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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS
(Tęsinys)

Liudytoja T. V. Lukša paliu
dijo, kad į Astravo raj. Girių 
km. keletą kartų atvažiavo 
mergaitė, kuri pasakojusi esanti 
studentė ir gyvenanti Kaune ir 
save vadino Angele. Liepos 17 
d. pas juos į namus atėjo An
gelė ir pasakė, kad ji surinks 
mergaites ir berniukus ir liudy
tojos namuose apmokys juos 
religijos. 1979 m. pradžioje, 
atvažiavusi antrą kartą, Ange
lė davė liudytojai religinio tu
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 raj. Girių km. ji drauge 
su draugėmis susitiko mergai
tę, vardu Angelę. Su šia mergai
te ji 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 ten 
Angelė juos pamokys religijos. 
Kai liudininkė nurodytu laiku 
atėjo j Lukšo namus, ten buvo 
Girių mokiniai. Angelė jiems 
papasakojo apie Dievą, mokė 
juos maldų. Užsiėmimai vyko 
1979 m. liepos 18, 19, 20 die
nomis.

Liudytoja Kutko L E. paliudi
jo, kad 1979 m. liepos 17 d. Gi
rių km. Ji drauge su savo 
draugėmis sutiko nepažįstamą 
mergaitę. Ji pasisakė esanti 
studentė ir kvietė 15 vai. ateiti 
į Lukšos namus. Ji taip pat 
Kepė su savimi atsivesti ben

KATALIKAI PASAULY
Audiencijose

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
atskirose audiencijose priėmė 
buvusį Vašingtono arkivyskupą 
kardinolą William Baum, kuris 
yra paskirtas naujuoju Krikščio
niškojo Auklėjimo kongregaci
jos prefektu, lenkų domininko
nų provincijolą kunigą Mrocz- 
kovskį ir Augsburgo vyskupą 
Stimpfle iš Vakarų Vokietijos 
drauge su grupe šios vyskupi
jos maldininkų. Jų tarpe buvo 
apie šimtą berniukų, garsaus 
Augsburgo katedros choro da
lyvių, kurie pasitiko Popiežių 
giesme “Tu es Petrus”.

Bažnyčios žinynas

Vatikane yra paskelbtas nau
jas Popiežiškasis žinynas — 
Anuuario Pontificio — su pas
kutiniais statistiniais duomeni- 
nis apie katalikų Bažnyčią ir 
Vatikano valstybę. Kardinolų 
Kolegiją šiuo metu sudaro 128 
kardinolai, rezidencinių vyskupų 
rišame pasaulyje yra 2.329. 
Praėjusiais metais buvo paskir
ti 133 nauji arkivyskupai ir vys
kupai. Yra 98-nios vyskupų 
konferencijos. Vyrų vienuolijų 
yra 225-kios su dviem šimtais 
keturiasdešimt penkiais tūks
tančiais vienuolių. Moterų vie
nuolijų yra 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 yra 47 
1 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

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 ir 1979 m. liepos 20 d. 
aktu.

Sutinkamai su kratos ir paė
mimo protokolu pas A Rama
nauskaitę buvo paimta religinio 
turinio literatūra.

Pagal 1979 m. rugpiūčio 13 
d. protokolą, pas A. Ramanaus
kaitę paimta literatūra buvo 
skirta mokyti nepilnamečius 
vaikus religijos tiesų.

Remiantis išdėstyta medžia- 
ga Angelė Ramanauskaitė, d. 
Mykolo, gimusi 1956 m. vasario 
11 d. Lietuvoje, Lazdijų raj., 
Kapčiamiestyje, lietuvė, viduri
nio išsilavinimo, neištekėjusi, 
neteista, dirbanti Kaimo Liau
dies ūkio specialistų tobulinimo
si institute laborante, gyvenan
ti Kaune, Raudondvaryje, Pa
kalnės g. Nr. 29, kaltinama tuo, 
kad ji atvažiavusi iš Lietuvos 
TSR į Astravo raj., Girių km 
suorganizavo ir 1979 m. liepos 
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 
s L. 1 d.

(Bus daugiau)

me Popiežiškame žinyne yra pa
žymėti šeši lietuviai vyskupai: 
keturi Lietuvoje ir du užsienio 
kraštuose. Lietuvos vyskupai 
yra Liudas Povilonis ir Romu
aldas Krikščiūnas ir du iš savo 
vyskupijų ištremti vyskupai — 
Julijonas Steponavičius ir Vin
centas Sladkevičius. Užsienyje 
gyvenantys lietuviai vyskupai 
yra Antanas Deksnys ir Vincen
tas 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 tarp 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 «q>audoje
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 Lietuvos atkūrimą 
1918-ais metais ir laisvės metais 
lietuvių tautos atsiektus laimė
jimus iki 1940-ųjų metų, kai so-
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Antanas Terleckas, KGB suimtas 1979. X. 30 Vilniuje. Suėmimo priežastis 
jo namiškiams nebuvo pranešta. Atrodo, kad suėmimas yra kerštas už A Ter
lecko pasirašytą 45 pabaltiečių memorandumą, kuriuo buvo reikalaujama pa
smerkti Molotovo — Ribentropo paktą. (Iš LKBK Nr. 41).

Piktos Afganistano

s r ... .

ĮaunLmo nauses
Varšuvos pakto kariai — į Afganistaną?

V •

New Delbi. — Afganistano 
režimui suvaržius užsienio ko
respondentų veiklą, pasaulis tik 
pavėluotai išgirdo apie Kabule 
įvykusias jaunimo riaušes. Jos 
prasidėjo balandžio 21 d., kada 
vienos gimnazijos jaunuoliai at
sisakė dalyvauti naujos Afga
nistano valstybinės vėliavos 
įvedimo ceremonijose. Grupė 
jaunuolių sustabdė gatvėje pra
važiuojantį sovietų kariuomenės 
“džypą” ir primušė vairuotoją. 
Jį išgelbėjo netoli buvusio sovie
tų šarvuočio įgula, kuri šaudė į 
jaunuolių būrį. Ar čia buvo žu
vusių, nežinoma.

Po penkių dienų kita afganų 
jaunimo grupė puolė akmenimis 
sovietų limuziną, kuriuo važiavo 
vizituojantis sovietų komunistų 
partijos sekretorius Michailas 
Zimjaninas ir sovietų ambasado
rius Kabule. Automobilio paly
dovai, šaudę į minią, nušovė ke
lis jaunuolius. Jų kūnai buvo 
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. gie 
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.

Žinias apie jaunuolių sukili
mą atvežė tuo metu Kabule gy
venę indai ir kiti užsieniečiai, 
patys savo akimis matę gatvėje 
nušautas gimnazistes. Svarbiau 
šia, kad šių neramumų neorga
nizavo sukilėlių grupės, riaušės 12 gegužės, o prieš tai
buvo spontaniškos. Daugeliui.tur* i^kti afganų jirga
demonstracijų vadovavo jaunos

vietų Rusija smurtu sužlugdė 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą. Toliau, šveicarų informa
cijų biuletenis supažindina sa
vo skaitytojus su dabartine sun
kia Lietuvos padėtimi ir su sąly
gomis, kuriomis 1972-ais me
tais pogrindyje pasirodė pirma
sis Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos numeris.

