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KATALIKAI PASAULY
Pagalba afganams
Vokiečių
kataliky
žmonių
pagalbos organizacijos pasiuntė
lėktuvais j Pakistano sostinę Islambadą
32
tonas
maisto,
vaistų, rūbų ir kitų buitinių
reikmenų, skirtų afganam pabė
gėliam, kurie dėl sovietu invazi
jos yra pasitraukę j Pakistaną.
Apskaičiuojama, kad Pakistane
jau yra apie
septyni
Šimtai
tūkstančiu pabėgėlių,
kuriem
reikia visokeriopos pagalbos ir
globęs. Pabėgėlių likimu rūpi
nasi ne tik Vakarų Vokietijos,
bet ir įvairių kitu kraštu kata
liku organizacijos.

pagarbos. Lietuvos kankiniai pra
turtino Bažnyčios istoriją.
Kinai katalikai

Kinijos liaudies respublika ga
lėtu tapti labai palankia dirva
dvasiniam pašaukimam, jei šis
kraštas labiau atsivertu Vaka
ram ir suteiktų daugiau laisvės
krikščioniškosiom
Bažnyčiom.
Tai pažymėjo į Australiją atvy
kęs kinas kun. Pranciškus Wong,
kuris vadovauja šventos Teresės
katalikų parapijai Hong Konge.
Ši parapija yra pati didžiausia
Hong Konge; jai priklauso apie
30 tūkstančių tikinčiųjų. Spau
dai duotame pasikalbėjime kun.
Prancūzę premija
Wong pažymėjo, jog paskutiniu
Paryžiuje veikianti prancūziš laiku Kinijoje apsilankę kunigai
Britanijos princas ir Rodezijos gubernatorius lordas Soames stebi Britanijos vėliavos Rodezijoje nuleidimo ceremokai rašančių
tikinčiųjų rašyto buvo nustebinti dideliu skaičiumi
nijas. Penktadienį Rodezija tapo nepriklausoma Zimbabve.
jų sąjunga savo premiją paskyrė jaunuolių,
trokštančių
pasi
prancūzui kunigui vienuoliui Mi- švęsti Dievo tarnybai. Kinai yra
chel Lelong už knygą “Dvi išti giliai religinga tauta, pareiškė
kimybės — viena viltis” — Deux kun. Wong, pajėgianti nuosek
fidelites — une esperance. Šis liai gyventi krikščionišku tikėji
kunigo Lelong veikalas, pažymi mu. Kinijoje galėtų sėkmingai
sąjunga, yra svarbus įnašas, sie išplisti krikščionybė, bet su sąlyga,
kiant išplėsti ir pagilinti krikš kad būtų neatskiriama kinų kul
— “The New York Times”
čionių dialogą su musulmonais, tūros dalimi.
ir CBS televizijos pravesti ap
o taip pat padėti abiejų bend
klausinėjimai parodė, kad “jei
Žodis jaunimai
Amerikiečių kantrybe jau baigiasi
ruomenių tikintiesiems vieni ki
rinkimai būtų šiandien”, 44
Susitikdamas su astuoniais tūks
tus geriau pažinti.
nuoš.
balsuotų už Ronaldą ReaWashingtonas. — Prezidentas jos Iraną tik sustiprins. Ajatola
tančiais vidurinių ir aukštesnių
ganą,
o 43 nuoš. už prezidentą
Belgai apie Lietuvą
Carteris ketvirtadienio spaudos Khomeinis pasakė, kad Iranas
jų Romos mokyklų moksleivių
Carterį.
Prieš mėnesį Carteris
Belgijoje spausdinamas infor
konferencijoje atidengė naujas nebijo jokių sankcijų. Preziden
Šv. Petro bazilikoje kovo 1 d., po
pralenkė Reaganą 19 nuoš.
sankcijas Iranui, kuris nuo lap to Carterio žygiai tik siekią per
macijų biuletenis “Catacombes” piežius Jonas Paulius II kalbėjo:
— Dar 254 kubiečiai buvo iš
kričio 4 d. kalina JAV ambasa rinkimo dar ketveriems metams,
beveik kiekviename numeryje pa
vežti
iš Peru ambasados kiemo
“Krikščioniškas tikėjimas, kri- dos tarnautojus, laiko juos įkai kad jis galėtų tęsti savo nusi
teikia žinių apie Lietuvą. Viena
į
Costa
Ricą. Vienas lėktuvas
me iš paskutiniųjų
numeriu Į kščioniškas elementas jūsų žmo tais. Pradžioje ui įkaitų palei kaltimus, pasakė ajatola.
Europos parlamentas Strass- su 97 kubiečiais atskrido į Limą,
prisimenamas 1953-čiais metais giškosios asmenybės ugdymui dimą buvo reikalaujama išduoti
Peru. Jos vyriausybė sako, kad
Maskvos Vladimiro kalėjime mi turi nepamainomos reikšmės. Jis Iranui jo buvusį valdovą, šachą. burge priėmė rezoliuciją, kuri
Kuba išdavė 4.440 vizų, o Kuba
amerikiečiai
laikomi, ragina Europos Rinkos valsty
ręs kankinys už tikėjimą arkivys yra būtina sąlyga, siekiant pilnu Dabar
tvirtina,
kad vizų išdavė 8,000.
kupas Mečislovas Reinys, pažymi tinio žmogiškosios asmenybės su nors šachas apsigyveno Egipte bes svarstyti diplomatinių, ryšių
—
Liberijos
naujoji vyriau
ma, jog daugybė Lietuvos kuni klestėjimo. Tikras krikščionis, ir jo išdavimas Irano vyriausy su Iranu nutraukimo klausimą.
Amerikos laikraščių ir televi sybė sušaudė, didžiulei miniai
gų pastaraisiais dešimtmečiais šventasis yra ne kas kita, kaip bės nebeminimas.
stebint, tris kareivius ir vieną
buvo kalinami už tikėjimą ir da pilnai išugdytas žmogus. Galė
Prezidentas
pareiškė, kad zijos stočių vadai labai šaltai
civilį
už plėšikavimą. Tai bū
bar tebėra persekiojami. Atkrei čiau jum suminėti daugybę pa taikingų sankcijų sąrašas, kaip pažiūrėjo į prezidento raginimą
siąs
pavyzdys,
kad plėšikauti
piamas dėmesys, jog dviem Lie vyzdžių. Bet kiekvieno žmogaus ir amerikiečių kantrybė, bai kuo mažiau veikti Irane. Arthur
draudžiama,
pasakė
naujasis
tuvos vyskupam — vyskupui Juli tikrosios didybės šaltinis yra vie giasi, teks imtis kokių nors Ochs Sulzberger, New York Ti
prezidentas.
jonui Steponavičiui ir vyskupui nas ir tas pats: Jėzus Kristus iš karinių veiksmų, jei įkaitai greit mes leidėjas, pasakė, kad Car
— Iš jūros išsikėlusi izraelitų
Kaip žinote, Jėzus nebus paleisti. Prezidentas įsa teris peržengia savo galių ribas,
Vincentui Sladkevičiui neleidžia Nazareto...
komanda
puolė Libane palesti
ma eiti ganytojinių
pareigu. Kristus visą savo žemiškąjį gyve kė nutraukti visus importus iš nurodinėdamas spaudai, kaip
niečių
stovyklą
ir nušovė šešis
Biuletenis baigia informaciją pa nimą paaukojo kitų gerovei. Jis Irano. Nors Irano naftos Ame elgtis.
vyrus bei sunaikino 7 pasta
žymėdamas, jog praeities ir da — amžinasis Dievo Sūnus — mi rika neperka, dar būdavo im
tus.
barties lietuviai kankiniai už ti rė ant kryžiaus ir prisikėlė iš nu portuojami kilimai, kaviaras ir
— Zimbabvėje apsilankęs Pa
kėjimą — kunigai ir pasaulie mirusių, kad mes galėtume da kitos prekės. Amerikiečiams už
kistano
prezidentas kritikavo
čiai tikintieji — savo sielos tau lyvauti jo amžinajame gyvenime. draudžiama siųsti į Iraną pini
Ameriką,
kuri po sovietų invazi
rumu, drąsa ir pasiaukojimu nu I Jėzų Kristų tad tekrypsta jū gus privatiems žmonėms ar įs
New Yoricas. — Jungtinės jos Afganistane turėjusi griež
sipelnė visų krikščionių didelės sų žvilgsniai.
taigoms. Išimtis daroma spau Į Tautos paskelbė, kad Libane su
čiau ir greičiau atsiliepti.
dos agentūroms.
Uždraudžia žeistas taikos priežiūros kariuo
— Izraelio opinijos tyrimai
ma važinėti į Iraną, išskyrus menės narys, airis, mirė ligoni
parodė, kad premjerą Beginą
spaudos žmones. Visi ginklų nėje. Jj peršovė Izraelio remia
geru premjeru vadina tik 21
ir kitų karinių medžiagų parda mos krikščionių milicijos karei
nuoš. žmonių.
vimai sustabdomi. Net ir* tie, viai. Jie sužalojo ir keturis
— Kolumbijos olimpinis ko
Juodieji per naktį šoko gatvėse
kuriuos buvo užsakiusi buvu Jungtinių Tautų helikopterius.
mitetas paskelbė, kad Maskvos
Salisburis. — Ketvirtadienio des, Afrikos kasyklų pradinin sioji Irano vyriausybė ir už pre
olimpiadon jis siunčia 22 sporti
idurnaktį Rodezijos sostinėje kas. Jo vardu ši kolonija ir bu kes jau užmokėjusi. Ginklai ar
ninkus.
Maskva. — Ateinančią savai
uvo nuleista Britanijos vėlia- vo pavadinta. Pirmieji baltieji jų dalys bus parduoti kitoms
— Afganistano vyriausybė
a. Ją iš dviejų Rodezijos ka kolonistai atvyko 1890 metais, o šalims. Prezidentas kreipėsi į tę sovietų užsienio reikalų mi
vėl pasiūlė derėtis su Pakista
lvių: vieno juodo, vieno bal- 1923 m. Rodezija tapo britų ko Kongresą, prašydamas galios nisteris Andrei Gromyko atvyks
nu ir Iranu dėl taikos, ginkla
a priėmė Britanijos sosto jpė- lonija, pagarsėjusi savo tabako panaudoti bankuose užšaldytus į Paryžių ir, manoma, ragins
vimosi sumažinimo, saugumo
inis princas Čarlis ir atidavė ūkiais, chromo ir kitų metalų Irano pinigus nukentėjusių ame Prancūzijos vyriausybę neklau
garantavimo.
>rdni Soames, paskutiniajam kasyklomis. Juodiesiems vis la rikiečių ir jų šeimų atlyginimui, syti Amerikos raginimų boiko
— Prezidentas Carteris pa
.odezijos gubernatoriui. Prin- biau reikalaujant laisvės, 1965 taip pat biznio įmonių ieškinių tuoti Maskvos olimpinius žaidi
reiškė
viltį, kad infliacija suma
is Čarlis įteikė Britanijos par- m. lapkričio H d. baltųjų prem Irano vyriausybei patenkinti. mus. Toks boikotas tik padi
įmento raštą naujam Zimbab- jeras lan Smith paskelbė Rode Jei įkaitai nebus paleisti, prezi dintų įtempimus. Sovietai tar žės iki 8 nuoš. Jis mano, kad
ės (taip nuo šiol bus vadina- zijos atsiskyrimą nuo britų ka dentas eis toliau: visai sustab sis su prancūzais ir apie Irano recesija bus švelni ir trumpo.
įa buvusioji Rodezija) prezi- rūnos ir nepriklausomybę. Pra dys vaistų ir maisto produktų sankcijas dėl amerikiečių įkaitų Statybos pramonei vyriausybė
teiks specialią paramą, o taip
entui Canaan Banana’i. Rašte sidėjo civilinis karas, kuriame pardavimą, nors šis biznis ir da kalinimo.
pat ir ūkininkams.
Britanija suteikia Zimbabvei ne. 215,000 baltųjų priešinosi še bar esąs labai mažas. Toliau
Brežnevas
kviečia
— Duesseldorfe nušautas ser
šiems milijonams juodųjų. Pra prezidentas žadėjo kreiptis į
riklausomybę.
bų
išeivių veikėjas Dusau SedCeremonijose dalyvavo daug sidėjo tarptautinės ekonominės tarptautinę komunikacijos sa
lar, 71 metų amžiaus. Vokiečių
žsienio svečių, delegacijos iš sankcijos ir baltieji turėjo nu telitų korporaciją — ‘ ‘Intel sat”,
Bona. — Vakarų Vokietijos prokuroras Jochen RuhJand pa
DO valstybių, jų atstovų tarpe sileisti.
Pernai Rodezija vėl kad ji neleistų Iranui naudotis
vyriausybė patvirtino, kad so reiškė, kad nėra abejonių, jog
uvo keturi prezidentai, septy- grįžo į Britanijos kontrolę ir satelitų patarnavimais. Korpo
vietų ambasadorius Vladimir tai politinė žmogžudystė. Ve
i premjerai, Zimbabvės prem- dabar buvo paskelbta nepri racijai priklauso 103 šalys, nu
Semjanov
vėl pakvietė kanclerį lionis buvo Amerikos serbų va
:ras Mugabe savo kalboje šil- j klausoma, Afrikos 50-ta val tarimą sustabdyti Iranui telefo
Schmidtą į Maskvą. Brežnevas das, atvykęs į serbų išeivių kon
ris žodžiais pagyrė Britanijos stybe. Visą ketvirtadienio nak nų, telegrafų, televizijos bangų,
remjerę Margaret Thatcber, tį juodieji šoko gatvėse, links telezo patarnavimus galėtų pa kvietė kanclerį į svečius jau ferenciją.
Pietinėje Zimbabvės daryti 52 valstybės. Tuo Iranas 1978 m., tačiau po Afganistano
— Tarptautinis Valiutos fon
urios sveikinimo laišką ir pa- minosi.
invazijos kancleris nutarė vizi
įmos pažadus perskaitė Brita- dalyje yra senų pastatų akme būtų atkirstas nuo pasaulio, su
das priėmė Kiniją nariu vietoj
tą atidėti. Dabar
Brežnevas
Taivano, kuris dalyvavo fondo
ijos užsienio reikalų ministe- niniai griuvėsiai, kurie rodo, trukdyti jo ryšiai su kitomis
ragina jį atvykti, kaip buvo nu
s lordas Carringtonas.
darbuose nuo 1949 metų.
kad jau prieš šimtmečius čia šalimis.
Maskva
Prezidentas ragino žinių agen matyta, šią vasarą.
Iškilmėse nesimatė buvusio gyveno gan pažangios juodųjų
— Romoje buvo peršautas
siūlo tartis dėl įtempimų maži
odezijos premjero lan Smitho, gentys.
tūras ir laikraščius bei televizi
Turkijos ambasadorius Vatika
nimo, ginklų apribojimo, ypač
nris lanko Pietų Afriką. Nejos stotis kiek galima suvaržy
ne. Jo sargybinis sužeistas sun
dėl
naujų raketų išstatymo Vo
slyvavo ir buvusios laikinosios
— Tunise buvo pakarti 13 vy ti, sumažinti savo darbą Irane.
kiau. Jam pavyko sužeisti be
Teherane vyriausybės narių kietijos teritorijoje.
yriausybės premjeras vysim rų, penki nuteisti kalėti iki gy
bėgantį užpuoliką. Skelbiama,
as Muzorewa.
vos galvos už pasienio miestelio pareiškimai pabrėžia Irano drą
— Britanijos ambasadorius kad turkus puolė slapta armėnų
Zimbabvės baltųjų kolonijas puolimą, kur žuvo 40 žmonių. są ir atsparumą. Prezidentas Sir John Grabam, po pasitari grupė, keršiianti turkams už ar
radėjo steigti Cecil John Rho- Du užpuolikai pasislėpė Libijoje. Bani Sadras pasakė, kad sankci mų Londone, grįžo į Iraną.
mėnų genocidą.

