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DAR APIE POPIEŽIAUS

TTG katalikų komitetas
(Tęsmya)
h) Jau bandoma vidurinių
mokyklų salėse šaukti tikinčiųJM susirinkimus ir kurti bedieviš
kus bažnyčių komitetus (Kirdei
kiuose, Daugailiuose, Utenos ra
jone).
i) Stengiamasi likviduoti Baž
nyčią “Religinių susivienijimų
nuostatais”, kurie ateistų parašy
ti, užtvirtinti ir tarnauja jų tiks
lams.
Bedieviai naikina bažnyčias de
gindami (Batakiai, Gaurė, Šiau
liai, Leipalingis, Sangrūda) ar
ba pavagiami bei išniekinami vi
sa, kas tikintiesiems brangiau
net už gyvybę — Švenčiausiąjį
Sakramentą (Upyna/ Dotnuva,
Žemaičių Kalvarija, Seda ir kt).
Galop, paskutinis Alsėdžių baž
nyčios nusiaubimas naktį iš 22 į
23 d. parodė tikrąjį bedievių vei
dą. "Tikintieji tokius bedievių
•veiksmus kvalifikuoja jau ne
kaip chuliganizmą, bet vadina,
tiesiog, satanizmu.
Vasarą buvo teisiami keli jau
nuoliai Druskininkuose už 4 baž
nyčių apiplėšimą. Deja, proku
ratūra ir spauda visuomenės ne
painformavo. Tuo tarpu apie ta
riamą dviejų kunigų “nusikalti
mą” parašė net keli laikraščiai.
Tarybinė valdžia tylėjimu ir abe
jingumu skatina nusikalsti.
Taigi, ar Lietuvos tikintieji ga
li mylėti bedievius ir gerbti tary
binę valdžią? Ateityje lietuvių
kalbos žodyne žodis “bedievis”
bus keiksmažodis. Ir tai ne iš ti
kinčiųjų kaltės.
Man, kaip kunigui, dažnokai
tenka susidurti su valdžios parei
gūnais. Jie būna tokie, kokie yra
rajono vadovai. Raseinių rajo
nas tikintiesiems — vienas iš
blogiausių Lietuvoje. Pabandy
siu savo tvirtinimą paremti vie
nu kitu faktu iš dabarties.

Dar prieš atvažiuojant į Viduk
lę (1976. VIII. 17), tuometinis
Vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Z. Butkus jau
koneveikė mane prieš rajono ku
nigus.
Rajono komiteto sekretoriui Z.
Grimaila Viduklės klebonas tapo
ideo fixe. Ir dažnai įvairiuose su
sirinkimuose pirmasis sekretorius
jam skiria daugiau dėmesio, ne
gu ūkiniams reikalams.
Vykdomojo komiteto pirmi
ninkas A. Skeiveris 1978 m. or
ganizavo Viduklės bažnyčios puo
limą, kuomet klebonas egzami
navo vaikus Pirmajai šv. Komu
nijai. Todėl nenuostabu, kad ir
apylinkės pirmininkas A. Zig
mantas gali kleboną skųsti ir bū
ti tame pačiame teisme liudinin
ku (1977 m.).
Ne kartą ūkio vadovai grasino
tėvus išmesti iš darbo, reikalau
dami, kad jie patys nuvarytų vai
kus nuo altoriaus ir iš procesijos.
I mano raštiškus pareiški
mus rajono vadovai niekada ne
duoda raštiško atsakymo, kaip te
reikalauja tarybiniai įstatymai
Dar 1977 m. spalio mėn. pava
duotojas Z. Butkus man pareiš
kė: “Religinėms bendruomenėms
mes niekada neduodame raštiš
ko atsakymo (1) ir jums niekad
neduosime leidimo eiti į kapines”
Bedieviai gali eiti pagerbti mirų
šiųjų ar per Vėlines, ar per Perga
lės šventę, bet tikintiesiems drau
džiama. Tikintieji gali pagerbti
savo mirusiuosius tik vadovau
jant bedieviems. Už grynai reli
ginę Vėlinių procesiją 1976 ir
1978 m.m. buvau nubaustas pi
nigine bauda 50 rublių. Panašiai
buvo nubaustas Kybartų parapi
jos klebonas kun. Sigitas Tamke
vičius ir Palomenės klebonas
kun. Jonas Zubrus.
(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULY
Nubaudė jėzuitą

Vatikaną pasiekė žinia, kad ko
vo mėnesio antroje pusėje Rumu
nijoje buvo nuteistas šešerius me
tus kalėti ir sunkia pinigine bau
da rumunas jėzuitas kunigas Michael Godo. Jis buvo apkaltintas
neteisėtomis finansinėmis opera
cijomis, nes rinko pinigus nau
jos bažnyčios statybai. 67-erių
metų amžiaus kunigas Godo bu
vo vienintelis iš dešimties Rumu
nijoje dar esančių jėzuitų kuni
gų, turėjęs leidimą ir galimybę
dirbti sielovadinį darbą. Pokario
metais už -religinę veiklą jis jau
buvo suimtas ir nuteistas deš mt
metų kalėti. Ilgi kalinimo metai
palaužė jo sveikatą. Jis yra žino
mas Rumunijoje kaip geras ir pa
reigingas kunigas, drąsus Kristaus
mokslo skelbėjas ir tikėjimo lais
vės bei Bažnyčios teisių gynėjas.

Nr. 122

seniai savo apsilankymu pager
bė buvusį Ballarato vyskupą Ja
mes Patrick CrCdllins, kuris ge
gužės 11d. švęs savo vyskupavi
mo 50 metų sukaktį. Jis 30 metų
buvo Ballarato vyskupas Viktori
jos valstijoje, Australijoje. Vysku
pas O‘Collins, dabar 88 metų am
žiaus, tebegyvenąs Ballarato mies
te, visuomet buvo labai prielan
kus lietuviams ir visų keturių Va
tikano II-jo susirinkimo sesijų me
tų gyveno Romos Lietuvių Kolegi
jos viešbutyje.
Keturi palaimintieji

Dalyvaujant popiežiui Jonui
Pauliui II-ajam, Vatikane buvo
patvirtintos keturių naujų Bažny
čios palaimintųjų beatifikacijos
bylos, — būtent, 1940-ais metais
mirusio italo kunigo Luigi Orio
ne, prancūzo kunigo Passerat, miI rūsio 1858-ais metais, italės seKatekisto reikšmė
• sers vienuolės Morello, gyvenu
Parapijos katekisto asmuo yra sios septynioliktajame amžiuje ir
labai reikšmingas, nes savo žo 1902-ais metais Romoje mirusios
džiu ir liudijimu tarnauja Baž lenkės sesers vienuolės De Siedlisnyčios augimui. — Taip kalbė ka.
jo Sevilijos vyskupijos katekistų
Žemiško* problemos
suvažiavime to Ispanijos miesto
Nors Bažnyčios esminis užda
arkivyskupas
kard.
Bueno y
vinys
yra atskleisti žmogui jo ant
Monrea-1. — Bažnyčia vis su di
desniu dėmesiu žvelgia į tuos, ku gamtinę paskirtį, Bažnyčia nie
rie pasišvenčia tai pagrindinei kada neužmiršta žmogaus žemiš
Bažnyčios tarnybai. Atitinka kųjų problemų, kovodama už tei
mai pasiruošęs, katekistas turi bū singą visuomeninę santvarką, ku
ti oficialiai pripažintas ir verti rioje visada būtų atsižvelgta į
namas; didis džiaugsmas parapi žmogaus laimę ir pilnutinę gero
jos žmonėm, jei yra joje veiklių vę, pažymėjo popiežius Jonas Pau
lius II-sis šiandien audiencijoje
katekizmo aiškintojų.
priimdamas vadinamo Jaunimo
Lietuvių draugas
Veiklos Centro generalinės tary
Australijos generalinis guber bos narius. Popiežius paragino šią
natorius Si r Zelman Cowen ne organizaciją ir toliau remti jau-

KELIONĘ AFRIKOJE
Vatikanas. — Popiežius Jonas kių sistemų, kurios jum žadą ro
Paulius II-sis laimingai užbaigė jų šioje žemėje, bet nuolat ryto
apaštalinę 'kelionę į Afriką, kur jui atideda šio rojaus įgyvendi
■dešimties dienų bėgyje aplankė nimą. Būkite ištikimi patys sau.
šešias šio kontinento valstybes — Esu tvirtai įsitikinęs, baigė Jonas
Zairą, Kongą, Keniją, Ganą, Paulius II-sis, esu tvirtai įsitiki
Aukštąją Voltą ir Dramblio Kau nęs, jog galite .parodyti pasauliui,
lo Krantą.
kad esate pajėgūs patys savaran
Prieš išvykimą Jonas Paulius kiškai išspręsti savo problemas,
II-sis dar aplankė raupsuotųjų pasinaudodami
tarptautinių
centrą netoli nuo Abkfjano. Tai bendradarbiavimų žmonių pagal
buvo bene labiausiai jaudinantis bos, ekonomikos ir kultūros srity
susitikimas visoje popiežiaus ke se, teisingumo dvasioje rr visada
lionėje. Paskutinį savo vizitą Af atsižvelgiant į jūsų interesus. Die
rikos žemėje paskyriau jum, kal vas telaimina Afriką, 'baigė savo
bėjo popiežius raupsuotiesiem, ne kalbą Popiežius Jonas Paulius
tiktai dėl to, kad galėčiau jus pa II-sis, atsisveikindamas su Afri
drąsinti, bet tam, kad pakarto kos kontinento tautomis.
čiau, jog jūsų nelaimėje Dievas
(Bus daugiau)
jus ypatingai myli. Kristus visada
yra drauge su kenčiančiais, kal
Nuotaikos Irane
bėjo
toliau popiežius.
Kaip
Kristaus kančia ant kryžiaus ta
Teheranas. — Irano užsienio
po
visiem žmonėm išganymo, at
Ketvirtadieni Egipto prezidentas Sadatas (kairėje) gavo balsuotojų pritarimą papildyti, pakeisti Egipto konstituciją,
reikalų ministeris Ghotbzadehas,
kuri suteiktų jam teisę būti prezidentu iki gyvos galvos. Prezidentas aplankė buvusi Irano šachą Mohamed Rėza leidimo, malonės ir gyvybės šal
grižęs iš Pakistane vykusios isla
Pahlavi puošniuose Kairo Kubbeh rūmuose, kuriuose gyvendavo Egipto karaliai, šacho artimieji tvirtina, kad jis tiniu, taip ir jūs, ligoniai, priim
mo šalių konferencijos, pareiškė,
po operacijos pradėjo taisytis, jaučiasi stipresnis.
dami 9avo kančią ir ją aukoda
jog jis pritaria taikingam ameri
mi Dievui, galite sau .patiem ir
kiečių įkaitų klausime- sprendi
daugeliui kitų žmonių tapti die
mui. Irano parlamentas, susirin
viškosios malonės versme.
kęs posėdžių, pirmiausiai turės iš
Iš raupsuotųjų ligoninės Šven
spręsti daug vidaus klausimų, o
tasis Tėvas, tiesiai nuvyko į Abidvėliau pereis ir prie amerikiečių
jano aerodromą, kur atsisveikino
įkaitų klausimo. Irane bijoma
ne
tik su Dramblio Kaulo Kran
— Izraelio 250 žinomų žmo
naujų Amerikos karo jėgų ban
nių pasirašė peticiją, raginančią to vyriausybe ir tauta, best ir su dymų vaduoti įkaitus, todėl, spė
dabartinę vyriausybę vengti pro visa Afrika. Savo atsisveikinimo jama, parlamentas ilgai nelauks
Kariuomenė tariasi su studentų vadais
vokacijų, ieškoti kompromisų, to žodyje Jonas Paulius II-sis dar ir įkaitai bus paleisti.
kartą išreiškė pagarbą Afrikos
Seoulas. — Riaušės Pietų Korė Už tai pažadėta negaudyti riau lerantiškai sugyventi su arabais.
Kai kurie parlamento radikalai
tautom ir pasigėrėjimą jų pavei
joje kiek aprimo. Vyriausybės šių dalyvių, jei jie sugrąžins pa Raštą pasirašė keturi buvę dar- dėtu civilizacijos ir kultūros pali- tvirtina, jog parlamentas turėtų
svarbiausias rūpestis yra surinkti grobtus ginklus. Nemažai ginklų biečių ministeriai, penki genero kimu, ragindamas afrikiečius to-j pirma sudaryti amerikiečių teislai ir 20 dabartinio parlamento
ginklus, kuriuos pagrobė iš ka jau sugrąžinta.
liau jų palikimą saugoti ir ugdy- mą, kaltinant juos šnipinėjimu.
narių.
riuomenės sandėlių Kwangju mies Valstybės departamentas įspėjo
įdomu, kad tokio teismo šalinin
— Jungtinių Tautų Saugumo ti.
to riaušininkai. Sakoma, kad jie Siaurinę Korėją nebandyti panau
kas yra ir buvęs užsienio reika
Nepasiduokite
svetimų
pavo