I Sakoma, kad Afganistano 
musulmonų vadai nemėgsta Ira
no ajatolos Khomeinio, nes jis 
savo išsišokimais, savo revoliu
cija nukreipė pasaulio dėmesį 
nuo Afganistano sukilimo, ku
riam spauda skiria mažiau dė
mesio, negu Iranui.

— Indijos vandenyse 1,800 
JAV marinų baigė trumpas ato
stogas Mombasos uoste, Kenijo
je ir sugrįžo į savo laivus.

beginklės mergaitės, vienoje 
gatvėje afganų kareiviai atsisa
kė pulti jaunimą, tuomet į jį 
šaudyti pradėjo rusai.

Gegužės 14 d. šaukiamas Var
šuvos pakto vadų suvažiavimas, 
kuriame bus svarstomas ir Af
ganistano klausimas. Yra ženk
lų, kad Maskva norėtų pasiųsti 
į Afganistaną kai kurių savo 
satelitų kariuomenės dalinius. 
Neseniai po Rytų Europos sos
tines važinėjo Varšuvos pakto 
kariuomenės viršininkas marša
las Viktor Kulikov. Sovietų ka
riuomenės vyriausias politinis 
karininkas gen. Aleksejus Jepi- 
ševas rašė “Pravdoje”, _įad 
Varšuvos paktas gali pasiųsti į 
Afganistano respubliką savo 
jėgas padėti jam gintis nuo už
sienio trukdymų. Stebėtojai sa
ko, kad Lenkijos, Vengrijos ir 

1 Rumunijos vyriausybės visomis 
jėgomis priešinasi tokiam “soli
darumo įrodymui”. Maskva ži
nanti, kad ir Čekoslovakija, Ry
tų Vokietija, net ir Bulgarija 
nesidžiaugia tokiu Kremliaus 
sumanymu.

Pakistane afganų sukilėlių va
dai organizuoja tradicinę afga
nų vieningumo demonstraciją, 
vadinamą “momasela lova jir- 
ga” — didžiosios tarybos suva
žiavimą. šiame šimtmetyje to
kių tautos suvažiavimų buvo tik 
šeši. Tarybos šaukėjų vadas 
yra Prancūzijoje mokslus bai
gęs Babrak Zai. Jis nurodo af
ganų vadams, kad be vieningu
mo sukilėliai ir toliau negaus 
musulmonų šalių paramos. Is
lamo valstybių konferencija šau-

Argentina boikotuos 
Maskvos žaidimus

Buenos Aires. — Argentinos 
vyriausybė paskelbė, kad ji nė
šius į 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 yra viena ge
riausių pasaulyje.

Kubos pabėgėliai
Miami- — Iš Kubos nuo ba

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

Prezidentas Carteris, pasikal
bėjime su “Baltimore Sun” lai
kraščiu, kritikavo Kubos dikta 
torių Fidelį Castro, kad jis sie
kia diplomatinių, politinių lai
mėjimų nežmoniškai panaudo
damas savo vargstančius pilie
čius. Amerika nesiderės su 
Castro, kol jis vers savo žmones 
netvarkingai bėgti, siekdamas 
tavo tikslų, pasakė preziden
tas.

Amerikos juodieji veikėjai jau 
klausia, kodėl Amerika įsilei
džia pabėgėlius iš Kubos, tačiau 
varžo Haiti bėglius ir jų nepri
ima. Ar todėl, kad jie juodi, ra
šo juodas kolumnistas Carl Ro- 
wan.

TRUMPAI 
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— Prezidentas Carteris va
kar dalyvavo Irane žuvusių aš- 
tuonių karių laidotuvėse Arling- 
tono nacionalinėse kapinėse.

— Buvęs prezidentas Nixonas 
ABC televizijos programoje pa
sakė manąs, kad prez. Carteris 
padarė klaidą pačioje Irano am
basados okupavimo pradžioje. 
Jis pasakė, kad jo didžiausias 
rūpestis yra įkaitų saugumas ir 
gyvybės. Nuo to laiko iranie
čiai ir pradėjo Ameriką šanta
žuoti.

— Naftą eksportuojančių 
valstybių pasitarimas nenustat- 
tė ilgalaikės politinės linijos dėl 
gamybos ar kainų.

__ Graikijos valdančioji de
mokratų partija nauju premje
ru parinko užsienio reikalų mi- 
nisterį George Rallis. Buvęs 
premjeras Caramanlis tapo pre
zidentu.

— Zimbabvė įsijungė į 60 
valstybių grupę, kurios turi 
specialius prekybos santykius 
su Europos Rinka.

— Švedijos Nobelio fondas 
paskelbė, kad Nobelio premijos 
pakeliamos iš 200,000 dol. iki 
220,000 dol.

— Nežiūrint Kongreso spau
dimo, Mobil Oil bendrovės pro
pagandos, PBS televizijos sto
tis nutarė rodyti Saudi Arabi
jos protestuojamą filmą ‘‘Prin
cesės mirtis”. Stoties preaden- 
tas yra Lawrence Grossman.

— Gynybos sekr. Brovm at
sisakė paskelbti senato ginkluo
tųjų jėgų komitete visas JAV 
žygio Irane smulkmenas. Kas 
kai kuriuos senatorius įžeidė.

— Chryslerio automobilių 
bendrovė paskelbė, kad per pir
mus tris šių metų mėnesius jos 
deficitas siekė 446.8 mil. dol.

— Australijos vyriausybė pra
nešė, kad ji priims 200 Kubos 
pabėgėlių.

Kinija išbandys 
naujas raketas

tos gali skristi apie 6,000 myliy
Pekinas. — Penktadienį Ja

ponijos žinių agentūra Kyodo 
paskelbė apie Kinijos pasirengi
mus išbandyti savo pirmąją 
tarpkontinentinę raketą. šią 
žinią patvirtino ir Vakarų žval
gybos agentūros. Valstybės 
departamentas paskelbė gavęs 
iš Kinijos informaciją apie nu
matomą raketos bandymą pieti
niame Ramiajame vandenyne. 
Manoma, kad tai bus pirmasis 
bandymas ištisoje jų serijoje. 
Japonijos užsienio reikalų mi
nisterija patvirtino gavusi pra
nešimą iš Pekino apie numato
mą bandymą.

Vakarų kariniai specialistai 
Pekine paaiškino koresponden
tams, kad Kinijos pagaminta 
ilgųjų nuotolių raketa CSS-4 
yra varoma skystu kuru ir gali 
skristi apie 6,250 mylių. Kyodo 
agentūra pabrėžė, kad tokios 
raketos galėtų pasiekti taikinius 
Sovietų Sąjungoje ar Ameriko
je. šios trijų dalių raketos gali 
nešti trijų megatonų branduolinį 
užtaisą. Raketos sveria 200 
tonų.