Prezidentas plečia

sankcijas Iranui

Mirė JT taikos
priežiūros karys

ZIMBABVĖS IŠKILMĖS

Gromyko į Paryžių

kanclerį Schmidtą

•
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AR JUGOSLAVIJA
IŠLIKS VIENINGA ?
Kroatai reikalauja apsisprendimo teisės
Belgradas. — Sunkiai sergant
pirmajam komunistinės Jugo
slavijos prezidentui Tito, užsie
nio spauda daug rašo apie val
stybės ateitį. Dažnai spėlioja
ma apie galimybę, kad Sovietų
Sąjunga bandys įtraukti Jugo
slaviją atgal į savo orbitą. Net
ir be tos galimybės visi pripa
žįsta, kad Jugoslavija tik vaidi
na vieningą tautą. Tik Tito su
gebėjo išlaikyti paviršutinišką

jugoslavų
vienybę.
Autorius
Dusko Doder, serbas, savo kny
goje “The Yugoslavs” rašo, kad
nėra kitos šalies, kuri turėtų du
alfabetus, tris religijas, keturias
didesnes kalbas, penkias tauty
bes ir šešias respublikas vieno
je valstybėje. Makedonija dar
iki 1912 metų buvo valdoma
Turkijos. Sarajevo miestas, kur
1984 metais turi įvykti Olimpia
dos Žiemos žaidimai, turi apie
100 musulmonų mečečių.
Ju
goslavijoje gyvena apie 2 mili
jonai musulmonų.
Jugoslavijos centrinei val
džiai daug rūpesčių, sudaro Kro
atija. Prezidentas Tito, pats
kroatas, šiek tiek
sumažino
kroatų pasipriešinimą “serbų
valdžiai”.
Užsieniuose gyvena
šimtai tūkstančių kroatų nacio
nalistų, kurie siekia savo tau
tai nepriklausomybės. Neseniai
Kroatų Nacionalinis Kongresas
išspausdino New York Times
skelbimą,
kuriame
sakoma:
“Jugoslavija neišgyvens, Kroa
tija turi devynis milijonus gy
ventojų, turi teritoriją didesnę,
negu pusė Europos valstybių, ji
turi teisę atsiskirti pagal tautų
apsisprendimo teisę, kurią pro
klamavo prezidentas Woodrow
Wilson”.
Jugoslavija atsirado po Pir
mojo Pasaulinio karo, kuris su
skaldė
Habsburgų
imperiją.
Įdomu, kad prezidento Tito
aukštas gyvenimo stilius iššau-

Slaiimas Izraelio

vyriausybėje
Jeruzalė. — Premjerui Beginui besilankant Amerikoje, jo
kabineto gynybos ministeris
Ezer Weizman pareiškė televi
zijoje, kad reikėtų skelbti par
lamento rinkimus ne ateinan
čiais metais, bet tuoj pat. Sis
pareiškimas labai suskaldė val
dančią partiją.
Weizman, pa
klaustas, ar jis sutiktų kandi
datuoti į premjerus, pasakė
“taip”. Spėjama, kad ministe
ris greit pasitrauks iš vyriau
sybės.

Kinija paskyrė
du vicepremjerus
Pekinas. — Kinijos kongreso
vykdomasis komitetas paaukš
tino Zhao Ziyang į viceprem
jero vietą. Jis jau dabar yra
svarbiausias vyriausybės na
rys, po pirmininko Hua Guofengo ir vicepremjero Dengo,
kuris jį į valdžią pakvietė iš
Sichuano
provincijos.
Kitas
Dengo proteguojamas partijos
pareigūnas Wan Li buvo paskir
tas į partijos centro sekretoria
tą. Jis kartu gavo ir viceprem
jero titutą.
Komiteto svarstymuose trys
aukšti pareigūnai buvo atleisti
iš vyriausybės dėl senatvės ir
dėl senų ' ‘maoistinių’’ pažiūrų.
Du jų — vicepremjerai.

kė jo priešų nukaltą pavadinimą
“Paskutinysis Habsburgas”. Ti
to ne tik gimė Habsburgų im
perijoje. Jis ją gynė, kaip Aust
ro-Vengrijos kariuomenės virši
la. Kai kurie jugoslavai vadin
davo Tito “Pirmuoju komunistų
karaliumi”. Tito gimė ir augo
Habsburgų imperijoje. Jis ir
Jugoslaviją sucementavo iš reli
ginių, etninių ir kultūrinių me
džiagų į vieną tvirtovę. Ar ji
subyrės ar ne, parodys ateitis.
Tačiau šiandien jugoslavų vadai
sako, kad jokia viena tauta, jo
kia idėja, joks vienas vyras ne
sukūrė Jugoslavijos. Ji sukur
ta, lyg orkestras ar choras, iš
atskirų elementų, tačiau jie visi
groja tą pačią melodiją.