išnešė 3,500 automatinių šautu doti kaimyninės Pietų Korėjos taryba pasmerkė Izraelį už trijų jingų ideologijų viliojimam, pa lų ministeris Ibrahim Yazdi, ku
vų, daug revolverių ir amunici riaušių savo tikslams. Amerika arabų burmistrų ištrėmimą. JAV žymėjo Popiežius afrikiečiam, ide ris buvo pašalintas iš ministerio
jos. Jauni neramumų dalyviai pa stipriai atsilieps, jei bus bando delegacija nuo balsavimo susilai ologijų, kurios remiasi savanau pareigų už tai, kad ieškojo su
grobė 232 karines mašinas, jų ma įsiveržti į Pietų Korėjos terito kė.
Amerika kompromisų ir buvo su
— Meksikos prezidentas Lopez diškumu ir žmogaus pažemini
tarpe 4 šarvuotus automobilius, riją. Amerikiečių kareivių atosto
mu, nesile:skite suviliojami ap sitikęs Alžire su JAV prezidento
8 riaušių raminimo autobusus su gos P. Korėjoje atšauktos. Du Portillo baigia vizitą Vakarų Vo gaulingais laisvės pažadais ir to- patarėju Brzezinskiu.Dabar Yaz
kietijoje, su kuria siekiama preky
ašarinių dujų
patrankėlėmis. specialūs žvalgybos lėktuvai nuo
di siekia tapti radikalesniu poli
bos ir ekonominio bendradarbia
Mieste sunaikintos ar sužalotos lat seka padėtį .pasienyje, demi
tiku net už radikaliausius „stu
vimo išplėtimo.
22 policijos įstaigos, 13 vyriausy litarizuotoje zonoje.
Teismas atmete
dentus“.
— Egiptas paskelbė, kad pieti
Tarp opozicijos
reikalavimų
bės pastatų, dvi televizijos stotys.
niame Egipte surasti urano klo
sportininkų skundą
Miesto gatvėse pilna sudegintų, yra karo stovio atšaukimas ir ka
dai, kasyklos jau pradėjo darbą,
sudaužytų
automobilių. Visos riuomenės saugumo viršininko
Washingtonas. — Federalinis
Iranui sankcijų
laukiama apie '5,000 tonų metalo,
gen. Chun pašalinimas iš parei
įstaigos ir mokyklos uždarytos.
apeliacijos
teismas
atmetė
25
spor
kurį apdirbti padės Kanados įmo
Stebėtojai mano, kad Kwangju gų. Reikalaujama tuoj paleisti
Ankara. — Turkijos vyriausy
tininkų skundą prieš JAV Olim
mieste riaušės buvo daug piktes suimtus riaušių dalyvius -r su nė.
bė
neskelbs jokių sankcijų Iranui,
pinį
komitetą,
kuris
atsisakė
siųs
— Valstybės sekr. Muskie pa
žuvusių
nės dėl to, kad vyriausybės suim mokėti kompensacijas
paskelbė
premjeras Demirelis. Jis
skelbė, kad jo padėjėjas Warren ti sportininkus į Maskvos olim
tas opozicijos vadas Kim Dae šeimoms.
paaiškino,
jog turkai pasmerkė
Christopher pažadėjo likti
savo pines žaidynes. Trys teisėjai tuo
Jung yra kilęs iš to miesto. Jau
tarnyboje bent iki rinkimų die pačiu patvirtino žemesniojo teis iraniečių įkaitų pagrobimą, kaip
nimo išrinkta vadovybė susitarė
Kandidatas Bush
nos. Pasitraukus sekretoriui Van- mo sprendimą, kuriame komite necivilizuotą, nemoralų elgesį, ta
su miesto įgulos vadu sustabdy
ce, žadėjo atsistatydinti ir Chris tas išteisinamas, nes jo statute čiau ekonominis spaudimas Ira
nutarė pasitraukti
ti kraujo praliejimą. Kariuome
nėra jokio straipsnio, kuris lega no neprivers įkaitų paleisti. Tur
topher.
nės vadai pažadėjo perduoti stu
kija pasirengusi tarpininkauti dėl
E. Rutherford, N. J. — Respub
— Prancūzija, nežiūrint kar liai jį įpareigotų dalyvauti kiek
dentų reikalavimus vyriausybei. likono kandidato Georg Bush kam
tais pasitaikančių nuomonių skir vienoje Olimpiadoje. Komitetas jų paleidimo, tačiau turkų geri,
panijos komiteto pirmininkas Ja tumų su JAV politikais, paskel turi pilną teisę pakvietimą į žai broliški ryšiai su Iranu nebus lie
mes Baker pripažino spaudai, kad I
\acĮ ‘ekonominės sankcijos
atmesti, nusprendė teis čiami.
Apžiūrėjo ugnikalnį Bushas planuoja šiomis dienomis | Įranuj pradėtos vykdyti nuo pra- dimus
mas. Sportininkų advokatai pa
San Salvador. — Salvadore de
Kelso. — Prezidentas Carteris paskelbti, kad jis pasitraukia iš ėjusio trečiadienio. Prancūzijos reiškė. kad jie daugiau sprendi šiniųjų organizacijų vadovybė pa
aplankė Mount St Helens ug varžybų. Viena priežastis — jo vyriausybė kritikavo britus už mo neapeliuos.
skelbė, jog įsteigta „Slapta Antinikalnio apylinkes, pasimatė su kampanijos iždas visai ištuštėjo. sankcijų susilpninimą.
Izraelio olimpinis komitetas pa -komunistinė armija“, kurios už
Washingtono ir Oregono valsti Birželio 3 d. įvyks pirminiai rinki
—• Nuo balandžio 21 d. iš Ku skelbė, kad Izraelis Maskvos davinys bus metodiškai planuo
jų pareigūnais ir pasikalbėjo su mai Kalifornijoje, kuri duos lai bos jau atvažiavo į Ameriką apie Olimpiadą boikotuos.
ti komunistų vadų ir partijos vei
evakuotais iš kalno apylinkių mėtojui 168 delegatus. Ronaldas
kėjų eliminavimą, fizinį jų likvi
70,000 pabėgėlių.
žmonėmis, kurie rado prieglaudą Reaganas, buvęs Kalifornijos gu
davimą. Operacijos palies Salva
— Per pirmąją gegužės mėn.
Kelso miestelio mokykloje. Prezi bernatorius, toje valstijoje yra
doro
komunistų vadus ir visus,
savaitę 616,000 amerikiečių užsi
dentas, apžiūrėjęs kalną iš heli nenugalimas, o jam iki nominakurie
remia marksistus ir komu
registravo gauti bedarbių pašalpą.
kopterio, pareiškė niekad nesiti vimo trūksta tik 113delegatų.
nistus.
— Dvi Amerikos diplomatų,
kėjęs tokio vaizdo, su kuriuo pa
laikomų Irane įkaitais, žmonos
lyginus, mėnulio paviršius esąs
— Floridos gubernatorius ati
KALENDORIUS
iškėlė teisme bylas, reikalauda
lyg golfo laukas.
traukė Nacionalinės
gvardijos
mos iš Irano valdžios 1.3 bil. dol.
Gegužės 24 d.: Meletas, Zuza
Geologijos tyrimų agentūra kareivius iš Miami. Riaušės pasi
kompensacijos
ir
bausmės
už
jų
na,
Algirdas, Gina.
paskelbė, kad sekmadienio spro baigė ir buvo atidarytos mokyk
vyrų
kalinimą.
Gegužės
25 d.: Beda, Grigalius,
gimas ugnikalnyje buvęs 10 me los. Tarp išplėštų juodųjų par
—
Portugalijos
premjeras
Almantas, Jovilė.
gatonų stiprumo (dešimt mili duotuvių buvo ir kelios vaistinės,
Gegužės 26 d.: Kapų diena, Pi
jonų tonų dinamito) arba 500 kuriose pagrobti narkotikai. Mies Francisco Sa Cameiro, važinėjęs
lypas Neri, Paladija, Algimantas,
kartų stipresnis už atominę bom to policija suspendavo penkis po po Europos sostines, Britanijoje
Kintas.
bą, numestą Japonijos Hiroshi- licininkus, kurie pasirodė bruta buvo įveltas į automobilių kata
strofą
ir
kelionės
nebaigęs
grįžo
Gegužės 27 d.: Augustinas,
mos mieste 1945 m.
lūs riaušių slopinime.
Restituta, Gindas, Neringa.
—• Pirmą kartą tarp Pakrančių namo.
— Reuteris paskelbė, kad uk
nimo pastangas atsakingai daly Sargybos akademiją baigusių ka
Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:14.
vauti šiuolaikinių politikos, kul riūnų diplomus gavo ir 14 mer rainietis poetas Vasily Stus, pa
ORAS
tūros, meno, socialinių ir kitų ginų. Ateinančią savaitę baigiasi leistas iš kalėjimo prieš 9 mėn.
Debesuota,
su pragiedruliais,
problemų sprendime, ugdant pa mokslo metai armijos karo lai po aštuonerių metų kalinimo, vėl
Naujasis Egipto gynybos ministeris temperatūra dieną 80 1., naktį 60
saulyje, ypač gi jaunimo tarpe, vyno ir aviacijos mokyklose. Čia buvo suimtas ir apkaltintas priešgen.
Ahmed Badawi.
laipsnių.
sovietine
propaganda.
teisingumą ir taiką.
irgi bus karininkių.

