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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS 
(Tęsinys) I 

Liudytoja T. V. Lukša palių- ! 

dijo, kad į Astravo r a j . Girių 
km. keletą kar tų atvažiavo 
mergaitė, kur i pasakojusi esant i 
studentė ir gyvenanti Kaune i r 
save vadino Angele. Liepos 17 
d. pas juos į namus a tė jo An
gelė ir pasakė, kad j i sur inks 
mergaites ir berniukus i r liudy
tojos namuose apmokys juos 
religijos. 1979 m. pradžioje, 
atvažiavusi ant rą kartą, Ange
lė davė liudytojai religinio t u 
rinio knygelę. Angelė mokė ne 
pilnamečius vaikus religijos š. 
m. liepos 18, 19, 20 dienomis. 
Ji pasakojo jiems apie Dievą, 
mokė juos maldų. 

Liudytoja M. R. Ravoit paliu
dijo, kad 1979 m. liepos 17 d. 
Astravo r a j . Girių km. j i d rauge 
su draugėmis susitiko mergai
tę, vardu Angelę. Su š ia mergai
te j i susipažino 1979 m. žiemą, 
kai Angelė atvažiavo į Girių 
kaimą. Angelė liudytojai sakė, 
kad ji 1979 m. liepos 18 d. 15 
vai. ateitų į Lukšos namus ir t en 
Angelė juos pamokys religijos. 
Kai liudininkė nurodytu laiku 
atėjo į Lukšo namus, ten buvo 
Girių mokiniai. Angelė j iems 
papasakojo apie Dievą, mokė 
juos maldų. Užsiėmimai vyko 
1979 m. liepos 18, 19, 20 die
nomis. 

Liudytoja Kutko I. E- paliudi
jo, kad 1979 m. liepos 17 d. Gi
rių km. Ji drauge su savo 
draugėmis sutiko nepažįstamą 
mergaitę. J i pasisakė esanti 
studentė ir kvietė 15 vai. ateit i 
j Lukšos namus. J i taip pa t 
liepė su savimi atsivesti ben

draamžių. Nurodytu laiku Luk
šos namuose buvo daug Girių 
m-los mokinių ir Girių kaimo 
gyventojų. Mergaitė pasakojo 
apie Dievą, mokė maldų, siūlė 
ateiti sekančiomis dienomis. 

Be to Angelės Ramanauskai
tės kaltė pateikta kaltinime įro
doma liudininkų V. V. Avgul, 
Šturo R, B., Urbanovič V. B., 
Urbanovič L. B., Petrik V. P., 
Šturo L B., Kasevič V. G., pa
rodymais i r 1979 m. liepos 20 d. 
aktu. 

Sutinkamai su kratos ir paė
mimo protokolu pas A Rama
nauskaitę buvo paimta religini 
turinio l i teratūra. 

Pagal 1979 m. rugpiūčio 13 
d. protokolą, pas A. Ramanaus 

Į kaitę paimta l i teratūra buvo 
į sk i r ta mokyti nepilnamečius 

vaikus religijos tiesų. 
Remiantis išdėstyta medžią-

! ga Angelė Ramanauskaitė, d 
! Mykolo, gimusi 1956 m. vasario 
j 11 d. Lietuvoje, Lazdijų raj., 
; Kapčiamiestyje, lietuvė, viduri-
j nio išsilavinimo, neištekėjusi, 
1 neteista, dirbanti Kauno Liau 
| dies ūkio specialistų tobulinimo-
S si insti tute laborante, gyvenau 
į ti Kaune, Raudondvaryje. Pa-
; kalnės g. Nr . 29, kaltinama tuo, 
į kad ji atvažiavusi iš Lietuvos 
TSR į Astravo raj. , Girių km. 

j suorganizavo ir 1979 m. liepos 
Į 18, 19, 20 dienomis Lukšos na 
' muose mokė nepilnamečius vai
kus religijos, ten panaudoda
ma religinę literatūrą, t. y. 
veiksmais vykdė nusikaltimą 
pagal Baltarusijos TSR BK 139 
st . 1 d. 

(Bus daugiau) 

Argentina boikotuos 
Maskvos žaidimus 

Buenos Aires. — Argentinos 
vyriausybė paskelbė, kad ji ne
siūs j Maskvą savo sportinin
kų, nes tai būtų laikoma prita
rimu sovietų intervencijai Af
ganistane. Vyriausybė nenorin
ti, kad jos atletai būtų panau
doti pateisinti žygį, kuris laiko
mas taikos ir tarptautinio sau
gumo užpuolimu, sakoma Ar
gentinos pareiškime. Kaip ži
noma, Argentinos futbolo (koji
nio) komanda y r a viena ge
riausių pasaulyje. 

Kubos pabėgėliai 
Miami. — Iš Kubos nuo ba

landžio 21 d. j au atvyko j Flo
ridą 26,500 naujų pabėgėlių. 
Pakrančių Sargybos admirolas 
John Hayes pareiškė, kad pa
bėgėlių laivus be t kurią dieną 
gali ištikti didelė nelaimė, nes 
jie nesaugūs, perkraunami. 

Prezidentas Carteris, pasikal 

Kinija išbandys 
naujas raketas 

Jos gali skristi apie 6,000 myliu 
Pekinas. — Penktadienį Ja-1 josios Zelandijos premjerą Ro-

ponijos žinių agentūra Kyodo bert Muloon, kur i s pareiškė, 
paskelbė apie Kinijos pasirengi- I jog tai labai svarbus įvykis, kū
mus išbandyti savo pirmąją i ris paliečia ne t ik tą pasaulio 
tarpkontinentinę raketą. šią 
žinią patvirtino i r Vakarų žval
gybos agentūros. Valstybės 
departamentas paskelbė gavęs 
iš Kinijos informaciją apie nu
matomą raketos bandymą pieti
niame Ramiajame vandenyne. 

platesnius sluoks-dalį, bet i r 
nius. 

Iki šiol buvo žinoma, kad Ki
nija tu r i gan ribotą vidutinių 
nuotolių raketų arsenalą. P e r 
paskutinį dešimtmetį Kinijos 
raketų mokslininkai sugebėjo 

Manoma, kad t a i bus pirmasis j pasta tyt i naujų raketų t ipus, 
bandymas ištisoje jų serijoje.! kurie buvo panaudoti pakel iant 
Japonijos užsienio reikalų mi- j j erdvę šešis satelitus, 
nisterija patvirtino gavusi pra- Naujosios Zelandijos žiniomis, 
nešimą iš Pekino apie numato- j tarpkontinentinių raketų nukri-
mą bandymą. j t imo vie ta bus atviroje jūroje 

Vakarų kariniai specialistaij 1,100 mylių plotyje t a r p Solo-
Pekine paaiškino koresponden-; mono ir Gilberto salų. 

bėjime su "Baltimore Sun" lai- I tams, kad Kinijos pagaminta į Kadangi Kinija turi i r atomi-
kraščiu, kritikavo Kubos dikta j ilgųjų nuotolių raketa CSS-4 į nių bombų, jos ilgų distancijų 
torių Fidelį Castro, kad jis sie- j yra varoma skystu kuru ir gali; raketos gali sudaryt i naujų rū-

Antanas Terleckas. KGB suimtas 1979. X. 30 Vilniuje. Suėmimo priežastis j kįa diplomatinių, politinių lai- i skristi apie 6,250 mylių. Kyodo i pėsčių Maskvai . 
jo namiškiams nebuvo pranešta. Atrodo, kad suėmimas yra kerštas už A. Ter- į m ė j į m ų nežmoniškai panaudo- | agentūra pabrėžė, k a d tokios j 
lecko pasirašytą 45 pabahiečaų memorandumą, kuriuo buvo reikalaujama pa- j ^OTV,„CJ 
smerkti Molotovo — Ribentropo paktą. (Iš LKBK Nr. 41). 

KATALIKAI PASAULY 
Audiencijose 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
atskirose audiencijose priėmė 
buvusį Vašingtono arkivyskupą 
kardinolą William Baum, kur is 
y r a paskir tas naujuoju Krikščio- ' 
niškojo Auklėjimo kongregaci-1 
jos prefektu, lenkų domininko- '• 
nų provincijolą kunigą Mrocz-
kovskį i r Augsburgo vyskupą \ 
Stimpfle iš Vakarų Vokietijos 
drauge su grupe šios vyskupi- j 
jos maldininkų. Jų tarpe buvo j 
apie šimtą berniukų, garsaus 
Augsburgo katedros choro da-[ 
lyvių, kurie pasitiko Popiežių 
giesme "Tu es Pe t rus" . 

Bažnyčios Žinynas 
Vatikane y ra paskelbtas nau

j a s Popiežiškasis ž inynas — į 
Anuuario Pontificio — su pas
kutiniais statist iniais duomeni
mis apie katalikų Bažnyčią ir 
Vatikano valstybę. Kardinolų; 

•Kolegiją šiuo metu sudaro 128 ; 

kardinolai, rezidencinių vyskupų 
visame pasaulyje y r a 2.329. 
Praėjusiais metais buvo paskir
t i 133 nauji arkivyskupai i r vys
kupai. Yra 98-nios vyskupų j 
konferencijos. Vyrų vienuolijų i 
yra 225-kios su dviem š imta i s ; 

keturiasdešimt penkiais tūks
tančiais vienuolių. Moterų vie
nuolijų y r a žymiai daugiau: 
net 1.197. Seserų vienuolių skai
čius dabar siekia beveik septy
nis šimtus penkiasdešimt du 
tūkstančius. Vien Romoje vei
kia 17-ka katalikiškų universi
tetų, o visame pasaulyje y r a 47 
katalikų universitetai, be to . 40 
bažnytinių mokslų fakultetų ir 
35 teologijos fakultetai prie 
valstybinių universitetų. Apaš
talų Sostas palaiko diplomati
nius santykius su daugiau negu 
šimtu pasaulio kraštų. Nauja

me Popiežiškame žinyne yra pa- '• 
žymėti šeši lietuviai vyskupai: 
keturi Lietuvoje ir du užsienio; 
kraštuose. Lietuvos vyskupai i 
yra Liudas Povilonis ir Romu
aldas Krikščiūnas ir du iš savo 
vyskupijų ištremti vyskupai — 
Juhjonas Steponavičius ir Vin
centas Sladkevičius. Užsienyje 
gyvenantys lietuviai vyskupai 
y ra Antanas Deksnys ir Vincen
t a s Brizgys. — Be to, yra du 
lietuviai vyskupai, kilę iš lietu
vių emigrantų Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Tai vysku
pas Paulius Marcinkus ir arki
vyskupas Karolis Salatka. 

Dialogas su musulmonais 
Alžyro arkivyskupas kardino

las Duval Gavėnios proga paskel
btame ganytojiniame laiške iš
kėlė dialogo t a r p krikščionių ir 
musulmonų svarbą, gis dialo
gas, pažymi kardinolas, yra šių 
dienų pasaulio vilties ženklas. 
Abiejų bendruomenių tikintieji 
juk pripažįsta gyvojo, visagalio 
ir gailestingo Dievo buvimą. 

šveicarų spaudoje 
Šveicarų informacijos centro 

"Glaube in der 2. Welt". — Ti
kėjimas antrajame pasaulyje, — 
biuletenis kovo mėnesio nume
ryje vėl plačiai pamini Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką. Savo straipsnyje biuletenis 
pradžioje pateikia bendrų žinių 
iš Lietuvos istorijos, priminda
mas Lietuvos valstybę sukūru
sius didžiuosius Lietuvos kuni
gaikščius, Lietuvos krikštą. 
1795-ųjų metų padalinimą ir po 
jo sekusį ilgą ir tamsų Rusijos 
carų priespaudos laikotarpį, ne
priklausomos T„ietuvos atkūrimą 
1918-ais metais ir laisvės metais 
lietuvių tautos atsiektus laimė
jimus iki 1940--ųjų metų, kai so-

Piktos Afganistano 
jaunimo riaušės 
Varšuvos pakto kariai — j Afganistaną? 

New Delbi. — Afganistano beginklės mergaitės, vienoje 
režimui suvaržius užsienio ko- • gatvėje afganų kareiviai atsisa-
respondentų veiklą, pasaulis tik : kė pulti jaunimą, tuomet į jį 
pavėluotai išgirdo apie Kabule \ šaudyti pradėjo rusai. 
įvykusias jaunimo riaušes. Jos į Gegužės 14 d. šaukiamas Var-
prasidėjo balandžio 21 d., kada į šuvos pakto vadų suvažiavimas, 
vienos gimnazijos jaunuoliai at- j kuriame bus svarstomas ir Af-
sisakė dalyvauti naujos Afga-1 ganistano klausimas. Yra ženk-
nistano valstybinės vėliavos I lų, kad Maskva norėtų pasiųsti 
įvedimo ceremonijose. Grupė- j \ Afganistaną kai kurių savo 

j damas savo vargstančius pilie- į raketos galėtų pasiekti taikinius 
i čius. Amerika nesiderės su | Sovietų Sąjungoje ar Ameriko-
Castro, kol jis vers savo žmones ! je. Šios trijų dalių raketos gali 

\ netvarkingai bėgti, siekdamas į nešti trijų megatonų branduolinį 
' tavo tikslų, pasakė preziden-1 užtaisą. Raketos sveria 200 

tas. tonų. 

Tito laidotuves 
Belgradas . — Prezidento Ti

to laidotuvėse nedalyvavo t r y s 
politikai, kurių buvo l auk iama: 

Amerikos juodieji veikėjai j au ! Australijos premjeras Mal- \ prezidentas Car tens , Prancuzi-
klausia, kodėl Amerika įsilei- i colm Fraser sužinojo apie nu- Į jos prezidentas Giscard d'Es-
džia pabėgėlius iš Kubos, tačiau i matomą raketos bandymą iš j ta ing i r Kubos Fidelis Castro 
varžo Haiti bėglius ir jų nepri- į vizituojančio Kinijos viceprem-! Paskui Ti to kars tą žygiavo 36 
ima. Ar todėl, kad jie juodi, ra- i jero Li Xian nian. Kinija pain

formavo apie bandymą ir Nau-šo juodas kolumnistas Carl Ro-
wan. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Prezidentas Carteris va
kar dalyvavo Irane žuvusių aš-

. . . . tuonių karių laidotuvėse Arling-
jaunuolių sustabdė gatvėje pra-į satelitų kariuomenes dabinus. L Q n a c i o n a l i n ė s e k a p inėse . 
važiuojantį sovietų kariuomenės ; Neseniai po Rvtų Europos sos- j . 
"džvpą" ir primušė vairuotoją, tinęs važinėjo Varšuvos pakto i - Buvęs prezidentas Nixonas 
Jį išgelbėjo netoli buvusio sovie- į kariuomenės viršininkas marša- j ^ C televizijos programoje pa
tų šarvuočio įgula, kuri šaudė i į las Viktor Kulikov. Sovietų ka-! ^ k ė manąs kad _prez. Car tens 
iaunuolių būrį. A r čia buvo žu- riuomenės vyriausias politinis i P a d a r ė klaidą pačioje Irano ana
vusiu, nežinoma. i karininkas gen. Aleksejus Jepi- \ b ^ d o s okupavimo pradžioje. 

Po nenkiu dienu kita afeanų: § e ^ rašė "Pravdoje", v a d : ^ pasakė, kad jo didžiausias 
Po penkių dienų Kita atganų eali nasiusti i : rūpestis yra įkaitų saugumas i r 

jaunimo grupe puolė akmenimis; ™ &?JF * > 5 J gyvybės. Nuo to laiko iranie
čiai ir pradėjo Ameriką šanta
žuoti. 

— Naftą eksportuojančių 

sovietų limuziną, kuriuo važiavo : Afganistano respubliką savo 
vizituojantis sovietų komunistu, ^ g a s padėti jam gintis nuo už-
partijos sekretorius Michailas | s i e n i o trukdymų. Stebėtojai sa-
Zimjaninas ir sovietų ambasado-1 k o - k a d Lenkijos. Vengrijos ir 
rius Kabule. Automobilio paly- \ Rumunijos vyriausybės visomis j valstybių pasitarimas nenustat-
dovai. šaudę į minią, nušovė ke-! J ^ o m i s Priešinasi tokiam "soli-! tė ilgalaikės politines linijos de , 
lis jaunuolius. Jų kūnai buvo j d a ™ m 0 rodymui" . Maskva ži-; gamybos ar kainų. 

| nanti, kad ir Čekoslovakija, Ry-I — Graikijos valdančioji de-

Sueme amerikietę 
Teheranas. — Šveicarijos am

basada Irane gavo pranešimą, 
kad Irane suimta amerikietė 
Cynthia Dwyer. Irano spauda 
paskelbė, kad ji kaltinama šni
pinėjimu. P a s ją ras t i doku
mentai įrodę, kad ji CIA agentė. 

valstybių galvos, ke tur i ka ra 
liai, 40 premjerų ir 8 viceprezi
dentai . 

Šia p roga įvyko svarbių po
litinių susitikimų. Vicepreziden
t a s Mondale buvo Jugoslavijoje 
28 valandas . J is ta rės i su Ru
munijos Ceausescu, V. Vokieti
jos kancleriu Schmidtu, su P r a n 
cūzijos premjeru, Ispanijos i r 
Zambijos atstovais. 

Indi jos premjerė Gandhi t a -
Irano parlamento rinkimus I r ė s i su Kinijos Hua Guofengu. 

sutrukdė mūšiai kurdų mies- į gy Brežnevu, ilgesnį laiką kal -

nunešti į mokyklas, iš kurių pa
sipylė 8.000 jaunimo minia, jo
je daug mergaičių. >Sovietų ka
reiviai, besigindami nuo jauni
mo, nušovė 13, sužeidė 60, iš 
kurių penki mirė vėliau, šie 
Įvykiai sukėlė ant kojų visą 
Kabulo jaunimą. Prasidėjo pul
dinėjimai visame mieste. Prie 
kino teatro jaunam sovietų ka
reiviui išbadytos akys. Maši
noms padaryta daug žalos. 

tų Vokietija, net ir Bulgarija 
nesidžiaugia tokiu Kremliaus 
sumanymu. 

tuose. Ketvirtadienį buvo su
šaudyti dar t rys iraniečiai, jų 
tarpe viena moteris, dirbę vy
riausybėje šacho laikais. 

Belgrade, atvykę į preziden
to Tito laidotuves, ilgiau pasi
kalbėjo Jungtinių Tautų sekr. 
"VValdheimas ir Irano užsienio 
reikalų ministeris Ghotbzadeh. 

Nutrūko derybos 
del palestiniečių 

Kairas. — Egipto preziden
tas Sadatas įsakė atidėti dery
bas dėl palestiniečių autonomi
jos klausimo. Jis turįs pagal
voti apie susidariusią padėtį ir 
pasitarti su patarėjais. Camp 
David taikos sutart is numatė 

mokratų part i ja nauju premje
ru parinko užsienio reikalų mi-
nisterį George Rallis. Buvęs 

Pakistane afganų sukilėlių va-1 premjeras Caramanlis tapo pre-
dai organizuoja tradicinę afga-; zidentu. , . .. ; 

• • J \ u f7-_u„K„A ,̂̂ -,,-ncrA ; eu\ autonomijos klausimą išspręsti 
nų vieningumo demonstraciją.; - Zimbabve jsijunge j 60 _> '* £ 
vadinamą "momasela lova jir- į valstybių grupę, kurios tu r i j į f * « ! 2 i ZlZZL Z i • — 
ga" — didžiosios tarybos šuva-' specialius prekybos santykius 
žiavimą. šiame šimtmetyje to- j su Europos Rinka, 
kių tautos suvažiavimų buvo tik j — Švedijos Nobelio fondas 
šeši. Tarybos šaukėjų vadas ; paskelbė, kad Nobelio premijos 

•?• inuolių sukfli-ly™ Prancūzijoje mokslus bai- pakeliamos iš 200.000 dol. iki 
ma atvežė tuo metu Kabule gy-! ^ B a b r a k &*. Jis nurodo af-1220.000 dol. 