Schweikerio aktas
Pittsburgas. — Pennsylvani
jos senatorius Richard Schweiker priminė spaudos konferen
cijoje, kad jo 1978 m. pasiū
lytas
įstatymas,
pavadintas
“Schweiker Act” jau padėjo
4,700 vyresnio amžiaus imi
grantų tapti Amerikos piliečiais.
Jo dėmesį 1977 m. atkreipė 73
metų moteriškės Eugenia Cortes iš Johnstown atvejis. Išgy
venusi Amerikoje 56 metus, is
panė keliskart bandė gauti pilie+vbę, bet nesugebėjo išlaikyti
anglų kalbos egzamino. Todėl
jis pasiūlė, kad imigrantai, iš
gyvenę Amerikoje 20 metų ir su
laukę 50 metų amžiaus, galėtų
įsigyti pilietybę be anglų kal
bos skaitymo ir rašymo egza
minų.
Įstatymas buvo priim
tas 1978 m. lapkričio mėn.
Šen. R. Schweiker pasakė:
“Mes esame imigrantų tauta.
Per šį mano įstatymą mes pa
sakome vyresnio amžiaus imi
grantams, kad jie užsipelnė teisę
būti amerikiečiais”.

Nukentės Maskvos
žaidynių įrengimai
Paryžius. — Prancūzų spau
dos agentūra praneša, kad Amerikos nedalyvavimas Maskvos
olimpiadoje jai daug pakenks.
Dar daugiau pakenks Amerikos
uždraudimas vežti į Maskvą
elektroninius įrengimus, kuriais
būtų
matuojami sportininkų
laiko greičiai, šuolių aukštis ir
pan. Olimpiados “teisėjai” tu
rės
pasitenkinti
senoviškais
chronometrais, vėliavėlių mosa
vimais.
Sovietų “Novoeti” agentūra
teigia, kad 75 nuoš. visų įrengi
mų atliko pati Sovietų Sąjun
gos pramonė, dar 20 nuoš. davė
kitos socialistinės šalys, tik 5
nuoš. teko pirkti iš kapitalistų,
o iš jų Amerika turėjo duoti
tik 1 nuoš. “Agence France”
teigia, kad tai melas. Daug ma
tavimo instrumentų ir televizi
jos centras dar neįrengti ir ne
bus įrengti be amerikiečių tech
nologijos.
KALENDORIUS

Balandžio 19 d.: Timonas, Galata, Nomgaila, Nuomė.
Balandžio 20 d.: Marceninas,
Teonė, Goštautas, Lazdonė.
Balandžio 21 d.: Anzelmas,
Aportuna, Milgedas, Argela.
Saulė teka 5:07, leidžiasi 6:34.

ORAS
Saulėta, temperatūra
70 L, naktį 45 L
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 19 d.

tė suteiks moksleiviams statisti
nius duomenis.
Pagrindines paskaitas skaitys
dr. Adolfas Damušis: “Ko mes
tikimės iš vasaros stovyklų ir jau
nimo vadovų” ir kun. dr. K. Tri
makas: “Kas yra šių dienų moks
leivis”.
Į seminarą kviečiami visi stu
dentai, kurie yra vadovavę arba
norėtų vadovauti vasaros stovyk
lose, pagilinti savo žinias bei pa
sitobulinti vadovavimo darbe.
Į kursus prašome iš anksto re
gistruotis pas Arvydą Žygą, tel.
(312) — 235 — 9864.

REDAGUOJA J™** žadeUds. Informacinę medžiagų ir nuotraukas
siųsti: 6522 So. RockweU Avė., Cbicago, H- 60629. TeL 778-7852

ŽINGSNIAI IR ŽVILGSNIAI
Lietuvybės rūšys

Mūsų išeivija, vieno branduo
lio daiginta, iš kai kurių savo
atūgių jau yra neatpažįstama.
Šios pasikeitusios atžalos — tarsi
kviečiai, morkomis tapę. Varpos
išnyko, atsirado žemėje pasislė
pę gumbai. Daugelis lietuvių
kilmės žmonių, nesidomėjusių
tėvų ar senelių praeitimi bei jų
imigraciniais keliais, yra nepa
siekiamos būtybės, tautiniai pomirtininkai. Šauksmai, verksmai,
keiksnojimai skiriančio tarpeklio
nenugali, nes šios pusės komuni
kacijos ten neegzistuoja. Tai lyg
ėriuko kalba su volunge.
Bet ir savo kilmę žinančiųjų
požiūriai į tautiškumą gerokai
nesutinka.
Kietai principingi yra Neken
čiamos lietuvybės atstovai. Kilmė
juos erzina, ryšys su ja trukdo
karjerai, netyčiomis pasiekusi ži
nia apie bet kur ir bet kokį visuo
meninį judėjimą pykdo, šio ju
dėjimo darbininkai jiems yra sukrikusio mentaliteto aukos.
Gausi
yra Nepatogios
lie
tuvybės grupė. Čia maišosi dide’ lė gausa įvairiausių veidų. Užsidegėliai žvejai, medžiotojai, mė
gėjai sportininkai, taupieji centininkai ir tariamieji silpnasveikačiai, kuriuos kilmė verčia nuo
poilsio suolo. Yra panašių ir į
“welfare recipients”, kurie daug
reikalauja, bet nieko neduoda.
Būtinosios lietuvybės susigru- pavimas baigia sutirpti. Šie niekur
nemokėjo pritapti, todėl sava
spauda, bažnyčia, savas klubas,
kaimynas ir savi barniai buvo
nuo pražūties gelbstį plaustai.
Mase yra reikšminga apyšiltė
lietuvybė. Jos pusė žmonių pre
numeruoja laikraščius, pripildo
šokių ir dainų šventes, ateina į
' kitus, jiems patinkančius renginius, truputį primeta aukos, bet
darbu neprisideda, dėl vaikų stip
riai nesisieloja, marčią Kitty ar
žentą David lygiai myli, kaip Bi
rutę ar Algį.
Triukšmingoji lietuvybė — be
veik tik jaunųjų partija. Ji nu
lemia demonstracijas, gerai at
lieka vienos dienos reikalaujantį
darbą, sugalvoja įdomius ir efek
tyvius pasireiškimo būdus. Yra
svarbi savo impulsine veikla.

Paskutinieji du lietuvybės tipai,
savaip vertingi, laikosi sąmonin
gąja lietuvybe. Ši negausi, bet
sudaro - pagrindinę
atramą ir
egzistuoja dvasiniu kapitalu. Be
jos mirtų visas tautinis gyveni
mas, skausmo ir raudų nejau
čiant.

Dvi sąvokos
Neseniai susidarė proga išgirs
ti tolokai nužengusio jaunųjų
at-kų atstovo pastabas, kuriose
ypatingai pabrėžė asmens dva
sinį brendimą. Žinant jo įtaką
savaamžių tarpe, teko nuoširdžiai
pasidžiaugti, nes iš tikrųjų silp
nos dvasinės konstrukcijos žmo
gus pats vargsta ir aplinkinius
mažai guodžia. Jo visos palaidai
organizuotos jėgos iki nuovargio
išsinaudoja egzistencijai palaiky
ti, tad pristinga dėmesio šeimai,
kaimynui, tautiniam gyvenimui.
Tasai jaunųjų drąsus atstovas
net primetė neapdairumą, — esą,
sumaišome vertybių etiketes, tad
ir vertybių
brandinimas ap
sunksta, nes taikome nevykusią
priežiūrą.
Ir man kilo neramus klausi
mas — žmogus mums svarbiau,
ar lietuvis?
Emocingai prabėgant, antroji
sąvoka dominuoja. Bet gilesnis
svarstymas priyalo baigtis komplikuotesne išvada: pagrindinę
poziciją užima žmogus lietuvis.

Juk jis išlaiko sąmoningąją lietu
vybę. Juk Neapkenčiamos lietuvy
bės nariai yra vien lietuviai, tau
tiniai beveik kenksmingi. Nepato
gios lietuvybės masė taip pat vien
lietuviai, bet nulinės reikšmės.
Kas turi meilės, drąsos, kas jau
čia pareigą, neprakeikia pasiau
kojimo, neprigeria egoizme, ne
pamiršta artimo, pripažįsta kan
trybę su ištverme, nepaneigia tie
sos ir išsiugdo valią yra pats ver
tingiausias lietuvis, nes jis yra kar
tu ir žmogus. Plevėsa
lengvai
strypčioja į šalis, bet
nesimuša
priekin. Kiauramaišis entuzias
tas vienądien peršoka platų grio
vį, antryt ties siūleliu sustoja.
Kietas užsispyrėlis, pykčio įkaitin
tas, kasa ir kasa duobę, kol už
miršta, kam ji buvo skirta. O gy
venimas reikalauja entuziazmo,
užsispyrimo ir pasiaukojimo vie
name lydiny.
Iškreipta linija

Rūpestingos šeimos ir jauni
mo organizacijos, išgąsdintos tau
tiškumui gręsiančio didelio pa
vojaus, kai kur atleido vadžias.
Pataikaudamos augantiems, juos
lepindamos ir viliodamos, suma
žino dėmesį asmenybės ugdy
mui. Namuose damų tėvų ir
vaikų ieškojimą sprendimų ima
keisti ankstyva jaunuolių dikta
tūra, arba visiškas vyresniųjų
rūpesčių ignoravimas, nepamirš
tant patogumų reikalauti, bet
kratantis atsakomybės. Susirinki
mus dažnai pavaduoja susibėgi
mai. Stovykloms atspalvį duoda
pramogos. Rimti pokalbiai, su
gebėjimų ir talentų brandinimas
lieka priedas. Tautiškumas, turįs
būti asmens žyme, daromas jo es
me. Šis kelias gali baigtis stepėse,
kur apstu džiūstančios žolės, bet
nėra aukštaūgių medžių.