Aprimo Pietinės
Korėjos riaušės

TRUMPAI
IŠ VISUR

Turkija neskelbs
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 24 d.

a
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40.00
Kitur .........
38.00
Savaitinis ..... .................
25.00

VASAROS STOVYKLOS IR JAUNIMO VADOVAI
Dr. A. Damužio pranešimas MAS seminare
Moksleivių ateitininkų stovyk būtų kilnūs ir atlaidūs, kai nuga
los turi aukštus auklėjimo, o ne lės ar laimės. Kaip yra svarbu
vien pramoginius bei poilsio tiks jaunus narius išmokyti, kad jie

lus.

Vienas iš svarbiausiųjų
yra
ugdyti tvirto ir gero charakterio
jauną žmogų. Charakteris yra la
bai tvirtas pamatas vertingos as
menybės formavimui. Tai yra pa
ti sunkiausia, bet kartu pati šven
čiausia darbo dirva. Tam užda
viniui vykdyti reikia daug susi
pratusių, pasišventusių globėjų ir
vadovų. O kiek mažai yra dir
bančiųjų su jaunuomene, taip rei
kalinga gero žodžio ir tikslių pa
tarimų.
Daug vyresniųjų, nors patys yra
perėję per audringą gyvenimą ir
yra patyrę daug sunkumų ir pa
vojų, nesiryžta talkininkauti jau
nųjų žmonių veikloje, bei juos
įspėti, kad jie išsilaikytų stiprūs,
kai juos ištiks sunkumai bei pa
vojai, kad išliktų tvirti ir nepalūžę, kai teks pralaimėti, ir kad
MAS STOVYKLOS
Moksleivių ateitininkų vasaros
stovykla Dainavoje įvyks liepos
7 — 19 dienomis. Autobusai iš
Chicagos išvyks liepos 7 d. 1 vai.
po pietų. 'Registracijos anketas bus
galima gauti iš kuopų
globėjų
nuo birželio 1 d.

Po Dainavos
stovyklos, nuo
liepos 20 — rugpiūčio 3 d. vyks
Wasagoje ateitininkų stovykla.
'Bus specialus autobusas, kuris
važiuos iš Dainavos į Wasagą.

Tolimesnių informacijų reika
lu prašome kreiptis pas Arvydą
2ygą, tel. (312) 235 - 9864 arba
Loretą Stončiūtę (312) 284-7251.
MAS CV

nesistengtų vien gyventi praban
goje ir nerūpestingume, kad at
jaustų tuos, kurie yra pakliuvę
į vargą ir ištiestų jiems pagalbos
ranką, kad jie išmoktų padėti
nešti ir sunkius šeimos rūpes
čius ir išmoktų vaikščioti ir erš
kėčiuotu gyvenimo keliu.
Charakterio ugdymo svarbos
iškėlimas bei siūlymų, kaip jį ug
dyti, išryškinimas yra vienas iš
pagrindiniųjų stovyklavimo užda
vinių.

Antrasis pagrindinis stovykla
vimo uždavinys būtų nurodyti
jauniesiems nariams per ateititininkų dvasinių vertybių pasisa
vinimą idealistinę gyvenimo kryp
tį, jiems atidengti platų žvilgį į
pasaulį, panaudojant gamtines,
kultūrines, socialines, religines
ugdymosi priemones bei princi
pus.

rinkimą. Daina Kojelytė ir adv.
Saulius Kuprys supažindino su
at-kų ideologijos pamatais. Kuo
pos vicepirmininkė Rūta Musonytė ir sekretorė Vida Momkutė
kandidatus pavaišino. Kandida
tai turės parašyti po referatą sa
vo parinkta ideologine tema. Bir
želio 30 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent
re pramatomi egzaminai. Kuopos
šventė pramatoma birželio 14 d.,
kurioje egzaminus išlaikę kandi
datai bus pakeliami į tikruosius
MAS narius. Kuopą globoja stud.
Rasa Narutytė.

BERN. BRAZDŽIONIS PAS
WASHINGTONO
ATEITININKUS
Pasinaudodami B. Brazdžio
nio apsilankymu Atlanto pakraš
ty, Washingtono ateitininkai ba
landžio 3 d. surengė susitikimą
su poetu, kuris paskaitė naujau
sių savo eilėraščių, padarydamas
įdomius įvadus. Po to dalyviai
papasakojo apie savo pirmą susi
tikimą su poetu ar jo kūryba. Įdo
mūs buvo rašyt. A. Vaičiulaičio
įspūdžiai apie Brazdžionio pirmą
pasirodymą. Šatrijos susirinkime
ir jo pirmą susitikimą su juo
Kaune. Jaunesnieji susitikimo daly
viai pasakojo, kad Meškiukas
Rudnosiukas daugiausia
buvo
pirma Brazdžionio knyga, kuri
jiems pateko į rankas. Patsai sve
čias susitikime dalyvių pasakoji
mus papildė savo pastabomis. Tai
buvo įdomus ir pirmas toks Washingtono ateitininkų susitikimas
su mūsų žymiuoju poetu.
(vj)

SAS KANDIDATŲ
PROGRAMOS REIKALU
Pirmiausiai norime padėkoti
Edžiui Razmai, Andriui Kazlaus
kui ir Linui Rimkui, kad mums
abiems padėjo paruošti studentų
ateitininkų kandidatų programą.
Norime Studentų Ateitininkų
sąjungos centro valdybai primin
ti, kad esame pirmieji Chicagos
apylinkės besisteigiančios drau
govės įžodininkai. Mūsų ratelyje
dabar yra du studentai ateitinin
kai ir eilė kandidatų, kurie nori
me turėti savo ateitininkų viene
tą mūsų gyvenvietėje

Siou skelbiame mūsų Nijolės
Sadūnaitės vardo Chicagos apy
linkių Studentų Ateitininkų drau
govės įsteigimą, prašydami, kad
SAS-gos centro valdyba jį patvir
tintų. Draugovės steigimo pagrin
das: anksčiau minėta žinia, kad
mūsų būrelyje yra ne tik kandi
datų, bet ir studentų. Kartu siun
čiame mudviejų nario mokesčius
1979-1980 metams.

New Yorko ateitininkų šventės metu Federacijos vadas J.

į
1
r ■k J

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

B. Laučka prisega jaunuSui ženklelį. Nuotr. V. Maželio

Trečias, vienas iš pagrindinių- l gali atrodyti net neįveikiamas ir šumą kitų socialinių sistemų tar
jų stovyklavimo uždavinių, yra i šimtaprocentinio pasisekimo bū- pe.
aktyvus įsijungimas į mūsų tau- tų sunku ir belaukti. Bet iš tiesų
Jaunimo stovyklose yra galima
tos reikalų sprendimą. Šios srities J kiekviena taikli pastanga charaksukurti labai palankią aplinką
darbo dirva itin plati, kaip pav. 1 terio ugdymo kryptimi jau sajaunimo charakterio bei asmeny
lietuvių kalbos žodyno plėtimas vaime yra naudinga, nes ji keibės ugdymui. Jaunimo vadovaiir kalbos vartojimas žodžiu, raš- čia mums ir visuomenės daugu-ės jaunimo stovykloje yra arti
tu, o gal net ir dailiąja kūryba, mai nepriimtiną aplinkos estabmame ir glaudžiame ryšyje su
tautos kultūros pasisavinimas, pa lishmento nusistatymą „nesido
stovyklautojais. Jaunųjų stovyk
galba lietuviams žmogaus teisių mėti auklėjimu ir charakterio ug
lautojų akys yra nukreiptos į jau
gynėjams okupuotoje Lietuvoje
dymu“. Tad ši mūsų pastanga'
nimo vadovus. Jie pastebi jų chaugdyti jaunimo charakterį'
Be abejo į stovyklavimo užda
,
. Ve~ rakterio sąvybes ir dažnai jas pavinius įeina ir kiti jaunimui la liau ar anksčiau turėtų duoti ge
sisavina, to gal ir neparodydami
bai patrauklūs ir svarbūs prog rų vaisių.
bei prie to neprisipažindami. Va
ramos punktai, kaip sportas, dai
Mūsų laisvajame pasaulyje,
dovų taiklus žodis, svari mintis
na, šokis, vaidyba, meno talen Šiaurės Amerikos kontinente, mo
ir gyvas pavyzdys yra svarbūs
tų reiškimasis, platus susidrau kykloms yra numatyta tiktai ži
veiksniai, pozityviai įtaigojantys
gavimas, poilsis
besimaudant, nių perdavimo funkcija, mintys
stovyklautojų elgesį, charakterį
beiškilaujant
apie charakterio ugdymą yra vadi
bei visą asmenybės vystymąsi.
namos „smegenų plovimu“, ypa
Tad ir šiame pokalbyje vadovų
Prieš pereinant prie vadovų
tingai tada, kai auklėjimą sten
asmenybės bei charakterio bruo
pareigų ir bruožų apibrėžimo,
giamasi remti tarp kitų pagrin
žų ryškinimas iš esmės liečia ir
tikslinga yra paminėti aplinkos
dų ir religiniais principais. Tuo
stovyklautojus. Apibūdindami va
nuotaikas jaunimo charakterio
tarpu spauda, radijo, televizija,
dovus, mes juos prieš stovyklau
bei asmenybės ugdymo reikalu.
gatvė tą vadinamą „smegenų plo
tojus iškeliame kaip sektinus ateiJeigu ieškotume organizacijos,
vimą“ vykdo nedraudžiamai ir
tininkijos reprezentantus.
bendruomenės, ar net tautos sėk
dažnai neatsakinga destruktyvia
mingos veiklos priežasčių, neabe
Ryškesnieji jaunimo
kryptimi.
jotinai patirtume, kad pasiseki
vadovų bruožai
Diktatūriniame komunistinia
mas organizuotoje grupėje pri
me pasaulyje materialistinis auk
1. Krikščioniškai sąmoningas,
klauso nuo kelių ar keliolikos
lėjimas yra vykdomas intensyvios lietuviškai apsisprendęs. Su jau
stipraus charakterio asmenų.
propagandos būdu panaudojant natvišku entuziazmu, su asme
Stiprūs charakteriai įžvelgia
KGB prievartą, kalėjimų, vergų niniu giliu įsitikinimu jaunimo
pasisekimo priežastis ir sugeba
darbo stovyklų, psichiatrinių li vadovas turi sugebėti perduoti re
visą kolektyvą įsąmoninti ir pa
goninių pagalbą.
liginius, tautinius, kultūrinius bei
kreipti į numatytą tikslą. Jeigu
Ateitininkija apeliuoja į žmo socialinius ateitininkijos siekimus.
tie asmenys dar yra vertingo ide
gaus išmintį, laisvą sąmoningą
alistinio nusistatymo, imant mū
Kad šių svarbių ir nelengvų pa
svarstymą ir asmeninį įsitikini
sų požiūriu, visą veiklą jie pa
reigų atlikimas būtų kiek paleng
mą.
jėgs vesti net ir taikliu keliu. Ir
vintas, prie šio pranešimo yra
mažos tautos, bendruomenės ar
Pirmieji du čia minėtieji atve pridedamos poros temų schemos:
organizacijos šešėlis gali būti la jai ir laisvajame ir komunistinia „Iš jaunystės dvasios į dvasinę
bai didelis, jeigu jos narių idė me pasaulyje vienokiu ar kitokiu
jaunatvę" ir „Krikščioniškosios
jos bei darbai yra dideli
būdu išjungia iš auklėjimo reli socialinės veiklos metmenys“. Be
Imant tuo žvilgiu, ateitrninki- ginį pagrindą. Ateitininkija gi to yra patariama pasiskaityti dr.
jos pastangos atkreipti jaunų na naudodamasi kultūriniu ir gam Juozo Girniaus ,.Tautinis jaunų
rių ir su jais dirbančių vadovų tiniu pagrindais lygiai respektuo jų kartų auklėjimas“ (psl. 254dėmesį į gero charakterio ugdy ja ir religinį pagrindą ir juo ypa 175), knygoje „Tauta ir Tauti
mą ir į asmenybės formavimą tingai stipriai atsiremia kaip as nė Ištikimybė“. Šio seminaro vė
yra aukšto ir labai vertingo ly meniniame taip ir socialiniame lesni pranešimai pateiks jums
gio, nes yra imamasi esminių tau gyvenime. Socialinės religinės tuo klausimu daugiau medžiagos.
tinę bendruomenę stiprinančių veiklos sritis dažnai būdavo pridarbų.
mirštama ne tiktai sekuliarinia
2. lietuvių kalbos vartojimo
Charakterio ugdymas vyksta me bet ir krikščioniškame pa skatintojas-a. Yra svarbu, kad valėtai, kartais gali atrodyti net ne saulyje. Bet dabar šios veiklos dowa:-ės ne tiktai savo tarpe var
sėkmingai. Mūsų žmogiškoms ri principai vis ryškiau iškyla, pa- totų lietuvių kalbą, bet tuo klau
botoms jėgoms esamose sąlygose tyrius jų tikslingumą bei prana- simu įtikinančiai įtaigotų visus

