau į 
Vilkaviškį lankyti gimnazijos. Kartais matydavau ją 
per atostogas, jau panelę, su šilkinėmis kojinėmis ir 
sutrumpintais plauksds. Įsiveržus rusams, kai val
džios įstaigas užviešpatavo niekur pasaulyje 
nematyta biurokratija, ji gavo tarnybą valsčiaus 
savivaldybėje, pradžioje dar tik laikinai, taip 
vadinamame „žemės fonde“, paskui, rudeniop, jau ir 
pastoviai, kaip viena iš daugelio naujų etatinių raš
tininkių (nepriklausomybės laikais Jankeliūnas su 
Jankeliūniene apsidirbdavo vienu du). Ten liko tar
nauti ir per karą. Kai 1944 m. vasaros pradžioje 
rytuose ėmė dundėti patrankos, didžioji tarnautojų 
dalis pakėlė sparnus vakarų kryptimi. Jų tarpe ir 
Elena Šteinytė. Padarė, tarp kitko, labai protingai: 
jei ne, rusai būtų pakorę miestelio aikštėje, kaip ir.
kitus bei kitas iš valsčiaus savivaldybės, kurie iš
drįso pasilikti arba bijojosi palikti. Atsisveikinus 
tėvą, motiną ir seserį, prie dvira6o prikabinusi ryšu
liuką, išvažiavo vieškeliu Gražiškių kryptimi į 
nežinią. Apie tai papasakojo dar namuose, rodos, ar 
ne Sukackas. Nors ši mergaitė tada man nieko 
nereiškė kaip mergaitė, sužinojęs ėmiau gailėtis kaip

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, taip ir 
žmonių gyvenime silpnesnieji 
pasiduoda stipresniesiems. 
Galingesnė tauta 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 reŪgijoje 
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 
žydams šitaip perteikė: 
„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
kaltimas devintajam įsa
kymui yra tik artimo pažei
dimas, o tarnai 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. Ji 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 yra sutepta.

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

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

Buvo, atsimenu, 1950-tais, rudenį, jau baigiant 
nukristi lapams, antrą 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- 
rėmusį 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).

bėdavo, nes tai netinka moky
to j”o orumui. Todėl 
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, tai 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. Jis matė, kaip 
moterys yra pažemintos. Todėl 
jis jų teises visur gynė. Rašto 
aiškintojai ir fariziejai sten
gėsi kaip nors Jėzų sugauti 
nesilaikant Mozės įstatymų. 
Jie 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. O 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 dar 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 jai 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 ių Žmogus, 
nepasmerkia nusidėjėlės 
moters, kurią įstatymų aiš
kintojai buvo pasiruošę akme
nimis užmušti. Kristaus moks
las visai žmonijai ir ypatingai 
moterims yra linksma nau
jiena, kurios šviesoje visi žmo
nės yra lygūs. Mūsų laikų mo
terų emancipacijos ir lygių 
teisių sąjūdžiai betgi atranda, 
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 į 7 psl.)

S".. — 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 apavaigti. Arba toji didelė 
upė — plaukia sau ir plaukia, ramiai, ramiai, pasiliūliuodama, pasi- 
Hnguodama, ir gerai žino, kur nuplauks. O mes? Kur mes nuplauk
sime, aštriais nagais draskydami vienas kitą?...

A. Rūkas (iš Sužalotieji)
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DRAUGAS, šeštadienis. 1980 m. kovo mėn. 22 d.

LAIŠKAS IŠ KRASNOJARSKO
Vienas Chicagos lietuvis gavo laiš

ką 8 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. Mūšy 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 nedideli duo
nos kąsnį. Pas gerą šeimininką 
kiaulės geriau valgo negu kali
niai. Aš tikiu ir esu Įsitikinęs, 
kad vergai valgė geriau, negu ko
munistų valdžios vergai, o jų ne
mažai, ne vienas milijonas. AŠ, 
dėde, vėl sėdžiu, esu likęs antros 
grupės invalidu ir vėl nuteistas 
pusantrų metų. Teisė taip, kaip 
ir pirmą kartą, kada davė penke
rius metus. Taip turi būti — aš 
kitos tautos, o jie rusai, jiems rei
kia visą žemės rutuli padaryti jų 
vergais. Taip, dėde Kostai, Jūs 
manęs nekaltinkit. Sį kartą aš vi
sikai 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 i 
pirmą kartą ir dabar visiškai ne- ! 
teisingai. Uždėti žmogui vergo, 
lanką tai reikia ji būtinai ap- 1 
šmeižti ir kiek galima daugiau' 
išniekinti. Dabar likau visam gy- j 
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. 
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

P. Tamulionis apžiūri persekiojamos 
religijos parodą Cleveiande.

Nuotr. VL Bacevičiaus
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SEW WHAT
Sevrtng Maohtne Sales A Repair 

Dartng Marcto — Each Fri., Sat. A 
Sun. 50% Of( on aU Fabrlcs and 
Notlons. Open daily 10 a_m. Sun. 
11 a-m. to 4 p.m.
87M W. MTH ST. HICKORY HELIS 

TEL. — 598-0004

Ptumblng

ED EAGLE PLUMBING
4562 S. Kedzie — Tei. 247-6510 
All types of Plumbing Repair*. 

All Drain Lines Rodded.
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A. T V I
LAIKRODŽIAI IR

ERAS
BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 W 69tfa Street — TcL BE 
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‘Arpber Holidays”
IMI METŲ EKSKURSUOS J LIETUVĄ U BO5T0NO/NEV YORKO 

MASKVA/VILNIUS
Gegužės 7 d. 
Gegužės 14 d. 
Gegužės 21 d. 
Birželio 5 d. 
Birželio 19 d. 
Birželio 23 d. 
Liepos 15 d.

— $899.00
— $ 899.00 

(su Rigs) — $1199.00
— $ 999.00
— $ 999.00

— $ 949.00
— $ 999.00

Rugpjūčio 7 d. — $ 999.00
Rugpjūčio 13 d. (su Rig*) — $1199.00
Rugpjūčio 28 d. 
Rugsėjo 17 d. 
Rugsėjo 24 d. 
Spalio 8 d. 
Gruodžio 26 <L

REGISTRUOKITĖS II ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLAHTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P. O. Boz 116, South Boston, Mas. 02127. TeL 617-26M764 

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENfi.
Pricea are baaed on double ocenpaney and are subject to chaa*ea

— $ 999.00
- $ 899.00
- $ 899.00
- $ 879.00

— $ 779.00
MEMBER

Jūs visad vykstate mūsų kryptin.

Ar grįžtant į namus, ar vykstant į darbą ar 
į krautuves, galimybė, kad pakeliui yra First 
Federal of Chicago įstaiga. First Federal turi 
32 ofisus Chicagos apylinkėse. Ir, kadangi jie 
yra dalys didelio taupymo tinklo, jūs galite 
tvarkytis reikalus bet kuriame iš jų. Pietinėj 
miesto daly turime skyrius šiose vietose: 47-ta 
ir Wood, 62-ra ir Kedzie, 4010 W. 26 St., 39-ta ir 
Ashland.

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 taupant Illinois 
didžiausioje taupymo ir paskolų bendrovėje.

First Federal of Chicago.
Illinois Largest Savings and Loan. 

Brighton Park Branch/4071 S. Archer Avė.

GERA TURĖTI FIRST FEDERAL ARTI.
Tel.: 254-6101. Darbo valandos: pirm. ir antr. 9 iki 4:30; ketv. ir penkt. 9 iki 8; šešt. 9 iki vidudienio. Uždaryta trečiadieniais.

C1979 Ftm Fedrral S*Mng» and Loan Aaaociatton of Chtca«o Main Office Oearbom *t Madiaon Member Federal Home Loan Bank and Federal Savin*. arei Loan Inaurance Corporation

|DEHESIO! RADIJO K L A U S YT 0 J AUT, 
%= Klastyk lies kas vakarti

LIETUVOS Al DAI-1490 AM Į
Pirmad, iki penktad. 8:30 vaL vakaro. =--

KAZE BRAZDŽIONYTĖ - 
2646 Wcst 71st St, Chicago, BL — TeL 778-5374 

Petersburg, Fla. — šeštadieni, 12:30 vaL popiet 
= — Stotis ffTB — 1116 KC
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Bicek’s House Of Flovvers "•
VVedding Flovvers And All Occasions 

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

. . 2500 S. Christiana, Chicago

HOLIDAY INN
INVITES

Your VVedding Reception ; 
Banquet Rooms Accomodate Up To 225 

Family Style Dinner Or Buffet 
$15.95 Per Person

1040 Dixie Highvvay, Chicago Heights 
756-0300

Designer’s Cove Hair Care
CENTER (UNISEMJ

Student Special—Hair Cut & Blovv Dry— 
$10.00 VVith This Ad—Reg. $15.00. Expires 
March 15th

6801 VV. 63rd St._______ „
229-9628 or 229-1588

Redden-Weberg 
Howers A 6iftUs^s

FOR ALL OCCASIOirr • ■ 
CATERING TO VVEDDINGS 

COMMERC1AL ACCOUNTS INV1TED 
Flovvers By VVire — F.T .D.

Major Credit Cards Aecėptęd
3790 VV. 79 582-0200

DONNA K. BRIDALS
Ask For Free Bride's Booklet 

Rush VVedding Service 
Gcvvns-Custom Veils-lnvitations 

Accessories
17204 Oak Park Avė., Tinley Park 

429-6969

-DuBOIS H PORTRAITURE
COLOR VVEDDING CAND1DS 
VVeddings—Children—Families— 

Executive
Passport & ID Photos 

Old & Faded Photographs Copied 
and Restored to Your Satisfaction

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

CLANCTS BRIDAL CORNER
351 N. YORK 

Elmhurst — 834-0097 
Only Bridal Shop We Know of VVhich 
AHovvsCustomers To Vievv All The 
Govvns And Make Their Own Choice!

Princess Pastry Shops
VVEDDING & PARTY CAKES 

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

Also Cookie Jar Bakery 
11125 Bellvvood, Bellvvood 544-0500

MT 6REENW000 FLORIST
GREEN HOUSES 

GARDEN CENTER 
OPEN 7 DAYS A VVEEK 

3942 VV 111 ................... 779-1355

West Lene Banųuets
all occasions

• Nevvly Decorated Rooms
• Accam moda tions For 30-300
• Air Conditioned - Ample Parking
• Electronic Air Filters

Complete Outside Catering Availablę 
436-1600 5350 S. Kedzie

Foley's Travel Bureau
— ĖST. 1949 —

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

755-3212
1010 Dixie Hgvvy Chicago Hgts

PROFESSIONAL 
VVEDDING PH0T06RAPHERS

The Number To Call Is...
248-6650

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

Your VVedding

LOOKING GOOD MEANS 
Feeling Good. Complete Styling - , .

For Men and VVomen. .
QUEEN BEE HAIR ' 

FASHIONS (UNISEX) '
5937 VV. 63rd St. — 581-2310 -

Bring This Ad In For Complimentary 
Sample. We Ūse And Recommend Redkeaa- 
Retail Products.

Murphy Rentai Service -— 
Išnuomavimo Centras Pobūviams
• Sulankstomos kėdės • Apvali stalai—■-

• Banketams stalai • Platformos. '
• Porcelianiniai indai —<I'—

Tai keletas iš daugelio daiktu' i. cJi 
Pageidaujant pristatome. i—r

3114 VV. 95th Evergreen Pk. 423-18X0 
--------------------------------------------- - --------- —.

The Catering Co. -.
Quality Catering from ourfamily to 
yours. Starting from $3.45 per person*

Ph.: 286-2588 „-f-Azov 

6218 Belmont Avė.

Weber Travel Agency.v J,
Honeymoon Planning—Domestįc—»-■»- 

Foreign - - • ’ V
Air—Land—Sea—Rail—Bus - 

A Complete Service •B“'*
6805 Cermak Rd. Tel: 749-1333 ----- s.

______________ BERVVYN ,

ZARANTI'S .&j
ALCAZAR

VVEDDING RECEPTIONS INVITEEb' * 
INTIMATE DIN1NG—FINE FOOD •

CALL FOR RESERVAT1ONS
755-1666 » -m

JOE ORR ROAD & ASHLAND v.,;, 
Chicago Hgts., ILL._________________ _ v t*4Ii

VVedding specialists nuv 
Complete coverage from only $89.50 
including deluxe album Please cal, or visit 
for more Information
4909 S. Ashland 
254 7554

3710 W.26th ’ 
522 3388 — .

DE HOYO’S
INTERNATIONAL HIS A HER 

HAIR STYLING
5742 S. ARCHER 284-101T
BRING THIS AD FOR $1. OFF Z 

ANY SERVICE nL^
I
Ui«

FINE ART PORTRAITS
FINE ARTS STUDIO 

. Wedding-<Zolor Candids t ii/
Children And Adults j*,,,
Passports And Copies 

Passports VVhile You VVait ’ '**" 
1452 IV. Chicago Avė. HA 1-4)610 

-----------------------------------------------------
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