Ateitininkija pro savo organi
zacijos menes išeivijoje praleido
daug žmonių. Žymi jų dalis visiš
kai dingo. Yra skaudu žinant, kad
dingusiųjų tarpe šalia sąlygų
išstumtų,
nesugebėjusių šioms
sąlygoms spirtis, yra tokių, kurie,
užmiršę tautiškumo principą, ap
sisprendė už Nekenčiamą lietuvy
bę. Duoklę iš ateitininkų plėšia
ir vedybos su kitataučiais, susida
riusios ne tyros meilės pagrin
dais, bet ieškant nuotykių, neap
dairiai pramogaujant, užmigdant
nusistatymus, o vėliau įklimpstant visuotinon partnerio vergijon. Vyksta skyrybos, skuba ant
ros vedybos, arba tik vienon pa
stogėn susiglaudimas, o šeimyniš
kumas su Dievo bojimu lieka už
vartų. Yra sunkiai apsirgusių
nuo senosios ir moderniosios kul
tūros svaigalų poveikio, nes trū
ko įtakos, sulaikančios nuo avan
tiūrų, į kurias viliojo suaugti
nespėjusio proto paskata. Galva
ir valia nebrendo, o rankos ištįso,
viską pasiekdamos.
Gal didžiausią apvylą ateitininkijai neša egoistinis elemen
tas, kurio apstu nepatogios ir apy
šiltės lietuvybės valdose. Vaikai
nuo lituanistinių mokyklų sulai
komi dėl išlaidų; tolėliau apsigy
venusios inžinierių,
gydytojų,
profesorių šeimos neprisiunčia
nei LB solidarumo įnašų, nei
ateitininkų nario ar ŠF mokesčių;
Ateitį, Aidus, kitus laikraščius
prenumeruoja sunkiai; Dievo va
liai palieka didžiausius visuome
nės užmojus, bet savo šluotą ra
kina saugioje vietoje. Plati už
mirštis kitiems, aštrus akylumas
sau.
Ateitininkija turi daug akcijų
Sąmoningosios lietuvybės rinkoje
tik todėl, kad ten visų bendras
kapitalas nėra stambus. Taigi —
siekime tikslo, bet prie jo neartėjame. Rimtesni žingsniai atiden-

REIKALINGAS
ADMINISTRATORIUS

Cicero jaunučiai vaidina kuopos šventės metu. Iš k.: Tomas Tiknius, globėja
Laima Šulaitytė, Danguolė Vilutytė, Juozukas Vilutis, Petras Vengelis, Dai
Ateitininkų namams, prie Leva Maurukaitė, Violeta Rūbaitė.
Nuotr. Jono Kuprio monto, ieškomas
administrato
rius, kuris ten gyventų. Gyvena
mos patalpos ir atlyginimas pa
VADOVAVIMO SEMINARAS

gal susitarimą. Dėl informacijų
Moksleivių ateitininkų sąjun (Arvydas Žygas). 9 vai. „Kata skambinti vakarais tel. (312) —
gos valdyba ruošia vadovavimo likiškumas, lietuviškumas ir atei 434 — 2243.
seminarą bal. 25,26, 27 dienomis tininkija moksleivio perspektyvo
MARGUČIAI RIEDA
Ateitininkų namuose, netoli Chi je” — statistiniai duomenys iš
cagos. Vadovavimo
seminaras 1980 m. moksleivių apklausos.
Graži, saulėta Atvelykio po
Šeštadienis, bal. 26 d. 8 vai.
skirtas tiems, kurie yra vadova
pietė. Į Marąuette Parko parapi
vę Ateitininkų vasa-ros stovyklose —'pusryčiai. 9 vai. — „Ko siekia jos sporto salę renkasi vaikai mar
ar žiemos kursuose, arba kurie me per jaunimo stovyklas ir ko gomis pintinėlėmis nešini. Jos pil
laukiame iš jaunimo vadovų“
norėtų vadovauti ateity.
nos gražiausių margučių. Šioj
Seminaro tikslas yra dvejopas: (dr. A. Damušis). 10:30 vai. sporto salėj vyks ypatingas turny
1. Vadovo ir stovyklautojo rolių „Jaunuolio psichologija“ (kun.; ras — tai tradicinis margučių ri
išnagrinėjimas ir pasitobulinimas dr. K Trimakas), 12:30 vai. pie-{ tinėjimas.
vadovavimo mene; 2. Vasaros sto tūs. 2 vai. „Vasaros stovyklų sie
Žaidimo aikštelės atskirtos lan
vyklų tikslo apibrėžimas ir prag kiai, pasisekimai ir trūkumai“ — kais, paruošti ridenimui loveliai,
matinės stovyklinės programos iš • žvilgsnis į 1979 m. MAS vasaros ■ prie kurių jau sėdi “teisėjai” —
vystymas. Seminaras bus pasiruo stovyklą. 3:30 vai. Darbo ratelis taškų skaičiuotojai.
šimas vadovavimui, pažvelgiant I: „Ateitininkijos uždaviniai ir jų
Toliau salėje matyti puošnus
į klausimus: Kas yra šių dienų įvedimas į vasaros stovyklos prog
stalas, kurio viduryje didžiulė ža
moksleivis?, Ką jis galvoja?, Kaip ramą“. 6 vaL vakarienė, 8 vai.
lumynų puokštė. Apie ją rikiuo
jis reaguoja į autoritetą? ir t.t. „Carmina Burana“ ir „Pajacai“,
jasi pyragai, pyragaičiai, sausai
Seminaro metu pažvelgsime ir Chicagos Lietuvių opera, Marija
niai ir kiti skanumynai. Salės šo
į šiuos klausimus: Ko siekiame aukšt. mokyklos salėje.
ne mažesni staliukai — varžybų
per vasaros stovyklas?, Ko laukia
Sekmadienis, bal. 27 d. 8:30 stebėtojams, svečiams. Vyrauja
me iš jaunimo vadovų?, Kaip at vai. pusryčiai. 9 vai. Darbo rate
jauki, šventiška nuotaika.
liekame ateitininkišką ir lietuviš lis II: „Teoretinės vadovavimo
Žaidėjai registruojami ir skirską misiją per.vasaros stovyklas? problemos ir jų pragmatiniai iš
Kokie būdai geriausiai tinkami ir sprendimai“. 11 vai. „Jaunimo
kokiomis naujomis priemonėmis vadovas kaip dvasinis vadovas“
galėtume pasinaudoti.
(kun. A. Saulaitis). „Jaunimo va
dovo
misija Ateitininkijos aki
Pagal seminaro tikslą įvyks du
vaizdoje
žengiant išeivijos taku“
darbo rateliai: I. Teoretinės va
(kun.
St.
Yla). 1 vai. uždary
dovavimo problemos ir jų prakti
jis rieda ne ten, kur taikyta
mas.
Ateitininkų
federacijos va
niai išsprendimai. II. Ateitininki'jos principų įvedimas į stovyk do J. Laučkos žodis. 1:30 vai.
Šv. Mišios. 2:30 vai. pietūs.
linę programą.
pabaigos.
Kviečiame
visus
susidomė
PAVASARIO ŠVENTĖ
jusius šiuo seminaru registruotis
ATEITININKŲ NAMUOSE
i
šiuo adresu: MAS CV, Arvydas
Pirmoji pavasario šventė Atei
Žygas, 2445 N. Talman, Chiea
tininkų namuose Rt 171 ir 127
go, IL 60647, (312)235-9864.
St., Lemont, III. rengiama gegu
MAS VADOVAVIMO
žės 10 dieną, 7 vai. vak. Įdomią
SEMINARO programa
programą atliks Al. Batonas. Bus
Penktadienis, bal. 25 d. 8 vai. vakarienė ir šokiai. Maloniai visi
atidarymas. Supažindinimas su kviečiami ir laukiami. Pelnas ski nė ir dr. M. Gaižutienė.
programa ir MAS statistika. „Va riamas Ateitininkų namų page
dovavimo menas ir jo pritaiky rinimui. Dėl informacijų skam
mas vadovavimui moksleiviams“ binti: E. Razmienei 815-727— 1196, arba O. Abromaitienė
gia paslaptį: žengiame iškreipta — 312 — 257 — 6675. Bilietų ne
linija. Tiesi kryptis veda per žmo bus galima gauti prie įėjimo.
gaus vidų, ne per vieną jo žy
mę.
Nužvelgiant praeities pastan
gas ir nesitenkinant jų vaisiais,
tinka giliau pagalvoti. Šiuo me
tu atrodo, kad žmogaus ugdymą
ateitininkuose reikia sustiprinti.
Jei viskam neužtenka jėgų ir lai
ko, nubraukime šalutinius užda
vinius. Šitai gali susiaurinti ateitininkijos patrauklumą jaunimui,
tačiau kitos išeities nėra. Kiekvie
nam praeiviui savo ženklus ka
binėdami, juos rasime mindžioja
mus visose pakelėse. Užtiksime ir
tuose užkampiuose, kurie sudarys
nepatogumų.
Neatrodytų, kad
šis būdas neštų lietuvių tautai
ir ateitininkijai naudą.

MARIĮUETTE PHOTO
SUPPLY

PARĖMĖ ATEITININKŲ
NAMUS

Kun. Vaclovas Martinkus pa
aukojo 1000 dol. Ateitininkų na
mams, prof. Pranui Dovydaičiui
įamžinti.
Ateitininkų namų
valdyba
nuoširdžiai dėkoja už tokią didelę
auką.

MAS SEMINARAS
VADOVAMS

Balandžio 25 — 27 dienomis
Ateitininkų namuose įvyks MAS
centro valdybos rengiamas moks
leivių seminaras vadovams. Se
minaro tikslas išnagrinėti vado
vo rolę ir funkciją vadovauti
moksleiviams ateitininkams. Se
Vytautas Volertas minaro atidaryme Vita Musony-
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso. gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams
Chieago ir Cook County $40.00
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
Redakcija
8 30
8:30 — 12 00

Redakcija straipsnius taiso sa
j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
dirba kasdien
. . . . skelbimų turinį neatsako. SkėlSeStadiemais į bimų kainos prisiunčiamos gavas

j prašymą.

•<-

gauna po saldainį, o laimėtojai, vejais sudaro progą mūsų jauni
surinkę daugiausia taškų, gau mui puoselėti lietuviškas tradici
na ir dar dovanų.
jas. Šiais metais kuopą globoja i
Mažųjų grupėje pirmą vietą jos veikla rūpinasi šie tėvų ko
laimi Arūnas Bilus, antrą — Bri- miteto nariai: Irena Polikaitient
an Boyott, trečią — Vida Gaižu- Aurelija Kriaučiūnienė, Adei
tytė. Vidutiniųjų grupėje: pirmą Plienienė, Laima Liutkienė, Nijo
vietą — Raminta Bilutė, antrą — lė Lukošiūnienė, Antanas - Bilu
Lidija Gražulytė, trečią — Rita ir Juozas Polikaitis.
O. S
Račkauskaitė.
Vyresniųjų grupėje: pirmą vie
tą — Rima Polikaitytė, antrą —
Aldis Repšys, trečią — Lina Šliažaitė. Įteikus premijas, tėvų ko
mitetas visus žaidėjus dar pavai
šina ir laimingus išlydi namo.
Reikia sveikinti Pr. Dielininkaičio at-kų kuopą ir jos darbštųjį
tėvų komitetą, kuris įvairiais at

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS
IR

VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 6»th Street, Chieago, m
Visi teL 778-8000
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympicŽ-415!