Australijos premjeras Mal- 
colm Fraser sužinojo apie nu
matomą raketos, bandymą iš 
vizituojančio Kinijos viceprem
jero Li Xian nian. Kinija pain
formavo apie bandymą ir Nau-

Suėmė amerikietę
Teheranas. — Šveicarijos am

basada Irane gavo pranešimą, 
kad Irane suimta amerikietė 
Cynthia Ehvyer. Irano spauda 
paskelbė, kad ji kaltinama šni
pinėjimu. Pas ją rasti doku
mentai įrodę, kad ji ČIA agentė.

Irano parlamento rinkimus 
sutrukdė mūšiai kurdų mies
tuose. Ketvirtadienį buvo su
šaudyti dar trys iraniečiai, jų 
tarpe viena moteris, dirbę vy
riausybėje šacho laikais.

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

Nutrūko derybos
dėl 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 sutartis numatė 

i autonomijos klausimą išspręsti 
: iki šių metų gegužės 25 d., ta- 
j čiau nuomonių skirtumai tarp 
Izraelio ir Egipto dar labai 
platūs.

Stiprina jėgas
prie Japonijos

Tokijo. — Japonijos žinių 
agentūra paskelbė, kad Sovie
tų Sąjunga perkėlė savo kariuo
menės divizijos štabą į vieną 
keturių japonų salų, kurias ru
sai pasisavino po II-jo Pasauli
nio karo. Dviejose salose so
vietai laiko apie 13,000 karei
vių.

Sovietų ambasadorius Dimitri 
Polijanski paaiškino Tokijo už
sienio korespondentų klube, jog 
sovietų kariuomenę tose salose 
teko sustiprinti dėl JAV kariuo
menės laikymo Japonijoje, dėl 
nepastovumo Korėjos pusiasaly
je. Ambasadorius ragino Japo
niją nepasirinkti kelio prieš So
vietų Sąjungą.

josios Zelandijos premjerą Ro- 
bert Muloon, kuris pareiškė, 
jog tai labai svarbus įvykis, ku
ris paliečia ne tik tą pasaulio 
dalį, bet ir platesnius sluoks
nius.

Iki šiol buvo žinoma, kad Ki
nija turi gan ribotą vidutinių 
nuotolių raketų arsenalą. Per 
paskutinį dešimtmetį Kinijos 
raketų mokslininkai sugebėjo 
pastatyti naujų raketų tipus, 
kurie buvo panaudoti pakeliant 
į erdvę šešis satelitus.

Naujosios Zelandijos žiniomis, 
tarpkontinentinių raketų nukri
timo vieta bus atviroje jūroje 
1,100 mylių plotyje tarp Solo- 
mono ir Gilberto salų.

Kadangi Kinija turi ir atomi
nių bombų, jos ilgų distancijų 
raketos gali sudaryti naujų rū
pesčių Maskvai.

Tito laidotuvės

Belgradas. — Prezidento Ti
to laidotuvėse nedalyvavo trys 
politikai, kurių buvo laukiama: 
prezidentas Carteris, Prancūzi
jos prezidentas Giscard dEs- 
tAing ir Kubos Fidelis Castro. 
Paskui Tito karstą žygiavo 36 
valstybių galvos, keturi kara
liai, 40 premjerų ir 8 viceprezi
dentai.

Šia proga įvyko svarbių po
litinių susitikimų. Vicepreziden
tas Mondale buvo Jugoslavijoje 
28 valandas. Jis tarėsi su Ru
munijos Ceausescu, V. Vokieti
jos kancleriu Schmidtu, su Pran
cūzijos premjeru, Ispanijos ir 
Zambijos atstovais.

Indijos premjerė Gandhi ta
rėsi su Kinijos Hua Guofengu, 
su Brežnevu, ilgesnį laiką kal
bėjosi su prezidento motina Lil
lian Carter. Brežnevas buvo 
atsivežęs anglų kalbos vertėją, 
tačiau nesusitiko nei su Mondale 
nei su Britanijos premjere. 
Kancleris Scbmidtas tarėsi su 
Rytų Vokietijos Honeckeriu.

Prezidento Tito kūnas palai
dotas jo gėlių darželyje Bel
grado priemiestyje. Paskui jo 
karstą reikėjo net penkių gene
rolų nešti jo medalius ir ordi
nus, gautus visame pasaulyje.

Popiežius Ganoje
Accra. — Popiežius Jonas 

Paulius U-sis Ganoje ragino 
tūkstantinę minią neatsisakyti 
savo Afrikos kultūros, ją pra
turtinti ryšiais su kitų konti
nentų kultūromis, tačiau neleisti 
jai visiškai pražūti. Popiežius 
patarė Ganos auditorijai nesi
leisti išnaudojamiems prekybo
je, politikoje ar ekonomikos 
išvystyme.

Ganoje popiežius numato su
sitikti su Anglikonų Bažnyčios 
galva. Gana turi 10 mil. gy
ventojų, pusė jų krikščionių, ta
čiau katalikų — apie 12 milijo
no.

KALENDORIUS

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

Gegužės 11 d.: Motinos diena, 
Mąmertas, Karena, Skirgaudas, 
Roma.

Gegužės 12 d.: Nėrė jus, Flavi
ja, Vaidutis, Viligailė.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 7:57.

ORAS
Saulėta, temperatūra dieną 

70 L, naktį 45 t
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AR IŠTESĖJAU, MAMA?
Tam tikros šventės yra susi

mąstymų, o ne pasilinksminimų 
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.

E tikro, motinos prisiminimas 
yra — pareigos prisiminimas. Mo
tinystė yra šventa pareiga; ir Mo
tinos dienoje glūdi 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 vykdyrtiui, — 
jau tikra idealioji moters paskir
tis, jos pašaukimas.

Lietuviu tautosaka ir literatūra 
pilna pagarbiu žodžiu ir posmu 
mergelei — lelijėlei (nekaltai 
mergaitei, besiruošiančiai į mo
tinystę) ir motinėlei ■—sengal
vėlei, kuri per savo kančias ir 
vaTgus 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. 
Kiekvieno mūsų prisiminimuose 
švyti daug spindulių iš vaikystės; 
nes tenai švietė, kaip saulė, my
linti bei rūpestinga motina.

Kažkas iš kritikų yra užsimi
nus, kad lietuvės kaimietės moti
nos charakteris mūsų literatūroje 
nėra pakankamai išryškintas: 
kaip ji auklėjo, kaip vaikui diegė 
religinius jausmus, kokius pamo
kymus duodavo jaunuoliui, kad 
jis užaugtu 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 ir kreipė savo vaikelį, kad jis 
„susikurtu šviesesnį gyvenimą“. 
Šviesesnį, reiškia, —doro žmo
gaus, išsilavinusio, pasiturinčio, 
įtakingo ir visu gerbiamo indivi
do gyvenimą. Lietuvė motina 
(kaime ar ne kaime) ryžosi pati 
sunkiai dirbti, pratino ir vaiką į

CLEVELANDO
ŠEIMOS

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. Čia taip pat 
vyko “Giedros” korporacijos su
ruošta, gyvais pavasario žiedais 
skoningai apipavidalinta dail. 
Mindaugo Nasvyčio paroda. Dai
lininką apibūdino korporantė 
Vida Svarcienė.