Encyclopedia Lituanica 6 tomai

......... ......................... $125.00

Vinco Krėvės Raštai 6 tomai .............. ..........................

$30.00

Iš mano atsiminimų — Petras Klimas . .. . ..............

$12.00

Kreiptis: J. Kapočius. P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127
Telef. dieną (617 ) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

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

bes, stovyklautojus, gundančias,
blogam veiksmui.
Paprastai tokioje •gausioje dau'
giau šimto asmenų grupėje gali
atsirasti vienas kitas destrukty
vus asmuo, vadovai turi jį' paste
bėti, įspėti ir įtikinti destrukty
vaus nusistatymo beprasmybe.
(Nukelta į 4 pusi.)

Advokatų Draugija

VALDEMARAS BYLAUIS
IR

VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 89th Street, Chicago, IU.

Visi teL 778-8000
Vaiandoe parai auattartmą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

Tel. REliance 5-1811

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

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETER T. BRAZIS

3925 West 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lietuvis gydytojas

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
t
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

2434 West 71st Street

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING '

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

3200 W. 81st Street

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

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

*
-1
Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki I v. p.p
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919

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

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

DR. A. B. GLEVECKAS

Telef. - 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. ROMAS PETKUS

Tel. - BE 3-5893

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

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JO K

S

A

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

birželio 19
— $ 999.00
liepoa 15
— $ 999.00
rugpiūčio 7
— $ 999.00
rugpiūčio 13 (suRyga)— $1199.00
rugpiūčio 28
— $ 990 00

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
2618 W 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

4

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

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

DR. A. JENKINS
Nuotr. Vyt. Maželio

DR. FRANK PLECKAS

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street 1
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.

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

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. K. A. JUČAS

DR. J. J. SIMONAITIS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

MASKVA/VILNIUS:

......... ....................... $358.00

3. Pastabus ir įžvalgus. Į va
dovų rūpesčius įeina visų stovyk
lautojų saugumas ir gerovė. Vadovai-ės įspėja agresyviuosius, kad
jie neskriaustų ramesniųjų. Vado
vai ieško būdų mažiau veržliųjų
iniciatyvai žadinti ir juos į sto
vyklavimo veiklą įjungti.
Vadovai-ės artimai kooperuoja
su globėjais, šalindami aplinky

3907 West 103rd Street

1980 METŲ EKSKURSUOS I LIETUVĄ 19 BOSTONO/NXW TORSO

Lietuvių Enciklopedija 36 tomai

stovyklautojus. Įsitikinusi.o, sąmo
ningo vadovo truputį vyresnio
amžiaus patarimai toje srityje
gali būti itin svarūs. Tuo klau
simu patartina susipažinti su dr.
Antano Maceinos knygos „Filo
sofijos kilmė ir prasmė“ skirsniu
„Filosofija ir kalba“ (psl.287-314).

Valandos pagal susitarimą

‘Arnber Holidays”

turėti gavo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti.

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik Qš
anksto susitarus. Redakcija cr?
• Redakcija dirba kasdien
skelbimų turinį neatsako. Skąl4:00. šeštadieniais j j,jm„ kainos prisiunčiamos gavus
830 — 12:00.
?
| prašymą.

Specialybė Akių ligos

Dėkodami Chicagos SAS-gos
draugovei už pagalbą ruošiant
kandidatų programą, prašome,
JL LIPNIŪNO KUOPA
kad jie ir toliau mums padėtų.
RUOŠIASI ŠVENTEI
Tokiu būdu užmegsime draugiš New Yorko ateitininkų jaunimas metinės šventės metu
kus ryšius mūsų tarpe
Devyni kandidatai ruošiasi įGarbė Kristui:
žodžkri tapti tikrais MAS na
riais. Sekmadienį, gegužės 18 d.
Erikas Vasiliauskas
kandidatai turėjo specialų susi
Vilius Dundala

PASKUTINC PROGA

17 metų 3 mėn. —H
$22.00
$15.00
15.00
22.00
p
22.00
15.00
T
20.00
13.00
—
F
15.00

j

Tel. - GR 6 0617

6958 S. Talman Avė.

įstaigos ir buto tel. 652-1381

rugsėjo 17
rugsėjo 24
spalio 8
gruodžio 26

REGISTRUOKITCS 19 ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

—
—
—
_

$
$
$
s

899.00

DR. FERD. VYT. KAUNAS

899.00

Gydytojas ir Chirurgas

879.00
779.00

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTtCE

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 4-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS .
2454 West 71st Street

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai.: pirm . antrad. ketv ir penktad. 2 5 ir
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 6 7 — iš anksto susitarus

MEMBEO

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, ING.
39S West Bnoadway, jm*. bos 116, So, Boston, Mass. 02127, TW. 617—268-87B4
Įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albona RUDZIUNTEN®.
Prtoeo are baaed on double oecupancy A are eubject to chanrea S fuai aurchargea

J

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166: namų 381-$772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS ŽLIOBA

2659 W 59 St.. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr., treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai: pirm., antr. ketv ir penkt
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą

Split by PDF Splitter

ŽYDAI SOVIETU SĄJUNGOJE

Gyvieji dirba,
;--------------------------

’

MIRUSIEJI KALBA

SAVO PALIKIMU
Vėl atėjo pavasario Šventė —
Kapų puoSimo ir mirusiųjų
prisiminimo
diena. Pirma
dieni 8i° kraSto .tradicijomis
bus prisimenami mirusieji, nu
kankintieji, už tėvynę gyvybes
paaukojusieji ar laisvės sar
gyboje žuvusieji. Tai lyg civi
linės Vėlinės, kuriose su
sitelkiama
maldai,
susimąstoma, prisimenama ir
pagerbiama anksčiau gyvenu
sių, dirbusių ir palikusių savo
gerų darbų pavyzdį. Papuo
šiami jų kapų paminklai,
pajuntamas jų artimumas. IS
'naujo mezgamas rySys su tais,
kurie gyveno ir dirbo, bet jau
yra pasitraukę į amžiną poil
sį.
Kapų puošimo diena yra šio
krašto valstybinis įstatymas,
bet kartu ir graži tradicija. Šia
tradicija visi čia gyvenantieji
jau yra persiėmę. Jeigu tai ir
skirtingai išgyvenama gyvojo
žmogaus, nuėjusio aplankyti
savo artimųjų kapą, tai tas nė
kiek nesumažina šventės pras
mės ir iškilmingum'o, nesu
menkina žmogiškųjų jaumų ir
artimumo su savo mirusiais.
Vėlinėse specialiomis mal
domis prisimename savo miru
sius artimuosius. Galime ir
turime pirmiausia maldomis
palydėti juos ir šioje šventėje.
Nors šioj šventėj labiau iškyla
išoriniai ženklai — kapų puoši
mas, gėlių sodinimas, bet neiš# skiriamas ir meilės pareiš—lomas anksčiau už gyvuosius
attikusiems žemišką pasiunti
nybę savo šeimoms, savo tau
tai ir žmonijai. Su tokiomis
mintimis keliauja šią dieną į
kapines tikintysis ir mažiau
tikintis, bet sugebantis supras
ti ir pagerbti anksčiau išsis
kyrusiųjų žmogišką patikimą,
dvasinę nuotaiką ir savo
pavyzdį.
Lankydami lietuviškas kapi
nes, turime žvelgti į jas ir iš tau
tinio taško. Tose kapinėse jau
ilsisi mūsų tautos dalis, ir tai to
kia dalis, kuri nedaug mažesnė
.-už viename kuriame mieste
gyvenančius gyvuosius ir dar
dirbančius savo artimui, dar
garbinančius Dievą, dar norin
čius kelti tautinius idealus ir
siekti laisvės pavergtiesiems.
Šiandien kapų puošimo diena
primena ne tik išeivijos ka- 3 pinėse palaidotus, bet ir pasau- -lio žemėse išbarstytus brolių
kaulus.

tautos didvyrių, daugelio ne
priklausomos valstybės gyve
nimo kūrėjų ir tautos auklėtojų
kapai nežinomi ne tik mums,
bet ir pavergtoje tėvynėje gy
venantiems, nes nusikaltęs jų
naikintojąs bijo jų net po mir
ties.
Pagaliau tie tūkstančiai lais
vės kovotojų, kurie nelygioje
kovoje atidavė savo gyvybes tė
vynės laisvei, taip pat reikalin
gi pagarbos ir prisiminimo. Ir
tai ne tik tą vieną Kapų dieną,
bet kiekvienu metu, kada tik
prisimename, kad esame jų
kančių liudininkai, įsipareigoję
ję jų neužmiršti ir jų darbus pra
tęsti. Iš mūsų čia nereikalauja
kraujo ir gyvybės, bet pati tau
ta ir tautinė sąmonė reikalauja
darbų, kuriais būtų pratęstas jų
didvyriškas pasiaukojimas, pa
gerbtas
dabartinių
kalėji
muose mirštančių ir niekam nepalydint laidojamų mūsų did
vyrių, kovojančių nelygioje ko
voje už tautos ir visos žmonijos
laisvę ir žmoniškesnį gyve
nimą prisiminas.Vergija su
grius. Ateis geresni laikai atei
nančioms kartoms. Bet visi
esame už tai skolingi did
vyriams, atidavusiems savo
gyvybes dėl mūsų laisvės.
*