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyr
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811*

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

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETER T. BRAZIS

3925 West 59th Street

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

Lietuvis gydytojas
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir še
uždaryta
-•
;v

DR. IRENA KURAS

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

DR. EDMUND E. CIARA

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING ->

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

3200 W. 8 lst Street «
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 V. p.p.
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligo%'
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: pirmad .antrad., ketvirtad irpėnktac
3 iki 7 v. p. p Tik susitarus.

DR. A. B. GLEVECKAS

Telef. - 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. ROMAS PETKUS

Specialybė Akių ligos
Daug sutaupysite,

x

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

Tel. - BE 3-5893
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

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

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

1

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

Valandos pagal susitarimą

2618 W 71st St. - Tel. 737 5149

3314 West 63rd Street

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

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Tel. — PRospect 6-8998

Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Avė Chieago
WA 5-2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS

MM METŲ EKSKURSUOS J UKTUV< U BOfTONO/NEV YORKO
MASKVA/VILNIUS
Gogužėa 14 d.
Rugptūčio 7 4.
— 8 999 00
- $ 890.00
Gegužė* 21 d. (ra Riga) — 81199.00
Rugpifičio 13 d. (w Riga) — 81199.00
Birželio 5 d.
Rugpiū&o 28 d.
— 8 999 00
— 9 999.00
Birželio 19 d.
- 8 899.00
— 8 999.00
Rugsėjo 17 d.
Birželio 23 d.
-8 949.00
- 8 899.00
Rusėjo 24 d.
1S d.
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- 8 879.00
Gruodžio 26 d.
— 8 779.00
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JUODOJI RASĖ JAV-bėse

Išeivijos pareigos

OKUPANTO PERSEKIOJIMU AKIVAIZDOJI
I

Naujausios žinios iš pavergtos
Lietuvos kelia rūpestį pavergtais
broliais. Nauji persekiojimai, nauji
suėmimai, dirbtinis baimės kėlimas
— tai priemonės palenkti paverg
tuosius, kad jie būtų klusnūs oku
pantui, ypač šiuo metu, kai jau
čiamas pačiose viršūnėse didelis
nervingumas dėl įvykių ir nepa
sisekimų Afganistane. Ne tik
mums žinomi žymieji kovotojai,
kaip Petkus, Gajauskas ar Sadūnaitė, bet iškyla ir naujų vardų
suimtųjų
tarpe.
Terleckas,
Čekanavičius,
Sasnauskas
ir
daugelis kitų, išeivijai mažiau žino
mų, jau atsiranda disidentų, iš tik
rųjų — atvirų rezistentų eilėse. Jie
jau nebijo pasireikšti su savo tau
tiniais ar religiniais įsitikinimais.
Nors pogrindžio spauda šiek tiek
susilpnėjusi, bet nėra susilpnėjusi
rezistencinė kova pavergtųjų tar
pe. Ji net dar stiprėja ir plečiasi
pasipriešinančių skaičiumi ir nau
jais būdais reiškiasi prieš oku
pantą.

ramybės ir išlaikyti pasaulį pa
dalintą, kaip jis atsirado po pasku
tiniojo pasaulinio karo.
Kai pabaltiečių atstovai padarė
Maskvoje demonstracijas klastin
gos ir niekingos sutarties 40-ties
metų sukakties proga, laisvojo pa
saulio spauda plačiau ar siauriau
komentavo patį įvykį. Bet niekas
iki šiol nekreipė tokio dėmesio, kad
tai buvo mirtininkų šauksmas gel
bėti juos iš nelaisvės ir mirties —
pasmerkti sutartį, kuria buvo oku
puoti Pabaltijo krštai, o vėliau ir ki
tos buvusios laisvos valstybės.
Dabar tie didvyriai, drįsę viešai
pareikšti savo laisvės troškimus ir
prašę pasaulio atitaisyti skriaudas,
suimami, kankinami, laikomi kalėji
muose ir tremiami į Sibirą. Bet
rezistentai drįsta ir toliau šauktis į
laisvąjį pasaulį, skelbdami oku
panto neteisybę ir daromas skriau
das. Jie nori išgelbėti savo tautą,
kuri jau naikinama ne tik paverg
toje tėvynėje, bet ir Afganistano
fronte.

Jei anksčiau vadinamoji milicija

bent šiek tiek saugojo žmones nuo
/ kriminalinių veiksmų, nuo išsi
gimusių komunizmo eilėse nuo ma
žens sugadintų jaunuolių, tai
dabar, kaip kalba pranešimai,
Vilniuje ar net Kaune nesaugu išei
ti vienai moteriai net dienos metu,
nesaugu palikti tuščią namą, kai vi
si suaugę išeina į darbą.
Yra žinomų atsitikimų, kad plė
šikas, suaugusiems išėjus į darbą, o
vaikui einant į mokyklą, sugavęs
vaiką, parsivaro namo ir namus
J’i apiplėšia. Tėvai, grįžę iš darbo,
neranda nę tik jokio vertingesnio
daikto, bet net vaiką randa pa
kartą. KGB seka, gaudo, tardo ir
kankina netikinčius komunizmu,
bet nepadeda gaudyti kriminalistų.
Tuo nori sukelti visuotinę baimę ir
suardyti priešišką komunizmui
nusiteikimą. Ir tai žinios, pasie
kusios tiesiog iš pavergtos Lie
tuvos, kenčiančios naujus persekgįi.mus
ir
besišaukiančios
pagalbos iš laisvojo pasaulio.

Baimės nuotaikų sukėlimas šiuo
metu yra tiesioginis komunistų
uždavinys. Tuo norima nukreipti
dėmesį nuo visų trūkumų, kurių
dabar yra ypač daug, kai komu
nistinė sistema griauna žmonių
gyvenimo pagrindus, kai didžioji
biudžeto dalis skiriama ginklavi
muisi ir kai dėl agresijos Afganis
tane negaunama reikalingo maisto
iš laisvųjų kraštų. Ypač tai jau
čiama, kai JAV sulaikė grūdų įvežimą. Kiti kraštai, kurie dar nori su
' Sovietais prekiauti, negali pri
pildyti tuščių komunizmo aruodų.
Komunistų vadams dėl to kentėti
nereikia, nes sandėliai privilegi
juotai klasei dar turi pakankamai
atsargų. Bet kenčia milijonai žmo
nių, ypač pavergtieji svetimi kraš
tai, į kuriuos rusai vis dėlto žvel-gia, kaip į savo priešus, nes žino,
kad jų daugumas yra okupacijos
priešai.
Molotovo - Ribbentropo sutar
tis, kuria buvo pasidalinta Pabal_tijo kraštais, Kremliui tebegalioja,
riors naciai buvo teisiami ir bau
džiami tų pačių suokalbio ir nusi..kaitimo partnerių — rusų. Komu
nistinė agresija nebuvo pasmerkta
. riet pastarojo meto viešojoje politi
koje. Ne dėl to, kad laisvieji kraštai
to nebūtų supratę, bet jie norėjo tik

Ko pavergtieji nori iš išeivijos,
žino bent tie, kurie seka pogrin
džio spaudą, kaip “Kroniką”,
“Aušrą”, “Alma Mater” ir kitus ne
periodiškai leidžiamus laikraščius.
Tai pasako ir retkarčiais išleidžia
mi Tikinčiųjų teisėms ginti komite
to ar Helsinkio susitarimų priežiū
ros sanbūrio pareiškimai. Žino

išeivija ir daugiau iš savo artimųjų
ar giminių, iš svetimos spaudos,
kuri kai kada gana ryškiai pavaiz
duoja lietuvių tautos kenčiančios
vergijoje ar ištremtųjų būklę, tikin
čiųjų ir komunizmui nepritarian
čiųjų nuotaikas. Gerai, kad veikia
komitetas išlaisvinti Petkų ir Ga
jauską, tuo pačiu praneša ir apie ki
tus naujai suimtuosius ir tar
domuosius, kaip
Skuodį
ar
Sasnauską. Bet ar išeivija visuo
met teisingai atsiliepia į jų balsą, tai
jau kitas klausimas.
Yra žinoma, kad Gajauskas jau
kuris laikas išvežtas į kitą prievar
tos darbų stovyklą, kad jo svei
kata yra nepaprastai susilpnėjusi,
kad jis net artėja prie apakimo. Net
jo žmonai, kuri kadaise galėjo jam
pasiųsti siuntinėlį ar jį aplankyti ir
kuri dabar augina jų dukterį, nelei
džiama savo kankinio vyro lankyti
ir net su juo susižinoti. Kai kurių iš
tremtųjų net artimieji negali lan
kyti ir net jų šeimos taip pat per
sekiojamos tėvynėje.
Jie visi kenčia, bet nepasiduoda
prievartai, nes nenori išsižadėti sa
vęs, savo įsitikinimų ir savo tau
tinės tapatybės. Nenori taip pat
pasidaryti tik komunizmo ir laukiniško ateizmo vergais, kokiais
juos mėgina padaryti okupantas.
Jie negali kalbėti daugiau, negu kal
ba savo rezistencija, kančiomis ir
persekiojimų kentėjimais. Jie lau
kia, kad išeivija — tos pačios tau
tos laisvoji dalis kalbėtų už juos,
šauktų pasauliui už laisvę ir žmo
gaus teises. Jie laukia iš išeivijos ne
tuščio politikavimo, bet konkre
čios pagalbos, ne ginčų savo tar
pe, bet tokio balso, kad laisvasis
pasaulis išgirstų, o komunistinės
vergijos varovai išsigąstų. Patys
persekiojimai rodo komunizmo
baimę. Juo labiau, anot komunis
tinio propagandininko J. Anyčo, jie
bijo, kai išeivija įsijungia į bendrą
antikomunistinę veiklą ir rodo tik
rą vergijos veidą.
pr ęr
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DIEVAS GYVENA ŽMOGUJE