čiau nuomonių skirtumai t a rp 
Izraelio ir Egipto dar labai 
platūs. 

Stiprina jėgas 
prie Japonijos 

bejosi su prezidento mot ina Lil-
lian Car ter . Brežnevas buvo 
atsivežęs anglų kalbos vertėją, 
tačiau nesusit iko nei su Mondale 
nei s u Britanijos premjere. 
Kancler is Schmidtas tarėsi su 
Rytų Vokietijos Honeckeriu. 

Prezidento Tito k ū n a s palai
do tas j o gėlių darželyje Bel
grado priemiestyje. Pasku i jo 
kars tą reikėjo net penkių gene
rolų neš t i jo medalius ir ordi
nus, gau tus visame pasaulyje. 

Popiežius Ganoje 
Accra. — Popiežius J o n a s 

Paul ius H-sis Ganoje ragino 
tūks tan t inę minią neats isakyt i 
savo Afrikos kultūros, ją pra
tu r t in t i ryšiais su ki tų konti
nentų kultūromis, tačiau neleisti 
ja i visiškai pražūti. Popiežius 
pa t a r ė Ganos auditorijai nesi-
leisti išnaudojamiems prekybo
je, politikoje ar ekonomikos 
išvystyme. 

Ganoje popiežius numato su-

venę indai ir kiti užsieniečiai.' S 5 ^ vadams, kad be vieningu-
mo sukilėliai ir toliau neeaus uunv, muuu v«* ̂ " v - v - v o ^ - - Įa 6 ^. . W 4 a . ^.o-^^..^., «».-v. ~ - — , ^ 

Is- i pagandos, PBS televizijos sto- j tų Sąjunga perkėlė savo kariuo- Į vento jų, pusė jų krikščionių, ta-

Tokijo. — Japonijos žinių į si t ikti su Anglikonų Bažnyčios 
Gana turi 10 mil. gy-

Nežiūrint Kongreso spau 
m a t ^ g a t v ė i e ' m o s u k i 1 ė l i a i i r t o l i a u n e £ a u s d i m O- Mobil Oil bendrovės p ro - ! agentūra paskelbė, kad Sovie-j galva, 

nušautas gimnazistes. Svarbiau-' musulmonų šalių paramos. Is- pagandos, PBS televizijos sto- ( tų Sąjunga perkėlė savo kariuo-1 -• " ' 
•„ \^A a . M M M M . M n „ , lamo valstvbių konferencija šau- ; tis nutarė rodyti Saudi Arabi- Į menes divizijos s tabą i vieną 

kiama 12 gegužės, o pneš tai jos protestuojamą filmą "Prm- ; keturių japonų salų, kūnas ru-nizavo sukilėlių erupės, riaušės . . . _. .. . , 
buvo spontaniškos. D a u g e l i u i , « įį** a f * a m ? " J l r ^ a • ! c e s ė s m i r U s • S t ° ! . i e s T>^den-
d<-mon,tracijų vadovavo jaunos1 S a k o m a - k a d Afganistano, t a s yra Lawrence Grossman 

musulmonų vadai nemėgsta Ira- — Gynybos sekr. Brown at-

\-ietu Rusija smurtu sužlugdė 
no ajatolos Khomeinio, nes jis sisakė paskelbti senato ginkluo 
savo išsišokimais, savo revoliu- tųjų jėgų komitete visas JAV 

nepriklausomos Lietuvos gyve- j cija nukreipė pasaulio dėmesį žygio Irane smulkmenas. Kas 
aną , Toliau, šveicarų in forma- j n U o Afganistano sukilimo, ku- kai kuriuos senatorius įžeidė. 

sai pasisavino po II-jo Pasauli
nio karo. Dviejose salose so
vietai laiko apie 13,000 karei
vių. 

Sovietų ambasadorius Dimitri 

čiau katal ikų — apie 1.2 milijo
no. 

KALENDORIUS 

cijų biuletenis supažindina sa
vo skaitytojus su dabartine sun
kia Lietuvos padėtimi ir su sąly
gomis, kuriomis 1072-ais me
tais pogrindyje pasirodė pirma
sis Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos numeris. 

riam spauda skiria mažiau dė
mesio, negu Iranui. 

— Chryslerio automobilių sovietų kariuomenę tose salose 
bendrovė paskelbė, kad per pir- teko sustiprinti dėl JAV kariuo-
mus tris šių metų mėnesius jos menės laikymo Japonijoje, dėl 

Tndijos vandenyse 1.800 deficitas siekė 446.8 mil. dol. j nepastovumo Korėjos pusiasaly-
JAV marinų bnigė trumpas ato- — Australijos vyriausybė pra- ' je. Ambasadorius ragino Japo-
Stogas Mombasos uoste, Kenijo- Į nešė, kad ji priims 200 Kubos i niją nepasirinkti kelio prieš So-
je ir sugrįžo į .->avo laivus. j pabėgėlių. | vietų Sąjungą. 

Gegužės 10 d.: Antoninas. 
Beatričė, Putinas. Survaida. 

Gegužės 11 d.: Motinos diena, 
Polijanski paaiškino Tokijo už- « M a m e r t a S f Rarena. Skirgaudas. 
sienio korespondentų klube, jog pįOTna 

Gegužės 12 d.: N ė r ė jus, Flavi
ja. Vaidutis , Viligailė. 

Saulė teka 5:38, leidžiasi 7:57. 

ORAS 
Saulėta, t empera tūra 

70 1., naktį 45 1. 
dieną 

file:///-ietu
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AR IŠTESĖJAU, MAMA? 
Tam tikros šventės yra susi

mąstymu, o ne pasilinksminimu 
laikas. Motinos dienu laike mė
ginama (bent tą vieną dieną) 
iškelti moterį —motiną ant pje
destalo, sudėti jai pagarbos ir 
malonumu puokštes; ir tos, ku
rios iškeliamos, mielai šios Šven
tės malonumus prisiima ir jais 
atsidžiaugia. 

Iš tikro, motinos prisiminimas 

darbus, s tūmė ji prie knygos, prie 
mokslo, kasdieniais įpročiais len
kė jį prie maldos ir padorumo. 
Ji nedeklaruodavo kokiu taisyk-
liy, moralinių pamokymų, o tik 
savo pasiaukojimo pavyzdžiu, už
uojauta ir meile nejučia vaikui 
įdiegdavo gėrio siekimą ir troški
mą bei ieškojimą grožio, kur tas 
vaikas pasauly beatsirastų. 

Mūsų nepriklausomybės laiko-

Iš Ateitininkų šeimos šventės metu Clevelande, kalbant Credo. 15 kairės: kun. G. Kijauskas, SJ, L Bublienė, G. 
Jiešmantienė, O. Kliorytė, N. Balčiūnienė, V. Svarcienė, R. Vyšnionytė. Nuotr. V. Bacevičiais 

TORONTO KUOPOS ŠVENTE 

yra —pareigos prisiminimas. Mo- tarpio valstybinis ir menų bei 
mokslų kilimas daugiausia ir bu-tinystė yra šventa pareiga; ir Mo

tinos dienoje gludi klaustukas: ar 
ištesėjai? Pagimdyti kūdikį, — 
žūtų vien biologinė moters už
duotis; užauginti jį ir išauklėti, 

—jau žymiai aukštesnė žmogiš
ka pareiga; jį paruošti kilnes
niam gyvenimui bei šeimos ir 
tautos aspiracijų vykdymui, — 
jau tikra idealioji moters paskir
tis, jos pašaukimas. 

Lietuvių tautosaka ir literatūra 
pilna pagarbių žodžių ir posmų 
mergelei —lelijėlei* (nakaltai 
mergaitei, besiruošiančiai į mo
tinystę) ir motinėlei —sengal
vėlei, kuri per savo kančias ir 
vargus vaikų fizinę ir dvasinę gy
vybę i pasaulį iškėlusi, nusipel
no visuotinės pagarbos ir meilės. 

Visi patyrėme motinos švelnu
mą ir pasiaukojimą; visi jos ran
kelių esame išvesti į gyvenimą. į 
Kiekvieno mūsų prisinrnimuose 
švyti daug spindulių iš vaikystės; 
nes tenai švietė, kaip saulė, my
linti bei rūpestinga motina. 

Kažkas iš kritikų yra užsimi 

vo dėka lietuvės moters — mo
tinos, išauginusios daugelį mo
ralia: stiprių asmenybių. Kad ir 
bemokslė sodietė, bet su malda 
kėlusi ir gulusi, Kristaus idealų 
šviesoje (pati gal sąmoningai to 
ir nežinodama) įdiegė savo vai
kams aukščiausių gėrio, grožio, 
meilės ir kūrybos idealų, kurie vė
liau išaugo ir išbujojo. 

Esu tikra, kad ir dabar, oku
puotoje ir kenčiančioj dėl dvasi
nės nelaisvės mūsų tautoj, tokių 
kilnių motinų yra; taip pat yra 
tokių moterų —motinėlių ir pa
sauly išblaškytoje mūsų tautos 
daly. 

Bet vistiek, Motinos dienai ar
tėjant, vis iškyla daugelis parei
gos klausimų. Lietuvė kaimietė ir 
verpdama ir ausdama, net saugo
damasi žandarų, mokė vaiką skai
tyti; ar mes kartais nepasiteisi
name, kad šeštadieninė lituanis
tinė mokykla per toli, kad nepa
togu vaiką vežioti?.. Lietuvė kai
mietė už sunkiai uždirbtą litą 

nęs, kad lietuvės kaimietės moti- j pirko elementorių, pirko Basana 
nos charakteris mūsų literatūroje 
nėra pakankamai išryškintas: 
kaip ji auklėjo, kaip vaikui diegė 
religinius jausmus, kokius pamo
kymus duodavo jaunuoliui, kad 
jis užaugtų moraliu ir idealistu... 

Norėtųsi tam kritikui atsakyti, 
kad mūsų literatūroj yra labai 
įdomių moters charakterių; bet 
vieno apibendrinto motinos, ar 
sodietės motinos, charakterio ne
gali būti. nors buvo tam tikra 
idealistinė linkmė, pareigos ir pa
dorumo linkmė, kuria beveik kiek 
viena motinėlė instinktyviai ruo
šė k kreipė savo vaikelį, kad jis 
„susikurtų šviesesnį gyvenimą". 
Šviesesnį, reiškia, —doro žmo
gaus, išsilavinusio, pasiturinčio, 
įtakingo ir visų gerbiamo indivi
do gyvenimą. Lietuvė motina 
(kaime ar ne kaime) ryžosi pati 
sunkiai dirbti, pratino ir vaiką į 

vičiaus ir kitokias pasakas, pirko 
maldaknygę; ar mes kartais ne
pagailime dolerio vaikiškai kny
gelei, lietuviškam laikraštėliui, 
nors baliams ir gėrimams tų do
lerių visada užtenka?.. Daug to
kių banalių kasdieninių klausi
mų iškiltų, ir atsakymai — ar tik 
nenutolintų kai kurioms moti
noms pagarbos pjedestalo?.. 

Praeitą vasarą buvau okupuoto
je mūsų Tėvynėje. Per tas pen
kias dieneles, ieškodama buvusių 
takų, pagerbdama tėvų atsimini
mą, prisiglausdama prie daug iš-
kentėsios savo giminės ir savo 
mokslo draugų, labiausiai par
klupau prie Motinos kapo, su 
klausimu: „Ar ištesėjau, Mama?" 

Ar ištesime visos lietuvės mo
tinos, nors kas metai džiaugsmin
gai Motinos dieną švenčiame? 

Alė Rūtą 

Toronto St. Šalkauskio kuopos 
metinė šventė jau tik gražus pri
siminimas — kuriame didelę vie
tą užima pasiruošimas šventei: 
Šventės planavimas, kandidatų 
ruošimasis egzaminams ir įžo
džiui, rūpesčiai laikraštėlio išlei
dimu, vaišių paruošimas, salės 
papuošimas ir t. t 

Šventė prasidėjo balandžio 19 
d. vakare moksleivių suorgani
zuotu laužu, į kurį buvo kviesti 
ir studentai. Laužas liepsnojo se
no malūno rajone, netoli Humber 
upės... Gaila, kad prie laužo su
sirinko tik nedidelis būrys, nors 
vakaras ir nebuvo labai šaltas. 

Bal. 20 d. moksleiviai ir stu
dentai rinkosi Lietuvių Vaikų 
namuose. Moksleivių susirinki
me dalyvavo MAS cv pirm. A. Zy-
gas. Studentų susirinkimą prave
dė iš Clevelando atvykęs SAS cv 
pirm. E. Razma. 

Tą patį vakarą, visų sąjungų 
at-kai, tėveliai ir pažįstami, rin
kosi Prisikėlimo parapijos salėn, 
kur tėvų komiteto rūpesčiu ir 
pastangomis rikiavosi gražiai pa
ruošti ir tulūėmis papuošti sta
lai. 

Programą pradėjo koord. ko
miteto pirm. O. Gustaitienė, 
sveikindama visus susirinkusius ir 
pakviesdama A. Puterį pristatyti 

So vakaro paskaitininką J. B. Lauč 
ką. Pagrindiniais biografijos bruo 
žais A. Puteris supažindino vaka
ro dalyvius su naujuoju Federaci

jos vadu. 
J. Laučka, pasidalinęs minti

mis apie ankstyvesnę at-kų veiklą, 
ragino visus at-kus, ypatingai 
sendraugius, padėti Lietuvoje ko
vojantiems. Prašė stengtis kuo 
plačiau skleisti Lietuvos Kroniką, 
rašyti laiškus ir skelbti pasauliui, 
kokia sunki religinė padėtis Lie
tuvoje. Į jaunuosius at-kus krei
pėsi primindamas labai opų dva
sinio pašaukimo klausimą. 

Dainora Juozapavičiūtė, vaka
ro programos pranešėja, padėko
jusi Fed. vadui, pakvietė kun. L. 
Janušką sukalbėti maldą prieš va
karienę. 

Šeimininkių skaniai pagamin
tais valgiais pasisotinę ir užsigar-
džiavę sendraugių ir at-kų ma
myčių iškeptais pyragais, visi 
buvo pasiruošę stebėti linksmąją 
šio vakaro programos dalį. 

Programoje visus labai malo
niai nuteikė L. Kuliavas, V. Vai
čiūnas ir R. Underys gitaromis 
paskambinę keletą kūrinių. Švel
niai skambėjo R. Underio dainos 
pritariant V. Vaičiūnui ir gita
roms. 

V. Kuprevičiūtė-Jay skaitė iš
traukas iš Donelaičio "Metų": 
"Pavasario linksmybės" ir "Ąžuols 
gyrpelnys". 

Moksleiviai suvaidino Rasos Šo-
liūnaitės, Rimos Gustainytės ir 
Rūtos Girdauskaitės parašytą ei
liuotą vaidinimą — operetę "Karš 
tas katilas". 

. Pasibaigus meninei programai, 
Į buvo pasilinksminta ir pasišokta 

prie plokštelių — disco — muzi
kos. 

Sekmadieni vėl visi rinkosi 
Prisikėlimo parapijos salėje, uni
formuoti ir su vėliavomis, pasi
ruošę žygiuoti bažnyčion įžodžiui. 
Įžodį davė 6 jaun. moksleiviai: 
Čuplinskaitė Indrė, Čuplinskas 
Vytas, Dobilaitė Violeta, Gurkly-
tė Zita, Pargauskaitė Dana ir 
Uleckas Gintaras. 

Vyr. moksleivio įžodį davė: 
Ažubalis Linas, Bajorinas Arūnas, 
Balaišytė Marytė, Balaišis Juozas, 
Čuplinskas Darius, Daukša Li
nas, Dirmantaitė Dana, Kakne-
vičiūtė Renata, Marcinkevičius 
Romas, Prakapas Rimas ir Rauth 
Kristofas. 

Studentų at-kų įžodininkės: 
Girdauskaitė Rūta, Rudaitytė Ri
ta, Rūkaitė Virgutė. 

Priesaiką pravedė kuopos dva
sios vadas kun. L. Januška. Jau
niams ženkliukus, o vyr. mokslei
viams ženkliukus ir juosteles įtei-
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CLEVELANDO ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Pavasario saulei prašvitus mei
liai, anot Maironio, balandžio 26 
— 27 d. d. Clevelando ateitinin
kai, pradedant jaunučiais ir bai
giant sendraugiais, rinkosi savo 
metinei šventei. Šiais metais 
šventė įgavo ypatingą prasmę. 

Šeštadienį vakare įvyko pir
moji šventės dalis — koncertas 
Dievo Motinos Nuolatinės pagal 
bos parapijos salėje. Cia taip pat 
vyko "Giedros" korporacijos su
ruošta, gyvais pavasario žiedais 
skoningai apipavidalinta dail. 
Mindaugo Nasvyeio paroda. Dai
lininką apibūdino korporantė 
Vida Svarcienė. 

ninku vienetai su vėliavomis da
lyvavo Dievo Motinos parapijos 
šventovėje Mišiose, kurios buvo 
aukojamos ui mirusius ir gyvus 
ateitininkus. Dvasios vado kun. 
G. Kijausko pamokslo uždegan
čių žodžių paskatinti meldėme 
Dievą stiprybės ir ryžomės nau
jiems darbams. 

Šventės akademijoje, kurią pra
vedė studentas Andrius Kazlaus
kas, buvome liudytojais naujų 
narių įžodžių. Kryžiaus ir atei
tininkų vėliavos akivaizdoje šie 
jaunuoliai pasižadėjo uoliai eiti 
ateitininko pareigas: jaunučiai 
Saulius Bankaitis, Auksė Bankai-

Toronto metinės ateitininkų šventes agapės dalyviai. 

j tytė, Aida Bublytė, Dalia Kašu-
akaro dalyvių sutiktas b a i tė ? i n a šilga!>tė ir Tadas 2ie-

donis; moksleiviai Vilija Banio
nytė, Sigutė Bankaityto, Vida Ka-
šubaitė, Julius Palunas ir Asta 
Puškoriūtė; studentės Tamošiū
naitė ir Urb^itytė. ir "Giedros" 
korporantė Živilė Vaitkierė. Šiuo 
giežiu būriu džiaugėmės visi, nes, 
anot kun. G. Krausko. sveikinu
sio įžodį davusius, "šiandien pa

šiltai 
solistas V. Verikaitis, pianinu pa
lydint G. Karsokienei, atliko dai
nų ir arijų koncertą. Prie vaka
ro iškilmingumo prisidėjo Kristi
na ir Ilona Kuprevičiūtės, piani
no ir trimito garsais džiugin-
damos klausytojų širdis. Po kon
certo vyko šeimyniškos vaišės ir 
šokiai grojant R. Strimaičio or
kestrui. 