Šie metai yra ypatingi mūsų
tautai. Tai liūdesio metai, nes
prieš
keturiasdešimt metų
komunistinės vergovės vals-tybė pagrobė mūsų tautą ir pra
dėjo naikinti mūsų brolius ir
seseris. Jų nėra šio krašto ka
pinėse. Jie neturi paminklų sa
vo tėvynėje. Jų daugelio net pa
laidojimo vietos nežinomos,
f Bet jie yra mums vieni tų, ku
riuos su nuoširdžiausiais jaus
mais prisimename, su karš•• čiausia malda palydime ir bent
. _ širdimi jų nežinomus kapus pa.*.? puošiame. Žuvusių, nukankin
tų ir vergų darbo stovyklose
-; sunaikintų brolių yra toks skai
čius, kad jie netilptų mūsų kapi
nėse. Bet jų dvasia ir jų pali
kimas skatina gyvuosius tęsti
jų darbus, išpažinti savo tikėjiYną ir tautybę, parodyti ryžtą
.ištesėti tose pareigose, ku' ' žioms šiuo metu dar esame skir
ti ir kurias dar turime attikti.
Į kapines neisime tuščiomis
rankomis ir tuščiomis šir
dimis. Jei gėlėmis papuošime
" tik regimus artimųjų kapus, tai
širdimis ir mintimis turėsime
papuošti tuos kapus, kurių
niekas papuošti negali. Net
artimiausi jų šeimos nariai yra
sunaikinti arba negali paieš
koti savųjų amžinojo poilsio
^vietos. O juk daugelio mūsų

Kai bent atsitiktinėmis pro
gomis žvelgiame į mirusiųjų
buveinę — kapines, tikrai
matome, kad gyvenimo pa
sikeitimai neišvengiami. Vieni
ateina, kiti išeina, o darbai, rei
kalai, kovos, pastangos tieka
tie patys, nes žmogus tieka
žmogumi, pasaulis — pasau
liu. Įsigyvenimas svetimoje že
mėje ir jos tradicijų pasisavi
nimas nepakeičia gyvenimo
prasmės ir žmogaus kelio iš vaivaikystės į senatvę ar ligas ir iš
čia į amžinybę. Gyvieji turi
dirbti, ko nespėjo padaryti jų
pranokėjai. Šeimos turi kurti
gyvenimą, nors šeimos vyres
nieji — tėvai yra iškeliavę iš
žemiško pasaulio. Tautos turi
gyventi, net išlydėjusios did
vyrius, kankinius ir kūrėjus.
Tai ne gyvenimo beprasmišku
mas, bet kaip tik nuolatinis
siekimas ko nors aukštesnio,
tobulesnio, geresnio.
Tobulesnio gyvenimo siekia
ne tik žmogus, bet ir tautos.
Tautos susidaro iš žmonių, ku
rių laimingas gyvenimas su
daro laimingą tautą. Ir priešin
gai, kai žmonės skriaudžiami,
skriaudžiama visa tauta, nyks
ta valstybės, naikinamas žmo
niškumas.
Kapai nėra tik liūdesio vieta,
bet ir susitelkimo, susimąsty
mo ir maldos proga. Mirusieji
primena, kad j e patiko mums
tai, kuo mes dabar remiamės —
žmogišką prigimtį, siekiančią
geresnio gyvenimo, paliko lais
vės ir laimės troškimus, kurie
mus skatina tobulėti ir net ko
voti prieš blogį, patiko ir savo
didvyriškumo pavyzdžius bent
tie, kurie anksčiau yra attikę
didesnius ar mažesnius darbus
žmonijos pažangai. Prie kapų
ir paminklų prisimename arti
muosius ir visus tuos, kurie gy
veno prieš mus, nes žinome,
kad jų darbai buvo panašūs į
mūsų, o mūsų kelias panašus į
jų jau užbaigtą kelionę.
Šiemetinė šventė lietuvių
išeivijai yra skirtinga savais
prisiminimais. Jei patys di
dieji skaudaus liūdesio minė
jimai prasidės tik birželio mė
nesį, tai prie savo artimųjų
kapo turime suklupti jau dabar
ir tautine prasme, nes tai prieš
keturiasdešimt metų buvo mū
sų tautos ir daugelio artimųjų
pasmerkimo mirčiai ir mirties
dienos. Šia prasme Kapų puo
šimo diena turi būti ir tautinė
šventė — tikėjimas laisvės
prisikėlimu.
pr Qr

Skėtis yra Tolimųjų Rytų išradimas Į Europą jis susirado kelią
tik 1740 m.
• • •

Ilgiausias pasauly tiltas pastatytas Venecueloje 1963 pi., turi 9
kilometrus ilgio ir jungia Makaraibo ežero krantus
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Jų skaičius gerokai sumažėjo.Nebeturi ateities
Sovietų Sąjungoje dėl nutau
tėjimo ir emigracijos per pasta
rąjį dešimtmetį žymiai suma
žėjo
žydų
gyventojų.
Per
pastarąjį gyventojų surašymą
Sov. Sąjungoje užregistruota
dar 1,811,000 žydų, t.y. 340,000
mažiau, negu per gyventojų
surašymą 1970 m. Reiškia, kad
tik 0.7% Sov. Sąjungos gyven
tojų yra‘žydai.
Žydų gyventojų sumažėji
mas Sov. Sąjungoje yra įvykęs
dėl įvairių priežasčių. Pirmoji
priežastis yra asimiliacija tarp
tų dviejų milijonų žydų, kurie
1941 m. ir 1942 m. pajudėjo į ry
tus, bėgdami nuo nacių. Be to
98% žydų gyvena didmiesčiuo
se, aplinkoje, kuri visur pasau
lyje vaidina savo rolę.
Britų demografas J. Millmanas duoda savo paaiškinimą
dėl žydų sumažėjimo. Jis dar
per šešiasdešimtmetį apskai
čiavo, kad Sov. Sąjungoje 43%
žydų buvo sulaukę daugiau
kaip 50 metų amžiaus (paly
ginus su rusais 21.5%) ir kad
naciai išžudė daug moterų ir
vaikų. Jis taip pat apskai
čiavo, kad vaisingumas pas
žydus buvo žemesnis, negu pas
kitus gyventojus.
Bet svarbiausia priežastis
žydų gyventojų sumažėjimo
Sov. Sąjungoje yra emigracija.
Per praeitą dešimtmetį iš Sov.
Sąjungos yra išvykę daugiau
kaip 200,000 žydų, pvz. 1973 m.
- 34,733; 1979 m. — 51,320.
Sovietų žiniomis dar 140,000
žydų laukia vizų išvykti, o emi
gracijos biurai kalba apie 370,000 žydų norinčių patekti į
užsienį.
Rusų 1917 metų revoliucija

A. TENISONAS
padarė galą žydų priespaudai
cari8tinėje Rusijoje. Žydų orga
nizacijos suvaidino žymią rolę
rusų revoliucijoje ir žydai joje
užėmė vadovaujančius postus,
pvz. Joffe, Zinovjev, Trockij ir
daug kitų. Žydai pasinaudojo ir
įvairiomis galimybėmis naujai
sukurtoje valstybėje. Taipgi pa
sirodė, kad 1970 m. Sov. Sąjun
goje 68% žydų buvo specialis
tai, kai rusų tik 19%. 1971 m.
11% mokslininkų Maskvoje
buvo žydai, kai rusų tik 6%. Iš
1970 metų statistikos pasirodė,
kad trečdalis žydų Sov. Sąjun
goje yra baigę aukštąjį moks
lą, kai rusų tik 4%. 1974 m. buvo
apskaičiuota, kad 14% moks
lininkų su daktaro laipsniu
buvo žydai. 1978-79 mokslo me
tais iš 10,000 žydų 329 buvo stu
dentai, kai rusų tik 196.1977 m.
389,000 žydų buvo aukštes
niojo kvalifikacijos laipsnio.
Teisės srityje 6.7% tarnau
jančių buvo žydai, meno —
5.2%.
Tačiau tarp žydų studentų
yra nusiskundimų, kad jie ne į
visas aukštąsias mokslo įstai
gas buvo priimti, kai paaiš
kėjo, kad jie žydai. Be to žydų
visuomenėje per pastaruosius
mėnesius nusiskundžiama, kad
daug sunkiau pasidarė gauti
leidimą išvykti iš Sov. Sąjun
gos. Šių metų vasario mėn.
leidimus išvykti gavo 3,023 žy
dai. Per tą patį mėnesį praeitų
metų emigravo 3,835 žydai.Žydai nusiskundžia ir dėl jų tiky
binės
diskriminacijos, kad
pastaraisiais laikais slavofilai
ir didžia-rusų sentimentai vis

stipriau kelia savo galvas.
Praeitais metais pasirodė Sov.
Sąj. dvi knygos, nukreiptos
prieš sionizmą — „Sionizmas:
tiesa ir prasimanymai“ ir
„Ideologija ir tarptautinio sio
nizmo praktika“. Taip pat ofi
cialiuose istoriniuose šalti
niuose visuotinė žydų sąjunga
„Bundas“ yra dabar nušvie
čiama kaip išdavikų banda.
Taip pat ir rusų tautoje tebe
gyvena antisemitiniai jaus
mai iš caristinių ir Stalino laikų,
nukreipti
prieš
kosmopolitizmą. Tokį tautinį
antisemitizmą yra suminėjęs ir
Edvard Kuznecov savo „Kalė
jimo dienynuose“. Daugis jo
bendrininkų kalėjime buvo
įsitikinę, kad ir Brežnevas ir
kiti vadai yra žydai, „nes tik žy
dai gali su rusais taip žiauriai
elgtis“.
Dar prieš metus Sov. Sąjun
goje buvo platinamos prokla
macijos, kad sionistai į savo
rankas yra paėmę Politbiuro
kontrolę.
Žydų
emigrantų
tvirtinimais žydai Sov. Sąjun
goje nebeturi ateities.

SUBRENDIMAS

Subrendimas yra nesavanaudiš
kumas, pyktį ir skirtingas nuomo
nes suderinąs be jokios pagiežos ir
smurto.
Subrendimas yra atsižvelgimas
kitų reikalų, dažnai savo paties
troškimų ar norų sąskaitom
Subrendimas yra mokėjimas da
ryti teisingus sprendimus ir juos
įvykdyti. Tik nesubrendę per visą
savo gyvenimą bando įvairiausias
begalines galimybes, o tada nieko
nebedaro.