Reikės dar daug laiko ir auklėjimo
P. GAUCYS
1954
m. JAV aukš
čiausias teismas panaikino
rasinę išskirtą (segreguotą) švietimo sistemą, kaip boję. Taip pat žymiai pagerėjo
neteisingą ir prieštarau juodųjų būklė ir kitose krašto
jančią konstitucijai. Nuo to dalyse. Šiaurėje ir Vakaruose
laiko tas nutarimas smar jiems pasidarė prieinamos
kiai pastūmė amerikiečius aukšto laipsnio tarnybos. Da
visose viešojo gyvenimo bar kongrese jie turi 17 atstovų
srityse siekti rasių ly 1970 m. tebuvo 10. Washinggybės. Iš tikrųjų, tas teis tono, Los Angeles ir Detroito
mo nutarimas įgalino ne tik burmistrai yra juodieji. Kituo
siekti rasių lygybės, bet ir se mažesniuose miestuose da
pradėti pertvarkyti JAV vi bar turi 170 burmistrų, vals
suomenę žymiai sušvel tijose ir apskrityse 721
ninant diskriminavimą mo valdininką,
miestų savi
terų ir seno amžiaus valdybėse 2000 valdininkų,454
piliečių.
teisėjus ii teismo valdininkus ir
1,328 švietimo įstaigų val
Kova dėl teisių
dininkus. 29 milijonų tautai tai
nedaug, tačiau per 25 metus
Negrų (Amerikoje jie labiau
padaryta pažanga gana dide
nori vadintis juodaisiais) būk
lė. Bent kol kas valstybiniu
lės pagerėjimas neatėjo be ko
mastu pasižymėjusių talentų
vų. Buvo vykdomos demonst
kaip ir nėra.Šiap juodieji gar
racijos ir riaušės, ypač
sėja kaip jazzo muzikai, dai
smurtingos, kai buvo nužudy
nininkai, filmų aktoriai ir spor
tas juodųjų vadas Martin Lutininkai.
ther King. Netgi ir dabar kai
kuriuose
miestuose vyksta
Į naujas profesijas
muštynės tarp baltųjų ir juo
dųjų dėl vaikų priverstinio ve
Daug daugiau reikšmės turi
žiojimo į vienos rasės mokyk aukštus mokslus baigusių juo
las
arba
juodžiams dųjų įsiliejimas į korporacijų
besiveržiant į vien baltųjų vadovybes, o taip pat į ūkines
gyvenamus rajonus (kaip, pvz. profesijas, inžineriką ir miestų
į daugumoje lietuvių gyve planavimą. Visi tie pakitimai
namą Chicagos Marąuette Par padeda jiems, sudaryti vi
ką). Teismai užversti juodųjų durinę klasę, daug mokytesnę
piliečių skundais dėl nelygaus ir platesnę negu buvo anks
traktavimo ar skriaudų, jiems čiau, kai ji ribojosi mokytoja
daromų
mokyklose, darbo vimu, kunigavimu, gydytovietėse ir tt. Teismai ir fede javimu, laidojimo ir apdraudos
ralinė vyriausybė tuos skun verslais. Juodasis jaunimas da
dus beveik visada išsprendžia bar veržiasi prilygti baltajam.
juodųjų naudai.
Nenuostabu, kad jie nori turėti
Būdinga, kad posūkis panai geresnį gyvenimą, atsimin
kinti rasinį išskyrimą tapo po dami, kad dar visai neseniai
sūkiu susilyginti su baltai daugelis jų skendo skurde.
Šiaip ar taip aukštąjį mokslą
siais. Daugelyje darboviečių
buvo įvestos kvotos, kiek nuo baigę juodieji dabar turi ge
šimčių juodųjų gali ten dirbti. riausius kokius kad turėjo laiNereti atvejai, kad dėl jų buvo
diskriminuojami baltieji.

Juodųjų pažanga
Per pastaruosius 25 metus
juodieji piliečiai daugiausia pa
darė pažangos pietinėse vals
tijose, kur per šimtmečius bal
tieji juos valdė geležine ranka.
Dabar jie ten gali laisvai bal
suoti ir daugely vietų sudaro
stiprias grupes, su kuriomis
baltieji turi skaitytis. Daugelis
jų stengiasi būti išrinkti į aukš
tas tarnybas ir baltųjų nustebi
mui laimi rinkimus.
Anksčiau jie autobusuose te
galėjo sėdėti tik užpakalinėse
vietose, negalėjo valgyti geruo
se restoranuose, apsistoti vieš
bučiuose, mokytis kolegijose ir
universitetuose. Taip pat jiem
t buvo uždaryti keliai į aukštesj nes vietas pramonėje ir preky-

Egipto prezidentas Sadatas (k.),
priėmęs buvusį Irano šachą.

KAI POKALBĮ

NUTRAUKIA... MIRTIS
Vaclovo Čižiūno 80 metų
sukakties ir mirties proga

ANTANAS MASIONIS

Iš tikrųjų galėjau
(ir turėjau!) savo gimimo datą įrašyti dvejopu būdu —
1900.1.13-26— ir tikruoju gimtadieniu laikyti sausio 26
d. Aplamai sprendžiant, mano biografija IV-me L.E.
tome nėra vykusi. Joje stinga audringiausio mano
gyvenime poros metų laikotarpio Ukmergėje platesnio
paminėjimo. Nenuolankus savosios valdžios politikos
linijai 1939-40 m. savo laikysenoje ir paskaitose, 194041 m. metais buvau aiškioje opozijoje okupantams ir
vietos žydams. Už savo laikyseną, pasisakymus ir
lauktųjų iš kairiai pažangaus mokytojo paskaitų turinį
buvau tardytas, 10 dienų kalintas ir paleistas tęsti savo
darbą mokytojų seminarijoje iki išvežimo dienų.
Tačiau dėl užsitęsusių seminarijoje egzaminų buvau
paliktas antriesiems, kito savaitgalio, išvežimams. Aš
gi pirmųjų išvežimų sekmadienį iš pat ryto jau buvau
Vilniuje, saugiame kampelyje. Čia minėtas tardymų ir
kaltinimų faktas yra paminėtas angliškosios E.L.
skiltyse duotoje mano biografijoje.
Sovietų tikintieji mahometonys meldžiasi Taškente. Tačiau čia jiems
vadovauja Sovietų valdžios paskirtas vyr. muftis Babachanovas.

Rimties valandėlei

Kitų biografinių papildymų, k.a. išeito 3-jų (195961) metų Famuos Artists Schools, Westpor, Conn.,

kus, nepaisant, kad milijonai jų
brolių nesusilaukė įvykdymo
vilčių, kurių tikėjosi susi
lauksią paskelbus 1954 m.
aukščiausio teismo garsųjį
nutarimą. Visgi, kaip statis
tika rodo, nuo 1970 iki 1977 m.
šeimų, uždirbančių 15,000 dol.
skaičius pakilo 24%, palyginus
su baltųjų 14%. Juodųjų šeimų,
uždirbančių 25,000 dol. padi
dėjo 50%, palyginus su baltųjų
34%. Tačiau didelė dauguma
juodųjų, sugužėjusių į didžiuo
sius miestus, neturi išsimoksli
nimo ir profesinio užsiėmimo.
Ji gyvena skurde ir iš valdžios
duodamų pašalpų. Daugelis jų,
nors ir yra lankę mokyklą, liko
neraštingi ir nesugebą var
žytis su labiau ryžtingais ir mo
kančiais kokį amatą ar darbą.
Jie meta mokyklą ir eina į garves, nusylę griebiasi narkoti
kų, kriminaliniais nusikalti
mais
užsidirbdami
pragy
venimą

Juodųjų krizė
Dabartiniu metu juodųjų
judėjimas išgyvena krizę. Nors
visoje valstybėje jau nebėra
segregacijos ir rasinio diskri
minavimo, juodosios rasės
žmonėms atdari keliai į pažan
gą ir geresnį gyvenimą, bet di
delei jų masei trūksta ryžto vi
su tuo naudotis. Daugelis jų
geriau mėgsta nieko nedirb
dami gyventi iš pašalpų.
Juodųjų vadai mato, kad
vien valdžios pašalpom nega
lima pakelti juodųjų gyvenimo
lygio. Jie reikalauja tas mases
apmokyti ir suteikti pastovaus
darbo. Bet tam reikia milžiniš
kų išteklių, kurių vis labiau
stinga. Bet neatrodo, kad vien
valdinėm priemonėm būtų gali
ma pakelti juodųjų gerovę,
jiems patiems nesistengiant,
Baltieji, matydami juodųjų tin
gumą, polinkį į nusikaltimus ir
smurtą, negerbia juodųjų, ven
gia sąlyčio su jais ir stengiasi
atokiai nuo jų gyventi, daž
niausiai keldamies į priemies
čius. Tas dar labaiu padidina
rasinę trintį. Reikės dar kelių
dešimtmečių, kol juodųjų ame
rikiečių dauguma pakils iki vi
dutinio baltųjų lygio. Tada, rei
kia tikėtis, pakils jų gyvenimo
lygis ir sumažės rasinė trintis.
— Atgaila reiškia žmogaus atsi
vertimą, jo atsigręžimą į Dievą.
Atsigręžti į Dievą reiškia iš savo
gyvenimo pašalinti visa, kas yra
priešinga Dievo vaikų orumui; reiš
kia nugalėti laukines aistras ir blo
gio jėgas, kurios savo klastingo
mis vilionėmis gali mus
suklaidinti. Atgailoti reiškia su
grįžti į Dievo Tėvo namus, kur mes
visuomet atrandame neišsakomą
Dievo meilę ir gailestingumą.