Sekmadienio rytą visi ateiti -

skambėjo ateitininkų himno žo
džiai širdyse vėl iš naujo ryžomės 
"dirbti, kovoti dėl Lietuvos"... 

Pagrindinė šventės prelegentė, 
JAV LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė L Bublienė savo žodyje ra
gino atei t ininkių šūkį įrodyti 
savo gyvenimu. 

Jžodį davusius Clevelando moks
leivių kuopos vardu sveikino L. 
Vyšnioms, studentų — A Raz-
gaitis. Raštu sveikino Toronto 
St. Šalkauskio stud. at-kų draugo
vė, dr. Masilionis, federacijos va
das J. Laučka. Buvo padėkota 
jaunučių globėjoms (R. Šilgalie-
nei, Z. Stungienei, R. Vyšniony-
tei), o ypač vyr. vadovei G. Ješ-

nantienei bei moksl. globėjoms N. 
Balčiūnienei ir O. Kliorytei už jų 
nenuilstamą ir nuoširdų darbą 
su jaunimu. Išreikšta taip pat pa 
dėka "Ateities" klubo pirm. J.Čy-
vui bei valdybai (D . Čipkienei, 
K. Raliui, I. Sušinskienei), pa
grindiniams šventės rengėjams 
bei visiems daug darbo įdėjusiems 
ruošiant koncertą (ypač S. La-
niauskui, V. Nikštėnienei ir B. 
Skrinskienei). 

Po iškilmingos dalies scenoje 
pasirodė jaunučiai su vaizdeliu 
"Esame viena šeima". Jie 
trim prasmingais epizode! i ais 

džiu bei jaunatviška nuotaika 
dar pakėlė klausytojų sielas. 

Šventė praėjo. Tepasilieka jos 
metu bendrai pakartoto ateiti
ninkų CREDO žodžiai mums 
kelrodžiu ir kasdienine malda: 
"Ateitis turi būti visa su Tavim, 
nes be Tavęs nėra ateities, mūsų 
Kristau, mūsų broli, mūsų Val
dove". 

Dalia Staniškienė 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 39 metua tar
nauja New Jersey, N«w Tork Ir Con-
nectlcut lietuviams ! 
Kas sestadlen} nuo 4 iki S vai. po
piet Ii WEVD Stoties New Torke 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg1. FM. 

Direkt.. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 S_l i t Drive 

Watcht_g, N.. J. 07060 
TEL. - 7534«N <»1) 
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kė MAS cv pirm. A. Žygas. Stu
dentės ženkliukus ir juostas gavo 
iš SAS cv pirm. E. Razmos. Vi
sus pasveikino Fed. vadas J. B. 
Laučka. 

Šv. Mišias koncelebravo kun. 
L. Januška ir kun. Pr. Gaida, ku
ris pasakė ir pamokslą. 

Po Šv. Mišių Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėje, jaunųjų 
sendraugių rūpesčiu, buvo su
ruošta agapė. Šiai šventės da
liai vadovavo Danguolė Kuolie
nė. Sugiedojus at-kų himną, įžo
dį davusius sveikino Fed. vadas, 
savo žodyje įpindamas humoro 
ir giedrios nuotaikos. Sveikino 
taip pat SAS cv pirm. E. Razma 
ir MAS cv pirm. A. Žygas. Laišku 
sveikino Hamiltono at-kai. 

Po oficialios dalies dar ilgai 
šnekučiavosi ir jauni ir vyresni, 
vaišindamiesi kavute ir skanu
mynais. Kadangi buvo gražij sau 
lėta diena, jaunimui neužteko pa 
sikalbėjimų viduje — išsisklaidę 
grupėmis, šventės nuotaikos ku
pini, jie praleido popietę bendrau 
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Advokatų Draugija 
VALDEMARAS B Y L A I H S 

VINCAS BRIZGYS 
Teisia daktarai -<-

2458 W. 69th Street, Chicago, m . 
Visi t eL 778-8000 

Valandos pajai susitarimą 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jftra 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 
Spaudė r Pranciškonų spaustuvė 

Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymas siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, E 60629 

<f 

vasaris n e tik gamtoje, bet ir m ū - . pai l iustravo šeimos vienybės te
su a t e i t in inkų šeimoje Cfalingai i mą ir savo gražiu lietuvišku žo-

WCEV radijofonas (1450 AM) ir 
MUZIKINIS KALEIDOSKOPAS 

kviečia visus radijo klausytojus 
bei Čikagos lietuvius į 

kino filmo seansą. 
Bus rodoma pilna Pučinio opera 

LA BOHEME 
Dainuoja Los Angeles lietuviai. 

Rimavo Paulius Jasiukonis 

Seansas [vyks 1980 m. gegužes 9 d. 
8:00 vai. vak. JAUNIMO CENTRO kavinėj* 

WCEV — Mes esame Čikagos etninis balsas. 
JP 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medica! Building). 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 West 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 
0PTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. Daga! 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 — Nervu k 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMII.Y PRACTICE 

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

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

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

ketv lOiki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5 - 1 8 I l r 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE' 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ U. 

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 

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

Specialybė vidaus Ijgos,, 
2454 West71st Street, 

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

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA. 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. " 
4200 NO. CENTRAL AVE." ~ 

Valandos pagal susitarimą:"*' 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) — 
0PT0METRISTAS >'•]> 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Va!, pagai susitarimą Uždaryta-tfeč 

DR. LEONAS SE1BUTJS 
INKSTU. PŪSLĖS IR £ 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 

T e l . - G R 6-0617 " L 

6958 S. Talman Ave:"" 

Ofiso tW HE 4-2123. namų GI 9*6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Streetf . 
Vai : pirm . antrad . ketv ir penktad"2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. — -

Ofs tel 586-31*6: namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West S3rd Street ' t 

Vai: pirm., antr. ketv ir penkf. 
2 - 7 ) Šeštadieniais pagai susitarimą. 



Motina ir močiutė — 

NAUJŲ LAIKU HEROJĖ 

b 

Apie motinas kalbame su 
sentimentu. Motinos diena tą 
sentimentą žadina dar labiau, 
kad gyvybės davėja ir sau
gotoja, auklėtoja ir mokytoja, 
kankinė ir herojė dėl savo vai
kų ateities būtų prisimenama 
susimąstant ir jos auką įver
t inant . Kartu iškyla ir jau se
nas , gal labiau raukšlėtas mo
čiutės veidas, kurį vaikas 
dažniau mato, nors jam tas 
veidas visuomet yra tik senas. 
Tai natūralu. Vaikui motina 
nėra jauna, juo labiau močiu
tė, kol jis savo metų skaičiumi 
nepriartėja prie jų abiejų, kol 
nepasidaro tik puse skaičiaus 
jaunesnis už savo motiną ar 
trečdaliu už savo močiutę. 

Skirtingai į motiną ir mo
čiutę žvelgia paaugęs ir suau
gęs vaikas, kada jis pats eina 
savu keliu, kada jis jau pra
deda savo gyvenimą kurti 
atskirame lauke, kuriame ran
da gražiausių žiedų ir kūną 
draskančių erškėčių. Bet moti
na niekada neatsitolina nuo 
savo vaiko nei savo globa, nei 
savo rūpesčiu, nei noru, kad 
jam būtų geriau ir kad jo atei
tis būtų pagrįsta viltimis ir lai
mėjimais. 

Nors jau patiems vaikams 
reikia rūpintis savu prieaug
liu ir jų ateitimi, nors motina 
jau t ampa močiute, bet ji vis-
tiek yra rūpestinga auklėtoja, 
anūkuose matant i savo pa
čios laimę, džiaugdamasi jų 
laimėjimais ir liūsdama dėl 
nepasisekimų, nelaimių ir 
gyvenime pasitaikiusios neda
lios. Motina ir močiutė šiuo at
veju yra neišskiriamos — jos 
gyvos savo rūpesčiais iki savo 
gyvenimo pabaigos ir artimos 
vaikams ir anūkams, nors pa
čios kar ta is būna apleistos ir 
užmirštos. 

Ta i jos kartoja per kartų 
kar tas , nes tokia yra motinų 
p r i g i m t i s . Prigimtį gali 
gyvenimo keliai sužaloti, bet 
negali iškreipti pačios moti
nystės kilnumo, negali atšal
dyti motinos meilės visuoti
numo, negali motinos ir 
močiutės širdžių paversti ak
meniu. Jose dega dieviška ir 
niekada neužgesinama moti
n iška kibirkštis, deginanti pa
čių motinų sielas ir pertei
kiant i ją naujosioms kartoms. 

ir išniekintų vaikų lavonų ar
ba negalėjusios kalėj imuose ir 
tremtyje savo vaikų net ap
lankyti. 

Tai sukūrė pr ievart inė poli
tika, okupacinė valdžia, perse
kiodama ir ža lodama mot inas 
ir vaikus ateistinio komuniz
m o n u ž m o g i n i m o p r i e 
monėmis. Tų mot inų herojų 
skaičius mums ben t šiuo metu 
dar nežinomas. Gal ne t is
torija tų motinų kančių nesu
rašys, jų ašarų ir s k a u s m o ne-
pasve r s . Bet y r a a u k o s , 
sudėtos an t tautos la isvės ir 
kultūrinės pažangos aukuro, 
kaip karių kovose už laisvę. 

Herojės šiandien y ra i r tos 
motinos, kurios išeivijoje savo 
vaikus nuo mažens auklėja pa
vergtos tautos ateičiai ir lais
vės kovoms. J o s , nutrauk-
damos savo gyvenimo dalį, 
savo poilsį ar apsunk indamos 
pragyvenimą, nor i savo vai
kus išlaikyti lietuvių tau tos 
vaikais. 

KANADOS VIENYBEI LEMTINGA DIENA 
Anglu ir prancūzų atsiskyrimas pasunkintų gyvenimą 

Rimties valandėlei 

KAD LIETUVA ATGAUTU LAISVE 

Ką nūn reikėtų labiau 
pagerbti kad ir Motinos dieną 
— tik motinas a r ir močiutes, 
ta i nelengva a t saky t i . Re
miantis sent imentais , kuriuos 
daugelis motinoms yra išlaikę 
savyje, reiktų daug iau kalbėti , 
apie motinas. Bet k a l b a n t apie 
motinų herojizmą dabar t ies 
aplinkoje ir išeiviškose są
lygose, kai pagal vaikų ateitį 
sprendžiama žmonijos, tautos, 
valstybės ir šeimos ateitis, 
bent lietuviui n e g a l i m a pa
miršti, kad močiutė dabartyje 
y ra auklėtoja, mokytoja , anū
kų ateities kūrėja ir jų sielų 
saugotoja. Jos y r a tokios, ko
kios buvo jų senolės ir prose
nolės, kokios y ra jų seserys, te
tos ar pažįs tamos motinos 
pavergtoje tėvynėje. 

Motinos ir močiutės ten 
kovoja už savo vaikų sielas ir 
tuo pačiu už t au tos ateitį . Cia 
tos pačios motinos ir močiutės 
kovoja už tautinį, religinį, do
rinį savo vaikų ir a n ū k ų gyve
nimo pagrindų sukūr imą, kad 
jie netaptų ga tvės l igoniais ir 
pasimetėliais. J o s nor i iš
saugoti juos ver ta is s a v o tau-

Gegužės 20 d. Kanados 
prancūziška i kalbančio Quebe-
co provincijos gyventojai refe
rendumu pas isakys , ar j ie n o 
r i p a s i l i k t i K a n a d o s 
federacijoje, ar iš jos pasi
t raukt i i r sudaryt i Quebeco ne
pr ik lausomą valstybę. Dėl to 
referendumo, pasilikimo a r iš
stojimo, j au seniai vyksta ilgi 
ginčai i r samprotavimai . 

Apskr i ta i imant , daugumas 
K a n a d o s gyventojų nemėgsta 
prancūzų. Tarp angl iškai kal
bančių i r prancūziškai kai 
bančių Kanados gyventojų 
y r a gili praraja . Quebekiečiai 
nus iskundžia jų išnaudojimu 
i r pr iespauda. Neseniai lai
mėjusi r ink imus į provincijos 
seimelį kvebekiečių part i ja 
(Part i Quebecois) su min. pirm. 
R. Levesąue atvirai pradėjo 
kalbėti apie pas i t raukimą iš 
K a n a d o s federacijos i r savo 
nepriklausomos vals tybės su
darymą. Norėdama apramint i 
p r a n c ū z i š k a i k a l b a n č i u s , 
federalinė vyriausybė jiems 
pada rė daug nuolaidų, netgi 
prancūzų kalbą padarė an t r a 
va ls tybine kalba , kas sukėlė 
didelį nepasi tenkinimą kitų 
K a n a d o s mažumų tarpe. Dau
gumas Kanados gyventojų 
prancūzų kalbą laiko d a r vie
n a svet ima ka lba ir nenori jos 
laikyti a n t r a oficialia Kana
dos ka lba . J ie laiko prancūzus 
kanadiečius tokia p a t ma
žuma ka ip i talų ar ukrai
niečių tau t inės mažumos. 

P . G A U C Y S 

kybos įmonių savininkai, 
vadovai ar š iaip įtakingi pa
reigūnai. Quebeco provincijai 
tapus nepriklausoma vals
tybe, angl i ška i kalbančios 
mažumos būklė ten žymiai 
p a s u n k ė t ų . Nac iona l i ška i 
nusiteikę prancūzai pamažu 
juos iš visų reikšmingesnių 
pozicijų išstumtų. Tačiau jie 
tikisi, kad federalinė vyriau
sybė r a s būdų jų teisėms ap
saugoti. 

N e v i e n i n g i p rancūza i 

Dėl daugelio angliškų įmo
nių ir bendrovių pasitrau
kimo, o taip pa t dėl Quebeco 
neaiškios padėties, provin
cijos ūkinė būklė nėra gera. 
Daugiausia kenčia smulkūs 
prekybininkai ir mažų įmonių 
savininkai. Pa tys prancūzai 
nevieningi dėl savo ateities. 
Kvebekiečių partija su savo 
vadu R. Levesąue žingsnis po 

žingsnio veda 
atsiskyrimą 

Quebecą į 
Kai 1917 m. spalio 7 d. Rusi-

Kaip stebėtojai pažymi, jie Ja . PaP*ūdo krauju, revoliu 
žino, kad dauguma kvebekie
čių nebalsuos už nepriklau
somybę dabar, todėl jiems rei
kia duoti laiko. Todėl šiuo 
referendumu kvebekiečiai dek
laruos ne vienašališką pasi
sakymą už nepriklausomybę, 
o duoti min. pirm. Levesąue 
įgaliojimą derėtis su federa
linė vyriausybe dėl politinio 
suverenumo, kuriame bū
d a m a s galėtų sudaryti glau
džią ūkinę uniją su Kanada. 
Tikimasi, kad su tokiu for
mulavimu kvebekiečiai su
tiks. Jeigu federalinė vyriau
sybė atsisakys derėtis dėl jų 
norimo suverenumo, min. 
pirm. Levesąue, žaisdamas 
p a n i e k i n a n č i a i ang l i škos 
Kanados laikysena, galės pa
stūmėti Quebeca dar vieną 
ž ingsn į nep r ik l ausomybės 
link. Anot kvebekiečių, referen
dumo priėmimas bus pasisa
k y m a s prieš anglų arogan-

Q u e b e c o į s t a t y m a i 

Quebeco seimelis išleido įsta
tymą, prancūzų kalbą pa
skelbdamas oficialia provinci 
jos k a l b a su nurodymu, kur ir 
kaip prancūzų kalba tur i būti 
var to jama. Angliškas mokyk
las tega l i lankyt i va ika i tų 
angl iškai kalbančių tėvų, ku
rie į s t a tymo paskelbimo metu 
gyveno Quebeco provincijoje, 
ta ip p a t ir kiti , tuo metu ten 
gyvenę. Vėliau atvykę ir ten 
apsigyvenę angliškų mokyk
lų jau nebegalės lankyti . 

Prekybos įmonių iškabos tu
ri būt i tik prancūziškos, bet 
dokumentai gal i būti suda
romi ir anglų kalba. Montrea-

tos, savo gyvenamo kraš to ir l i o d u trečdaliai gyventojų kai 

Paga rba motinai ir močiu
tei — tai pagarba motinystei, 
kurios niekas neturi teisės ža
loti ar mėginti pakeisti. Betgi 
gyvenime yra ir kitaip, negu 
norėtų daugelis motinų ir dau
gelis vaikų. Painūs gyvenimo 
keliai kartais motinos laimę 
paverčia tik kančia. Kartais 
bloga aplinka sužaloja mo
tinystės kilnumą. Kartais 
išniekina pačią motinystę ne 
svetimieji, bet savieji. Net pa
čios motinos egoizmo padik
tuotas sąlygas iškelia aukš
čiau savo prigimties, aukščiau 
motiniškos meilės ir dieviškos 
kibirkšties. Vaikas t ada lieka 
nerūpesčiųirlaimės' troškimų 
pagrindu, bet kliūtis į sava
naudišką gyvenimą, kuriame 
yra užmirštami žmonių ir žmo-
iujos tikslai, įdiegti žmogiško
je prigimtyje. 

Bet Motinos dienos proga 
negalvojame tik apie išimtis. 
Yra kitų progų, kai svarstomi 
socialiniai, bendruomeniniai, 
Šeimyniniai, tautiniai klau
simai ir ieškoma jiems spren
dimų. Motinos diena turi pri
minti, kad motina ir močiutė 
šiandien yra tokia pat herojė, 

„ k a i p y ra buvusios motinos, 
mokiusios savo vaikus prie ra
telio kalbos ir rašto. Yra to
kios, kaip motinos, kentėjusios 
i r tylėjusios prie savo žuvusių 

savo šeimos k i ln ia is žmo
nėmis. 

Šiame motiniškume i r reiš
kiasi kibirkštis, kur ia nenus
toja kaitinti nei geros mo
tinos, nei geros močiutės iki 
herojizmo, kurio jos pasiekia 
savo pasiaukojimu, pavyzdžiu 
ir darbais. Tau t in i s gyve
nimas išeivijoje r emias i mo
tinų auka, kai jos moko juos 
lietuvių kalbos, no r s j oms pa
čioms tai nėra lengva . Joms 
padeda močiutės, kur ios taip 
pat aukojasi, k a d jų anūka i 
dar pratęstų jų gyvenimus ir 
tradicijas, jų meilę s a v o tau
tai ir jų išt ikimybę s a v o tau
tinei tapatybei . 

Lietuvių v isuomenė išeivi
joje ir lietuvių t a u t a vergijoje 
gali dažnai didžiuotis šio me
to -jaunų motinų pasiauko
jimu. Visa t au t a , išsisklai
džiusi pasaulyje, kenčiant i 
pavergtoje tėvynėje a r Sibiro 
tremtyje, gali didžiuotis mo
čiutėmis, kurios didele auka ir 
kančių nebojimu moko savo 
anūkus religinių tiesų ir mei
lės savo tau ta i . Ta i abiejų 
herojizmas, ku r i am nė ra ly
gaus gyvenime, i šskyrus kan
kinių herojizmą. 

Motinos d iena ta i turi tik 
priminti. P a g a r b a motinoms ir 
močiutėms turi paskat in t i vi
sus prisidėti prie pas tangų , 
kad joms reiktų maž iau hero
jizmo, o daugiau galėtų rodyti 
savo motinystės ki lnumą. 