Šiltai vakaro dalyviu sutiktas 
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 lt Strimaičio or
kestrui

Sekmadienio rytą visi ateiti-

darbus, stūmė jį prie knygos, prie 
mokslo, kasdieniais įpročiais len
kė jį prie maldos ir padorumo. 
Ji nedeklaruodavo kokiu taisyk
lių, 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 beatsirastu.

Mūsų nepriklausomybės laiko
tarpio valstybinis ir menu bei 
mokslų kilimas daugiausia ir bu
vo dėka lietuvės moters — mo
tinos, išauginusios daugelį mo
raliai stiprių asmenybių- Kad ir 
bemokslė sodietė, bet su malda 
kėlusi ir gulusi, Kristaus idealu 
šviesoje (pati gal sąmoningai to 
ir nežinodama) įdiegė savo vai
kams aukščiausiu 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, tokiu 
kilniu 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 klausimu- 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 
pirko elementorių, pirko Basana
vičiaus ir kitokias pasakas, pirko 
maldaknygę; ar mes kartais ne
pagailime dolerio vaikiškai kny
gelei, lietuviškam laikraštėliui, 
nors baliams ir gėrimams tu do
leriu visada užtenka?.. Daug to
kiu banaliu kasdieniniu klausi
mu iškiltų, ir atsakymai — ar tik 
nenutolintu kai kurioms moti
noms pagarbos pjedestalo?..

Praeitą vasarą buvau okupuoto
je mūsų Tėvynėje. Per tas pen
kias dieneles, ieškodama buvusių 
taku, pagerbdama tėvu 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

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

Šventės akademijoje, kurią pra
vedė studentas Andrius Kazlaus
kas, buvome liudytojais naujų 
nariu įžodžių. Kryžiaus ir atei
tininku vėliavos akivaizdoje šie 
jaunuoliai pasižadėjo uoliai eiti 
ateitininko pareigas: jaunučiai 
Saulius Bankaitis, Auksė Bankai- 
tytė, Aida Bublytė, Dalia Kašu- 
baitė, Ina šilgalytė ir Tadas 2ie- 
donis; moksleiviai Vilija Banio
nytė, Sigutė Bankaitytč, Vida Ka- 
šubaitė, Julius Palūnas ir Asta 
Puškoriūtė; studentės Tamošiū
naitė ir Urbaitytė. ir “Giedros” 
korporantė Živilė Vaitkienė. Šiuo 
gražiu būriu džiaugėmės visi, nes, 
anot kun. G. Kijausko, sveikinu
sio įžodį davusius, “šiandien pa
vasaris ne tik gamtoje, bet ir mū
sų ateitininkų Šeimoja Galingai

B Ateitininkų Šeimos šventės metu Cleveiande, kalbant Credo. B kairės: kun. G. Kijauskas, SJ, L Bublienė, G. 
JieSmantienė, O. Kliorytė, N. Balčiūnienė, V. Svarcienė, R. VySnionytė. Nuotr. V. Bacevičiam

TORONTO KUOPOS ŠVENTE

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. Žy- 
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 tulpėmis papuošti sta
lai.

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

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

Toronto metinės ateitininkų šventės agapės dalyviai.

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 ateitininkišką šūkį įrodyti 
savo gyvenimu.
Įžodį davusius Clevelando moks

leivių kuopos vardu sveikino L. 
Vyšnioms, studentų — A. Raz- 
gaitis. Raštu sveikino Toronto 
St Šalkauskio stud. at-leų 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- Į 
niausimi, V. Nikštėnienei ir B. 
Skrinskienei).

Po iškilmingos dalies scenoje 
pasirodė jaunučiai su vaizdeliu 
“Esame viena šeima”. Jie 
trim prasmingais epizodėliais 
pailiustravo šeimos vienybės te
mą ir savo gražiu lietuvišku žo-

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 Idausimą.

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

Seimininkių 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”*

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

f

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. 

Filmavo Paulini Jaiiukonis

Seinus įvyks IMO m. gegužes I d. 
8:00 vai. vak. JAUNIMO CENTRO kavlniįe

WCEV — Mes esame Čikagos etninis balsas.

Pasibaigus meninei programai, 
buvo pasilinksminta ir pasišokta 
prie plokštelių — disco — muzi
kos.

Sekmadienį 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 Žitą,. 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 juostelės įtei-
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Lietuvos atsiminimai 
★

> .i - . • ■
Radijo Valanda Jau 39 metus tar
nauja New Jersey. New York ir Con- 
necticut lletuvlama t
Kas šeStadlen} nuo 4 iki t vaL po
piet Iš WEVD Stotie* New Yorke 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 3 vai 
vak. 97.9 meg. FM.

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
234 Sonlit Drtve 

Watcfaung, N.. J. 07060 
TEL. - 753-5636 (301)
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Zenonas Ignonis

PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai

G D D I J A
1941-1944

Spaudai parengė Kletnenau Jūra 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo karo
metu.

Leidėjas Bronius Ignatavičius.

Spaudė j Pranciškonų spaustuvė
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusL Kaina su 
persiuntimu $8.95.

Ulinois gyventojai dar prideda
48 ct valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, II60629

DRAUGO mokama ii anksto
metams

Chicago Ir Cook County $40.00
% metų 3 mėn. 
$22.00 $15.00

Kanadoje ...--------U.SA 40.00 22.00 15.00
Užsienyje ........................... 40.00 22.00 15.00
Kitur ........... ........................ 38.00 20.00 13.00
Savaitinis ... ....................... 25.00 15.00 —

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

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.
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Second class postage paid at Chicago, ūl. Published daily except 
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter
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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 pramoksią.

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.

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

6449 So. Puiaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepta, 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
OPTOMETRISTAS

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

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORO MEDICAL BUILDING 
6449 So. Puiaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
J O KŠ A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tet. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE

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

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

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

ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai.

Po oficialios dalies dar-ilgai 
šnekučiavosi ir jauni ir vyresni,, 
vaišindamiesi kavute ir skanu
mynais. Kadangi buvo graži; sau 
lėta diena, jaunimui neužteko pa 
sikalbėjimų viduje — išsisklaidę 
grupėmis, šventės nuotaikos ku
pini, jie praleido popietę bęidrau

(Nukeltą į 4 psL)
------------------------------—--------iU! 

Advokatų Draugija^;
VALDEMARAS BYLAOTS

m J tų
VINCAS BRIZGYS '

- Teisių daktarai ,lh
2458 W. 69th Street, Chicegbj UL 

' Visi tet 77B-8000 Si
Val&ndoa parai susitarimą

'. .. ''. ■ .Ll/. . jon * * *
• • • . - ? ..Įsv

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 i

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vaL A/ak.-+šskyrus 
trpč, Sešt. Į2 iki 4 vai. pgpiįL/?______

Tel. REISancė'5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. ritio 12 
vai. popiet ir 6-8 vai. vale Treč. ‘ir šeį 
uždaryta. "t'j:.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ’

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS“ 
SPECIALISTĖ -h.

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street• M1

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 ligos ,<
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Avė. karųpas)
Vai., pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penktad 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. o

Telef. - 282-4422 „

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA,

Ofisai: s
111 NO. WABASH AVĖ.