Jonas Paulius II

Kada ir kur Dievas yra miręs
Vokiečių
filosofas Friedrichas Nietzsche skelbė, kad
Dievas yra miręs. Nietzsches
reikšmė yra ta, kad jis aštriai
iškėlė
žmogaus
klausimą,
paneigęs Dievą. Marksistinis
ateizmas ėjo drauge su grubiu
materializmu, kuris visą būtį
suveda į medžiagą. Tokiu būdu
žmogaus, kaip žmogaus, klau
simas savaime išblėsta. Tuo
tarpu Nietzsches ateizmas nė
ra paprastas Dievo paneigi
mas, bet abejingas konstata
vimas, kad Dievo nėra. Savo
veikale “Džiugus mokslas”
Nietzsche nesąmoningai pa
stebėjo, kad Dievas gali būti
miręs tik žmoguje. Nietzsches
pamišėlis, skelbęs miniai apie
Dievo mirtį, sako: “Aš pasa
kysiu jums, kur jis. Mes jį nu
žudėme — jūs ir aš. Mes esame
jo žudikai. Švenčiausias ir
Galingiausias, kokį tik pasau
lis iki šiol yra turėjęs, nukrau
javo po mūsų peiliais”.Kitaip
tariant, žmogus įvykdė kažką,
kas jame pačiame Dievą numa
rino. Kiek iš vienos pusės Die
vo mirtį Nietzsche laiko žmo
gaus istorijoj didžiausiu įvykiu,
tiek iš antros pusės jis su rūpes
čiu kelia klausimą, ar negrimstame vis gilesnėn naktin, ar
neklaidžiojame po begalinę ny
kumą.
Su Dievo mirtimi Nietzsche
mato neišvengiamą nihilizmo
iškilimą ir imasi šio nihilizmo
akivaizdoje ieškoti kelio žmo-»
gui be Dievo. Šia prasme
Nietzsches kritika nukreipta
prieš visa, kas siejasi su
krikščioniškomis idėjomis.
Moralė, humanizmas, libera
lizmas, demokratija, socia
lizmas ir visi kiti idealai, ypač
lygybės
idealas,
pagal
Nietzsche yra krikščioniškos
kilmės. Ir Nietzsche imasi
ateizmą radikaliai iki galo iš
mąstyti iš savosios egzisten
cinės padėties.
Pagal Nietzsche žmogus yra
ne tikslas, o tiltas. Ne save iš
laikyti reikia, o save nuveikti.
Mūsų esmė esanti sukurti auk
štesnę būtybę už save pa
čius. Taigi tikslas yra ne žmo
gus, o antžmogis. Siekti
antžmogio yra lygu teigti savo
laisvę nuo Dievo. Dievo nebu
vimas yra žmogiškosios lais
vės sąlyga. Atseit, Dievas tu
rėjo mirti, kad žmogus galėtų
laisvai gyventi. Antžmogis pa
keičia Dievą.
Nietzsches
filosofija
yra
kraštutinis ateizmas. Kaip
toks, rodos, daugeliu savo taš
kų pilnai sutinka su marksisti
niu ateizmu — Dievo atme
timu, žmogaus iškėlimu. O
tačiau Nietzschės filosofiją

pasisavino ne marksistiniai
ateistai, o Vokietijos nacisti
niai socialistai ir ateistai. Jų
vadas
Hitleris pagrindė
Nietzschės mokslo pagrindais
savo doktriną apie vokiškosios
rasės pirmavimą, save gal lai
kydamas tuo Uebermenschu.
Nietzsche pirmasis ateizmą
pergyveno su visa savo nera
mios sielos aistra. Daugelyje
Nietzschės
tekstų ateizmo
išsakymas vyksta su tokiu
skausmu, kuris faktiškai virs
ta liudijimu to, kurį jis neigia.
Tad teisingas yra kai kurių
mąstytojų pastebėjimas, kad
Dievo buvimą daugiau įrodo ne
jį tikintieji, bet jį neigiantieji
savo aistringu neigimu ir kova
su nesančiuoju.
Nesvarbu kaip kas nore Die
vą marintų, jį neigtų, atmestų,
su nesančiu kovotų, iš Dievo
pusės niekas
nepasikeičia.
Amžinojo Žodžio įsikūnijimas
žmogaus prigimtyje Dievo ne
tik nenumarino, bet jį apreiškė
dargi kaip “gyvenantį mūsų
tarpe” (Jon. 1,14), ir pasilie
kantį su mumis “iki pasaulio
pabaigos”. Įsikūnijimas yra
aukščiausia Dievo kaip gyvy
bės apraiška. Šiuo veiksmu
Dievas atėjo į mūsų tarpą, į
mūsų gyvenimą jame pasilikti
amžiams, prisiimti mūsų pri
gimtį, kad išvaduotų iš mirties
ir neatskiriamai sujungtų ją su
Dievybe kaip visokios gyvybės
šaltiniu. Teigimas tų, kurie sa
ko, kad Dievas miręs Jėzuje ant
kryžiaus, yra tik didžiulis ne
susipratimas. Pas Dievą ir Die
vo santykiuose su pasauliu ir
žmogumi niekas nepasikeitė.
Tik kažkas pasikeitė žmoguje.
Žmogus pradėjo jaustis lyg tas
Nietzschės “antžmogis”, ku
riam Dievas nereikalingas, nes
jis pats yra savęs ir savo atei
ties kūrėjas.
Reikia dar pastebėti, kad Die
vą numarino ir tie, kurie jį lai
kė aukščiausia vertybe — Vi
sagaliu gyvenančiu danguje ir
todėl turinčiu patenkinti visus
žmogaus prašymus ir reikala
vimus. Žmogus tarėsi esąs Die
vo reikalingas savo gyvenimo
prasmei bei laimei - saviem
smūgiam bei kančioms, net sa
vo gerovei bei sveikatai. Kaip
gamta patenkina medžia
ginius žmogaus reikalus, taip
Dievas turįs patenkinti dva• sinius jo reikalus, nors ir ne vi
sada patogiu būdu, reikalau
damas paklusti, susivaldyti,
daug ko atsisakyti ir pan. Žmo
gus sutiko su šiais nepato
gumais, nes Dievas buvo jam
reikalingas. Bet kai Dievas ne
visuomet patenkina žmogaus
(Nukelta į 7 psl.)

korespondencinio dailės kurso baigimo su komercinės mūsų Kulniškių kaime. Sunkiai sekėsi parašų
dailės ir iliustracijos diplomu, taip pat 1971 m. mano rinkimas, betgi 1911 m. mokykla buvo įsteigta, ir
parašytos ir PLB Švietimo tarybos išleistosios rudenį prasidėjo darbas. Tai buvo trečioji viso didelio
knygelės “Šeima tautinėje bendruomenėje” galėjo būti Gelvonų valsčiaus plote.
Buvau priimtas į šios mokyklos antrąjį skyrių.
duota XXXVI L.E. tomui. Deja, neparagintas, pats
pamiršau tai padaryti. Taip mano biografija lietu 1913 m. baigiau jos trečiąjį skyrių ir rudenį buvau
priimtas į Ukmergės aukštesniosios mokyklos pirmąją
viškoje L.E. liko su spragomis.
— Yra žinoma, kad žmogaus gyvenimo būdą, jo klasę. Vokiečiams įsiveržus į Lietuvą ir išstūmus rusus
pasaulėžiūrą bei profesiją didele dalimi apsprendžia jo toli į rytus, turėjau savo rankose minėtos mokyklos
gimimo vieta, jaunystės, net kūdikystės meto pažymėjimą, kad esu perkeltas į trečiąją klasę.
1917 m. vasarą Gelvonų parapijos klebonas
gyvenimo patirtis bei to meto socialinė aplinka. Būtų
įdomu išgirsti, kaip visa tai veikė į Tave, ir pvz., kodėl paskelbė, kad vieną dieną atsilankys į kleboniją
vokiečių karinės valdžios atstovas ir paegzaminuos
Pats pasirinkai pedagogo, o ne kokią kitą profesiją.
jaunuolius, kurie tiktų mokytojais numatomoms
— Visai teisinga, kad gyvenamos vietos, laiko ir
lietuviškoms mokykloms. Tėvų paskatintas, tą dieną
socialinės aplinkos poveikis yra labai reikšmingas
nuvykau į Gelvonus ir aš. Klebonijoje buvo susirinkę
žmogaus gyvenime. XX šimtmečio pačioje pradžioje
keliolika mano amžiaus bernelių ir mergelių. Tuoj
Lietuvos valstiečių istorinės gyvenimo aplinkybės ir
pasirodęs stambus vokiečių karininkas Hauptmann
tradicijos paprastai vertė skirti vyriausiąjį vaiką ūkio
Kairies, pasiklausė, kaip kuris skaito ar deklamuoja(aš
paveldėtoju. Mano tėvas Feliksas Čižiūnas, turė
padeklamavau “Kur bėga Šešupė”) ir pasakė: “Gerai
damas tik 7 hektarų ūkelį, nujautė savo pirmgimį sūnų
vyručiai ir mergytės. Visa kita sužinosite iš valdžios
nelabai tinkantį žemės ūkio darbams. Tačiau matė jo
vėliau”.
gabumus greitai išmokti skaityti (6-rių metų būdamas,
Lapkričio mėnesį kaimo seniūnas man pranešė,
išmokau skaityti lenkiškai, kiek vėliau lietuviškai, o
kad gruodžio pradžioje jau galiu šaukti kaimo vaikus į
būdamas 8-rių metų, pažinau ir rusų žodyną ir kiek
mokyklą ir pradėti darbą. Pasirinkau gruodžio 3 d.
paskaitydavau).
Labai gerai pažįstamoje didelės kaimo seklyčios
Tėvas norėjo kaip nore kiek mokslo parūpinti savo
klasėje susirinko apie puskapis vaikų, kuriems pareiš
vaikams. Pats, vos porą žiemų palankęs provoslavų
kiau būsiąs jų mokytoju ir ne Vaclovu, tik paprastai
pradinę mokyklą, išpruso daugiau rusiškai
mokytoju. Visi šypsojosi, kai kas jų, nugirdau, tyliai
skaitydamas ir, įsigijęs storą “Dielavoj pismovnik"
patvirtino “nu, ir gerai!” Jų tarpe būta ir 15-kos metų
(Bylų rašvedys) knygą, pasidarė savo kaimo ir visos
poros vyrukų, taigi vos dvejetu metų jaunesnių už
apylinkės laiškų, prašymų ir skundų raštininku. Buvo
“mokytoją”.
pramintas net “advokatu”. Tad jis rūpinosi kalbinti
kaimynus, kad pasirašytų jo prašymą švietimo
.(Bus daugiau)
ministerijai Petrapilyje, kad įsteigtų pradinę mokyklą
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 19 d. galėtų palinksminti filologą sa
vo puikia gramatiška lietuvių
kalba ir nors jis puikiai kalba vo
kiškai ir jau gerai pramokęs ang
lų kalbą, bet ispaniškai kalbėti
vo karinę bazę ir čia tuomet pra jam labai sunku. „Žinoma, man
sidėjo katalikų misija indėnams.
neapsimoka savo parapiečiams
čia kalbėti lietuviškai”, jis juo
KUN. BERTASIAUS BĖDOS
šios misijos vienintelis kuni
kais išsitarė. Bet tai maža bėda,
PARAPIJOJ
gas yra dabartinis klebonas A.
kad jis negali kalbėti ispaniškai.
Žinių agentūra UPI (United Bertašius. Neseniai jis davė savo
Jis čia turi daug kitų bėdų ir
Press International) šiomis die vyskupui šitokį raportą apie savo vargų. San Elizario nėra teikia
nomis plačiai paskelbė žinią apie misiją: Sekmadieniais atvyksta 7:
patogi misija, kaip kokia nors ba
kun. Antaną Bertašių, kuris yra 30 rytmetinėm Mišioms apie
zilika. "Mano bažnytėlė čia buvo
klebonas istoriškos katalikų pa 80 asmenų, 9:30 valandos Mi
apvogta daugelį kartų”, aiškino
rapijos San Elizario miestelyje, šioms irgi apie 80 ir apie 200 at
kun. Bertašius, “ir daugelį kąrkur jo parapiečiai daugiausia yra vyksta 11 vai. Mišioms.
tų bažnyčios langai buvo akme
ispanų kilmės.
Kun. A. Bertašius buvo įšven nimis išdaužyti, net elektrines
“Nors mūsų miestelio misijoj
tintas kunigu Lietuvoj 1937 me lemputes pavagia iš bažnyčios.
pasitaiko visokių vargų ir bė
tais. Pabėgo nuo rusų komunis Per praeitas Kalėdas visi papuo
dų, bet aš noriu pasakyti, kad
tų 1944 metais, kurį laiką gyve šalai nuo kalėdinės eglutės buvo
daug man čia geriau negu bė
no Chicagoj, o dabar yra klebo pavogti. Bet tas niekis”, jis pridėjo,
gant per sniegą Lietuvoj nuo ru
nas San Elizario parapijoj. Nors "vieną rytą atsikeliu ir žiūriu —
sų komunistų”. Tai pasakė kun.
yra 68 metų amžiaus, jis atro mano automobilio lempų nebė
Bertašius reporteriams.
do jaunesnis. Pro jo akinius maty ra”.
San Elizario yra įdomi Ameri
ti jo žibančios akys. Jis visuomet
kos istorijos dalis. Čia atvyko 1536
Dabar kun. Bertašius gyvena
geroj nuotaikoj ir jo veide nuola
metais iš Ispanijos žymus eksname, kuris prieš šimtą metų
tos šypsena.
ploratorius Aivaro Cabeza de
buvo kalėjimas. Šis kalėjimas yra
Vaca. Ispanijos gubernatorius
San Elizario miestelyje beveik žinomas, nes vienas žymus Ame
Meksikoj 1580 metais įsteigė sa visi ispanai. Nors kun. Bertašius rikos banditas, vardu Billy the