Pr. Gr. 

b a prancūziškai ir vienas 
trečdalis angliškai. Supran-
cūzinant miesto administra
ciją bei įmones, nukentės daug 
kitakalbių. 1978 m. 40,000 
a n g l i š k a i k a l b a n č i ų j ų 
išvyko iš Montrealio. Dar 
nežinia kiek išvyko praei tais 
metais . Nuolatinis pasitrau
k imas pasiturinčių piliečių 
smukdo provincijos ūkinį ly
gį. Mat , daugumas jų buvo 
įvairių pramonės bei pre

rijos slibinui spiaudant neapy
kantos ir nukrikščioninimo 
ugnimi, Viešpats Dievas po še
šių dienų siuntė Nekalčiau-
siąją Mariją, kad ji, kreip
damasi į Portugalijos t r i s 
piemenėlius, visų mūsų pa
klaustų, a r sutiktume pasiau
koti Dievui ir noriai priimtu
me kentėjimus, a ts i lygindami 
už Aukščiausiąjį žeidžiančias 
žmonių kaltes. 

Vėliau Švč. Marija p rašė 
mūsų visų pamaldumo Nekal
čiausiai jos širdžiai, kad būtų 
i š g e l b ė t o s k a l t ė s e b e s i 
murdančios sielos ir žemėje 
įsiviešpatautų ta ika. Deja, šis 
jos p rašymas nebuvo išgirstas 
ir sekė jos p ramaty ta bausmė: 
pasaulis už nesuskai tomus 
nusikal t imus buvo nubaus t a s 
karu, badu, Bažnyčios per
sekiojimu. 

Norėdama sustabdyt i užsi
pelnytas bausmes, Švč. Ma
rija, ka lbėdama Liucijai, pra
šė g e r o s v a l i o s ž m o n i ų 
paaukoti Rusiją jos Nekal
čiausiai Širdžiai ir pri imti 
pirmaisiais mėnesių šešta
dieniais atsiteisimo Komu
niją. Rodos, taip nedaug ji pra
šė: kalbėti rožančių, at l ikti 
išpažintį ir priimti atsiteisimo 
Komuniją, a ts i lyginant už 
nedėkingų žmonių įžeidimus. 
Už tai ji pažadėjo Rusijos atsi
vertimą ir laisvą, našų Baž
nyčios apaš ta lavimo laikotar
pį . P r i e š i n g a i , " p i k t a 

t i š k u m ą ir 
imperializmą. 

jų k u l t ū r i n į 

t%Hti te Sifcefit 

Dievo Motina, šis nežinomo Sibiro lietuvio kankinio iš švino sukurtas šv. 
Marijos atvaizdas buvo išstatytas Clevelande kun. K. Pugevičiaus 
suruoštoje parodoje 

Nuotr. J. Garlos 

T r o u d e a u p r i e š i n g a s 

Būdinga, kad dabar t in is 
Kanados min. pirm. P. Trou
deau, nors grynakrauj is pran
cūzas, yra priešingas Quebeco 
pasitraukimui iš Kanados 
federacijos. Manoma, kad, 
referendumui teigiamai pasi
sakius, Kanados vyriausybė 
įsikiš, ne tik norėdama patik
rinti, kiek t imta i kvebekiečiai 
yra pasisakę, bet norėdama 
pati sau suteikti įgaliojimą 
veiksmam su Quebecu. Tuo 
būdu būsiąs pravestas an t r a s 
referendumas, bet jau visoje 
Kanadoje. 

Daugelis angl iškai kal
bančių kanadiečių y r a įsi
tikinę, kad Quebecui t a p u s ne
priklausomu, nebūsią gero 
gyvenimo nei p rancūzams , nei 
anglams. J i s tapsiąs ant ra 
Airija ar Libanu. Vyks smur
tas, vyks kovos, niekas nesi
jaus laimėjęs ir niekas nebus 
laimingas. 

propaganda skleis savo klai
das visame pasaulyje, kel
dama karus ir Bažnyčios 
persekiojimą... Kai kurios tau
tos bus sunaikintos". 

Kovojantieji pavergtosios 
Lietuvos žmonės gerai su
pranta dangiškosios Motinos 
raginimus: nepaisydami per
sekiojimo ir įkalinimo, sudeda 
prie jos kojų gyvo tikėjimo au
kas. Vienos kard. Pranciškus 
Koenig "Kryžių žemės" kny
gos pratarmėje pažymėjo: 
"Ryžtingi Lietuvos žmonės tu
ri kentėti dėl religinio loja
lumo, nes, kaip kar tą rusas 
man pasakė, kas nori išgy
venti tikrąją krikščionybę, tu
rėtų aplankyti Lietuvą". 
Gerai, kad vakaruose atsime
nama pavergtoji Lietuva ir de
damos pas tangos priminti pa
saul iu i , k a d j i , nors i r 
pavergta, tebeegzistuoja ir lau
kia, kada nukris vergijos pan
čiai. Tačiau neturėtume atsi
l i k t i n u o m ū s ų t a u t o s 
išpažinėjų ir kankinių: mūsų 
pareiga — belstis į amži
nosios tiesos duris, tik ne įžū
liais reikalavimais, o dvasi
nių įsipareigojimų aukomis. 

Pirmieji mėnesių šešta
dieniai — mūsų Lietuvos iš
laisvinimo laukas. Kai įta
kingi politikai mūsų reikalus 
nutyli, motiniška meile pra
byla Marijos Nekalčiausioji 
Širdis, kuriai 1951 m. mūsų 
vyskupai paaukojo Lietuvą. J i 
prašo atsiteisti už nesiliauja
mus ateistų įžeidimus pirmųjų 
mėnesių šeštadienių išpažin
timi, šv. Komunija ir nors 15 
minučių rožančiaus paslapčių 
apmąstymu, pa la ikant su ja 
dvasinį ryšį. Tai tiek nedaug: 
to laiko neužtektų parašyti 
rimto, i š samaus laiško sena
toriams ar par lamentarams. 
Tuo tarpu už šias pas tangas 
garantuojama mūsų aukš
čiausių troškimų išpildymas: 
"Jei mano reikalavimai bus iš
pildyti, Rusija bus atversta ir 
bus taika. 

Lietuva ir jos vaikai kenčia, 
šaukiasi mūsų pagalbos. Po 
kančios tačiau visuomet atei
na Prisikėlimas. 1917 m. ge
gužės 13 d. Švč. Marijos pa
sakyti nuoširdūs žodžiai — 
"jūs turėsite daug kentėti, bet 
Dievo malonė jums padės ir 
duos reikalingų jėgų" — tesu-
buria mus gegužės 13 d. Vieš
paties šventovėse su maldos ir 
atgailos aukomis. 

Kun. J. Kuzmickis 

Brangiausia pasaulyje knyga 
yra pirmoji Gutenbergo išleista 
biblija, kurią už 200,000 dolerių 
įsigijo vienas JAV muziejus. 

kad pavogėt. Aš jums įsakau. Tuojau jį m a n gražinti. 
Bet tučtuojau. Nedelsiant. Ar girdėjot? Ko stovit, 
apstulbę, lyg nekalti avinėliai? Ar jums vis dar 
neaišku, kokį nusikaltimą esate padarę? Kuo grei
čiausiai grąžinkit mano bombonešį, ki taip aš telefo-
nuosiu VVashingtonui ir apie jus pranešiu. Už tokį 
nusikaltimą jums visiems bus paleistos kulkos į 
pakaušį. Suprantate? 

Baisaus pykčio perkreiptu veidu, treptelėjęs koja, 
įsikarščiavęs , įskamai šūktelėjo ligonis. 

Mes stovėjom. Tylėdami stebėjom jo pasigailėji
mo vertą veidą, išvargusias, nereikalingo rūpesčio 
akis. 

— Užteks. Neveskit mane į pasiutimą. Ko vis dar 
tylit, kaip apsvaigusios žirafos. — Iš pykčio net 
paraudęs, pakėlęs balsą, suriko leitenantas. 

Toks jo komplimentas nejučiomis iššaukė 
2 šypsenas mūsų veiduose. Ir man davė progos ilgiau 
I š v y d ę s mus , j is s t a iga p a s i t e m p ė . Ir slapčia stebėti ligonį. Su nustebimu sekiau jo elgesį, 

t repsėdamas kojomis, verksmingu, drebančiu balsu jo sumišimą, susirūpinusį, susikrimtusį veidą ir 
ėmė šaukti: liūdnas tamsias akis. Ligonis purtė galvą, trepseno 

— Žmonės, jūs neteisėtai pasisavinot mano kojomis, o jo žvilgsnis buvo nukreiptas kažkur toli, 
bombonešį. Įsakau tuojau man jį grąžinti. Gavau toli... 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

D r . K o n s t a n c i j a P a p r o c k a i ė - Š i m a i t i e n ė 

Mėlynoj bedugnėj 

Chirurgas plastikas šiandien su 
žmogaus nosimi gali viską pada
ryti, išskiriant viena: chirurgija ne
gali sulaikyti, kad nosies nekaišio
tų kur nereikia. 

B. Bardot 

komandiruotę skristi į frontą. Numesti ištisą seriją 
mirtį nešančių ir viską naikinančių bombų. Jų 
k l a i k ū s g a r s a i " v v h u u m m p t , v v h u u m m p t , 
vvhuummpt..." turi nuskambėti Vietname ir 
sudrebinti visą kraštą. Ar suprantate? 

Kurį laiką tylėdami stebėjom ligonį. 
— Apie ką jūs šnekat , leitenante? — nutraukusi 

tylą, paklausė dr. Petrou. 

Pagaliau ligonis nutilo arba pavargęs, arba jam 
pačiam darėsi nesmagu, kad mes vis tylim. Atrodė, 
lyg sustingo. Po kurio laiko atsigavo. Perbraukė 
rankomis veidą. Atsiduso ir pakratė galvą. Jo 
elgesys staiga pasikeitė. Vietoj grasinančio, jis 
pasidarė maldaujančiu. 

— Žmonės, ne tik jus prašau, bet ir maldauju. 
Grąžinkit mano bombonešį. — Nuleidęs akis, sudėjęs 

Hagoje veikia storulių klubas. 
Jam gali priklausyti asmenys, sve
riantys per 125 kilogramus. Sto
riausias klubo narys sveria 209 
kilogramus. 

— Apie bombonešį, kurį jūs nuo manęs pavogėt, lyg maldai rankas, švelniu tonu prašė ligonis. Iš jo 
— netekęs kant rybės , suriko ligonis. drebančių blakstienų ėmė riedėti ašaros. 

— Mes jūsų bombonešio ne tik nepaėmėm, bet — Gavau įsakymą nedelsiant skristi į frontą, 
net ir nematėm. — ramiai atsakė dr. Petrou. Jeigu laiku neišskrisiu, mane nubaus . Atims 

— J ū s pavogėt! Pavogėt! Nėra jokios abejonės, laipsnius, ordenus, sušaudys! Supraskit, kad mano 

gyvybė priklauso tik nuo jūsų. Pasigailėkit manęs. 
Grąžinkit m a n o lėktuvą. Nebūkit kieti, lyg iŠ granito 
sulipdyti. — Verksmingu, drebančiu balsu, maldau
jamai žiūrėdamas į mus, kalbėjo ligonis. 

— Turiu skristi, skristi.... Naikinti kraštą, žudyti 
žmones, gyvulius. Sukelti gaisrus. "Whuummpt... 
vvjuummpt... vvhuummpt...". Už drąsą ir vėl gausiu 
ordenus, medalius. Tai bus triumfas! Pakviesiu ir jus 
dalyvauti jame. Tačiau šiuo metu man yra 
reikalinga jūsų pagalba. Supraskit mano padėtį. 
Grąžinkit bombonešį. Veikit! Nekankinkit manęs. 

— Ponas leitenante, mes jus puikiai suprantame. 
Tačiau nesirūpinkite. Jums bombonešis daugiau jau 
nebereikal ingas ir jus niekas nebaus, nes Vietname 
ka ra s jau pasibaigė. — Gana įtikinančiai aiškino dr. 
Petrou. 

— Meluojat! — nervingai sušuko jis. — Tai tik 
sensacija! J ū s mane bandot apgauti , bet nepasiseks. 
Žinau, kad karas tebevyksta. Todėl nekalbėkit niekų 
ir nedels iant grąžinkit mano bombonešį. Man jau 
artėja la ikas išskristi. Liko tik dvi minutės. 
Pažvelgęs į savo rankinį laikrodėlį, karščiavosi 
ligonis. 

— Jūs nori t mane pražudyti! Ko dairotės ir nieko 
nedarote? Apsimetat, lyg nieko nesuprantate. 
Judėkit! Skubėkit! Kur lėktuvas? Kur bombos? 
Kariausiu už visus! Metalinis paukštis turi nešti 
mirtį. Viską naikinančią mirtį! "VVhuummpt. 
whuummpt . vvhuummpt.." 

— Ponas leitenante, jūs nesat Vietname. Prašau, 
paklausyki t manęs. Nulipkit nuo lovos ir pažvelkit 
pro langą. Pats įsitikinsit, kur esate, — tarė dr. 
Petrou. 

.(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 10 d. DZŪKU KULTŪRINIAI BRU02AI 

Dalis Toronto moksleivių ateitininkų savo susirinkimo metu. 

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO 
(Atkelta iš 2 pai.) 

darni ir besidžiaugdami draugais. 
Šventės proga išleistas laikraštė
lis "Pirmyn Jaunime" — reda
guotas O. Jurėnaitės, kurį platino 
moksleiviai at-kai. 

Būtų gera, kad entuziazmas 
besiruošiant šventei ir pakili 

nuotaika kuo ilgiau pasiliktų To 
ronto at-kų širdyse... 

Gegužės 30 d. Wasagoje ruo
šiamos studijų dienos. Daugiau 
informacijų galima gauti pas 
Morkų Sungailą (416) 239 — 
1047. 

bč 

VADOVAVIMAS JAUNIMO 
STOVYKLOSE 

Kiekviena tauta turi būdingų 
bruožu. Jie leidžia vieną tautą at
skirti nuo kitos. Tokių savo tau
tos bruožų turi ir kiekvienas tau
tos narys. Bet ir tos pačios tau
tos paskiros sritys turi savo skir
tybių. Pavyzdžiui, dzūkai, žemai
čiai. 

Kiekvieną veikia aplinka, ku
rioje jis gyvena, dirba, auga, ku
ria. Dzūkams turėjo įtakos anks-
tyvesnioji ar, kitaip sakant, se
nesnioji — romantiška Dzūkija. 

Dzūkijos didžiosios ir plačio
sios girios su gausiais giesminin
kais (paukščiais įkvėpė dzūkams 
savitą lyrišką jausmą, kurį su
prato, pajuto, atkūrė jų poetai, 
rašytojai. 

Dzūkus veikė ir visa eilė srau
nių ir vingiuotų upių, ežerų, kal
vų, kalnelių, piliakalnių gausu
mas. Tie žavūs gamtos vaizdai 
dzūkus veikė ir veikia taikiai, 
šventai. Kaip šventai ten dvel
kia gamtos nuotaika tyliais va
karais, kada ne tik gūdi giria, bet 
ir atskiri medžai su savo seimą 
—paukščiais ir žvėrimis amžių 

pasaką seka. 
Apie dzūkų vidaus .pasaulį kal-

Susirmkome šeštadienį Jauni
mo centre padiskutuoti, panagri
nėti vadovavimo problemas sto
vyklose bei mokyklose. 

Pirmas pašnekesys buvo adv. 
Lino Rimkaus — paruoštos pa
stabos apie praėjusią vasaros sto
vyklą. Programa buvo ruošiama 
šešis mėnesius prieš stovyklą, 
padalinta į tris daHs. Pirmoji da
lis buvo aštuoni darbo būreliai, 
kuriuos pravedė vadovai. Temos 
buvo priderintos prie penkių atei-
tininkiškų principų, pvz. šeima, 
kronika, gamta, pirmoji pagalba 
ir pan., kelios rimtesnės, kelios 
laisvesnės. 

Per dvi savaites visi stovyklau
tojai per tuos būrelius perėjo. 
Laikoma, kad šis nau-jas bandy
mas gerai praėjo. Antroji dalis 
nustatytos programos buvo įpras
ti užsiėmimo būreliai: tautiniai 
šokiai, laikraštėlis, radijos va
landėlė ir kt. Trečioji dalis buvo 
tie programos punktai, kur visi 
stovyklautojai dalyvavo — spor
tas, dainavimas. 

Toliau Linas kalbėjo, kokios 
problemos iškilo stovykloje. Jos 
išėjo iš vadovybės ir stovyklau
tojų. Vadovybės trūkumai prasi
deda, kad jie neprofesionalai, bet 
savanoriai. Jie nepasiruošę vado
vo pareigas atlikti ir iš tikrųjų 
dažnai neturi žinių, kokios tos 
pareigos yra. Pareiga vadovo yra 
būti pasiruošusiam darbui 24 va
landas per dieną. Jis (jinai) ne
turi atsivežti pašalinių darbų į 
stovykla. Jų darbai nesibaigia, 
'kai asmeniški būreliai išsiskirsto. 
Vadovai kartu turi dirbti, pasi
dalindami mintimis, bei pasiūly
mais, kaip stovyklą pravesti. 

Stovyklautojų problemos prasi
deda, kai jie dažnai atvažiuoja 
j stovyklą nenorėdami, nepasiruo
šė, prisidėt prie visų dienotvar
kės punktų. Jie laukia, kad va
dovybė juos motyvuotų, juos pa
kankamai sudomintų dalyvauti. 
Šis požiūris tuomet ir reiškia, kad 
maža dalis stovyklautojų susirū
pina nuotaiką iškelti gausiu da
lyvavimu. Jie ieškos dirbtinos 
nuotaikos, kur prisidėjimas suma
žintas, būtent alkoholio, bei nar
kotikų vartojimas. 

Stovyklautojai iš anksto neruo
šiami stovyklai, tai Lino pasiūly
mai lietė vadovybę. Pirmas pa
siūlymas buvo, kad vadovybėje 
būtų įtrauktas profesionalus žmo
gus, kuris patyręs dirbti su jau
nimo problemomis. Šis būtų pata
rėjas ir stovyklautojams ir va
dovams, jei iškiltų kokie neaiš
kumai. Jis objektyviai naudotų 
psichologijos ar vadovavimo ir 
patarimų mokslus problemoms 
išspręsti. Antras pasiūlymas buvo 
išvystyti nuolatinę programą sto
vykloms. Daugelis jaunimo perei
na kelis metus stovyklos, tai būtų 
-ccnred fei^p SOUIBJŽOJO* BUIOUSUI] 

š i e m s . 

ĮDNAS MIŠKINIS 

nų. Tačiau jie kantriai ir patva
riai vilko ir dabar velka sunkią sa 
vo vattgo naštą, o sutiktus gyve
nimo keJy skausmus įamžino 
dainose, pasakose ir padavimuo
se. 

Gausu istorinių liekanų 

Apie žiląją Dzūkijos praeitį by
loja ne tik buvusios sodybos, ak
mens, žadvario bei kiti radiniai, 
bet ir piliakalniai, adkavietės ir 
senkapiai. O tokių istorinių lie
kanų Dzūkijoje labai daug. Pa
miškėse, paežerėse, tarpuba-
liuose stūkso tie senovės liudi
ninkai — paminklai. 