4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą. •*

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) — 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“Contact lenses"

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5119
Vai pagal susitarimą Uždaryta-fi*'.

DR. LEONAS SEIBUBS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR : 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street , 

Vai. antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vaK
Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-551!

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. - GR 6-0617 ' L 

6958 S. Talman Avė

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 8 6195

DR. V. TUMASONIS “
CHIRURGAS 

2454 West 71 st Street -
Vai: pirm., antrad. ketv ir penktad *2fc 
6-7 — iš anksto susitarus

Ots tel 586 3166: namų 381 3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street , I
Vai: pirm, antr ketv. ir penkt 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimai

Split by PDF Splitter



Motina ir močiutė —

NAUJŲ LAIKU HEROJĖ
KANADOS VIENYBEI LEMTINGA DIENA

Anglu ir prancūzų atsiskyrimas pasunkintų gyvenimu

Rimties valandėlei
— ~

KAD LIETUVA ATGAUTU LAISVE
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
tinant. 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 tampa močiute, bet ji vis- 
tiek yra rūpestinga auklėtoja, 
anūkuose matanti savo pa
čios laimę, džiaugdaniasi jų 
laimėjimais ir liūsdama dėl 
nepasisekimų, nelaimių ir 
gyvenime pasitaikiusios neda- 

_ Uos. Motina ir močiutė šiuo at
veju yra neišskiriamos — jos 
gyvos savo rūpesčiais iki savo 
gyvenimo pabaigos ir artimos 
vaikams ir anūkams, nors pa
čios kartais būna apleistos ir
užmirštos.

Tai jos kartoja per kartų 
kartas, nes tokia yra motinų 
prigimtis. 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
niška kibirkštis, deginanti pa
čių motinų sielas ir pertei
kianti ją naujosioms kartoms.

Pagarba 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 tada lieka 
ne rūpesčių ir laimės troškimų 
pagrindu, bet kliūtis į sava
naudišką gyvenimą, kuriame 
yra užmirštami žmonių ir žmo- 
jbjos tikslai, įdiegti žmogiško
je prigimtyje.

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

_ kaip yra buvusios motinos, 
mokiusios savo vaikus prie ra
telio kalbos ir rašto. Yra to
kios, kaip motinos, kentėjusios 
jr tylėjusios prie savo žuvusių

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

B Bardot

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

Tai sukūrė prievartinė poli
tika, okupacinė valdžia, perse
kiodama ir žalodama motinas 
ir vaikus ateistinio komuniz
mo nužmoginimo prie
monėmis. Tų motinų herojų 
skaičius mums bent šiuo metu 
dar nežinomas. Gal net is
torija tų motinų kančių nesu
rašys, jų ašarų ir skausmo ne- 
pasvers. Bet yra aukos, 
sudėtos ant tautos laisvės ir 
kultūrinės pažangos aukuro, 
kaip karių kovose už laisvę.

Herojės šiandien yra ir tos 
motinos, kurios išeivijoje savo 
vaikus nuo mažens auklėja pa
vergtos tautos ateičiai ir lais
vės kovoms. Jos, nutrauk- 
damos savo gyvenimo dalį, 
savo poilsį ar apsunkindamos 
pragyvenimą, nori savo vai
kus išlaikyti lietuvių tautos 
vaikais.

♦

Ką nūn reikėtų labiau 
pagerbti kad ir Motinos dieną 
— tik motinas ar ir močiutes, 
tai nelengva atsakyti. Re
miantis sentimentais, kuriuos 
daugelis motinoms yra išlaikę 
savyje, reiktų daugiau kalbėti 
apie motinas. Bet kalbant apie 
motinų heroj izmą dabarties 
aplinkoje ir išeiviškose są
lygose, kai pagal vaikų ateitį 
sprendžiama žmonijos, tautos, 
valstybės ir šeimos ateitis, 
bent lietuviui negalima pa
miršti, kad močiutė dabartyje 
yra auklėtoja, mokytoja, anū
kų ateities kūrėja ir jų sielų 
saugotoja. Jos yra tokios, ko
kios buvo jų senolės ir prose
nolės, kokios yra jų seserys, te
tos ar pažįstamos motinos 
pavergtoje tėvynėje.

Motinos ir močiutės ten 
kovoja už sa vo vaikų sielas ir 
tuo pačiu už tautos ateitį. Čia 
tos pačios motinos ir močiutės 
kovoja už tautinį, religinį, do
rinį savo vaikų ir anūkų gyve
nimo pagrindų sukūrimą, kad 
jie netaptų gatvės ligoniais ir 
pasimetėliais. Jos nori iš
saugoti juos vertais savo tau
tos, savo gyvenamo krašto ir 
savo šeimos kilniais žmo
nėmis.

Šiame motiniškume ir reiš
kiasi kibirkštis, kuria nenus
toja kaitinti nei geros mo
tinos, nei geros močiutės iki 
herojizmo, kinio jos pasiekia 
savo pasiaukojimu, pavyzdžiu 
ir darbais. Tautinis gyve
nimas išeivijoje remiasi mo
tinų auka, kai jos moko juos 
lietuvių kalbos, nors joms pa
čioms tai nėra lengva. Joms 
padeda močiutės, kurios taip 
pat aukojasi, kad jų anūkai 
dar pratęstų jų gyvenimus ir 
tradicijas, jų meilę savo tau
tai ir jų ištikimybę savo tau
tinei tapatybei.

Lietuvių visuomenė išeivi
joje ir lietuvių tauta vergijoje 
gali dažnai didžiuotis šio me
to -jaunų motinų pasiauko
jimu. Visa tauta, išsisklai
džiusi pasaulyje, kenčianti 
pavergtoje tėvynėje ar Sibiro 
tremtyje, gali didžiuotis mo
čiutėmis, kurios didele auka ir 
kančių nebojimu moko savo 
smukus religinių tiesų ir mei
lės savo tautai. Tai abiejų 
herojizmas, kuriam nėra ly
gaus gyvenime, išskyrus kan
kinių herojizmą.

Motinos diena tai turi tik 
priminti. Pagarba motinoms ir 
močiutėms turi paskatinti vi
sus prisidėti prie pastangų, 
kad joms reiktų mažiau hero
jizmo, o daugiau galėtų rodyti 
savo motinystės kilnumą.

Pr. Gr.

• • •

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

Gegužės 20 d. Kanados 
prancūziškai kalbančio Quebe- 
co provincijos gyventojai refe
rendumu pasisakys, ar jie no
ri pasilikti Kanados 
federacijoje, ar iš jos pasi
traukti ir sudaryti Quebeco ne
priklausomą valstybę. Dėl to 
referendumo, pasilikimo ar iš
stojimo, jau seniai vyksta ilgi 
ginčai ir samprotavimai.