Sovietų kariniai raketų leidimo įrengimai Kuboje

MOTERIS SU BALTU
CHALATU
Garbinga taika
Tauta be herojų — tauta be ateities
14

Mane apėmė žodžiais neiš
reiškiamas siaubas. Gailestis ir neapsakomas sąži
nės graužimas suspaudė mano širdį, lyg būčiau
nužudęs savo broliuką. Šaltas prakaitas išpylė
mano kūną. Rankos pradėjo drebėti. Galva svaigo.
Keliai sulinko. Žemė po kojomis susiūbavo, ir aš su
klupau. Klūpėjau, kaip trenktas, įsmeigęs akis į
berniuko plačiai išplėstas, juodas, ką tik sustin
gusias akis. Jos atrodė tokios liūdnos ir pilnos man
priekaištų, kad net nepajutau, kaip mano veidais
ėmė riedėti ašaros. Verkiau iš gilumos širdies, gailes
čio.
— Staiga mane apėmė kažkokia baimė. Kūkčio
damas pašokau. Atsistojau. Ir net neatsigręždamas
ėmiau bėgti. Bėgau uždusdamas, suklupdamas, nes
norėjau kuo greičiausiai pasišalinti nuo berniukui
padarytos mirtinos žaizdos. Nuo jo šiltu krauju rau
donai nudažytos džiunglių žolės. Tačiau pabėgti net
iki šiol nepajėgiu.
Turėjau sužieduotinę, kurią, grįžęs iš karo,
žadėjau vesti. Po kelių pasimatymų jaučiau, kad ji
pastebėjo mano dvasinį pasikeitimą, bet nieko
nesakė. Pagaliau vieną dieną nusprendžiau atverti

Rimties valandėlei

TIKĖJIMAS IR ŽMOGAUS LAISVĖ
Marksistiniai
ateistai,
neigdami Dievo buvimą, savo
ateistinėje propagandoje sten
giasi parodyti, koks tas tikin
čiųjų įsivaizduojamas Dievas
esąs baisus Senojo Testa
mento knygose. Bet Šventasis
Raštas nėra taip lengvai su
prantamas, kaip kai kam atro
do. Modemus Šventojo Rašto
skaitytojas yra reikalingas pa
galbos teisingai suprasti Šven
tąjį Raštą. Ta pagalba ateina
iš rimtų Šventųjų Rašto knygų
studijų. Tos studijos yra bū
tinos, nes Šventojo Rašto kny
gose yra dalykų, kurie negali
būti raidiškai aiškinami. Yra
reikalingos gilios teologinės
studijos, kad būtų galima Šv.
Raštą aiškinti. Suaugusieji tu
ri suprasti gilią reikšmę tų se
novės istorijų ir tų iš pažiūros
atrodančių mitų, kur gilios
mintys yra pateikiamos labai
paprastu būdu, sužmoginti pa
tį Dievą ir jo santykius su žmo
nėmis.
Šiandie girdėti balsų, kad
reikia iš Šventojo Rašto at
mesti visa tai, kas yra ar at
rodė tik mitai. Tuo tarpu rei
kia ten ieškoti kiekvieno įvykio
tokiame kontekste, kokiame jis
buvo parašytas. Istorikų ir
egzegetų paskutinių laikų pa
stangos ir darbai labai padėjo
suprasti laikus ir situacijas,
kada kiekviena Šv. rašto kny
ga buvo parašyta, kokios ži
nios turėjo būti perduotos tos
vietos ir to laiko žmonėms.
Dievo žodis nėra abstraktus
žodis. Jis yra skirtas žmonėms
tam tikroje situacijoje. Jeigu
imsime Dievo žodį konkrečioje
savosios aplinkos tikrovėje, tai
pastebėsime, kad tose senose
knygose yra gyvas Dievo žo
dis, skirtas taip pat ir mūsų lai
kams. Žmogaus širdis tieka vi
suomet to pati, kaip ir žmogaus
prigimtis, kuri nėra žmogaus ,
bet Dievo sukurta. Taigi sku
bus ir neapdairus lyginimas
senovės ir dabartinių laikų ga
li labai suklaidinti. .
Krikščionis turi skaityti
Šventojo Rašto Senąjį Tes
tamentą būtinai Naujojo Tes
tamento arba išsipildymo švie
soje. Jėzus nuolat kartoja, kad
jis atėjo į šį asaulį ne įstatymo
panaikinti, bet jį įvykdyti. Bet
Jėzus kai kuriais klausimais
daro skirtumą: “Jūs girdėjote,
kad seniesiems pasakyta” tai
ir tai, jie savuoju autoritetu sa
ko: “aš gi jums sakau” ir pa
pildo, patobulina, duoda nau
ją senojo įstatymo supratimą.
Kada Jėzus mokiniai, prisi
minę pranašo Elijo pavyzdį,
pasiūlo iššaukti iš dangaus ug
nį, kuri sunaikintų Jėzaus nerėmusius samariečius, Jėzus
jiems atsako: “Nežinote, ko

jai savo pasikeitusį vidinį gyvenimą.
— Brangioji, — pasakiau jai. — Prašau atidžiai
pasiklausyk manęs, gerai įsidėmėk. Vyras, kurį tavo
tėvelis pažinojo ir kurį tu, kaip savo sužieduotinį,
pažinojai, daugiau jau nebeegzistuoja. Tu turi su tuo
faktu sutikti. Ta permaina įvyko manyje ne iš mano
kaltės. Įvyko palaipsniui, iš lėto. Netgi prieš mano
norą. Pradžioje kovojau su savim, nes norėjau likti
tuo, kuo buvau. Tačiau laimėti kovą, kai prieš save
matai tik žodžiais neišreiškiamus žiaurumus, buvo
neįmanoma. Tai ką gi turėjau daryti? Kad nepaĮūžčiau, turėčiau vaidinti, kad jų nematau. Bet užsi
merkęs negi gali kariauti! Atsimenu, kaip šiandien,
kad pradžioje, matydamas mirštančius karius ir iš
mėtytas po kovos lauką jų kūnų dalis, iš baimės dre
bėjau ir neapsakomai kentėjau. Vėliau šaltai į juos
žiūrėjau. O dar vėliau, jau su malonumu skaičiavau,
kiek jų nukoviau. Ir net su pasididžiavimu pasako
davau savo draugams. Į krauju sumirkusią žemę,
bombų ir granatų sukeltus gaisrus žiūrėjau su di
džiausiu malonumu, nes mano asmenybė jau buvo
suskilusi. Tokia tiko ir iki šiol.
— Argi tai ne gyvenimo ironija? Bet tai tiesa.
Esu žmogus ir ne žmogus. Kitaip tariant, žmogus ir
velnias. Daugiau velnias negu žmogus. Tu tik
pagalvok! Kaip gali išsilaikyti žmogum, kai visa
laiką esi piktas. Pyksti, kad tave atvežė į Vietnamą
skerdynėms. Pyksti, kai eini sargybą. Pyksti, kad
pamatai žmogų. Pyksti, kai eini gulti. Pyksti, kai
keliesi. Pyksti, kai valgai. Pyksti ir pyksti be galo, be
kraSto. Pradėjau gerti. Gerti alų. 0 kiek vėliau
vartoti ir narkotikus. Tas mane galutinai išmetė iš
vėžių.
— Tai matai, brangioji, koks aš esu šiandien. Jei
nori turėti mano dabartinį portretą, mielai tau pado

kios esate dvasios. Žmogaus
Sūnus atėjo ne pražudyti sielų,
bet gelbėti” (Luk. 9,55). Seno
vės Izraelio karų Dievas, nėra
Dievas, kurį skelbia Jėzus
Kristus. Deja, Bažnyčios isto
rijoje buvo žmonių, kurie ten
kinasi vien tik Senojo Tes
tamento
Dievo
kariautojo
sąvoka ir taip bandė pateisinti
visus karų žiaurumus, kaip ir
pačius karus.
Žmonės įvairiuose istorijos
laikotarpiuose perdaug Dievą
suprato ir vaizdavo, kaip kerš
to ir rūstybės Dievą, kuris tar
si
džiaugiasi
galėdamas
nhstumti žmones į pragarą. Ir
priešingai, Dievą įsivaizdavo,
kaip sentimentalų Tėvą, per
daug gerą, kad jis kreiptų dė
mesį į žmonių silpnybes. Tokie
kraštutinumai nieko bendro
neturi su Jėzaus Kristaus Die
vu, kuris vienas yra mūsų tikė
jimo ir mūsų elgesio nor
ma.
Reikia nepamiršti
vieno svarbaus dalyko: ištisas
Šv. Raštas yra Dievo su žmo
nėmis santykių istorija. Savai
me suprantama, kad Izraelio
kūdikystėj tie santykiai buvo
kitokie, negu subrendimo am
žiuje — pranašų ar paties Jė
zaus laikais. Kuriems Šven
tasis Raštas atrodo pasenusi
knyga, turi pamatyti, kad ji
yra labai nauja ir modemiška,
nes tai dinamiškas ir realus
Dievo priėjimas prie žmogaus.
Nuo pradžios iki galo Šven
tasis Raštas yra istorija žmo
gaus santykių su Dievu, ne
kartą nutrauktų ir vėl at
naujintų, kaip ir istorija san
tykių tarp žmogaus ir žmo
gaus. Santykiai^ kuriuos
Dievas užmezga su žmonėmis,
yra tikėjimo santykiai. Iš tikė
jimo santykių mes galime su
prasti, kas yra Dievas, ko jis iš
žmonių laukia ir nori. Dievas
čia yra suprantamas tik tada,
kai juo pasitikima, kai jo va
liai paklūstama. Jei nenorima
Dievo išklausyti, nebus ga
lima nei jis pažinti, nei supras
ti, kodėl Dievas to ar kito da
lyko iš žmogaus reikalauja.
Reikia tarpusavio ryšio, į kurį
turi būti įjungta visa žmogaus
būtubė: valia, širdis ir mintis.
Dievą pažinti Šventojo Rašto
kalboje reiškia visišką žmo
gaus atsidavimą Dievui, reiš
kia suvokti Dievo meilę žmo
gui, juo pasitikėjimą, jam
įsipareigojimą, jam klusnybę.
Tai yra tikėjimas apie kurį kal
ba Šventasis Raštas.

Dievo santykius su žmo
nėmis užmezga pats Dievas.
Dievo su žmonėmis sandora
yra būdinga žydų ir krikš
čionių tikėjime. Sandora, pa(Nukelta į 7psl.)

vanosiu. Tai sakydamas, ištraukiau iš kišenės
atvirutę su velnio paveikslu ir bandžiau įduoti jai. Ji
išsigandusi suriko. Iš kito kambario atbėgo jos tėvas.
Pamatęs, ką laikau rankoje, suprato dukters išgąs
čio priežastį. Paprašė ją išeiti. Pats pasitiko su
manim.
— Prašau, supraskit ir nekaltinkit manęs, —
tariau jam. Tai ne mano kaltė, kad manyje įvyko
toks dvasinis pasikeitimas. Jūs tik pagalvokit! Jei du
greitieji traukiniai susiduria ir to pasėkoj žūsta daug
žmonių, niekas nekaltina keleivių dėl įvykusios kata
strofos, bet mašinistą ir geležinkelio kompaniją.
Keleiviai nepasirinko mašinisto. Kompanija jį
pasamdė. Todėl niekas ir negali primesti keleiviams
kaltės. Tas atsitiko ir su manim. Esu auka mūsų
vadų, kurie pradėjo tą prakeiktą Vietnamo karą. Jie
davinėjo įsakymus. Aš juos vykdžiau. Bevykdydamas nustojau visų gerų žmogaus savybių. Pasi
dariau tokiu, kokį jūs šiandien mane matote. Karas,
žudynės, kraujas, kitų nelaimės ne tik mane nebejaudina, bet dargi suteikia savotišką malonumą.
Prašau, supraskit mane, kad kaip toks aš nedrįstu
būti vadinamas jūsų dukters sužieduotiniu.
Jos tėvelis, atrodė, net sulaikęs kvapą, klausėsi
mano kalbos. Po trumpos pertraukos pasiūlė išgerti
puoduką kavos. Begurkšnodamas kavą, jis įbedė gilų
žvilgsnį į mane ir labai ramiu, švelniu tonu tarė:
— Mielas sūnau! Pilnai suprantu tave, nes
tavyje įvykusius pasikeitimus ir pats pastebėjau.
Apgailestauju, kad jie įvyko. Tačiau atitaisyti, gal
būt, jau nebeįmanoma. Lieka tik su įvykusiu faktu
sutikti. Ir rasti išeitį, kuri būtų abiem pusėm nau
dinga. Todėl siūlau sužieduotuves atšaukti. Manau,
kad ir tu su mano pasiūlymu sutiksi.
________________ (Bus daugiau)______________________ _
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
(Atkalu U 2 pet)