Vieni piliakalniai supilti labai 
seniai, dar akmens amžiuje. Kai 
kuriuose iš jų būta gyvenamų 
vietovių. Tačiau svarbiausias 
jų uždavinys — apylinkei gintis 
nuo priešų. Senesniųjų laikų pi
liakalniai čionai nedideli ir tik 
vietos žmonių težinomi. 

ntsnieji, moterys ir vaikai, lįsda
vo { girių tankumynus. 

Taip pat Dzūkijoj yra i r tokių 
jšliakalnių, prie kurių iš trijų pu-

nojusios apie kaytynėse žuvusius 
vyrus, pačios savo noru ant 
liepsnojančios Punios Margio kal
n o susidegino. 

Kadangi pagonys vyrai, jei pa
tekdavo kryžiuočiams į nelaisvę, 
būdavo dažniausiai be gailesčio 

:rtų nebuvo galima prieiti. Šie pi- žudomi, tai i r moterys jausdavo 
iakalniai būdavo apkasami py- si šiame gyvenime nebereika/lin-

JAV Bantam leidykla per 
metus parduoda ligi 500 miL 
egzempliorių kišeninio formato 
knygų. 

Vėlyvesnių laikų piliakal
niai žymiai didesni. Jų šlaitai nu
kasti stačiai, aplink juos yra už-

ba ir dyrinės dainos. Dzūkų dai-1 silikę apkasamo pylimo žymių 
nos yra lyg tas skaistus, tyras Tokie piliakalniai stūkso aukšto-
krikštolinis vanduo, suteikiąs tik 

Antrasis popietės pokalbis bu- t a j_ P*6!35 . ***** į " * * " ^ S ' k ™ u ^ ' P a i a k a ; l n i u o -
vo Rimo Gražulio, kuris yra Au-\tyhes- D a m a ****** *&° Pf" * Pastebima ir randama akmens 

'riotizmą, o širdy įdiegia meiles 

limu. Tarp kalno ir pylimo bū
davo gilus griovys, į kurį kartais 
pvileisdavę vandens. Viršų dar 
aĮJtverdavo stačia rąstų tvora. To
kioj pily statydavo trobesius. B 
tekios pilies per badą eidavo siau
ri, vingiuoti, akmenimis grįsti 
kaliai. Jie būdavo apaugę žode ar
ba apsemti vandeniu, ir t ik vie
tos gyventojai juos težinodavę; 
(priešai jais negalėdavę pasinaudo 
ti. XIV amž. j au buvo mūrija
mos iš akmenų bei plytų pilys. 
Jose gyveno karo vadai i r kariai. 

K žymesniųjų tokių piliakal
nių Dzūkijoje pažymėtini prie 
Nemuno: Liškiavos, Metrkinės ir 
Punios. 

Aplamai, šie pidiakalniai turi 
didelės patriotinės reikšmės. Ži
nom, kaip labai mylėjo mūsų pro
tėviai laisvę. Todėd, kai ėmė lan
kytis į Lietuvą kryžiuočiai, lietu
viai kovodavę su jais iki paskuti
niosios. Matydami nebeištver
sią, bevelydavę patys išsižu-

r ^ š ' dyti negu vergijon patekti. se vietose, arti vandenų: upių bei *r> 

Karžygiškai gynė savo laisvę 

gos ir stengdavosi persikelti kar
tu su savo vyrais gyventi į kitą 
pasaulį. Todėl tokia tragedija bu
vo su garbingu šūkiu — geriau 
žūti, bet priešui nepasiduoti, 
ano meto lietuviams religiš
kai - psichologiškai suprantama. 
Tai buvo tikras lietuvių pasiau
kojimo pavyzdys. 

W A Y N B ' S R O O F I N G 
CITT AND SUBURBS 

Industria.1—Commercial—Residentlal 
New Roofs — Re-Roofs — Repalr» 

Open Spriog and Summer 
7 Days A Week 

SIS N. Harlem Ave.. Oak Park, HL 
TF.I-. — 84S-4S55 

— 

dentų dekanas Chicagos gimnazi 
joj. J i s patvirtino, kad stovyklas \ K 5 Ž Pr i r iš imą prie gim 
ruošti sunku, nes reikia patenkin
ti dvi grupes: tėvai nori kuo dau 
giau drausmės, stovyklautojai no
ri kuo daugiau laisvės. Vadovai 
turi surasti vidurkį, kuris visiems 
prieinamas. Sunkumai ateina, kad 
kiekvienas asmuo bijo, kad jo ne
pradėtų nemėgti, jei griežčiau 
laikosi. Yra daug svarbiau, kad 
tave gerbtų. Stovyklautojai žino, 
ko iš jų reikalaujama. Jie gerbia 
tuos, kurie juos priverčia daryti, 
ko jie nenori, bet žino, kad rei
kia daryti. Jei taisyklės žinomos 
iš anksto, tai stovyklautojai ir 
vadovai žinos, kaip toliau kartu 
dirbti, mažiau nesusipratimų bus. 
Vadovui reikia pagalvoti, kaip 
norėtų, kad kas jį tvarkytų toj 
pačioj padėtyj. 

Reikia laikytis taisyklių, nes 
kai nusileidi kai kuriems, kad ta
ve mėgtų, jie iš tikrųjų tik juok
sis iš tavęs. Reikia tam tikrą tar
pą laikyti nuo stovyklautojų, kad 
tavo autoritetas būtų aiškus. Ne
būt neprieinamu, bet nemėgint 
būti „geru draugu". Elgesys, bal
sas ir veido išraiška svarbesni 
už tariamus žodžius — nesude
rintos šios ypatybės padaro nesu
sipratimų. Vadovas turi nemėg'n-
ti būti tuo, kuo jis nepasiruošęs 
būti . Nors negali stovyklautojus 
palikti be priežiūros, nereikia juos 
atidžiai sekti kas minutę. Geriau, 
kad būtum matomas. 

Mandagumas yra būtinas, jei 
nori, kad atsiliepimas į tave bū
tų mandagus. Visada reikia išaiš
kinti kas vyksta ir kodėl, nes daž
nai nesus'pratimai įvyksta, kai 
stovyklautojai tikrai nežino, ko
dėl taisyklės yra nustatytos. Iš
aiškinimas parodo, kad vertini 
stovyklautojus, kaip sumanius 
žmones, vertingus dėmesio ir lai
ko. Kai stovyklos tvarka ko nors| 
reikalauja, vadovui 'reikia vartoti 
„mes" , ne „aš". Bausmė taip pat 
neturi būti asmeniškas dalykas 
ir vadovas neturi asmeniškai už
jausti stovyklautojo įžeidimą. 

Geras vadovas niekad nepriža
da ko negali išpildyti, nes tai 
yra melas. Tuo pačiu, jis turi 
įvykdyti bausmę už nusikaltimą, 
nes neįvykdymas taip pat yra me
las. Viešas barimas dažnai priei
n a prie to, kad stovyklautojas 
jaučiasi, kad jis turi prieš drau
gus atsilygint už pažeminimą 

tojo krašto. 
T a gamtos savybė atsispindi 

dzūko siekoje ir būde. Ir nors jam 
Praamžius lėmė nelengvą gyve
nimą ir daugybę priešų nuo se
novės laikų ligi šių dienų, tačiau 
jis savo gudrumu ir gera nuotai
ka visa lengviau nugali. Čia nuo 
senovės skamba dainos ir įvairūs 
padavimai apie karžygius, ku
riais gausingiausia yra Dainava 
ir jos dainius Krėvė — Mickevi
čius. Nemirė Dainavos dvasia ir 
dabar, nors ir vargingos jos gy
venimo sąlygos, varžo nuožmaus 
pavergėjo grandinės. Dzūkai tik 
daina raminasi, kuri plaukia per 
miškų gelmes į mėlynus todius, 
nepripažindama jokių sienų nei 
varžtų. Kur skamba daina, ten dar 
nemiręs karžygiškumas. Dzūkas 
tą karžygišką dvasią labiausiai 
'pajunta... 

Dzūkai taikingi, ryžtingi, drau
giški, patikimi. Jie senovės lai-

amžiaus žmonių kultūros žymių. 

Piliakalniai 

Dzūkijoje, ypač abipus Nemu
no krantų, piliakalnių yra visa 
grandinė. Atrodo, kad jie turėjo 
anais senovės laikais didelės stra
teginės reikšmės. Tokių piliakal
nių viršūnėse • būdavo sargybos, 
kurios, pastebėjusios priešą, duo
davo žinią kitoms pilims. Stiprės 

Istorija byloja, kad tokių did
vyriškų atvejų lietuvių dzūkų ka
ruose su kryžiuočiais yra buvę 
nemažai. 

Nūdien vargu besuprantama, 
kad ano meto lietuviai gyvybę 
daug mažiau brangino ir mažiau 
mirties bijojo, negu šiais laikais. 
Žmonės anuomet savo noru pa
sirinkdavę mirtį. Pavyzdžiui, vie
nas kronikininkas rašo, kad pa
gal savo religines pažiūras pen 

ACE ROOFING 
Industrtal and Commercial Accta. 

invlted. 

FSree Estimates — Insured 
Fiat roofs — Hot tar — Coatins 

Gravel — Aluminum 
7964)244; 18025 Dixie Hwy. Homewood 

P & J AUTO SH0P 
3403 West 63rd Street 

TO. — 73T-9T37 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY ? 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS, 

IR MĖGĖJAMS 

ni vyrai bėgdavo į pilį gintis, silp- 'kiasdešimt lietuvių moterų, suži-

T A I S O 
Motoms 

Automatines Transmisijas 
Stabdžius — lAltmatorius 

Starterius 
Keičiame motorų ir transmisijų 

alyvą ir filtras ir kitos sugedimas. 

Sav. PETRAS PIŠNTS 
ir JONAS GUDAITIS 

Atdara 7 vai. ryto Ori 6 vai. vak. 
Sekmadieniais uždaryta 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 53rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

WAGNER and SONS 
TVPEVVKITFIKS AND 
ADDTNG MACHTN19S 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas Jums 

patarnavimas. 
5610 S. Pateški R<L, CUeago 

Phaas— 581-4111 

LB Brighton Parko, Chicagoje, apyl. susirinkime. 
kais išgyveno daug audringų die- Masilionis, Masilioniene", Lungys. 

Prieky matyti JadvirSis, 
Nuotr. P. MafetM 

viską objektyviai pergalvoti, jei 
tam nesi pasiruošęs. Vaclovo dar
bas nelengvas ir dažnai neįver
tinamas kitų. Reikia atsiminti, 
kad žmonės daro kuo geriausia 
pagal susidariusias sąlygas. 

Kristina Veselkaitė 

VADOVAVIMO MISIJA 

Sekmadienio rytą kun. Stasys 
Yla Ateitininkų namuose kalbė
jo tema"Jaunimo vadovo misija 
ateitininkijoje ir išeivijoje". Jis 
pradėjo mintimi, kad vadovavi
mas yra menas, tuomet sunku 
tą meną apibūdinti. Tai ir vado
vavimo misija yra paslaptis, neži
nia kaip atsiranda. 

Vadovo požiūris į vaiką yra 
svarbi dalis jo pasisekimui. Mon-
tessori teorija yra, kad kiekvienas 
vaikas yra paslaptis, reikia elgtis 
kaip su žmogum, kuriame pa
slėptas Dievo kūrybos perlas. 
Kiekvienas turi gerų ypatybių. 
Ateitininkų ideologija ir organi
zacija plačiai išvystyta, ji api
ma visas gyvenimo dalis ir am-
žius.Tai viena iŠ priežasčių, kodėl 
ateitininkija jau 70 metų gyvuo
ja, per visokius sunkumus išliko. 

Kun. S t Yla mano, kad jėga 

turi budėti, kad būtų ten, kur 1 imiiiiiniiminmiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiii 
reikia, kada reikia. Tačiau vado- D A D I O P P O f l R A M A 
vavimas negali būti apsprendžia- r \ H l / I U r !\UUOH~IH 
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f DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! f i i 
= Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- | 
Į piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų § 
3 galima įsigyti ui pusę originalios kainos arba už jos i 
| trečdalį. | 
Į Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- | 
| pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į f 
| DRAUGE ir Jūs rasite malonų patarnavimą. | 
1 KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA, f 

f DRAUGO ADMIKISTRACIM J 
ffiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniHiiiniiiiiimtitiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiusiiiiHit^ 

mas taisyklėmis — patirtis, no
ras ir misija išugdo gerą vado
vą. 

Misija, pagal žodyną, tai pa
siuntinybė, įsipareigojimas. Geram 
vadovui nekyla klausimas — jis 
įvykdo tą nujautimą ir perorgani
zuoja savo gyvenimą vadovavi
mui. Vadovui yra vidinis balsas, 
kuris jį veda ir neatleidžia. Tech
nika vadovavimui ne pagrindas; 
jei būtų, tai vadovas pasidarytų 
dirbtinas, lyg užsukta mašina. 

Kun. S. Yla tvirtino, kad vado 
vavimas sunkus darbas. Vado
vas negali reikalauti iš kitų, ko 
jis neįgyvendina Vadovas nie
kad neturėtų pasidaryti centras 
savo darbų. Tuomet jis praran
da savo misiją ir savarankišku
mas jį valdo. Kai žmogus turi po
ziciją, tai nereiškia, kad jis vado
vas. Dažniausia geriausi vadovai 
tie, kurie dirba neieškodami gar
bės iš visuomenės. Jis pasitenkina 
žinodamas, kad jis savo darbą ge
rai išpildo. 

Kristina Veselkaitė 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj i! Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
n* Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis 1 BaltJc Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site dideli pasirinkimą lietuvišku kny-
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JAV DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, ŪL 60629 

ROPES 1 INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo 6 «aL ryto 9d 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6 

STASYS SAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir iŠ vidaus. 

Darbas garantuotas . 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Skambinti 927-9107 
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A. T V E R A S S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES i 

Pardavimas ir Taisymas § 
= 2646 W 69th Street — TeL BE 7-1941 5 
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AUTOMOBILIU TAISYMAS 

ateina iš ideologijos. Kai per 
T a i p pat vadovas niekada netu-1 daug priežiūros, iniciatyva ir kūry-
rėtu įsileisti į ginčus su stovyk
lautoju, nes tuomet vadovas ma
no , kad jis turi „laimėti", kad 
savo autoritetą išlaikytų. Iš tik
rųjų, tas laimėjimas jį pažemina 
stovyklautoju akyse. 

Nors visi Šie punktai, turbūt, 
gerai žinomi, sunku juos įvykdy 

ti, kad kiekvienais metais elgesoi ti. Kai staigus įvykis reikalauja 
išvystymas būtu pristatomas vi-i greito veikimo, yra tuo sunkiau 

bingumas lieka nesuderinti žmo
gaus asmenybėje Per kursus jau
nimas išmoksta teorijas ideologi
jos, bet stovykloj galima kūrybin
gumą iškelti ir gauti patirties. 

Vadovauti yra vesti, pagelbėti, 
prakalbinti: išgauti iš stovyklau
jančio visas jėgas, talentus. Reikia 
jam leisti pajusti, kad jis turi dau
giau jėgų, negu manąs. Vadovas 

Įsigykite š i į populiarią plokštelę 
BADVTH PERKCNAS - LA GiOCONDA » T06CA 

TURANDOT - AIDA - LA JUTVE - ANDBEA CHTEN1EB 
OARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLIACCI 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart'o Simfoninis orkestrą* 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina sa persiuntimu 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , ChkmfO, HL 6*829 

$7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas h- balansąvimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRE& 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wut 59th Strttt _ 1%U G* 6-7777 
Veikia nuo 7:00 v a i ryto iki 8:00 vai. vakarą 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIELAS CSSAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ry to iki 4 v a i popiet. 
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ISPANIJA AKIAI, ŠIRDŽIAI IR GOMURIUI 
STEFANIJA STAS1ENĖ 

Galvodami apie Ispaniją, savo 
vaizduotėje paprastai piname 
gražiausius vaizdus: gitarų muzi
ką, kastanečiu skambėjimą bei 
romantiškus pastatus su gėlėse 
paskendusiais balkonais. 

Tačiau ne visur šio pietietiš
ko žavesio ir lengvumo ten jau
čiama. Keliautojui daugiau į akis 
teinta Ispanijos meno turtai, nes 
ten ištisi miestai kaip muziejai. 
Dauguma jų dar dvelkia vidur
amžių dvasia, kur trubadūrai kū
rė meilės elegijas ir jas nešė per 
Europos karališkuosius dvarus. 
Čia menininkai bei architektai 
statė pasakiškas pilis, tačiau ir 
jos buvo greit sugriautos įvairių 
užkariautojų. Jų paliktus pėdsa
kus galima ir dabar stebėti to
kioj spalvingoj, mozaikinėj ispa
nų kultūroj. 
--Salia šio margo meno amžių 
slinktyje Ispanijoj išsivystė ir ga
na margas kulinarijos menas. 

Gal niekur taip dramatiškai į 
maistą nebuvo žiūrima, kaip Is
panijoj. Gastronomijos atžvilgiu 
šis kraštas yra dalinamas į 5 sri
tis: Andalūziją, Kataloniją, Gali
ciją, Aiagoną ir Valenciją. Kiek
viena ši sritis pasižymi savo in
dividualumu ir originalumu. Kal
nuose ir šaltesnėse vietose mėgia
ma garsi cocidos. Tai mėsos, pu
pų ir šakniavaisių mišinys. Tuo 
tarpu atvirose lygumose lengvos 
sriubos, žuvų, austrių, migdolų, 
lyžių ir kiti patiekalai. Tačiau 
daugiausia dėmesio ispanai ski
ria sriubai. Kažin ar kita kuri 
nors tauta pasaulyje gali išvirti 
tiek įvairių sriubų, kaip ispanai. 
Sakoma, kad arabai paliko ispa
nams ne tik 1001 pasaką, bet ir 
1001 rūšį įvairių sriubų. Kulina
rijos mene čia labiau negu kur 
Viųa iškilo geros sriubos skonis, 
tai,' ką ispanai vadina La buena 
sopa. Gerai sriubai paruošti is
panai turi ir visas reikalingas me
džiagas: šviežias daržoves, gerai 
prinokusius vaisius, ypač alyvų 
vaisius bei gerą vyną ir t t 

Sriubas jie gamina tirštas — 
pate:, švarų sultinį — caldo ir 
šrek tiek sutirštintą — crema. 

Labai populiari sriuba tai gas-
pacho, siekianti dar maurų lai
kus. Tai šalta vitaminais turtin
ga sriuba. 

Milžiniškų erdvių ir saule de
gančių horizontų Gosta del Sol 
sritis sudaro įspūdį, lyg Ispanijoj 
nėra kalnų. Tačiau Andalūzijos 
didelė dalis remiasi į gana aukš
tus kalnus, kur ir gilios žiemos 
pasitaiko. Siame krašte mėgia

mos šiltos sriubos ir ne veltui 
sakoma, jog sriuba šio krašto gy-
vjsitojams atstojanti centralinį 
šildymą- Čia mėgiamos stiprios 
rnėšiškos sriubos, dažnai vištie
na verdama kartu su kumpiu. 
Toks mėsos sultinys vėliau su
tirštinamas per sietą ištrintom 
daržovėm, ir įpjaustomi gabaliu
kai kumpio. Prieš duodant į sta
lą, į kiekvieną lėkštę įleidžiamas 
žalias kiaušinis, ant kurio užpi
lama karšta sriuba. Tai Grena
doj labai mėgiama sriuba. 

Kulinarijos mene iškilusia pro
vincija laikoma Catalonija. Tik, 
deja, Catalonijos virtuvė daug 
pasiskolinusi iš prancūzų. Mat, 
Catalonijos ilgas pajūris su ke
liais uostais, ypač Barcelona, kur 
ateiviu įtaka kulinarijoj labai jau
čiama. Tai turi ir savo gerąją pu-

MOSU VEIKLA 
— Chicagos Lietuvių moterų 

klubo priešpiečiuose, ruošiamuo
se trečiadienį, gegužės 14 d., Be-
verly Country Club patalpose, 8 
debiutantės bus supažindintos 
su klubo narėmis bei jų vieš
niomis. Kiekvienai debiutantei 
bus įteiktas gintaro papuošalas, 
kurį ji nešios Gintaro baliuje. 
Programą atliks gintarėlės. Popie
tės šeimininkės — Leonita Dar
gienė, Dorothy Jakubs ir Marija 
Utz. 

— ALIAS (Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos Moterų pagelbinio vieneto 
naujoji valdyba susirinko posė
džiui pas Birutę Briedienę ir pasi
skirstė pareigomis: pirmininkė 
Birutė Briedienė, vrcepirm. Alfon
są Budrienė, ižd. Elena Varan-
kienė, sekr. Raminta Sinkienė ir 
narė Donata Burbienė. Posėdy 
dalyvavo ir ALIAS naujai išrink
ta pirm. arch. Bronė Lukštaitė-
Kovienė. Svarstyti ateities planai. 
Dar prie vaišių daug diskutuo
ta apie veiklos pagyvinimą. 

ŠAUNIOS MOŠŲ 
GINTARELES 

Chicagos Lietuvių moterų 
klubo 20-tas Gintaro balius įvyks 
šeštadienį, birželio 7 d., Conrad 
Hilton viešbučio didžiojoj salėj, 
kur aštuonios jaunos lietuvaitės 
bus pristatytos Chicagos visuo
menei. Jos yra išimtinai stiprios 
akademiniam įsipareigojime, taip 
pat randančios apsčiai laiko įsi-

sę, nes nejaučiama stagnacijos, o, sos jos remiasi stipriu mėsos sul- I jungti į įvairius sporto, kalbų, 

DRAUGAS, fiefitadienis, 1980 m. gegužes mėn, 10 d. 

Laukų Madona (1942, litografija). 
Nuotrauka A. Grigaičio 

Velaząuez (ispanas, 1599-1660) 

vis senom idėjom pritaikomos 
naujos kryptys. Ten beveik kiek
viename restorane ta pati sriuba 
kuo nors skiriasi, nes iš 30 kla
sikinių receptų jie padaro šimtus 
variacijų. Populiariausia sriuba 
čia vadinama valandos ketvirda-
lio sriuba,. sopa ai cuarto hora. 
Aišku, pavadinimas neatitinka 
čia minėto laiko. Paprastai ispa
nų kulinarijoj be česnako retai 
apsieinama. Česnakas naudoja
mas ne tik prie mėsų ar salotų, 
bet ir sriubose. Virtas česnakas, 
žinoma, nustoja savo stipraus 
kvapo, o palieka tik tam tikras 
skonis sriuboj. Labiausiai jis mė
giamas Galicijoj. Cia kiekviena 
šeimininkė supjaustytą česnaką 
sudeda į butelį ir užpila alyva. 
Pastovėjęs alyvoj, česnakas iš
tirpsta. Tokią česnaku prisotin
tą alyvą čia vartoja sriuboms bei 
salotoms. 

Tipiška to krašto sriuba yra 
cocido castellano, kaip ir cocido 
Andalusia. Tai bent dviejų mė
sų išvirtas sultinys, kuris, duo
dant į stalą, sutirštinamas maka
ronais. 

Valenciją nors ir sudaro atski
rą kulinarijos sritį, tačiau ko nors 
ypač pažymėtino neturi. Šioje sri
tyje auga daugiausia ryžiai, to
dėl tipiška šiam kraštui sriuba 
yra pagruzdintų ryžių sriuba — 
arroz tostado. 

Apskritai kalbant apie ispanų 
sriubas, reiktų pažymėti, kad vi-

tiniu su daržovėm ir prieskoniais. 
Ypač jie moka gerai suderinti 
prieskonius ir labai apskaičiuo-
tom proporcijom juos naudoja. 
Nė vienas prieskonis paprastai iš 
bendro derinio neišsikiša. Pries
koniai čia dedami į sriubos sul
tinį, kada šis sutirštinamas. Pries
koniai tai kitas maurų palikimas 
Ispanijoj. Mėgiamiausi yra šie: 
coiandros, kardomonas, anyžiai, 
cinamonas, pipirai ir t . t Šie, ži
noma, suteikia ispanų virtuvei 
daug kulinarijos paslapčių. 

Peržvelgus ispanų sriubas rei
kia pastebėti, kad kai kurios sriu
bos populiarios ir Amerikoj, pvz., 
gaspacho (šalta daržovių sriuba), 
kuri lengvai pagaminama. 

Imti: 2 vid. dydžio pomidorus, 
pusę žalio pipiro, 1 vid. didumo 
agurką, 1 nedidelį svogūną, 3 
puod. pomidorų sunkos, 1 valg. 
šaukšt. citrinos sunkos, pusę 
arbat. šaukštl. druskos, vieną ket
virtį šaukštl. cukraus, vieną ket
virtį šaukštl. pipirų, 1 skiltelę 
šesnako, pusę arbat šaukštl. sal
džiojo baziliko. 

Daržoves susmulkinti ir elekt
riniu prietaisu sutrinti į tyrę. 
Įdėti prieskonius, atšaldyt. Tei
kiant į stalą įdėti susmulkintą 
česnaką ir truputį smulkiai su
pjaustytų petražolių, ši sriuba tin
ka patiekti ir stiklo taurėse su 
ledo gabaliukais. Tada papuošia
ma dar petražolių šakele. 

dramos, muzikos klubus, studen 
tų organizacijas bei tautinių šo
kių grupes. Šio baliaus metu 
gautas pelnas yra skiriamas aukš
tesniojo mokslo siekiančių lietu
vaičių stipendijom. 

Klubo narės stengiasi, kad šis 
sukaktuvinis parengimas praeitų 
ypačiai pakilioje nuotaikoje 

l MOTINOS NAMUS 
J. AUGUSTAITYTĖ-VAIČIŪNIENĖ 

Mes vaikščiodavome ežiomis, dobilienų takeliais 
Ir grįždavom per sodą pro jurginų liepsną ir rūtas, 
Pro melsvą kryžių kampe sodo ties varteliais, 
Aukas padėjusios už iškeliavusias iš šių namų kartas. 

Ir barstėme namuos tuos žiedus pievoj priraškytus — 
Kačpėdėles, katiliukus, čigoną, nieželius... 
Mama, man rodės, didelė gėlė pavytus, 
Praaugusi pušynus, liepas, obelis ir kadugius žalius. 

Pralėkdavo mintis, kas būtų, jeigu jos nebūtų! 
Liūdnai žiūrėtų gražūs tie baltoms langinėmis namai.. 
Sušaltų ašaros ant dievmedžių ir rūtų, 
Nutūptų vėjas liepos šakose žemai. 

Atbudus vieniša ant kranto lėkšto 
Patvinusiosios upės vandeningos didelės... 
Putodama ji seną pranašystę, melą dėsto... 
Dairaus atplaukiančios iš rankų motinos gėlės. 

Ir ilgesys bedugnėms akimis... Didžiulis... 
Grįžti į motinos baltoms langinėmis namus, 
Kur ji po šilkine veja gimtojoj žemėj guli, 
Kur beržas verkia prie jos kapo neramus. 

Rima Valiulyte laimėjo BLKM stipendija 

Rima Valiulytė, laimėjusi Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus Moterų 
gildos meno premiją — stipendiją stu
dijuoti meną. 

Rima Valiulytė gimė Montre-
alyje, Kanadoje. Dar kūdikiu bū
dama, atvyko su šeima į Chicagą 
ir čia apsigyveno Marąuette par
ko apylinkėje Mokėsi parapijos 
mokykloje ir baigė 8 metų li
tuanistinę mokyklą. Šios mokyk
los metraštyje "Vyturėlyje" pra
dėjo rašyti ir iliustruoti rašinė
lius. Baigė Aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą Jaunimo centre ir 
lankė Pedagoginį lituanistikos 
institutą. Šiuo metu moko antrą
jį skyrių Dariaus-Girėno litua
nistinėje mokykloje. Dar mokyk
loje būdama, mėgo skaityti ir 
pradėjo pati rašyti 'Tėvynės 
Žvaigždutėje", "Eglutėje" k vė
liau "Ateityje". Treji metai jau 
laimi "Ateities" žurnalo skiria
mą premiją už iliustracijas. Šiais 
metais baigdama Marijos gimna-
siją, palieka savo darbo įrodymą. 
Gimnazijos metraščio viršelis ir 
pirmasis puslapis jos kruopštaus 

Debiutante Karolina Laimutė Kaušai-
tė, Antaninos ir Petro Kaušų dukra, 
Chicago, m., Šįmet baigs Marijos 
aukSt. ir Chicagos aukšt. lituanistinę 
mokyklas. Puikiai kalba lietuviškai. 
Priklauso lietuvių skaučių organizaci
jai ir tautinių šokių grupei "Grandis". 
Yra laimėjusi medalius bėgimo lenkty
nėse. Skambina pianinu, renka pašto 
ženklus ir monetas. Slidinėja, žaidžia 
tinklinį. Tolimesnėm studijom yra pra-
mačiusi gailestingųjų seserų šaką ir 
vėliau mediciną. 

kyklą, kur 3 metus buvo įrašyta j 
garbės studentų organizacijos sąrašą 
ir yra šios organizacijos sekretore 
mokykloje. Priklauso Rūtos rateliui ir 
vokiečių kalbos klubui. Schmitt-Bauer 
stipendijų programos priešpaskutinio 
lygio laimėtoja DePaul universitete. 
Puikiai kalba lietuviškai. Įsijungusi j 
apsčiai savanoriškų įsipareigojimų 
mokykloje: paruošia akademiniai silp
nesnes studentes, kepa pyragus lėšų 
sutelkimui ir t. t. Skambina pianinu, 
slidinėja, šoka ir mėgsta kulinariją. 
Aušros tunto skautė 11 metų. Tauti
nių šokių grupės "Suktinio" narė. 
Priimta į DePaul universitetą biznio 
administracijos studijoms. 

kai. Laimėjusi pirmą vietą bėgime, 
apdovanota pažymėjimu už jodinėji
mą. Skaute. Groja fleita, vargonais. 
Mėgsta slidinėti, plaukti, čiuožti. Sa-
vanorė-pagelbinmkė specialioje olim
piadoje; asistavusi kraujo telkimo va
juje. Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
grupės narė. Tolimesnes studijas tęs 
Northern Illinois universitete, kur pa
sirinko kompiuterių mokslų studijas. 

TAUTINIU 
DRABUŽIU 

PARODA 
Balzeko Lietuvių kultūros mu

ziejaus Moterų gildą kasmet su
ruošia iškilmingus pietus savo 
narėms ir svečiams, šių metu pie
tus įvyko Drake viešbučio salėje 
gegužės 3 d. Eleonora Zapolis, 
pasveikinusi viešnias, kvietė vai
šintis, nes po pietų ir rimtesnioji 
dalis yra žymiai malonesnė. Po 
pietų pats St Balzekas Jr. gyvai 
supažindino svečius su muziejaus 
istorija. Muziejus yra vieta telk
ti lietuvių kultūros turtam, ir tuo 
pačiu Chicagos miestas praturtė
ja. Moterų gildos vardu Vilhel
mina Lapienė supažindino sve
čius su Rima Valiulyte, kuriai ski
riama 500.00 dol. stipendija stu
dijuoti menui. 

Įdomiausią šios popietės prog
ramą pateikė Aldona Veselkienė. 
Ji nupasakojo lietuvių tautinių 
drabužiu audimo istoriją, ją su
siedama su papročiais, aplinka ir 
vietovėmis. Drabužius modelia
vo: Alvyde Eitutytė, Rimgaudas 
Kasiulis, Laura Michelevičiūtė, 
Ramoną Stankutė, Paulina Vai-
taitienė, Loreta Grišmanauskie-
nė, Rita Bazytė, Daiva Valaity

tė, Augusta Šaulienė, Renata Alek-
siūnaitė. Pražingsniavo marga
spalviais raštais pasipuošusios 
moterys, žavėdamos žiūroves. 
Šie drabužiai spindėjo savo me
niškumu puošnioje salėje, švie
čiant kristaliniam sietynui. Jie 
kėlė pasididžiavimą savo prose
nelių, močiučių išradingumu. Jos 
rastus rinko ir jieškojo pavyzdžių 
savo aplinkumoje: gėlės žiede, eg
lutės žalume, audimo gijų sukei
timuose. Modeliuotojas palydėjo 
Alvyde Eitutytė kanklių muzika 
ir Rimgaudas Kasiulis birbyne. 
Vienu metu net buvo pavaidinta 
jaunamartės nuometo užrišimo 
tradicija. Popietė baigta, padai
nuojant "Močiute, širdele, tai 
tau, tai tau..." Rodomų drabužių 
audėjos buvo Anastazija Tamo
šaitienė, Aldona Veselkienė ir A-
da Dragūnaitienė. 

Tokiu popiečių suorganizavi
mas ir parodymas mūsų audinių 
lobyno platesnei visuomenei yra 
labai sveikintinas. 'Padėka pri
klauso energingosioms šios gil
dos veikėjoms Vilhelminai La
pienei, pirmininkei E. Katauskie-
nei ir S. Wenskienei su visu bū
riu padėjėjų. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus Moterų gildą 
yra gyvastingas mūsų moteriško
sios visuomenės sambūris. 

V. G. 

I 

Gintarėlė Rita Dstna Bazytė, Danos ir 
Vinco Bazių dukra, Oak Lavm, 111., 
gegužės mėn. baigs Marijos aukšt. mo-

darbo pavyzdys. Pirmasis jos mo
kytojas buvo dail. Viiktoras Petra
vičius, vėliau dail. ses. Mercedes 
ir ses. Kathleen Smith. Jie jai ro
dė kelią, visuomet paskatindami. 
Šiais metais Rima pradeda me
no studijas Loyolos universitete. 

Debiutante Judita Ann Vaikutytė, De-
nise ir Jono Vaikučių dukra, Indian 
Head Park, 111., Šįmet baigia Lyons 
Township aukšt. mokyklą, kur šalia 
pagrindinių akademinių įsipareigojimų 
eina mokinių asistentės pareigas. Ji 
yra mokyklos radijo stoties programos 
pranešėja (disc jodcey); kalba ispanii-

Neris Marija Pupiūtė. Nijolės ir An
tano Pupių dukra, Chicago, Dl., šįmet 
baigia Marijos aukšt. mokyklą ir ly
giagrečiai lanko Chicagos miesto ko
legiją bei Lituanistinį pedagogikos in
stitutą. Yra "Rūtos" ratelio pirmi
ninkė Priklauso mokykloje vokiečių 
kalbos ir Marąuette Parko bažnyčios 
jaunuolių klubams. Laimėtoja moks
linių projektų pasirodyme. Skautė. 
Kalba vokiškai "Suktinio" šokių gru
pės narė. Patarnauja įvairių organi
zacijų parengimuose. Mėgsta šokį ir 
slidinėjimą. Studijas tęs Illinois uni
versitete, Cbampaigne-Urhana 

Vilija Rita Sutkutė, daiL Ado* ir 4r. 
Prano Sutkų duktė, Homewood, OL, 
birželio mėn. baigs Homevrood-FiOM-
moor aukSt. mokyklą, kurioje yra 
VJ.CA. klubo pirmininkė. Prikim
šo mokyklos reprezentacinei sporto 
grupei. Žaidžia tinklinį, mėgsta sli
dinėti, buriuoti ir stengiasi i4vyrtya 
meno talentą. Kalba lietuviškai, an
gliškai ir ispaniškai. Skaute. Pla
nuoja 3iekti gailestingosioB 
profesijos. 

(Bus daugiau) 

UŽUOJAUTOS GALIA 
Užuojauta yra strėlė, kuri ga

li perdurti storiausią sieną, ako 
kiniečių priežodis. 



45 TŪKSTANČIAI AUDRU 
ŽEMĖJE 

Pasauly labai dažnai įvyksta 
audru, kurios padaro milžiniškus 
nuostolius ir skaudžias nelaimes. 
Mokslininku, stebėjimai rodo, kad 
kasdien, vidutiniškai imant, mū
sų žemėje siaučia apie 44 tūks
tančiai įvairiu audru, kurias lydi 
liūtys, ledo kruša, žaibai su grū
mojančia perkūnija. Juk kasmet 
pasaulyje žaibai užmuša šimtus 
tūkstančiu žmonių. O kas gi su
skaičiuos, kiek perkūnijos audra 
nutrenkia gyvulių, sutraiško me
džiu, padega namų, gamyklų, su
kelia mišku gaisru. 

9!< 

KANADOS ŽINIOS 
LONDONISKIO VESTUVĖS 

TORONTE 

Windsorietė tai Rūta Čerškutė, 
o londoniškis —Vytautas Valai
tis. JŲ sutuoktuvės įvyko 1980 
m. balandžio 26 d. Lietuvos Kan-
-kiniu šventovėje, Mississaugoj, 
.petoli Toronto. Apeigas atliko 
Londono (Ontario) lietuviu pa-

~ Tapijos klebonas kun. Jonas Staš-

ir atodūsis apie sergantį vyrą, bet 
tuojau buvo akcentuota, kad ir 
jis Vytauto pasirinkimu didžiuo
jasi. Kaip prieš pusmetį po jos 
kalbos dukters Danutės vestuvė
se, taip ir dabar, kalbėti baigus, 
svečiai šią 'narsią motiną ir žmo
ną pagerbė atsistojimu ir ilgais 
karštais plojimais. 

Ar iš dviejų programos vedė
jų pasimokę, ar jau iš anksčiau 

Nursing. Dirba Public 
Dept., Toronte. Skautė. 
„Aušros" kvarteto daly-

-""'• "kus, dalyvaujant ir Lietuvos Kan-
" "kinių parapijos klebonui kun. Į suplanavę, paskutiniam žodžiui 

-K :-'Petrui Ažubaliui. Švento Rašto j prie mikrofono atėjo abu jaunie-
•^"- ištraukas apie meilę ir sutuoktu- į jį ir labai sklandžiai, labai jaut-
'~ *• vių pareigas skaitė pamainomis] riai, pamainomis čia lietuviškai, 

Jurgis Valaitis, jaunojo brolis bei I čia angliška tėvams, Rūtos mo-

.JT- • 

Naomi Pengelly, jaunosios drau-
.gė. Šventišką —vestuvinę nuo
la iką kėlė Andriaus Petrašiūno 

vargonų bei gitaros muzika ir 
keturių jaunų moterų (Remigi-
jos Bliskytės, Irenos Jokubaitytės 
— Čerškienės, Liucės Petrašiū-
naitės — Des Rofiers, Aldonos 
Tautkevičiūtės) giedojimas. Iš 
keturių porų • pamergių —pabro
lių palydos rašydamas stokoju 
poros pavardžių, tai nė žinomų-

" JŲ nedėsiu. -> 

čiutei, draugams bei visiems sve
čiams padėkojo. 

BS iš 
Health 
Buvusi 
vė. 

Vytautas Jonas Valaitis baigė 
McMaster University (Hamilto
ne) ir įgijo BA laipsnį iš prancū
zų bei vokiečių kalbu. Viene
rius metus studijavo (gilinosi 

įkalbose) Europoje. Paskui baigė 
"VVindsoro un-tą ir įgijo Bachelor 
of Commerce laipsnį. Dirba bu
halterijos kompanijoj Toronte. 
Skautas. "Baltijos" ansamblio 
narys. 

Tiek. Taškas. Dar pats pridė
jau, kur tas McMaster universi
tetas. Jei jaunavedžiai būtų pra
šę ar bent leidę, galėčiau kažin 
kiek prirašyti. Sakysim, apie Rū
tos ir jos kolegių reikšmę "Auš-

Jau senų senovėje žmonės lau
žė galvas, norėdami įspėti šį ne
laimes nešantį gamtos reiškinį. 
Žaibai ir juos lydinčios perkūni
jos senovėje buvo siejamos su ant
gamtinėmis jėgomis. Juk ir bibli
joje rašoma, kad žaibų ir griaus
mų lydimas Dievas pasirodęs Mo
zei ant Sinajaus kalno ir paskel
bęs jam dešimt savo įsakymų. Tur
būt visose tautose yra išlikę le
gendų apie antgamtinę žaibų ir 
ir griaustinių kilmę. 

grindais. Sio darbo pionierium 
laikomas anglų mokslininkas Vo
las, kuris 1708 m., pareiškė lyg 
erezišką mintį, palyginęs žaibą 
ir perkūniją su gintaro trynimu 
į vilnonį audeklą. 

Praėjus pusei amžiaus, Frankli
nas 1752 m. įrodė, kad žaibo 
„spinduliai" yra ne kas kitas, kaip 
elektros fenomenas. 

Tokią išvadą Franklinui leido 
padaryti labai paprastas, bet kar
tu ir gan pavojingas tyrimas. Jis 
perkūnijos metu paleido popieri
nį aitvarą. Prie raikščio, kurį 
mokslininkas laikė rankoje, priri
šo metalinį raktą, nuo kurio 
blykščiojo ir lyg lėkė kibirkštys. 
Šitaip buvo įrodyta, kad audros 
debesyse yra susikaupęs elektros 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 10 d. 

Krūvis . 
Mšk. 

Viena lietuvė iš Amerikos nu
vyko į Vi l i ių lankyt i giminių. 
Įsėdusi į miesto autobusą, suabe 
jojo, a r j is nuveš ją ten, k u r jai 
reikia. Pr iė jus prie šoferės, pa
siteiravo. A t sakymas buvo pil
nas pagiežos: " J a neponimaju!" 
(Aš nesuprantu) . Moteris ap-

PraslmKo daug amžių, kol zai- ^ a p s i d a i r ė > l y g t ikėdama iš 
bai buvo pradėti studijuoti, tyri- bendrakeleivių pagalbos, be t nie-
nėti, remiantis moksliniais pa- į kas burnos nepravėrė lyg auto-

PADE 
Sių metų gegužes men. 2-rą dieną mi r t 

roj", koncertavusioj ne tik aplin- į 
Kaip visose (kuriose man teko j khruose miestuose, bet ir Euro-1 

dalyvauti) Kanados lietuvių ves-įpoį, ir P. Amerikoj (V. IgnaitisĮ 
tuvių puotose, vaišės buvo karą- savo sveikinimo kalboj citavo 
liškos. O kad kalorijos bepuotau-1 Argentinos "Žibučių" vadovą: j 
įantiems nepakenktų, pasikvies- į "Mes įsikūrėme po to, kai Windso j 
ta puikioji Detroito kapela, Vy->ro Aušra' pas mus padainavo".' 
tauto Petrausko ir jo sesutės Al
donos "Atžalynas". Šiam orkest
rui grojant, šoko seni ir jauni. 

Prieš porą " mėnesiu pas Va
laičius viešėdamas, radau Rūtą su 

Puota įvyko Anapilio didžiojoje I Vyte (taip jį nuo vaikystės vadi-
salėje. Kadangi jaunosios tėvas: name) rašančius kvietimus į ves-
prieš keletą metų šį pasaulį pa-; tuves. Pirma paprašiau, o spyriuo-

Arba apie Vytės darbus tabako i 
laukuose, apie jo sporto ir moks
lo pasiekimų trofėjas. Bet pasą- Į 
kyta —gana, tai tebūna. 

Ilgiausių ir gražiausiu bendrų: 
metų, Rūta ir Vytautas Valai-

su 

T " 

iiko, o jaunojo — sunkios ligos 
kankinamas guli ligoninėje, su 

~'cfoona, druska ir vynu jaunave
džius pasitiko motinos Aldona 
Čerškienė ir Juzė Valaitienė bei 

"krikštatėviai Stasys Paketūra ir 
^Vincas Narkevičius. 

. Vaišės pradėtos kun. J. Staš-
kaus malda ir sekusiu tostu jau
niesiems. Originalus dalykas šio-

vse vestuvėse buvo du programos 
'vadovai. Jaunosios brolis dr. 

«,»,^Andrius Čerškus ir jaunojo svai
nis David Yaeger kartu laikėsi 

••""prie mikrofono. Ką pirmasis sa-
.,«»„Scydavo lietuviškai, tą antrasis at-
' '"kartodavo angliškai. Kaip įprasta 

jauniems, dar į savo gražbylystę 
neįsimylėjusiems, abu reiškėsi 
trumpai, sklandžiai, nuolat sve-

^.fius prajuokindami kokiu humo-
- . TO perliuku. Paskelbus sveikini-
-*.*imo telegramas iš įvairių Ameri 

Jcos miestų bei iš Lietuvos, il
giausią sveikinimą žodžiu per
skaitė jaunosios teta Irena Raške-

-b«vičienė, neseniai iš tėvynės at-
ą*>-^keliavusi ir Kanadoje apsigyve-
—muši. Tai buvo bene 10 pėdų (ar 

gerų trijų metrų) ilgio popieriaus 
jietimas, primargintas eiliuotais 

'"•'Žodžiais ir piešiniais (sveikinto
ją esanti ir poetė ir dailininkė). 
Po jos labai rimtai kalbėjo vi- į 

IHiuomenminkas Vincas Igna'tis. 
.i„jis iškėlė jaunavedžių lietuviš-
^Jcą nusiteikimą ir reiškė viltį, kad 

per juos lietuvybė ilgai liks gyva. 
Jurgis Valaitis, jaunikio brolis, tik 
"keliolika mėnesių už jį vyresnis, 

kalbėjo humoristiškai. Rūtai ir 
svečiams paaiškino, kokį vyrą ji 

į gauna , pirma autoritetingai pa-
•^ reiškęs, kad brolį gerai pažįsta ir 
^ n o ką kalbės. 
"** Sodriaus:ai, raiškiausiai prabi
l o Juzė Valaitienė. Trumpai pa-
-'"pasakojo, kaip penkiems savo vai-
J«*kams diegė lietuvybę ir kaip troš-
• ' ieo, kad jie lietuviškas šeimas kur-
Mų. Prisiminė pirmąjį susitikimą 
trsu Cerškų šeima ir pokalbį apie 

.iSlretuviškas vedybas, nors tuo me
tu abiejų šeimų vaikai tebelan-

,kė pradžios mokyklas, o tėvų su-
iHtikimas buvo tik atsitiktinis. 
Tarp džiaugsmo žodžiu įsipynė 

jantis pareikalavau biografiniu 
duomenų, nes antraip, sakiau, 
kai prifantazuosiu, galėsit spjau
dytis... Štai ką jie man užrašė: 

Rūta Kristina Čerškutė ba:gė 
Windsoro universitetą (Universi-

c i a i : 
Alfonsas Nakas1 

AGOTA MIKULENIENE 
Ir buvo palaidota gegužes men. 5-tą dieną Sv. Kazimiero l ietuvių 
kapinėse. . . . 

Nuoširdtjai dėkojame kun. F. Kireiliui u ž maldas koplyčioje, 
bažnyčioje ir prie kapo. Dėkojame kun . T. Kaspučiui už dalyvavi
mą koplyčios maldose. Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišias ir 
gėles. Dėkojame visiems grabnešiarns ir visiems palydėjusiems a. a 
Agotą į amžino poilsio vietą, taip pa t visiems, kurie iankė ją koply
čioje. Ypatinga padėka dr. Petrui Kisieliui labai rūpestingai gy
džiusiam Agotą daugelį metų. 

Nuoširdi padėka laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už t a ip 
nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą. 

Klemensas ir Adele Juskevičiai 

— Nemunas 1924-1925 metų 
žiemą buvo užšalęs tik 6 dienas, 
o 1941-1942 metų žiemą ledas 
laikėsi net 142 dienas. Šią žie-

ty of VVindsor). 
laipsniai: BA iš 

Įgyti mokslo į mą ledai Nemuną kaustė 112 
psichologijos;! dienų 

A . f A . SOFIJAI KLYGIENEI 
iškeliavus flnapilin, jos vyrui PETRUI, sūnui 
MINDAUGUI ir dukrai ŽENEI reiškia nuošir
džią užuojautą. 

Eleonora Bareikiene 
Marija Remiene 

A. t A, ANTANUI ORINTUI miras, 
dukroms ASTAI KLEEIENEI su vyru VACLOVU ir 
sūnumis RYTU ir VYDU, VIDAI KAULENIENEI su 
vyru GEDIMINU nuoširdžiausią užuojautą reiš
kia 

Reda ir Juozas Ardžiai su šeima 
Lietuvių fondo suvažiavimo metu gegužes 3 d. Chicagoįe spaudos stalas. I 

k.: kun. J. Prunskis, St. Juškėnas, Ap. Bagdonas ir A. Juodvalkis. 
Nuotr. P. Maletos 

Tauriai lietuvei 
A. f A . O N A I KARIBUTIENEI 

mirus, vyre Juozą ir sesutę Sofiją bičiuliš
kai užjaučia 

busu būtų vežamos mumijos. Pa- j pigiausia prekė, kuri gausiai eks 
galiau soferė. nepasukus galvos, portuojama į Pabaltijo valsty-
burptelėjo: "Taip!" 

Sovietų Sąjungos vergai y r a 
bes mainais už jų ūkiškas gėry
b e * K. Z. 

Su skausmu pranešame, kad 1980 m. gegužės 8 dieną, 
11:45 vai . ryto Walnut Creek, Californijoje, po sunkių 
operacijų ir ilgos ligos amžinai išsiskyrė iš mūsų tarpo 

A. f A. ALOYZAS GRIGALIŪNAS 
Gimęs Lietuvoje, Kaune 1928 m. 

Amerikoje gyveno nuo 1950 m. 

Skausme prislėgti: Žmona Eleonora, sūnus Viktoras, 
dukrelė Nida ir Vida, sesuo Teresė Zaleskienė 
Kanadoje, sesuo Liucija Lazauskienė-Lukas Be-
verly Shores, Indianoje, svainė Rasa Černienė su 
šeima Beverly Shores, Ind., uošviai Sakalauskai 
Muenchene, Vokietijoje, ir kiti giminės. 

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

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2-

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS '• 

2 5 3 3 VVest 71 St. , C h i c a g o 
1410 S o . 5 0 t h Av\, C i c e r o 

Tel. €76-2345 
AIKŠTĖ MJ rOMOBH IAV1S STATY F! 

r^= 
KUR TAS ŠALTINĖLIS 

^ j , 

EdmoBiu Kuody ir J « u Girljotas Įdainavo 37 populiariąsias 
harmonizuotu liaudie* damas su penkių įvairių instrumentų palyda. 

lileudo dr. Jokūbu Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 
vedėjas, gyv. Watchung, N. J. 

Dviejų plokštelių albumas su persiuatiasu kainuoja $14.95. m. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «3rd St., Chicago, IL 60629 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3397 S O . L I T U A M C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

Juozas Ir Elena Kojeliai 

= TTJRANDOT - AIDA - LA J O V Ė - ANDREA CHENIKR i 
1 CARMEN - MANON - I.ESCAUT - PA.GLIAOCI | 

I S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
5 Stut tgar t 'o Simfcminia orkestras) 
| Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 
E Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina «u peraiuntJ- H | 
= fflu $7.30 Amerikoie Už*akv~7:a£ ss^stl: S = 
| DRAUGAS. 4545 V. ftfrrl SL, Ohieajco, 18 60639 | § 
^iiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiuiiumitiuiiiiiiiiiiumiimucmainmHiiHiiiiuiMinniHHifHiiiT 5N 

'iniHnniMĮnMiiiimMn»nimiiiHmMwtitiwHwwwHifwiiiniiWHHHiWiwtin»nHu 

! ALEKSANDRAS S T U L G I N S K I S j 
A T S I M I N I M A I I 

: Spaudai paruošė a. a. JONAS RAČKAUSKAS (1903-1979) 

i Aleksandro Stulginskio knygų serijoa 
\ redaktorius J. A. RAČKAUSKAS, Ph.D. 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
23 I 4 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrtąinia 7-6672 
2424 W. 6oth STRFFT Tel. REpublic 7-1213 

1102O Southvvest Highvvay, Palos Hills, lll. Tel. "74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4 3 4 8 SO. C A L I F O R M A AVE. I ei. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
331<? S O . L I T U A M C A AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

II 
Išleido Pedagoginis Lituanistikos Ins t i tu tas su Dr . Jono 

ir Dr. Aldonos Juozevičių p a r a m a Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Knygoa kaina su pers iunt imu $12.86. 

UžsdkymiLi siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, IL B0629 

LLmo>9 gyventojai dar prideda 72 et. vaistuos mokesčio. 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HAJ S rF l ) STREET Tel. YArds 7-1011 

1446 So ^Oth \^t . ( IC KRO. II.I 

VASAITIS - BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 



8 DRAUGAS, SeStadienis, 1980 m. gegužės mėn. 10 d. 

x Danguolė Valentmaitė, 
JAV LB Vid. Vakarų apygar
dos sekretorė ir Gage Parko 
apylinkės pirm. bendruomeni
niais reikalais aplankė Indiana-
polio, Ind., LB apylinkę, o po to 
kartu su motina Olga Valenti-
niene išvyko porai savaičių poil 
sio į St. Petersburgą, Fla. 

xKr. Donelaičio lit. mok. re
gistracija 1980-81 mokslo me
tams vyks šeštadieniais, gegu
žės 10, 17 ir 31 dienomis mo
kyklų raštinėje (McKay 
School patalpose, 69-tos ir Fair-
field gatvių kampas) nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. p. p. Visi moki
niai prašomi šį pavasarį užsire
gistruoti, kad rudenį būtų gali
ma pradėti anksčiau mokslo me 
tus. 

X Diakonas Antanas L. Mar
kus (Merkis) ateinantį trečia
dienį, gegužės 14 d., Mundelein 
seminarijos koplyčioje kardino
lo J . Cody bus įšventintas kuni
gu. Pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias laikys sekmadieni, gegu
žės 18 d., Queen of Martyrs baž 
nyčioje, 103 ir Central Park 
Ave., Evergreen Park. Kun. An
tano tikslo pasiekimu džiaugia
si jo motina (tėvas yra miręs) 
ir sesuo su šeima. Sveikiname 
naują lietuvį kunigą, ateinantį 
į sielovados darbą Cbicagoje. 

X Kun. Donaldą Petraitį, 

X Lietuvių Prekybos rūmų 
susirinkimas bus gegužės 14 d., 
trečiadienį, 7:30 vai. vak. Da-

, riaus ir Girėno posto salėje. MIC, svečią is Romos, vienuoli- P a g k a i t ą s f e a i ^ ^ 
* " v a ? o v o j ^ f S * " L J 5 S ^ n , JAV taupymo ir skolinimo 

bendrovių sąjungos vicepirmi
ninkas, o Charles Austin paro-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Eufrozina ir Vladas Vese-
lauskai, keletą mėnesių praleidę 
Argentinoje pas savo gimines, 
vėl grįžo į JAV ir apsigyveno 
MiamL Jų dabartinis adresas: 
204 Biscayne Blvd., Miami, 
Fla. 33132. 

— Apreiškimo parapijos cho
ras paskutiniu laiku išsirinko 
naują valdybą: pirm. Konstan
tinas Kazlauslris, vicepirm. Al
girdas Lukoševičius, ižd. Pet
ras Baltrulionis, bibuotekinin-
kas Leonadras Ralys, sekr. Bi
rutė Malinauskienė, korespon
dentė Gina Simonaitytė 

— JAV LB Hot Springs apy-

VOKIETIJOIE 
— A. a. prel. Klemensas Raz

minas, atvykęs iš Romos pasi
gydyti, mirė Frankfurte, Vokie
tijoje, balandžio 30 d. Palaido
tas su didelėmis iškilmėmis Die 
burge gegužės 3 d. Velionis bu
vo gimęs 1912 m. lapkričio 8 
d. Kelmėje, Lietuvoje. Kunigu 
įšventintas Kaune 1936 m. bir
želio 21 d. — 

— Kun. Ad. Keleris, Lietuvių 
evangelikų liuteronų senjoras, 
kviečia svarbų liet. evangelikų 
bažnyčios atstovų pasitarimą, 
kuris įvyks Anaberge birželio 
20-21 dienomis. Į pasitarimus 
vyksta čikagiškis kun. A, Tra-

AbiturienCių eisena j salę 1979 metais. 

vienuolyno vyresnįjį, 
tės šešiolikos metų 

Kunigys-
sukakties 

proga gegužės 9 d. pasveikino d ^ p r i i m . 
jo tėvai, sesers seimą ir man- L . n a u j į n a r i a i ; w p N e b e r i e . 
jonai ir palinkėjo sėkmingai at
stovauti Amerikos marijonams 
vyriausioje vienuolijos vadovy
bėje. Šiuo metu jis yra Chica-
goj ir kartu su vyr. vadovu lan 
ko vienuolijos namus ir insti
tucijas. 

za, A. Traška, G. A. Venkus ir 
St. Virpša. Nariai kviečiami su
sirinkime dalyvauti. 

x Stasys Jurkus* 2448 K. 71 
St., Chicagoje, žinomas preky
bos savininkas, yra nuolatinis 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NEPRA2IOPSOKIM ta ir kas dar liko užbaigti. 

. , . , . . . . , , Balius bus gegužės 18 d., sek Abiturientų pristatymo ba- . _ f b _ , _ .. . .. . T7. , „ , „,„! madieių, 5 vai. p. p. Oak Lawn bus jau cia pat. Vis dar buvo t ^ ^ «_Z! -M T ;+„ 
laiko, buvo, galima sakyt, kad 

"Draugo" rėmėjas. Ir dabar, at 
X M.Mackienė, ciceriškė, bu ] naujindamas prenumeratą, at-

vo į "Draugą" atvykusi, domė- s i u n t ė 2 0 d o l e r i ^ a u k ^- Nuošir-
josi dienraščio reikalais, susipa-! d ž i a l dėkojame ir skelbiame 
žino su spaudos darbais, paliko įGarbės prenumeratorium. 
10 dolerių auką. Už viską dė- x Kun. Juozas V. Kluonius, 
kojame. 

x Vilius A. Juška, Winter 
Mackinavv City, Mich., dažnai 

I paremia savo dienraštį. Ir da-

'rytoj tikrai paskambinsiu ir 
užsakysiu stalą ir pinigus nu
siųsiu". Dabar jau reikia pasku 
bėti — rezervacijos priimamos 
iki gegužės 13 d. Darbštaus ko
miteto dėka stalų jau beveik 
neliko, tačiau vis dar laukiama 
abiturientų atsiliepimo. 

Pametėt anketą? Tarp egza
minų rašomųjų, temų, sąsiuvi
nių ir kitų svarbių (nebūtinai) 

Tower Inn. Gros Neo-Lituanų 
orkestras. Al. Likanderienė 

Haven Fl narėmė mūf • S m U J b a r ' atnaujindamas prenumera- m i e i a i padės. 
tą, pridėjo 20 dolerių auką. La-1 

RADIJO PROGRAMOS 
Lietuviškai radijo programai 

gyvuoti Amerikoje nėra lengva. 
Programų laidų sudarymas ir 
jų leidimas reikalauja daug pa 
stangų ir darbo. Lietuvių visuo
menė kiek gali talkina materia
liai, talentais ir specialiai veda
mais skyriais. 

Tačiau radijo programai la-
popieriaus lapų neberandat ? Ne- j bai sunku išsilaikyti, mokant 
nusiminkit! Paskambinkit D. ^ laiką. Stotims vis keliant 

kainas, rėmėjams mažėjant, vi-

ALBL METINIS 
SUSIRINKIMAS 

linkė, Ark., gegužės 24 d. mini į kis. Labai galimas dalykas, kad 
savo veiklos dešimtmetį. Apy- j atvyksiąs iš okup. Lietuvos ir 
linkė įsisteigė 1970 m. gegužės vyskupas Jonas Kalvanas. 
10 d. Jai dabar pirmininkauja 
Stepas Ingaunis. Šia proga apy
linkė išleidžia leidinėlį. 

BRAZILIJOJ 

Amerikos Lietuvių Bibliote
kos leidykla šaukia metinį savo 

— Vestuvės. Balandžio 26 d. 
JAV LB krašto valdybai Prisikėlimo šventovėje susituo-

parašė laišką Miami Lietuvių į kė Vidas Kiškūnas su Kristina 
Strimaityte. Apeigas atliko trys 
kunigai. Giedojo parapijos cho
ras ir sol. R. Strimaitis. Vaišės 
buvo suruoštos Prisikėlimo sa-

Bazienei ar N. Gaižutienei ir jos 

dos darbus 10 dolerių 
Ačiū. 

auka. 

x "Laiškai lietuviams" ke
lionei į vakarų Europą visos 
vietos išparduotos, (pr.) 

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

X Chicagos Angujos-Britani-
jos Lietuvių klubo pusmetinis 
visuotinis susirinkimas ir Moti
nos dienos minėjimas įvyks sek
madienį, geg. 11 d., 2 vai. po
piet Vyčių salėje, (pr.) 

x Reikalinga moteris prižiū
rėti senyvo amžiaus žmogų. Gy
venti vietoje — kambarys, val
gis ir atlyginimas. Skambint 
925-0033. (sk.) 

x V U kviečiami apsilankyt 
naujoje lietuvių kolonijoje — 
Sunny HiHs, Floridoje — 

Gegužės 17, 18. 19 d.d. 

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

312—737-1717 
V. Beleckas Sunny Hills 

904—773-3333 

J. Mikonis Clevelande 
216—531-2190 

bai ačiū. Tradicija virtęs abiturientų 
pristatymo balius yra globoja
mas Moterų federacijos, kuriai 
jau keleri metai iš eilės pirmi' 

suomenė pradeda pavargti su 
parama. Sakysim, per metus 
"Lietuvos Aidų" programai iš
laikyti reikia sutelkti 16,000 do
lerių. Todėl rengiami banketai 

Amerikos piliečių klubo pirm. 
Sofijai Šeputienei, o vėliau ir 
jos pavaduotojui Jonui Vaičeko-
niui, tardamiesi su jais dėl JAV 

narių susirinkimą Chicagos J a u ; ^ ^ ^ a p y l i n k ė s įsteigimo.i lėje. — Lietuvos Kankinių šven 
rūmo centre šeštadienį, birželio i ̂  reikal}1 t a i p p a t s a n tykiai i tovėje susituokė Vytautas J. 
7 d., 7:30 v. v. Kaip žinoma, į l a i k o m i s u J A V L B Floridos i Valaitis su Rūta Kristina Cerš-
leidykla yra mūsų visuomenine į d o s p i r n i K a z i u Gimžaus į kute. Apeigas atliko kun. P. 
organizacija, sudaryta narių pa- į k u A u k s i n i o K r a n t o a p y l m kės j Ažubalis ir kun. J. Staš-
grindu. Šiuo metu leidyklai pn-1 . ^ ^ ^ U r b u č i u i r p e t ru | kus. Giedojo V. Tautkevičienės 
klauso daugiau kaip 90 narių, \ G r i š k e l i u 
organizacijų ir pavienių asme-l 
- L . . . . ..„ J OKUP.LIETUVOJE 

Susirinkimas išklausys vado-, 
vybės pranešimus, išrinks 1980- — A. a. dr. Ambraziejutė -
1981 m. direktorių tarybą ir ap- Steponaitienė mirė kovo 30 d. 
svarstys kitus reikalus. "Gau- Kaune, sulaukusi 90 m. amž. 
sus, aktyvus narių dalyvavimas Buvo gimusi 1890. n . 19 Žvirgž 
susirinkime palengvina atlikti \ daičiuose. 1916 m. baigė Mask-
leidyklos nuostatų reikalavi- i vos Medicinos institutą. 1919- į christtae") 
mus ir vadovybę skatina toli-! 1920 m. šakių miesto ir aps. h-' 
mesniems darbams" pareiškė goninės vedėja. Nuo 1924 m. ir 
leidyklos valdybos pirm. kun. 

vadovaujamas Windsoro mergai 
čių kvartetas. Vaišės įvyko Ana 
pilio salėje. Jose įspūdingą žodį 
tarė jaunavedžio motina Valai
tienė ir abu jaunavedžiai. Pažy
mėtina, kad jaunoji prieš jung
tuves atlietuvino savo vardus 
per teismą į Rūtą Kristiną 
(metrikoje buvo įrašyta Ruth 

ninkauja M. Marcinkienė. Pa- į a r gegužinės nuostoliams išly-
prastai federacijos pirmininkė į §Pn"-
ir parengimų vadovė užsako "Lietuvos Aidų" programa 
salę baliui, o visus kitus darbus' * * * gegužės 17 d. savo klau 
atlieka kasmet renkamas abi-; rytojus ir svečius atsilankyti į 
turientų motinų komitetas. į kaulių salę, kur bus graži jau-
šiais metais šios darbščiosios' n i m ° programa, vakarienė, or-
yra: D. Bazienė - pirm., D. Dir; k e s t r a s i r k t š i radiJ0 Pro" 
vonienė — sekr., N. Balzarienė, i g^™* patarnauja visoms orga-
N. Gaižutienė, V. Kosmonienė ir nizacijoms ir lietuviar = : 
G. Traškienė. 

Algimantas Kezys. 
Nuo 1976 m. ALBL gražiai 

užsirekomendavo savo albumi-

vėliau dirbo vyr. asistente Me-
dicinos fakulteto Vidaus ligų fldVDkataS JONAS GIBA1TIS 

Paskutiniam posėdy gegužės 
5 d. D. Bazienė smulkiai papa
sakojo, kas ir kaip jau padary-

reikia ją galimais būdais ir rem-; giama ruošti Vitolio Vengrio 
ti. Balys Svalia "lietuvių ekslibriai." D. 

CHICAGOS ŽINIOS 
x Ses. M. Paulissa, nuolat 

lankanti ligonius Loretto ligoni
nėje, už labai uolią tarnybą bu
vo Chicagos Ligoninių tarybos j ""*? ™ 
atžymėta vadinamu Humanita-
rian Award" ir pasveikinta ligo- x IJB Kenoshos - Racine apy 
ninės vadovybės ir personalo.' linkės metinis susirinkimas iš-
Ses. Paulissos nepaprastai uo-j reiškė pasitenkinimą "Drauge" 
lų ligonių kasdieninį lankymą, 
švelnumą su kenčiančiais ir pa
siaukojimą vertina ne tik pa
cientai, bet ir gydytojai bei me-

x Lietuvių istorijos draugi- t'ZSMUSfc I MEDĮ . CHORŲ FESTIVALIS 
jos narių ir jų bičiulių ausinn- j 
kimas bus gegužės 15 d. 6 vai. į Bėgdamas nuo policijos vog- Į Šv. Vardo katedroje gegužės 
vak. A. Rūgytės bute. Paskaitą j tu automobiliu, beskubėdamas \ 4 d. vyko bažnytinių chorų fes-
tema "Lietuvos Steigiamasis sei Mark A. McGuire, 19 m., tren-; tivalis. Dalyvavo 59 chorai iš 
mas'' skaitys prof. dr. Balys kė į medį Des Plaines priemies- Cook ir Lake apskričių su 800 

ty ir užsimušė. Policija jį vijo-; choristų. Iš lietuviškų parapijų 
si, pastebėjusi trūkumus išmeta \ dalyvavo Nekalto Prasidėjimo 

skelbiama Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronika ir paskyrė 
20 dol. auką, kurią mums at
siuntė valdybos iždininkas Ta-

dicinos personalas. Šv. Kazimie' das Bauža. Maloniai dėkojame. 

užpakalinę šviesą. 

VĖ2IO PAVOJUS 

Illinois visuomeninės sveika
tos departamentas ir Illinois gy 

katedroje. Vėliau vertėsi medi' 
cinos praktika, vedė ligoninių 
skyrius bei ambulatorijas, daug 

nio pobūdžio leidiniais. Pasku- į r a g ė s v e i k a t o s klausimais medi-
tinė knyga, 1979 m. rudenį iš- j ciniškoje spaudoje ir knygose, 
leista, buvo A. Skrupskelienės į p a s i ž y m ė j 0 ir literatūriniais kū 
"Lithuanian Writers in t h e i r i n i a i s pagrasinėjo slapyvar-
West". Šiuo metu spaudai j a u į d ė m i s P r a u r į m ė , žvirgžde, Žv., 
yra paruošta Br. Kviklio "Tel- Į ž v g ž i r k t P a l a idota IV. 2 Pet-
šių vyskupija".^ Taip pat bai- Į r ^ ū n ų kapinėse greUL««vo * r 

ro, žinomo bibliografo, a. a. pik. 
Vytauto Steponaičio. (sb) 

— Dail. Adomo Galdiko var
do galerija, kuri yra prisiglau
dusi prie "Darbininko" adminis
tracijos 341 Highland Blvd., 
Brooklyne, vis papildoma nau
jais meno kūriniais. Šiais me
tais ją praturtino du dail. Vy
tauto Igno grafikos kūriniai. 
Galerijoje taip pat išstatyta 
dail. Viktoro Vizgirdos vitražas 
— Madona ir dail. Adolfo Valeš 
kos aliejinis gamtovaizdis. Pa
veikslas yra iš 1948 metų ir 
vaizduoja Freiburgo in Br. apy
linkę Vokietijoje. 

majame vamzdy ir užtamsintą parapijos choras, kuriam vado-

6247 So. Kedzie Avenue 
Tel. 776-8700 

Chicago, Illuiois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

uHiiimiimniiimimuiiimiinimiiiiiiiiit 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. " 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d 

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

2649 W. 68 Street 
Chicago, Dl. 60629 

iimiiiiiiiiiiimimuiiiiiuiiiiimimimiiiii 

vauja J. Salack, taip pat lietu
vis Julius Mačiulis. 

EGIPTO KONSLXATAS 
Į Chicagą atvyko Aziz Ibra-

him, naujai atidaromo Egipto 
gydytojų dr-ja perspėjo, kad va k o n s u l a t o konsulas. Jis yra ži-

AUSTRALIJOJE 

D. Dulaitis Detroite 
313- 280-2969 

R. Keays New Yorkas Ir 
New Jersey 212—769-3300 

(sk.) 

ro seserų vienuolijos nare yra; x Kzzimieni Campienė, W a - j d i n a m a s S r e i t a s nusideginimas b a l o inžinierius ir atvvko su 
nuo 1934 m. Gimusi ir augusi; t e r b C o n n ( m u m 3 a t s i u n t ė I specialiomis lempomis gali su-; a u k | t u į g a l i o t o ministerio laips-
Chicagoje ir susigyvenusi ^ o ^ ^ m a . • - - - ^ 
tarnyboje su Cicero lietuviais ir 
kitais pacientais. 

x LIETUVIi; 

vimo, palinkėjo sėkmės ir pri
dėjo 20 dolerių auką. Dėkojam. 

FONDO va-j x J u o z a s Duoba, Čikagiškis. 
jaus proga sekantieji asmenys' m a ] o n i u l a i š k p l i u d ė k o j o u ž 
Padidino įnašus: 2000 dol Pet-_ k o r t e l e u ž , D r m g 0 k a l e n d o . 
ras Milašių. oOO dol. dr. Kęs- fc a t s i u n t ė 1 0 d o l e r i ų a u k ą . 
tutis ir dr. Juoze Aglinskai; po ; L a b & į ^ ^ 

x Vytautas Jasinevičhis yra j 200 dol. dr. A. B. Gleveckas. dr., 
Vl-sios Tautinių šokių šventės Kazys ir Marija Ambrozaičiai ir X Aleksandra Kmvelienė, či 
foto korespondentų komisijos I dr. Adolfas ir Algė Šležai; 150 kagiškė, atnaujindama prenu-
pirmininkas. Kiti komisijos na-! dol. Bronė Liūdžiūtė; 110 dol.. meratą, pridėjo 10 dol. auką. 
riai: Algis Stasiulis, Linas - Saulius Kuprys; po 100 dol. dr. Maloniai dėkojame. 
Meilus, Eug. Būtėnas, Riman-; Pranas ir Ada Sutkai. Juozas ir 
tas Damijonaitis, Jonas Kuprys 
ir K. Izokaitis. Visi kiti foto ko
respondentai, norį aktyviai da
lyvauti šventėje, prašomi skam
binti komisijos pirmininkui tel. 
TJ8-M5. (pr.) 

Danutė Doveiniai. Pranas Pone
lis, Povilas ir Elena Mikšiai, dr. 
Balys Paliokas, Kazys Povilai-

x Rita Markelytė Dagienė 
atliks muzikos programą Cicero 
Valančiaus ateitininkų kuopos 
pavasario baliuje šeštadienį, ge 

kelti vėžį, pakenkti akims ir 
sunkiai apdeginti odą. 

AREŠTAVO UŽPUOLĖJUS 

Areštuotas Brad Lieberman. 
20 m., kuris užpuolė studentę 
Highland Parke. Jis buvo įleis
tas j namus, jam sakant, kad 
jo automobilis sugedęs ir jis no
rįs panaudoti telefoną. Jis stu
dentę paliko surišęs, atėmęs 200 
dol., pabėgo, bet jo automobi
lio numerį užsirašė du 14 m. jau 
nuoliai ir perdavė policijai Bu
vo greit areštuotas. Studentė jį 
atpažino. Kaltinamas užpuolęs 
10 moterų. Iki teismo paleistas 
už 200,000 dol užstatą. Jis jau 

niu. Anksčiau jis buvo Egipto 
diplomatinėj tarnyboj Austrijoj 
ir Pakistane. Jo įstaiga bus pir
mas arabų konsulatas, itidary 
tas Chicagoje po 1967 m. 

— Brlsbanės lietuviai gyvina 
savo veiklą. Buvo sušauktas Lie 
tuvių Bendruomenės narių susi
rinkimas. Nutarta suorganizuo
ti lietuvių kalbos mokymą ma
žiesiems ir suaugusiems, remti 
pavergtųjų tautų ruošiamame I 
gražuolių konkurse lietuvaitės į 
kandidatūrą. Paskirta 200 dole- i 
rių LKB Kronikoms leisti. Su Į 

— Californijoj tik 757c jauni- i sirinkimui pirmininkavo J. Luc-j 
mo baigia gimnaziją (higb.kus, sekretoriavo Pulgis Mali-i 
school) l šauskas. 

X NAMAMS PIRKTI PA 

tis, prof. Jonas Kuprionis, Al , , 1 7 J 7.™ ,. « Prnora " w ~~ Z~~ 
girdas Jonys, Juozas ir Kliara ? * ? ŽJzlfll l I ^ E ^ksčiau buvo policijos areštuo 
Virškus ir Romualdas Puronas. 
90 dol. Dariaus ir Girėno Litua
nistinė Mokykla per Juozą Pla-

moję taip pat bus moksleivių ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ 
trijų veiksmų komedija "Atei 
tininkų priešistorija 

^KOI/įS duodamos mažais mp-;čą, 50 dol. Antanas Alkaitis ir 
resiniafe imokėjimais ir priei 
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road 
VI 7-7747 

x Gegužinės pamaldos bus 
30 dol. Daina E. Kojelis. Šia j pravestos Lietuvio sodybos pa-
proga gauta įnašų 14.230.00' žmonio metu šį sekmadienį, nuo 

t dol. Visiems aukotojams L. ; 2 vai. po pietų. Bus ir kultūri-
Telef j Fondas yra nuoširdžiai dėkin- j nė programa, sveikatos patari- jos lėktuvų judėjimas sulaiky 
(sk.) j gas. (pr.) i mai, užkandis. Visi laukiami. j tas 

dėjo 20.000 dol užstato. 
OZARK STREIKAS 

Ozark lėktuvų linijos mecha
nikai sustreikavo, reikalaudami 
aukštesnio atlyginimo. Tos lini- Lietuvni fondo vakarienėje, įvykusioje Jaunimo centre fce^žr-s 3 rf. Iš k.: 1. 

Pabedinskas, M. Lenkauskienė, dr. A Razma, N. Baronienė, dr. Aglinskas. 
Nuotr. P. MAlėtns 

3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiTifiiiiiiiiiiiiiii 

B I T e S 
Liuda Germaniene 

Iliustravo Zita Sodeikienė. Kie
ti viršeliai. Didelio formato. Tai 
graži dovana mūsų mažiesiems. 

Išleido Lietuvių Montessori 
Draugija Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $3.85. Illinois gyventojai dar 
prideda 18 et. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 W. 63rd St. 
Chicago, IL, 60629 

iimimiiiiiiiimiiiimimimimiiimiiiiiiii 

DENGIAME TR TAISOME 
VISŲ RCŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KTELAI 
Tel. — 434-9655 

giiiiuiiimiiiniiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniti: 

1 STASE'S FASHIONS I 
= I 
f Kūdikiams ir vaikams = 
1 rūbų krautuve i 
I 6237 S, Kedzie Ave. I 

s 
s 
5 

Te!, 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė į 
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