Apskritai imant, daugumas 
Kanados gyventojų nemėgsta 
prancūzų. Tarp angliškai kal
bančių ir prancūziškai kal
bančių Kanados gyventojų 
yra gili praraja. Quebekiečiai 
nusiskundžia jų išnaudojimu 
ir priespauda. Neseniai lai
mėjusi rinkimus į provincijos 
seimelį kvebekiečių partija 
(Parti Quebecois) su min. pirm. 
R Levesąue atvirai pradėjo 
kalbėti apie pasitraukimą iš 
Kanados federacijos ir savo 
nepriklausomos valstybės su
darymą. Norėdama apraminti 
prancūziškai kalbančius, 
federalinė vyriausybė jiems 
padarė daug nuolaidų, netgi 
prancūzų kalbą padarė antra 
valstybine kalba, kas sukėlė 
didelį nepasitenkinimą kitų 
Kanados mažumų tarpe. Dau
gumas Kanados gyventojų 
prancūzų kalbą laiko dar vie
na svetima kalba ir nenori jos 
laikyti antra oficialia Kana
dos kalba. Jie laiko prancūzus 
kanadiečių tokia pat ma
žuma kaip italų ar ukrai
niečių tautinės mažumos.

Quebeco įstatymai

Quebeco seimelis išleido įsta
tymą, prancūzų kalbą pa
skelbdamas oficialia provinci 
jos kalba su nurodymu, kur ir 
kaip prancūzų kalba turi būti 
vartojama. Angliškas mokyk
las tegali lankyti vaikai tų 
angliškai kalbančių tėvų, ku
rie įstatymo paskelbimo metu 
gyveno Quebeco provincijoje, 
taip pat ir kiti, tuo metu ten 
gyvenę. Vėliau atvykę ir ten 
apsigyvenę angliškų mokyk
lų jau nebegalės lankyti.

Prekybos įmonių iškabos tu
ri būti tik prancūziškos, bet 
dokumentai gali būti suda
romi ir anglų kalba. Montrea- 
lio du trečdaliai gyventojų kal
ba prancūziškai ir vienas 
trečdalis angliškai. Supran- 
cūzinant miesto administra
ciją bei įmones, nukentės daug 
kitakalbių. 1978 m. 40,000 
angliškai kalbančiųjų 
išvyko iš Montrealio. Dar 
nežinia kiek išvyko praeitais 
metais. Nuolatinis pasitrau
kimas pasiturinčių piliečių 
smukdo provincijos ūkinį ly
gį. Mat, daugumas jų buvo 
įvairių pramonės bei pre-

MOTERIS SU BALTU 

CHALATU
Dr. Konstancija Paprockaiė - Šimaitienė 
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Išvydęs mus, jis staiga pasitempė. Ir 

trepsėdamas kojomis, verksmingu, drebančiu balsu 
ėmė šaukti:

— Žmonės, jūs neteisėtai pasisavinot mano 
bombonešį. įsakau tuojau man jį grąžinti. Gavau 
komandiruotę skristi į frontą. Numesti ištisą seriją 
mirtį nešančių ir viską naikinančių bombų. Jų 
klaikūs garsai “whuummpt, whuummpt, 
whuummpt...” turi nuskambėti Vietname ir 
sudrebinti visą kraštą. Ar suprantate?

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

tylą, paklausė dr. Petrou.
— Apie bombonešį, kurį jūs nuo manęs pavogėt, 

— netekęs kantrybės, suriko ligonis.
— Mes jūsų bombonešio ne tik nepaėmėm, bet 

net ir nematėm, — ramiai atsakė dr. Petrou.
— Jūs pavogėt! Pavogėt’ Nėra jokios abejonės.

kad pavogėt. Aš jums įsakau. Tuojau jį man 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, kitaip aš telefo- 
nuosiu Washingtonui 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 
šypsenas mūsų veiduose. Ir man davė progos ilgiau 
slapčia stebėti ligonį. Su nustebimu sekiau jo elgesį, 
jo sumišimą, susirūpinusį, susikrimtusį veidą ir 
liūdnas tamsias akis. Ligonis purtė galvą, trepseno 
kojomis, o jo žvilgsnis buvo nukreiptas kažkur toli, 
toli...

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 
lyg maldai rankas, švelniu tonu prašė ligonis. Iš jo 
drebančių blakstienų ėmė riedėti ašaros.

— Gavau įsakymą nedelsiant skristi į frontą. 
Jeigu laiku neišskrisiu, mane nubaus. Atims 
laipsnius, ordenus, sušaudys! Supraskit, kad mano

gyvybė priklauso tik nuo jūsų. Pasigailėkit manęs. 
Grąžinkit mano 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... 
wjuummpt... whuummpt.„”. 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 
nebereikalingas ir jus niekas nebaus, nes Vietname 
karas jau pasibaigė. — Gana įtikinančiai aiškino dr. 
Petrou.

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

— Jūs norit 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! “Whuummpt, 
whuummpt, whuummpt..”

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

__________________ (Bus daugiau)____________________

P. GAUČYS

kybos įmonių savininkai, 
vadovai ar šiaip įtakingi pa
reigūnai. Quebeco provincijai 
tapus nepriklausoma vals
tybe, angliškai kalbančios 
mažumos būklė ten žymiai 
pasunkėtų. Nacionališkai 
nusiteikę prancūzai pamažu 
juos iš visų reikšmingesnių 
pozicijų išstumtų. Tačiau jie 
tikisi, kad federalinė vyriau
sybė ras būdų jų teisėms ap
saugoti.

Nevieningi prancūzai

Dėl daugelio angliškų įmo
nių ir bendrovių pasitrau
kimo, o taip pat dėl Quebeco 
neaiškios padėties, provin
cijos ūkinė būklė nėra gera. 
Daugiausia kenčia smulkūs 
prekybininkai ir mažų įmonių 
savininkai. Patys prancūzai 
nevieningi dėl savo ateities. 
Kvebekiečių partija su savo 
vadu R Levesąue žingsnis po
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Dievo Motina. Sis nežinomo Sibiro lietuvio kankinio iš švino sukurtas šv. 
Marijos atvaizdas buvo išstatytas Clevelande kun. K. Pugevičiaus 
suruošto,e parodoje A Gartos

žingsnio veda Quebecą į 
atsiskyrimą.

Kaip stebėtojai pažymi, jie 
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- 
line vyriausybe dėl politinio 
suverenumo, kuriame bū
damas galėtų sudaryti glau
džią ūkinę uniją su Kanada. 
Tikimasi, kad sa tokiu for
mulavimu kvebekiečiai su
tiks. Jeigu federalinė vyriau
sybė atsisakys derėtis dėl jų 
norimo suverenumo, min. 
pirm. Levesąue, žaisdamas 
paniekinančiai angliškos 
Kanados laikysena, galės pa
stūmėti Quebeca dar vieną 
žingsnį nepriklausomybės 
link. Anot kvebekiečių, referen
dumo priėmimas bus pasisa
kymas prieš anglų arogan-

Kai 1917 m. spalio 7 d. Rusi
ja paplūdo krauju, revoliu
cijos slibinui spiaudant neapy
kantos ir nukrikščioninimo 
ugnimi, Viešpats Dievas po še
šių dienų siuntė Nekalčiau- 
siąją Mariją, kad ji, kreip
damasi į Portugalijos tris 
piemenėlius, visų mūsų pa
klaustų, ar sutiktume pasiau
koti Dievui ir noriai priimtu
me kentėjimus, atsilygindami 
už Aukščiausiąjį žeidžiančias 
žmonių kaltes.

Vėliau Švč. Marija prašė 
mūsų visų pamaldumo Nekal
čiausiai još širdžiai, kad būtų 
išgelbėtos kaltėse besi
murdančios sielos ir žemėje 
įsiviešpatautų taika. Deja, šis 
jos prašymas nebuvo išgirstas 
ir sekė jos pramatyta bausmė: 
pasaulis už nesuskaitomus 
nusikaltimus buvo nubaustas 
karu, badu, Bažnyčios per
sekiojimu.

Norėdama sustabdyti užsi
pelnytas bausmes, Švč. Ma
rija, kalbėdama Liucijai, pra
šė geros valios žmonių 
paaukoti Rusiją jos Nekal
čiausiai Širdžiai ir priimti 
pirmaisiais mėnesių šešta
dieniais atsiteisimo Komu
niją. Rodos, taip nedaug ji pra
šė: kalbėti rožančių, atlikti 
išpažintį ir priimti atsiteisimo 
Komuniją, atsilyginant už 
nedėkingų žmonių įžeidimus. 
Už tai ji pažadėjo Rusijos atsi
vertimą ir laisvą, našų Baž
nyčios apaštalavimo laikotar
pį. Priešingai, “pikta

tiškumą ir jų kultūrinį 
imperializmą.

Troudeau priešingas

Būdinga, kad dabartinis 
Kanados min. pirm. P. Trou
deau, nors grynakraujis pran
cūzas, yra priešingas Quebeco 
pasitraukimui iš Kanados 
federacijos. Manoma, kad, 
referendumui teigiamai pasi
sakius, Kanados vyriausybė 
įsikiš, ne tik norėdama patik
rinti, kiek timtai kvebekiečiai 
yra pasisakę, bet norėdama 
pati sau suteikti įgaliojimą 
veiksmam su Quebecu. Tuo 
būdu būsiąs pravestas antras 
referendumas, bet jau visoje 
Kanadoje.

Daugelis angliškai kal
bančių kanadiečių yra įsi
tikinę, kad Quebecui tapus ne
priklausomu, nebūsią gero 
gyvenimo nei prancūzams, nei 
anglams. Jis tapsiąs antra 
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 kartą rusas 
man pasakė, kas nori išgy
venti tikrąją krikščionybę, tu
rėtų aplankyti Lietuvą”. 
Gerai, kad vakaruose atsime
nama pavergtoji Lietuva ir de
damos pastangos priminti pa
sauliui, kad ji, nors ir 
pavergta, tebeegzistuoja ir lau
kia, kada nukris vergijos pan
čiai. Tačiau neturėtume atsi
likti nuo mūsų tautos 
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. Ji 
prašo atsiteisti už nesiliauja
mus ateistų įžeidimus pirmųjų 
mėnesių šeštadienių išpažin
timi, šv. Komunija ir nors 15 
minučių rožančiaus paslapčių 
apmąstymu, palaikant su ja 
dvasinį ryšį. Tai tiek nedaug: 
to laiko neužtektų parašyti 
rimto, išsamaus laiško sena
toriams ar parlamentarams. 
Tuo tarpu už šias pastangas 
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.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 10 d.

Dalis Toronto moksleivių ateitininkų savo susirinkimo metu.

DZŪKŲ KULTŪRINIAI BRUOŽAI

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
(Atkelta ii 2 paL)

darni ir besidžiaugdami draugais. 
Šventės proga išleistas laikraštė
lis “Pirmyn Jaunime” — reda
guotas O. Jurėnaitės, kun 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

Susirinkome šeštadieni 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 i tris dalis. Pirmoji da
lis buvo aštuoni darbo būreliai, 
kuriuos pravedė vadovai. Temos 
buvo priderintos prie penkių atei- 
tminkiškų .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 naujas 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 j 
stovyklą. 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 
į stovyklą nenorėdami, nepasiruo
šę 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 prisidėj-imas suma
žintas, būtent alkoholio, bei nar
kotikų vartojimas.

Stovyklautojai iš anksto neruo
šiami stovyklai, tai Lino pasiūly
mai lietė vadovybę. Pirmas pa 
siūlymas buvo, kari vadovybėje 
būtų įtrauktas profesionalus žmo
gus, kuris patyręs dirbti su jau 
nimo problemomis. Sis būtų pata
rėjas ir stovyklautojams ir va
dovams, jei iškiltų kokie neaiš 
kūmai. 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 
-jorved fcppp somtfjSojd euioueuri 
ti, kad kiekvienais metais elgeso 
išvystymas būtų pristatomas vi

siems.
Antrasis popietės pokalbis bu 

vo Rimo Gražulio, kuris yra stu
dentų dekanas Chicagos gimnazi
joj. Jis patvirtino, kad stovyklas 
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-

Kiekviena tauta turi būdingų 
bruožų. 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 veidą aplinka, ku
rioje jis gyvena, dirba, auga, ku
ria. Dzūkams turėjo įtakos anks
tyvesnieji 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 veflda taikiai, 
šventai. Kaip šventai ten dvel
kia gamtos nuotaika tyliais va
karais, kada ne tik gūdi giria, bet 
ir atskiri medžai su savo šeima 
—paukščiais ir žvėrimis amžių

pasaką 9eka.
Apie dzūkų vidaus pasaulį kal

ba ir lyrinės dainos. Dzūkų dai
nos yra lyg tas skaistus, tyras 
krikštolinis vanduo, suteikiąs tik
tai pačias skaisčiąsias savo ypa
tybes. Daina žadina ir ugdo pat
riotizmą, o širdy įdiegia meilės 
jausmus ir prisirišimą prie gim
tojo krašto.

Ta gamtos savybė atsispindi 
dzūko tiekoje ir būde. Ir nors jam 
Praamžius lėmė nelengvą gyve
nimą ir daugybę priešų nuo se
novės laikų ligi šių dienų, tačiau 
jis savo judrumu ir gera nuotai
ka visa lengviau nugali. Čia nuo 
senovės skamba daiĄĄs ir įvairūs 
padavimai apie karžygius, ku
riais gausingiausia yrą Dainava 
ir jos dainius Krėvė — Mickevi
čius. Nemirė Dainavos dvasia ir 
dabar, nors ir vargingos jos gy-

JONAS MIŠKINIS

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

Gausu istorinių liekanų

Apie žiląją Dzūkijos praeitį by
loja ne tik buvusios sodybos, ak
mens, žalvario 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.

Vėlyvesnių laikų piliakal
niai žymiai didesni. Jų šlaitai nu
kasti stačiai, aplink juos yra už
silikę apkasamo' pylimo žymių. 
Tokie piliakalniai stūkso aukšto
se vietose, arti vandenų: upių bei 
ežerų. Kai kuriuose piliakalniuo
se pastebima ir randama akmens
amžiaus žmonių kultūros žymių.

Z. ’
PUiatrainini
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Dzūkijoje, ypač abipus Nemu

no krantų, pštyakalnių yra visa 
grandinė. Atrodo, kad jie turėjo 
anais senovės ląikais didelės stra
teginės reikšmės. Tokių piliakal
nių viršūnėse .-badavo sargybos, 
kurios, pastebėjusios priešą, duo
davo žinią kitoms pėdins. Stipres
ni vyrai bėgdavo į pilį gintis, silp-

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

Taip pat Dzūkijoj yra ir tokių 
.prliakalnių, prie kurių iš trijų pu- 
tių nebuvo galima prieiti, šie pi
liakalniai būdavo apkasanti py
limu. Tarp kalno ir pylimo bū
davo gilus griovys, į kurį kartais 
prileisdavę vandens. Viršų dar 
patverdavo stačia rąstų tvora. To
kioj pily statydavo trobesius. B 
tekios pilies per balą eidavo siau
ri, vingiuoti, akmenimis grįsti 
keliai. Jie būdavo apaugę žale ar
ba apsemti vandeniu, ir tik vie
tos gyventojai juos težinodavę; 
priešai jais negalėdavę pasinaudo 
ti. XIV amž. jau buvo mūrija
mos iš akmenų bei plytų pilys. 
Jose gyveno karo vadai ir kariai.

Iš žymesniųjų tokių piliakal
nių Dzūkijoje pažymėtini prie 
Nemuno: Liškiavos, Malkinės ir 
Punios.

Aplamai, šie piliakalniai turi 
didelės patriotinės reikšmės. Ži
nom, kaip labai mylėjo mūsų pro
tėviai laisvę. Todėl, kai ėmė lan
kytis į Lietuvą kryžiuočiai, lietu
viai kovodavę su jais iki paskuti
niosios. Matydami nebeištver
sią, bevalydavę patys išsižu- 
dyti negu veigijon patekti.

Karžygiškai gynė savo laisvę

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
kiasdešimt lietuvių moterų, suži

nojusios apie kaytynėse žuvusius 
vyrus, pačios savo noru ant 
liepsnojančios Punios Margio kal
no susidegino.

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

Kadangi paganys vyrai, jei pa
tekdavo kryžiuočiams į nelaisvę, 
būdavo dažniausiai be gailesčio 
žudomi, tai ir moterys jausdavo
si šiame gyvenime nebereikalin- (

W A Y N E ’ S R O O F I N O
CITY AND SUBURBS 

IndustrlaJ—Commercial—Resldential 
New Roofa — Re-Roofa — Repalra 

Open Sprin< and Summer
gos ir stengdavosi persikelti kar- 81S N Park, m.

TEL. — 84&-4S55tu su savo vyrais gyventi į kitą' 
pasaulį. Todėl tokia tragedija bu-1 
vo su garbingu šūkiu — geriau 1 
žūti, bet priešui nepasiduoti, 
ano meto lietuviams religiš
kai - psichologiškai suprantama. . 
Tai buvo tikras lietuvių pasiau
kojimo pavyzdys.

AGE ROOFItG
IndustrlaJ and Commercial Accta. 

tnvlted.
r J Uiuanta n cnmmnndty gtren prlority

CTree Esttmatee — Insured 
Fiat roofa — Hot tar — Coattng- 

Gravel — Alumtenm 
798-0244; 18025 Dizie Hwy. Homewood

P & J AUTO SHOP
3403 W«rt 63rd Street 

TEL — 737-3731

T A I S O M
Motorus

Automatines Transmisijas 
Stabdžius — Altinatorius 

Starterius
Keičiame motorų ir transmisijų 

alyvą ir Sttma ir kitus sugedimo*.

Sar. PETRAS PISNTS 
, ir JOKAS GUDAITIS

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

MAROUETTE PHOTO5 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS _ 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998

kia daryti. Jei taisyklės žinomos
iš anksto, tai stovyklautojai ir venimo sąlygos, varžo nuožmaus 
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. Tik) pačiu, jis turi 
įvykdyti bausmę už nusikaltimą, 
nes neįvykdymas taip pat yra me
las. Viešas barimas dažnai priei- 

prie to, kad stovyklautojas

Prieky matyti Jadviritis,
Nuotr. P. Maišto#

pavergėjo grandinės. Dzūkai tfk 
daina raminasi, kuri plaukia per 
miškų gelmes į mėlynus toiius, 
nepripažindama jokių sienų nei 
varžtų. Kur skamba daina, ten dar 
nemiręs karžygiškumas. Dzūkas 
tą karžygišką dvasią labiausiai 
'pajunta...

Dzūkai taikingi, ryžtingi, drau
giška, patikimi. Jie senovės lai- LB Brigbton Parko, Chicagoje, apyl. susirinkime, 
kais išgyveno daug audringų die- Masilionis, Masilioniene, Lungys.

Į DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS!
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia 

Į piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma įmygu 
= galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos 
| tiečdalį.

. Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- 
pigintų Įmygu skelbimus arba atvykite asmeniškai į t 
DRAUGJį ir Jūs rasite malonų patarnavimą.

KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA.

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

Kristina Veselkaitė

VADOVAVIMO MISIJA

na
jaučiasi, kad jis turi prieš drau
gus atsilygint už pažeminimą. 
Taip pat vadovas niekada netu
rėtų įsileisti į ginčus su stovyk
lautoju, nes tuomet vadovas ma
no, kad jis turi „laimėti“, kad 
savo autoritetą išlaikytų. B tik
rųjų, tas laimėjimas jį pažemina 
stovyklautojų akyse.

Nors visi šie punktai, turbūt, 
gerai Žinomi, sunku juos įvykdy
ti. Kai staigus įvykis reikalauja 
greito veikimo, yra tuo sunkiau

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. St Yla mano, kad jėga 
ateina iš ideologijos. Kai per 
daug priežiūros, iniciatyva ir kūry
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

turi budėti, kad būtų ten, kur. 
reikia, kada reikia. Tačiau vado
vavimas negali būti apsprendžia
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 neatleicBia. 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 reikadauti 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

RADIO PROGRAMA
Seniausi* Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijo; » Stoties WLYN, 
1360 banga, veikla sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutfs pasaka. Šią programą 
veda Steponas Ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo- 
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Maaa. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas (bernaitis “Draugai” ir ra
site didelį pasirinkimą lietuvificų kay-
n

STASYS SAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Toww of laike)

Skambinti 927-9107

Įsigykite šią populiari? plokštelę
RADVILA PERKŪNAS - LA (BOCONDA - TOflOA 

TURANDOT - AIDA - LA JUIVK - ANDREA CHENDER 
OARMEN - MANON - LESCAUT - FAGUACCI

STASYS BARAS,
Stuttgart’o Simfoninis 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiuntimu
DRAUGAS. 4545 W. ttrd SU Chleago, DL 

17.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti:

tenoras
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AUTOMOBILIU TAISYMAS

1
/i:’a

t

r
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki- i 
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.» 
Wheel alignment and balaneing. j 
Brakea. Shock absorbers. Mufflera- 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fflters. •

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 WmI Stth Str»d _ Tel. M (-7777

Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vaL vakaro, 
ėventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CKSAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
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