4. Nešališkas ir išmintingas
sprendimuose. Šališki neteisingi
sprendimai daro sunkiai atitaiso
mą žalą teisingumo moralei. Ne
vertųjų favorizavimas arba nusi
statymas prieš globojamąjį iš vi
so negali būti toleruojamas. Yra
garbinga prisipažinti prie savo
klaidu, o vykdant teisingus spren
dimus dera būti atlaidžiu ir nuo
lankiu.
5. Sugebąs išreikalauti tvarkin
gumo ir švaros iš stovyklautojų.
Pirmiausia vadovai stengiasi sa
vo patalpoje ar prie savo lovos
būti tvarkingi bei švarūs. To pa
ties be atidairos turi išreikalau
ti iš stovyklautojų. Jų lovos turi
būti gražiai paklotos, rūbai tvar
kingai sukabinti ir daiktai padė
ti į jiems skirtą vietą.
Tvarkingumas ir švara liudija
stovyklautojų charakterio lygį. Iš
pačių stovyklautojų tarpo turėtų
būti sudarytos pamainos tvarkai
ir švarai laikyti prausyklose ir
miegamuosiuose. Stovyklautojai
turėtu būti mokomi pakelti nu
mestą stiklą, dėžutę ar popierių ir
įmesti į šiukšlių statinę.
Stovyklautojams reikia paaiš
kinti, kad jaunimo stovyklų įren
gimas, priežiūra ir gerinimas yra
įvykdytas bei vykdomas visos ei
lės asmenų aukomis ir aukos dar
bu. Tie aukos asmenys dirba be
užmokesčio — jie nėra pasamdy
ti darbininkai, ar tarnai. Jie dir
ba iš meilės savo tautos jaunuo
menei. Tad jie yra tikrai verti
jaunuomenės dėmesio ir dėkingu
mo. Jiems bus daugiausia parody
ta respekto, neapsunkinant jų
darbo, saugojant jaunimo stovyk
lavietės turtą, laikant švarą ir
tvarką, naudojant šiuos jaunimo
židinius savo charakterio ir as
menybės ugdymui ir tobulini
mui.

mėjimai sudaro tvirtą pagrindą
naujiems ateities sumanymams.
9. Tvarkinga išorinė išvaizda.
Jaunimo vadovai turi visad at
minti, kad stovyklautojai iš jų
ima pavyzdį. Todėl jie turi tvar
kingai rengtis, būti apsitvarkę,
apsiskutę, apsikirpę, švarūs.
Vadovo elgesys bei
išvaizda
yra vienas iš svarbiųjų auklėji
mo veiksnių.

Vadovai-ės turi stovyklauto
jams aiškiai nurodyti, kaip jie tu
ri būti apsirengę iškilmingų, po
sėdžių, talento vakarų, pamaldų
metu. Tokioms
iškilmingoms
progoms būtų tikslu stovyklauto
jams rekomenduoti dėvėti iškil
mingus organizacijos rūbus.

PIRMOJ! SV. MIŠIŲ AUKA
Gegužės 18 d. kvepėjo pavasa
rio vešlumu ir žiedais. Kankinių
Karalienės bažnyčioje didysis al
torius papuoštas austine, lelijėlių
žiedais iškaišyta, Lietuvos linų
staltiese. Prie šoninio altoriaus,
kur amžinoji šviesa
neužgęsta,
dvi rugiagėlės su varpų galvutė
mis žvelgė į
paprastutį lininį
rankšluostį ir brangų išaustą žo
dį „Lietuva". Kitame šoniniame
altoriuje Trakų Marijos paveiks
las. Tai kun. Antano
Markaus
rankų darbas. Pats parsivežė ste
buklingojo paveikslo nuotrauką,
ją metaliniu apsiaustu apgaubė ir
gintarine širdele papuošė. Tai se
niausias Lietuvos Madonos pa
veikslas, kuris Vytautui
krikšto
metu buvo dovanotas.

jok, aš visuomet eisiu su tavimi,
— Na, tai gal esi geras ži
Ateik, sek mane
novas matematikos ir fizikos?

ir atrasi ramybę..."
Komunijos metu vėl pasigir
do švelnios kanklių ir ragelio lie
tuviuos melodijos. Kartais išsi
skirdavo „Marija, Marija" ir vėl
susiliedavo su banguojančiu Ne
munu per pavasario pievas.

BŪNA IR TAIP..

—Aš manau, mieloji, kad tu
— Apie tokius mokslus man netiki tomis pasakomis,
kurias
net girdėti neteko.
tau seka vyras apie savo išvykas
į žūklę. Juk jis dair nė karto ne
— Tai blogas ir apgailėtinas
sugavo nė vienos žuvies.
dalykas. Galiu pasakyti jog
— Štai dėl to aš ir tikiu...
tamsta esi praradęs
ketvirtą
dalį viso savo gyvenimo, — pa
sakė jam profesorius.

PAIEŠKOJIMAS
Ramybės linkėjimo metu kun.
Staiga pradėjo į laivą sunktis
Antanas visus stovinčius prie al
IeSkoma Brone (Bernlce) Gricius,
vanduo,
ir nebuvo medžiagos,
toriaus kunigus apkabino, o jų bu
gimusi Amerikoje, gyvenusi Mindeo.
kuria galima skylę užkišti. Ta W. Va. Ji 1925-26 m. gyveno Lietuve,
vo dvylika.
da laivo vairuotojas kreipėsi į je. Sugrįžusi apsigyveno Chicagoje.
Paskutinį žodį tarė pats jau profesorių, klausdamas, ar jis Ieško: Alice Cesnaltč-Plikaitls, F
nasis kunigas. Jis dėkojo moti moka plaukti. Profesorius pasi Quincy Avė., Keamy, NJ 07032.
nai, kuri čia esanti, ir tėveliui su sakė, kad plaukti nemokąs. Tuo
seneliais,
kurie
jame
įskie met vairuotojas jam pasakė: *
pijo meilę Dievui, savo tautos is
— Na, tai blogiau negali bū
torijai ir tradicijoms. Prisiminė
UETUVIS DAŽYTOJAS
čia esančius kunigus, į kurių šei ti. Jums teks dabar nustoti vi
Dažo namus iš lauko
jm.
mą dabar pats ateinąs. Jis ilgai so savo gyvenimo...
ir iš vidaus.
negalėjo apsispręsti, ar tapti ku
nigu. Ir čia ant altoriaus esanti
Darbas garantuotas.
Trakų Marija jam parodė kelią.
4612 S. Paulina St.
Under the Sword
Jis, viešėdamas Lietuvoje,
daug
(Tovrn of Lake)
prie jos meldėsi Paaiškino savo
of Damocles
draugams, kad pasirinkęs
savo
pirmosios aukos metu kankles,
A novel by
nes tai senovės lietuvių Vaidilos
ANATOLE KAIRYS
instrumentas. Senovėje Vaidila
su kanklėmis artinosi prie Dievo, Tnumbted from the TJtfcmmtmi
by
todėl ir jam buvo gera žengti
I
NIJOLE GRAŽULIS
pirmuosius žingsnius prie
alto
TYPEWRITERS AND
riaus su kanklių garsais.
This book is dedicated to all j
those who have suffered and died
ADDING MACHINES
Išeinant visai procesijai vėl lie because of Communism and Naš
Nuomoja, Parduoda, Taiso
tuviškų melodijų pynė palydėjo iam.
visus. Kankinių Karalienės para
Viri 50 metų pati kimas jums
This revised and enlarged edition.
patarnavimas.
pijos moterys ir klebonas paruo was published by the Lithuanian
šė salėje gražias vaišes, kur visi Literary Assn., Chieago 1980.
5610 B. Pulaski Rd., Chieago
galėjo
pasidalinti
neeiliniais
Kaina su persiuntimu $10.95.
581-4111
įspūdžiais.
Užsakymus siųsti:
G. Valiulienė

STASYS ŠAKINIS

Kun. Antanas Markus-Merkys

Bažnyčia prisirinko pilna drau
gų ir artimųjų. Pasigirdo švelnūs
kanklių ir ragelio balsai. Tai Ba
lys Pakštas rageliu, o jo dukra
Emilija Sakadolskienė kanklėmis
lydi pirmuosius kun. Antano
žingsnius prie altoriaus. Procesija
ramiai slenka. Priekyje patarnau
jantys berniukai, melsvomis juos
tomis persrrišę neša sunkų medi
nį kryžių. Tarp išdrožinėtų lietu
viškų raštų prisikėlęs Kristus toks
savas žemės valdovas mindaugine karūna papuoštas. Seka visa
eilė kunigų: J. Hannigan, W.
Hannigan, W. Hastings. K. Heavie, W. Jabush, A. Krueger, C.

Lambert, K. O’Brien, W. Mur10. Dailaus žodžio kūrėjo pa
phy, Antanas Saulaitis, R. Vanstangų rėmėjas. AF taryba reko
de Veide, A Zakarauskas, Kle
menduoja, kad į moksleivių atei
mensas Žalalis. Kun. K. Žalalis,
tininkų stovyklą būtų kviečiamas
pranciškonas, artimas giminai
dailaus žodžio kūrėjas — poetas
tis visą laiką jaunojo kunigo de
ar rašytojas. Jis galėtų patarti ir
šinėje.
padėti rašantiems į moksleivių
Pirmąjį skaitymą pasigėrėtinai
laikraštėlį ypatingai stiliaus at
atliko mažoji Liza, jaunojo ku
žvilgiu. Jis gali duoti naudingų
nigo sesers dukrelė. Sv. Baltra
nurodymų bei pamokymų prade
miejaus
jaunimo choras rimtai
dantiems poetams bei rašytojams.
sugiedojo: „Iš gilybių aš šaukiuo
Jis galėtų padėti organizuoti va
si Tavęs, Viešpatie...“
karines menines programas ir
Aukas prie altoriaus nešė mo
taip pat galėtų efektyviai prisidė
tina
ir sesuo. Tuo metu jaunimo
ti prie stovyklautojų žodyno pra
choras didingai giedojo: „Nebiturtinimo. Jis geriau pajėgtų pa
rinkti kūrinius vertus dėmesio bei
likti automobilio priežiūros dar
„Tas, kuris yra vadas tarp jū
veikalėlius vaidinimams ar skai
bus;
sų, tebūnie jis-jūsų tarnas“ (Ma
tymo konkursams. Vadovų talka
d. yra planuojama įrengti fo tas 20:26-27).
visuose tuose sumanymuose galė
DRAUGAS, 4545 W. 63id St,
to laboratoriją, jeigu ne šiais,
tų būti labai vertinga.
Vadovai-ės,- kurie turi meilės
Chieago, IL 60629
tai kitais metaissvarbiam charakterio
ugdymo
11. Plataus susidraugavimo ins
Illinois
gyv. dar prideda 60 ct.
e. atrodo, kad Dainava gali
IR MOKSLAS NEGELBSTI
valstijos mokesčio.
piratorius. Stovyklautojai suva gauti dovanų didelį teleskopą, menine disciplina ir apsivaldyKartą tūlas profesorius, iš
žiuoja iš įvairių vietovių. Yra taip pat jau šiais metais porai darbui ir tienjrs, kuriems jie va
plaukęs
nedideliu motoriniu lai
dovauja,
savaime
laimės
jų
ressvarbu, kad jie plačiausiai viens savaičių į Dainavą yra kviečia
pektą,
paklusnumą
ir
gilų
lojalu

vu
jūron,
iš nuobodumo pradėjo uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiit
kitą pažintų ir susidraugautų. mas specialistas, kuris stovyklau
mą.
'į-d.
o
:
klausinėti laivo vairuotoją:
Juos reikia įtikinti, kad susiau tojus supažindins su dangaus kū
Sol. Praurimė Ragiene
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
Vadovai-ės pasiryžę išmintin
rintas draugavimas, susikoncent nais bei įvairiomis žvaigždžių sis
— Ar susipažinęs su astrono
dainuoja
IR MĖGĖJAMS
gai spręsti, apsiginklavę kantru mija? — profesorius
ravimas ties vienu asmeniu, ty. temomis.
klausė
mu ir atlaidumu, remdamiesi as- vairuotoją.
susiporavimas moksleivių stovyk
Iš vadovų bus laukiama pozity
loje yra per ankstyvas, nenau vios tų konkrečių ir naudingų už mu, nusistatę pasišventusiai tar
14 skirtingų lietuvių kompozi
— Ne, pone profesoriau.
6. Kantrus ir atlaidus. Vado- dingas ir stovyklaujančios grupės
nauti savo globojamiesiems, ne
siėmimų pristatymo paramos.
torių dainos ir arijo®-6 su stygi
—
Bet
geografiją
tai
jau
pui
vai-ės, kuriems yra patikėtas bū solidarumą pažeidžiantis.
abejotinai garantuos
stovyklos
Yra
nio kvinteto palyda, 2 su klari- Daug sutaupysite, pirkdami "fia
rys jaunesniųjų, turi išmokti būti svarbu, kad stovykloje vyrautų
pasisekimą ir jos pastangas pa kiaušiai, be abejonės, moki?
neto partija papildoma ir 4 su for jų reikmenis. Pasinaudokite pa
Iš patirties žinome, kad prak
— Ne, nieko apie tai nežinau. tepijono palyda (Beržui berželiui.
kantrūs ir atlaidūs. Reikia ugdy solidari visos grupės nuotaika.
kels į vertingų laimėjimų lygį.
tikoje gali ryškėti du vadovų ti
togiu planu atidedant pasirink
ti savyje sugebėjimą stovyklauto Tas yra įvykdoma, jeigu stovyk
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
pai: vienos krypties vadovai steng MIHIIIIUUUUlUUUUIIllHIIIIIUHIlIlIlIHllllllllllllllllllllllinillimilllllllllllllllllllIIIU
Sofijos malda. Skamba, skamba tus reikmenis ypatingai progai.
jus suprasti, atleisti jų mažus pra lautojai stengtųsi plačiau pažin
sis įteisinti savo autoritetą, ir iš
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
sižengimus ar net patirtus asme ti viens kito mąstymą, būdą,
savo globotinių reikalaus besąly
Mylėk lietuvį ir kitos).
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ninius užgavimus, „nes tas, kas charakterį ir nesuteiktų savo dė
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
ginio paklusnumo. Kitos gi kryp
tr ketvirtad. vakarais iki 9 vai?
daro sprendimus be atlaidumo, mesio į vieną objektą ir į fizinį
T c? ‘ S
ties atstovai stengsis globojamuo
kaina su persiunti
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- | muPlokštelės
pats negaus atlaidumo (Jokūbas, žavėjamąsi juo.
— $8.85. Illinois gyv. dar pri
sius inspiruoti, įtikinti ir būti
3314 West 63rd Street
2:13)".
Žaidimus, šokius reikia steng jiems pavyzdžiu.
f piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų | deda 48 ct. Illinois vals. mokesčio.
7 Paslankus ir valingas. Iš tis organizuoti grupiniu pagrin
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
Taip pat yra žinoma, kad au | galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos |
Tel. — PRospect 6-8998:
mokti save valdyti yra pirmasis du, kad visi turėtų progos įsijung
4545 W. 63 St Chieago, IL 60629.
toritetinio tipo vadovui labiau | trečdalį.
žingsnis į vadovus. Po to tiktai ti. Mažiau drąsiems stovyklauto
sia rūpi jo paties asmuo, dažnai
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimil
gali sekti sėkmingas vadovavi jams reikia specialiai sudaryti pro
Knygų p*«iriTiIrimą* yra didelis. Sekite mūsų pa- =
jo ambicija, o ne globojamųjų
mas kitiems, bei nurodymas kryp gų aktyviai programoje dalyvau
pigintų knygų skelbimus arija atvykite asmeniškai į 1 iMinmiiiniiininmmmiiiimiiimimimiii'iMiiHmmiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiii
reikalai. Beabejo mums yra reika
ties kitiems.
ti.
I
lingas antrojo tipo vadovas, ku
DRAUGI ir Jūs rasite malonų patarnavimą.
Vadovas-ė turi būti paslankus
Stovyklautojus reikia inspiruo ris sugeba stovyklautojus įtikin
8
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. Į
valksmui darbui, tada jis bus pa ti, kad nesusidarytų uždaros kli
ti, duoti jų veiklai ir elgesiui tin
slankūs ir aktyviai minčiai. Tas kos, kad būtų praktikuojamas
Pardavimas ir Taisymas
=
kamą kryptį.
DRAUGO ADMINISTRACIJA
| =
tėra įmanoma tiktai po gero nak platus visuotinas draugavimas vi
2646 W 69th Street — Tat BE 7-1*41 =
Toks vadovas turi gero kuklu
s
• *x
ties poilsio.
sų su visais. Reikėtų bandyti prak mo dvasios ir pasiryžimo tinka
aiHiiimiiuimiiiniiiiiiiiiiiiiiimmiiiuiiiimmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinT
PA
|
Vadovas-ė turi mokėti save tikuoti pavienių
stovyklautojų mai tarnauti kitiems. Neužinterekontroliuoti, Iride laiko jis ji ski pristatymą visai grupei. Tai ga
Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito |
suotas pasišventimas
aukštam
ria jiems patikėtoms pareigoms, lima atlikti vietovėmis, iškeliant
uždaviniui, kurį vadovas-ė atlie
kiek savo asmeniškoms pramo pozityvius asmens pasireiškimus
mėnesio — birželio 14 d.
|
ka, yra teisingo ir išmintingo va- =
goms. „Tas kuris neskuba supyk bei ateities planus ir aspiracijas.
dovavimo pagrindas.
'=
^iiiiumiiimniiHUinimiiuiiiiiiiiiitmiiiiiiittiiiiniminttiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiir
ti, yra geresnis už galingąjį, ir tas,
12. Pasiruošęs konkretiems dar
kas pajėgia save apvaldyti, yra bams pravesti. Vadovai-ės, vykda /Z
galingesnis negu tas, kuris užima mi į stovyklą globos darbams,
miestą" (Prov.1632).
turi būti bent kiek pasiruošę
8. Mandagus, kooperuojantis. konkretiems darbams
pravesti,
Vadovai iš anksto turi būti su kaip pvz.:
tarę ir nusistatę, kokių manda
a. turi turėti pramatę temų sa
DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS
Jonas Varneliu. Prie piano Aleksandras Kučiū
gaus elgesio normų jie iš stovyk vo būrelio pasirodymams, tam
nai. — Tamsioj naktelėj. Dzūkų kraštas, žalio
lautojų norės išgauti bei kokias tikslui reikėtų parinkti pedago
joj Lankelėj Ir kitos dainos.
Kaina $6.00
mandagumo taisykles jiems nuro giškai tinkamus ir meniškai ver
dyti.
tingus vaidybinius dalykėlius bei
TIK TAU VIENAI
įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithnania orkestras sn
Mandagumas yra respekto ir ar kūrinius, smagus jumoras Jokiuo
Algiu Modestu, Vytautu Paikom ir Zigmu Mi
timo meilės išraiška. Stovyklau se pasirodymuose yra labai pagei
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju. Negerk,
tojų mokėjimas mandagiai bend daujamas, bet iš tų pasirodymų
žali laukai Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00
rauti su globėjais, vadovais bei būtinai turi būti išjungta užgau
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
TĖVYNEI AUKOJAU
Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
savo draugais ir draugėmis liudi iii pajuoka bei tuščios nešvankios
mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai Lietuviai
ja jų gerą išauklėjimą ir krikš seksinės išdaigos;
gimę
ir
Ūtos.
Diriguoja
Stepas
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
čioniškąjį sąmoningumą.
b. reikia pasirūpinti adresais tų
Kaina
$5.00
ti pataisymai. FIRESTONE ITRES.
Vadovai-ės turi stengtis ap mokytojų bei šiaip pareigūnų oku
Wheel alignment and balancing.
šviesti stovyklautojus, kaip jie puotoje Lietuvoje, kurie persekio
AUKURAS
Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
turi elgtis prie stalo, pokalbyje, ja moksleivius dėl jų įsitikinimų,
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka
and
pipes. Tune-ups. Lubrication.
darbe, santykyje su savo viena stovyklautojai
turėtų
parašyti
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos anamžiais. Vadovų kolektyvas su laiškus tiems persekiotojams, pra
Change
of oil and filters.
Kaina $5.00
globėjais turi numatyti visą eilę šydami neterorizuoti savo tautos
gražių mandagaus elgesio formų vaikų;
Užsakymus siųsti žino adresu:
ir bandyti jas praktikuoti stovyk
c. yra numatoma stovyklavie
liniame gyvenime.
tėje turėti porą siuvamųjų maši
2423 W«t 5flth StrMl — Ttl. GA 6-7717
Vyresniųjų, viduriniųjų bei jau nų, kad merginos galėtų pramok
nesniųjų bendravimas yra geras ti Įdek siuvimo pagrindų, taip
4545 W, 63rd St., Chieago, III. 60629
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iU 8:00 vai. vakaro,
ateitininkijos šeimyniškumo prin pat yra planuojama turėti porą
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
pridėti 50 et, ui kiekvieną plokštelę persiuntimui. HknoU gyventojai
cipo vykdymas. Tuo būdu praei senų automobilių, kad stovyklau
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.
moka 5% mokesčių. Ufcakymui j Kanadą reikia pridėti po LTS palto išlaidoms.
ties patirtis yra naudojama da tojus būtų galima supažindinti su
bartyje Ir solidariai atsiektieji lai motom veikimu ir išmokyti at-1

Skambinti 927-9107

WAGNER and SONS
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YRA ŠALIS

I DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS!!
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GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