MOŠŲ KOLONIJOSE

San Elizario, Texas

Kid su savo revolveriu šaudyda
— Kas mėgsta imti, nemėgs
W A Y N E ’ S B O O F I N G
mas įsiveržė į šį kalėjimą ir iš ta duoti.
Žydų priežodis
CITY AND SUBURBS
CHAIN LINK FENCE AS LOW AS
laisvino savo draugą. Kai kurie
81.GG PER LINEAL FOOT
Induatrtal—C o mm erčiai—Realflentlal
CASH AND CARRY
New Roofa — Re-Roofs — Repalra
lankydamiesi San Elizario mies
Mentlon Draugas tor speclal
Miiiiiiiiiuiiiimiiiiiimiiniiiiiimiiuiim
Open Spring and Summer
oonalderatlon.
telyje aplanko buvusį kalėjimą,
7 Days A Week
DR. SAL I. DE COLA
DISCOUNT FENCE COMPANY
813 N. Harlem Avė., Oak Park, HL
kur kun. Bertašius gyvena kaip
TEL. — 84S-4355
560 W. 182nd St. (Route •)
PODIATRIST
Soutb HoUand, IU. — ToL 333-1610
savo klebonijoj.
FOOT SPECIAUST

Vieną kartą turistas paklausė
kun. Bertašių, kas buvo šventa
sis Elizario.
/ ę

SOUTHERN HEATING
& AIR CONDITIONING

With Officea for the Practice of

OKTHOFEDIC FOOT SUBGEEY

BREWER*S CARPENTRY
AND ROOFINO
<.
Located at
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
"Jis buvo prancūzas, kuris gy CERMAK RD. MEDIOAL BLDG. ROOFINO
& COMPLETE REPAIRS
NEW ROOFS — REROOFING
veno 12 šimtmetyje”, paaiškino 71% W. Cermak Rd., Berwyn, DL
SHINGLES — ASPHALT

kun. Bertašius. FJo žmona tapo
vienuole, o jis įstojo į kunigų or

diną ir tapo šyeųtuoju”. Kun.
Bertašius norėjo daugiau žinių
apie Šv. Elizarių. Jis pakėlė ran
ką į savo bibliotekos lentyną pa
imti knygos apie yisus šventuo
sius.. jo ranka, nuslinko tuščia.
“Mano knygos apie šventuosius
nebėra, kas noragą pavogė“.

TEL. —

788-5566
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LOW KATES
«**«
GUARANTEED—INSURED
24 HR SERVICE — TEL. 756-317

FREE ESTIMATES
1000 W. 7 HTH ST.
873-6976

P & J AUTO SHOP*

BEN-CIL HOME SERVICE
ROOM ADDITIONS
REC ROOMS — ROOFING
DORMERS — SIDING
PORCHES — GUTTERS
24 HR. SERVICE — 7 DAYS
TEL. — 957-0570

HOT WATER TANKS

CARPENTRY — REMODELINO
Low Prloes — Insured

Hours by Appointment
?*

BOILERS
— AIR CLEANERS
FURNACES — HUMIDIFIERS

Plumbing

E0 EAGLE PLUMBING
4552 S. Kedzie — TeL 247-6510
AB types of Plumbing Repairs.

< »<
Nors ir vargai ir bėdos, bet
kun. A. Bertašius yra linksmas ir
RW. DONOVAN & ASSOCIATES
visų parapiečių mylimas. Grei
DENTAL GROUP
tai tikisi kalbėti ispaniškai, kaip E Z Payment Pfam 4429 W. 95 St
ispanas, bet su lietuvišku akcen For Appt 424-1455 Inf. 297-4481
Orthodontics
—
Dentures
tu.

AU Drain Lines Rodded.

WAGNER and SONS
TYPEWRITEBS AND

General Dentistry

Stasys Pida

3403 West 63rd Street =

lt
■i

i
’t

TEL — 737-9737

TA I S O M
Motorus
Automatines Transmisijas
Stabdžius — Altinatorius tl
•i
Starterius
3
Keičiame motorų ir transmisijų r
alyvą ir filtrus ir kitus sugedimus. I*
ĮS

ADDING MACHINES

‘t
!

Sav. PETRAS PIŠNYS

ii JONAS GUDAITIS

ti*

Atdara 7 vai. ryto iki 6 vai. vak. iiI
Sekmadieniais uždaryta
u

N

^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiuš

1

A-

T V E R A S

1

LAIKRODŽIAI IB BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas
3646 W 69th Street — TeL BE 7-1941 =
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Tik k« liejo Ii spaudos žymiausio angly XIX imt.
raiytajo R. L Sfevensona

“SLĖPININGOS NOVELES”
Stevensooas laikoma® tobuliausiu kokį angiai turėjo stilistu.
Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius.Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetinę,
drąsa. R. L. Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu
“Lobių sala”. “Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys.
Knygos kaina sa persiuntimą $6A5
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4548 W. 83rd St. Chicago, IL 80628
IHinoia gyventojai prideda 36 et valstijos mokesčio.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71it St., Chicago, DI. 60629
ROPES! INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Eoidadianlaig nno 9 <aL ryto 11d 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto 0d 830 vai. vakaro.
D. KUHLMAN, B.S„ Registruotas vaistininku

Tol. —4 7 6-2 2 0 6

Enjoy the first Breath of Spring with a live plant from Midland Savings.
Simply open a New Midland Money Master Account with a minimam of
$200.00, or add a minimum of $100.00 to a new or existing Savings
Account. Live plants are on display in ourlobby. Fems, philodendrons,
pines, jades. rubber plants, palm trees plūs many more varieties to
choose from. Watch your plants and money grow at Midland Savings.

Additional
$50.
Deposit

82OO. or More ln
A New Midland
Money Maeter Acct.

Deposit of

$100.

$500.

$1,000

$5,000

4" POT

$1.00

FREE

FREE

FREE

$2.25

FREE

6" HANGING
BASKET

$5.00

$3.00

FREE

FREE

$6.50

$3.00

FREE 3 TO 4 FOOT PLANT

6" POT

$5.00

$3.00

FREE

FREE

$6.50

$3.00

A large 3-4 foot tall plant in a decorative wicker basket will be given
away each week during our live plant offer.
Come in today and enter the free drawing. No obligation of course.

8” HANGING
BASKET

$8.00

$6.00

$3.00

FREE

$11.00

$6.00

8" POT

$10.00

$8.00

$5.00

FREE

$12.00

$8.00

10” POT

$16.00

$13.00

$10.00

$5.00

$19.00

-$13.00

♦RUBBER PLANT
♦PH1LODENDRON

*ENGLISH IVY
*MONEY

While Supplies Lašt. Ona Free or Discounted Iterm Par Household. Rus Tax.

fllinLADlD SAVINGS
HOME OFFICE: 8929 S. Harlem Avė., Bridgevievv, II. 60455£Phone 598-9400
BRANCHES: 4040 Archer Avė., Chicago, II. 60632/Phone 254-4470
2657 W. 69th St., Chicago. II. 60629/Phone 925-7400
Archar Office: Mon., Tues., 4 Frl. 9 a.m. to 4:30 p.m.;
Closed Wed.; Thurs. 9 a.m. to 8 p.m.; Sat. 9 a.m. to 1
p.m.

/

Marųuette Office: Mon. & Tues. 10 a.m. to 5:30 p.m.;
Closed Wed.; Thurs. & Frl. 10 a.m. to 8 p.m.; Sat. 10
a m. to 2 p.m.

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n* balansavimas. Stabdžiai. Duslintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflera
and pipea. Tune-ups. Lubrication.
Change of o0 and fllters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2428 W«t SSM StrMt _ TA GR 6-7777
Veikia nno 7:00 vaL ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
8eitadieniais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet

