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DIDELĖ PERGALĖ
Šiomis dienomis Vakarus pa
siekė “Laisvosios spaudos inicia
tyvinės grupės” leidžiamas po
grindžio leidinys Alma Mater. Šis,
kaip ir ankstyvesnieji (Vakarus
anksčiau pasiekė Nr. 1 ir 3), skir
tas Vilniaus Universiteto jubilie
jiniams metams paminėti. Leidi
nyje pažymėta, kad numeris iš
leistas 1979 m. lapkričio mėn. 1
d. Redaguoja Audrius Vientautas.
Alma Mater nespausdinsime
ištisai, bet Draugo skaitytojams
pateiksime kelias įdomesnes iš
traukas.
*
1979 metai gausūs įvairiais ju
biliejais, minėjimais.. Tik ką at
šventėme Vilniaus universiteto
400-jv metų jubiliejų. Jis, gali
ma sakyti, paženklino visus šiuos
metus. Jam daugiausia buvo skir
ta dėmesio. Šį jubiliejų buvo pri
versta švęsti ir okupacinė valdžia,
žinoma, stengdamasi jį panau
doti ir savo tikslams.
Šiais metais sukaks 400 metų
ir nuo u-to steigėjo, jo mecenato,
Vilniaus vyskupo V. Protasevičiaus mirties. Abejotina, ar oku
pacinė sp>auda bent kiek prisi
mins šią daug nuopelnų lietuvių
tautai turinčią asmenybę.
šie metai pažymi ir garbingą
Lietuvos Statuto sukaktį. Tiesa,
ši sukaktis šiek tiek prisimenama.
Bet yra dar viena sukaktis, apie
kurią visai nekalbama. Tai —
75 metų nuo didžiosios mūsų
tautos
pergalės — lietuviškos
spaudos atgavimo sukaktis, ši su
kaktis, nors ir nepasižymi šimt
mečių gausumu, bet turi išskir
tinę reikšmę, ypač dabartinėmis
aplinkybėmis, kada mažai lietu
vių tautai, pavergtai to paties
priešo, būtina kalbėti apie tą lai
ką, kada tiek daug sudėta aukų,
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Reikalauja pasitraukti Iš Afganistano

New Yorkas. — Po keturių
Rezoliucija reikalauja, kad JT se
dienų kartais gan piktų debatų kretorius Waldheimas paskirtų
Jungtinių Tautų
Generalinė specialią atstovybę, kuri ieškotų
Asamblėja priėmė rezoliuciją, Afganistane politinio sprendimo
kuri vėl reikalauja, kad Sovietų tarp įvairių partijų.
Sąjunga pasitrauktų iš Afganis
Vienas
rezoliucijos autorių,
tano. Panaši rezoliucija buvo Pakistano užsienio reikalų minis
priimta sausio mėnesį 104 balsais teris Agha Shahi, paneigė gandus,
prieš 18, dar 18 susilaikius, šį kar kad rezoliucijos tekstas sušvelnin
tą rezoliucija gavo 111 balsų. Prieš tas todėl, kad sovietai grasino nu
balsavo 22 ir 17 nebalsavo ar ne versti Pakistano prezidentą. Sha
dalyvavo debatuose. Abiem atve hi pasakė, kad rezoliucijos nesu
jais rezoliucija neminėjo Sovie švelninus ji būtų praradusi tarp
tų Sąjungos vardu, o tik reikala 15 ir 25 rėmėjų.
vo, kad “visos svetimos jėgos” bū
Įdomu, kad tarp 22 valstybių,
tų išvežtos. Sausio mėnesį buvo kurios kartu su sovietais balsavo
įrašytas “kuo greičiausias, besąly prieš rezoliuciją, nėra Jugoslavijos
ginis pasitraukimas”. Šį kartą žo ir Rumunijos. Jugoslavija baisa
Nuotraukoje: prezidentas dis “besąlyginis” išleistas. Sausio vo už rezoliuciją, o Rumunija
mėnesio reikalavime sakoma, kad balsavime nedalyvavo. Tarp susi
asamblėja “griežtai pasmerkia” laikiusių yra dar Suomija, Alžiras,
įsikišimą Afganistane, o šį kartą Indija, Iranas, nors šios valstybės
asamblėja tik “rimtai susirūpinu dažnai paremia Sovietų Sąjungą.
si” stebi.
Nežiūrint šių teksto
pasikei
tinjų,
rezoliucijos
priėmimas
lai
Ir priemonės panašios: smur
komas
diplomatiniu
sovietų
pra
tas, prievarta, apgaulė Nesvar
JAV javų boikotą
— Arabų neramumai Izraelio laimėjimu, ypač, kad sovietų
bu, kad dabar XX amžius: ruso
Madridas. — Konferencijoje,
okupuotose žemėse persikėlė į ry diplomatai labai kovojo užkuli
okupanto galvosena nepasikeitė.
tinę Jeruzalę, kur jaunuoliai daužė siuose, platino įvairią literatūrą, kur kalbama apie Helsinkio su
Jis pasidarė tik begėdiškesnis,
Dėl įkaitų bus tęsiamos derybos
langus tų parduotuvių, kurios grasino trečiojo pasaulio šalims, sitarimų vykdymą, kalbą pasakė
įžūlesnis, dar labiau įtikėjęs į jė
Teheranas.
—
Irano
premjeras
goniškumo
dėmių
”
.
buvo atidarytos, nežiūrint palesti kad balsavimas už rezoliuciją bus sovietų delegatas Jevgeny Medgą. Išaugo ir gromuoniškas apetiMohammed
Ali
Rajai
—
pasakė
Irano
prezidentes
ir
premjeras
niečiv paskelbto streiko. Izraelio laikomas “nedraugišku veiksmu” vedev, sovietų užsienio prekybos
titas.
spaudai, kad Amerika principe abu atmetė Jungtinių Tautų pa okupacinės jėgos grasina arabams, prieš Sovietų Sąjungą. Sovietų pareigūnas. Jis kaltino Ameriką,
Kalbėti apie minėtą sukaktį,
priėmė Irano sąlygas įkaitams siuntinio, buvusio Švedijos prem kurie parduotuves uždarys.
išdalintame memorandume sako kuri sustabdė sovietams javų par
ypač dabar, kada liaupsinama
paleisti, tačiau dar reikia išsi jero Palmes pastangas skelbti ka
Taškento “konferencija”, kalbėti,
— Europos Rinkos valstybės ma, kad įrašymas, kad “banditai” davimą. Tai esąs Helsinkio susi
aiškinti dėl smulkmenų, Šis pa ro paliaubas. Prezidentas Bani
kad maža tauta, kovodama tik
paskyrė 385 mil. dol. paramą Por dalyvautų derybose dėl Afganis tarimų ir net Jungtinių Tautų
reiškimas valstybės departamen Sadras pasakė, kad Iranas nie
moraliniais ginklais, nugalėjo gi
tugalijai, kad ji galėtų pasiruoš tano ateities, reiškia, jog bando chartos laužymas. Jis pabrėžė, kad
te buvo sutiktas su pasitenkini kad nesutiks su Irako taikos sąma sugrąžinti Afganistaną į feo tarptautinės prekybos susitarimų
gantą, tur būt, jau yra nusikalti
ti įstoti 1983 m. į rinką.
mu, nes rodo, kad Irano vyriau Ivgom’s, bet ves karą, kol laimės.
laužymas
žlugdo pasitikėjimą
dalizmo laikus.
mas okupanto akyse, nemažes
— Senato energijos komitetas
sybė yra pasirengusi toliau tęsti
Turkijos naftos ministerija pa
Debatuose
kietą
žodį
tarė
JAV
Amerika, kaip prekybos partne
nis už tą, kai faktais primenama,
diskusijas.
skelbė, kad Irako nafta vėl pa rekomendavo vyriausybei sudary ambasadorius Donald McHenry, re, pakenks amerikiečiams biz
jog pati sovietinė valstybė laužo
Sunkiausias klausimas liečia siekė Turkijos Iskenderun uostą ti didesnes naftos atsargas, nes ga juodas diplomatas. Jis pasakė, kad nieriams, kaip jau pakenkė ūki
savo išleistus įstatymus — konsti
šacho ir jo šeimos išvežtus tur Viduržemio jūroje. Vamzdžių li Įima laukti užsienio naftos tieki sovietai ir afganai agentai veda ninkams.
tuciją arba begėdiškai spjauna
tus, kurių reikalauja dabartinė nija, kuri buvo karo pradžioje mo sutrikimų.
brutalią smurto ir teroro kampa
ant savo vadovo L Brežnevo pa
— Belfasto kalėjime jau 55 die niją, bandydami pavergti afganų
Irano vyriausybė. Valstybės de susprogdinta, pataisyta ir nafta
rašo (Helsinkio baigiamasis ak
partamento sluoksniai sako, kad vėl teka. Pirmasis laivas su Irako nas badauja Airijos respublikos liaudį, kuri kovoja, vedama ga
Varšuva. — Lenkijos saugumo
tas).
Amerikos atsakyme Iranui nuro nafta plauks į Prancūziją. Nafta armijos kovotojas. Jis paguldy lingo nacionalizmo.
policija Varšuvoje padarė kratą
(Bus daugiau)
doma, kad Iranas galėtų atsiim ateina iš Irako naftos laukų prie tas karinėn ligoninėn.
naujųjų unijų įstaigoje ir atėmė
ti šacho turtus legaliu keliu, pa Kirkuko miesto, kurį dažnai puo
— VaL Vokietijoje streiką pra
ten rastą slaptą lenkų valdžios
Pradėjo teismą
gal įstatymus tų šalių, kuriuose la Irano lėktuvai. Nežiūrint puo- dėjo pašto tarnautojai. Bijoma,
instrukcijų knygelę, kaip kovoti
Pekinas. — Po ilgų pasiruoši
tie turtai laikomi. Atsakyme pa limų, Irako naftos produkcija ne- j ]<acĮ streikas gali pakenkti Kalėdisidentais, „Liaudies prie
brėžiama, kad Amerikos vyriausy sustojo. Turkų vyriausybė įspėjo Jų siuntinių ir sveikinimų siun mų Kinijoje prasidėjo buvusių su
baigusio Pasaulio Vyskupų Sino
šais”, kontrrevoliucionieriais.
aukštų pareigūnų teismas. Vals
do darbus, pažymėdamas, jog šisl bė nekontroliuoja šacho turtų, spaudą plačiai neskelbti naftos tunui.
Aukšti
lenkų
vyriausybės
tybės
prokuroras Huang Huotodėl negalėtų jų grąžinti Iranui, linijos atidarymo, nes bijoma
— Indija pareikalavo,
kad
suvažiavimas daug pasitarnavo
sluoksniai atidengė, kad planuo
naujų bandymų liniją susprog Amerika laikytųsi susitarimo ir ling ketvirtadieni pradėjo skai
jei ir norėtų.
labiau įsigilinti į krikščioniškųjų
jama pakviesti į vyriausybę len
Valstybės departamentas dar dinti. Ji eina per Iraką ir Turki- pristatytų Indijai 19 tonų urano, tyti kaltinamąjį aktą, kuris turi kų katalikų organizacijos „Znak"
šeimų šiuolaikiniame pasaulyje
ią 600 mylių.
pagal 1979 m. rugpiūčio mėn. su 20,000 žodžių, 48 dalis. Svarbiau atstovą Lenkijos seime Jerzy Ozproblemas ir Bažnyčios vardu kartą įspėjo nesitikėti labai grei
šieji kaltinimai: planai nužudyti
sitarimą.
tarti šeimom, kurios dabartiniais to įkaitų klausimo išsprendimo.
dowski, kuriam numatoma vi
Mao
Tse Tungą, sąmokslas pa
laikais susiduria su daugeliu sun Pareiškime sakoma, jog Ameri
—
Zimbabvės
teismas
atidėjo
cepremjero
vieta.
Reaganas priėmė
grobti valdžią ir kultūrinė revoliu
kumų, vilties ir padrąsinimo žo kos atsakyme Iranui labai aiš
bylą, kurioje žmogžudyste kalti
cija”, kuri
suaikino tūkstan
dį.
Pasaulio Vyskupų Sinodas, kiai pabrėžta, kad visi Amerikos
namas vyriausybės ministeris.
čius
kinų,
pakenkė
švietimui,
pažymi laiške arkivyskupas šuinn, vyriausybės veiksmai bus derina
Teismą sudaro vienas baltas, du
Londonas. — Ketvirtadienį Bri
Washingtonas.
—
Po
pasima

nuskriaudė
milijonus
piliečių.
Laiu
kreipxlamasis į pasaulio katalikiš mi su šalies konstitucija, derina tymo su prezidentu Carteriu bu juodi teisėjai.
kiama, kad prokuroras pareika tanijos karalienė, atvykusi pa
kąsias šeimas, ypatingu būdu mi su įstatymais ir su „mūsų tau
simasis
prezidentas
Ronald
Realaus dešimčiai kaltinamųjų mir auksuota, keturių baltų arklių
tine garbe“. Amerikos atsakyme
jas kviečia pasitikėti Kristumi.
gan
priėmė
savo
laikinoje
rezi

ties bausmės. Jų tarpe yra ir Mao traukiama karieta, atidarė par
šios sąlygos išlaikytos, tačiau de
perskaitydama
dencijoje
Vakarų
Vokietijos
kanc

Šv. Marija Goretti
Tse Tungo
našlė, 67 metų lamento sesiją.
partamentas šiuo metu negalįs
„Karalienės
kalbą
“
. Joje žadama
lerį Helmut Schmidtą, kuris irgi
Jiang Quing.
šv Marijos Goretti 90-jų gi atidengti smulkmenų.
toliau laikytis griežtos finansinės
lankėsi pas prez. Carterį- Sis su
mimo metinių proga iš švento
Varšuva. — Lenkijos žemės
Teherano radijas
paskelbė,
politikos, kovoti prieš infliaciją.
sitikimas
buvo
nenumatytas,
ta

sios gimtojo miesto Senigalijos į kad Irako karo lėktuvai bandė
ūkio ministeris Leon Klonica pa
Į šią kalbą atsiliepė darbo par
čiau Reaganas ir Schmidtas kal
Romą atvyko keturi tūkstančiai pulti šventąjį Qomo miestą, ta
sakė parlamente kalbą, kurioje
tijos naujasis vadas Michael Foot,
maldininkų. Popiežius Jonas Pau čiau buvo atmušti. Aršūs mū bėjosi visą valandą. Kada Ameri atidengė sunkią žemės ūkio pade
sakydamas, kad parlamentas tu
Washingtonas.
—
Penktadie

lius II-sis, susitikęs su maldinin šiai toliau vyksta prie Susanger- koje lankėsi Izraelio premjeras tį. Šių metų javų derlius net
ri
gelbėti Britaniją nuo „didžiai
Beginąs, Reaganas su juo nesusi
nio “The Christian Scinece Mo
kais, prisiminė jaunutės skaistu do miesto. Iranas čia metė stip
3.2 mil tonų mažesnis, negu lauk
tiko, pabrėžia kai kuri Amerikos
(premjerės
nitor” paskelbė per kelis pusla gerbiamos ponios“
mo kankinės šventosios Marijos rias kariuomenės jėgas. Tehera
ta. Bulvių užauginta 18 mil. to
pius ilgą straipsnį apie Vladą šaka Thatcher), kurios politika ve
spauda.
Goretti asmenybę.
nų mažiau. Cukrinių runkelių
nas skelbia laimėjęs pergalę, at
Schmidtas padėkojo Carteriui — 6.6 mil. tonų mažiau. Galvi lį. Po jo, per visą pusę puslapio danti į dar didesnį nedarbą ir
šventoji Marija Goretti — pa stūmęs irakiečius 9 mylias ir „iš
įdėtą nuotrauka parašyta: “Lie bankrotą.
žymėjo Popiežius, — šviečia mū- valęs miestą nuo ateizmo ir pa- už praėjusių metų bendradarbia jų ūkiams trūksta pašaro, kurio
vimą, draugiškumą, gerus abie gauta 19 nuoš. mažiau, negu per tuvis patriotas”. Straipsnis, kurį
sųj laikais aktualios ir sektinos
parašė laikraščio štabo kores
jų valstybių ryšius ir palinkėjo nai.
dorybės pavyzdžiu. Ji iš tikrųjų
KALENDORIUS
pondentas
Daniet Southerland,
buvo skaistumo kankinė. Skais lai. Pasaulinės Misijų Dienos jam puikiausios kloties ateityje.
Ministeris žadėjo ateityje skirti
Lapkričio 22 d.:
Filomenas,
pavadintas : “He talked back to
tumo dorybė krikščionybės istori tikslas yra — atkreipti viešosios
daugiau
lėšų ūkiams, pakelti ūki
Arabai
nesutaria
Cecilija,
Steikintas,
Dainė.
the KGB”.
joje visada buvo didžiai brangi nuomonės dėmesį į misijų kraš
ninkams mokamas kainas už pie
■Lapkričio 23 d.: Kristaus Kara
Labai palankiame straipsnyje
Amanas.
—
Antradienį
turi
įvyk
tus,
raginant
visus
geros
valios
nama, nors mūsų, kaip ir kitais
ną, mėsą daržoves. Kitomis žinio
autorius duoda
geografinių ir liaus šv., Klemensas, Lukrecija,
laikais, buvo dažnai, bet nesėk žmones malda ir lėšomis parem ti arabų valstybių galvų konfe mis, Lenkijoje nebegalima gauti
istorinių
žinių
apie
Lietuvą, Doviltas, Liubarte.
mingai mėginama ją nuvertinti”. ti misijonierių darbą, kuriuo yra rencija. kurią šaukia Jordano ka pirmos rūšies alkoholinių vodkos
Lapkričio 24 d.: Protazas, Flo
smulkiai
aprašo
kelis
šakalio
pa
kuriama ne tik dvasinė, bet ir vi ralius Husseinas. Sirijai vadovau gėrimų, kurie skiriami tik užsie
MisiJų diena
ra,
Matvinas, Valdė.
sikalbėjimus
su
KGB
tardytojais
suotinė tų kraštų pažanga.Šven jant, prieš šią konferenciją pa niui, kuris perka daug “Wyboir papasakoja apie šakalio bėgi
Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:26.
Pasaulinės Misijų Dienos pro tasis Tėvas paragino ūkiniai sisakė Palestinos Laisvinimo Orga rowa” ir “Zytnia” vodkos.
mą iš Vilniaus, per Suomiją iki
ga, Popiežius Jonas Paulius II-sis išsivysčiusius kraštus ištiesti pa nizacija, Libija ir Pietinis Jeme
ORAS
Švedijos, kur jis, pagaliau, tapo
šv. Petro bazilikoje aukojo 5v. Mi galbos ranką mažiau ūkiniai pri nas. Manoma, kad prie boikoto
Debesuota, su pragiedruliais,
šias už įvairiuose kraštuose besi vilegijuotom tautoms, padedant prisdės ir Alžiras. Boikotuojan są Arabų Lygą. Didžiausias gin laisvas. Trečiame straipsnio pusią
pyje
įdėtas
Švedijos,
Suomijos
ir
Į
temperatūra
dieną 55 1., naktį
darbuojančius misijonierius ir už jom kurti tikrai žmogaus vertas čios šalys mano, kad šiuo metu čas arabų tarpe kilo dėl Irano
40 1.
Baltijos valstybių žemėlapis
valstybės galvos gali suskaldyti vi — Irako karo.
naujus pašaukimus misijmei veik gyvenimo sąlygas.

kada parodyta tiek pasiaukojimo!
O svarbiausia — ta kova laimėta!.
Laimėta tada, kai Rusijos imperi
ja didžiavosi kaip viena galin
giausių pasaulio jėgų.
Kas gi įkvėpė mažą lietuvių
tautą į tokią nelygią kovą? Kokio
mis priemonėmis tada lietuviai
kovojo prieš šimtą kartų stip
resnį priešą? Kur glūdėjo mažos,
šimtmetį pavergtos tautos pra
našumas prieš imperialistinį gi
gantą? Kodėl laimėjo?. Juk ir
dabar panaši padėtis! Gal kaip
tik reikia kovoti tokiomis pačiomis priemonėmis? Gal reikia pa
sinaudoti tėvų ir senolių patir
timi?
Baltuose Rūmuose pirmą kartą susitiko rinkimus pralaimėjęs ir laimėjęs prezidentas.
Nereikia daug svarstyti, norint Carteris, jo žmona Rosalynn, naujojo prezidento žmona Nancy ir Ronaldas Reaganas.
suprasti, kodėl ši sukaktis nutyli
ma, kodėl ji tokia'nemaloni rusiš
kam okupantui, carinės imp>eri
jos tęsėjui, turinčiam tuos pačius
tikslus lietuvių tautos atžvilgiu

Iranas atmetė
paliaubų sąlygas

TRUMPAI
1$ VISUR

Sovietai kaltina

Padėtis Lenkijoje

KATALIKAI PASAULYJE
Švedai Romoje
Popiežius Jonas Paulius II-sis
audiencijoje priėmė Švedijos ku
nigaikštį Bertil drauge su Upsa
los liuteronų vyskupų ir kitais
Švedijos liuteronų Bažnyčios vei
kėjais bei švedų bendruomenės
Romoje nariais. Susitikimas įvy
ko ryšium su Romoje surengta
paroda “Švedija Romoje”, kuri
pavaizduoja glaudžius ryšius tarp
Švedijos ir krikščionybės centro
amžių bėgyje. Iškeldamas šiuos
santykius, Popiežius Jonas Pau
lius II-sis svečiam iš Švedijos
tartame žodyje ypatingu būdu
prisiminė Švedijos globėją šven
tą Brigitą, kuri Romoje gyveno
20 metų, iki savo mirties 1373iais metais, taip pat Šv Petro ba
zilikoje palaidotą karalienę Kris
tiną.

Ekumeniniu kelta
Europos katalikų vyskupų ir
protestantiškųjų Bažnyčių kon
ferencija Danijoje, Logumkloster, nutarė ateinančių metų ru
denį surengti antrąjį bendrą eku
meninį suvažiavimą krikščionių
vienybės problemom aptarti. Pir
masis tokio pobūdžio ekumeni
nis krikščionių suvažiavimas įvy
ko 1978-ais metais Chantilly,
Prancūzijoje,
dalyvaujant apie
80-čiai delegatų,
atstovaujan
čių anglikonų, stačiatikių, pro
testantų ir katalikų Bažnyčiom.
Žodis jaunimui

San Francisco
arkivyskupas
John Quinn ganytojiniame laiške
apžvelgia ką tik Vatikane pieši-

Atidarė parlamentą

kanclerį Schmidtą

Labai blogas
Lenkijos derlius

Ilgas straipsnis
apie VI. šakalį
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 22 d.

kalbės aktualia etninių proble
mų tema. Akademikų skautų
sąjunga ir Chicagos ateitinin
kų sendraugių valdyba yra
šios paskaitos ir diskusijų ren
gėjai.
Ateitininkai maloniai kvie
čiami dalyvauti.
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At-kų Rudens Arbatėlė

Detroite
Kiekvienų metų rudenį, nau., jus mokslo ir organizacinės
veiklos metus pradedant, visi
Detroito esantys at-kų viene
tai ir jaunimo vienetų narių
tėveliai susirenka pirmajam
pabendravimui kartu, rudens
arbatėle vadinamu.
Šis pirmas rudens suėjimas
visų vienetų turi specialų tiks
lą. — prisistato š.m. vienetų
valdybos, pristato esamą na
rių padėtį vienetuose (kas
persikėlė į vyresnių vienetus
pagal amžių, kas papildė
vienetų eiles, pristatomi š.m.
vienetų globėjai ir t.t.). Tokiu
būdu visi nariai nuo jauniau- šio iki vyriausio susipažįsta su
„ esama organizacijos padėtimi
.. ir arčiau pabendrauja.
.
Toks tradicinis suėjimas
įvyksta spalių mėn. pradžioje,
kiekvienais metais. Atskiri
vienetai metinę veiklą prade
da rugsėjo mėn., pasiskirsto
metinėm pareigom, sustato
G- metinės veiklos planą
ir
ruošiasi
šiam
bendram
rudens
Ct S ' .« -K
suėjimui, kad tėveliai ir at-kai
sendraugiai gerdami arbatėlę
galėtų maloniai gėrėtis jau
nųjų idėjos draugų meniniais
sugebėjimais
ir
išradingu
_ kūrybingumu.
„u Š.m. rudens arbatėlė įvyko
• spalių mėn. 19 d. 5 vai. vak.
Dievo Apvaizdos kultūrinia
me centre. Savo tarpe turėta
net keletas garbingų at-kų
organ. asmenų: kun. V. Dabušis, prelatas J. Balkūnas ir Atkų Federacijos vadas J. Lauč
ka.
Rudens arbatėlės eigai vado. vavo Detroito at-kų sendr.
valdybos narė J. Damušienė.
Visiems, gausiai susirin
kusiems svečiams ir org. na
riams susėdus už gražiai,
rudenio spalvomis papuoštų ir
' vaišėmis
padengtų
stalų,
6"' kurių pavidalu ir turiniu
paprastai rūpinasi tėvų komi
tetas (Ada Lelienė su talka),
arbatėlės vadovė pasveikino
susirinkusius ir pristatė sve
čiams šių metų jaunimo viene~tų globėjus.
Jaunučių ir jaunių vienetus
, — būrelius šįmet globoja ir
vadovauja Birutė Bublienė ir
Kristina Veselkaitė (baigusi
mokslus šį pavasarį — gailes
tinga sesuo). Moksleivių drau
govę šįmet sutiko globoti
Paulius Kuras (iš Windsoro),
kuris šįmet baigęs farmacijos
mokslą,
dirba Windsore.
Moksleivių valdybos pirmi
ninkė š.m. yra Eglė Baltru
šaitytė, kuri pristatė dr-vės
esamą narių skaičių, kas jų
eiles apleido ir kas atėjo iš jau
nių.
Studentų dr-vės pirmininkė
š.m. yra Rita Neverauskaitė.

Detroito studentai atlieka programą rudens arbatėlėje. Iš kairės: Rita
Neverauskaitė, Kristina Veselkaitė, Kęstutis Snjalinskas, Rasa
Veselkaitė, Vidas Neverauskąs, Virgis Kasputis ir Alina Lėlytė.

Studentų ateitininkų centro
valdyba šiais metais parda
vinės kalėdines korteles.
Kortelės yra studenčių ateiti
ninkių menininkių darbas ir
bus pardavinėjamos vietinių
studentų draugovių. Kaina: 10
kortelių $2.50. Prašome visus
paremti studentų ateitininkų
sąjungą. Kortelės užsakomos
paštu, kur nėra studentų drau
govių, 10 kortelių kainuos 3
dol. Jos užsakomos pas Danu
tę Balčiūnaitę: 18712 Arrowhead Avė., Cleveland, OH
44119, tel. (216)486-0283.

Studentų ateitininkų
susirinkimast
j
»
Ji pristatė stud. dr-vės narių
>
Los Angeles studentų atei
padėtį, padidėjimą naujais na
tininkų susirinkimas įvyko
riais, atėjusiais iš moksleivių
spalio 26 d. Polikaičių namuo
(tapę studentais) ir pristatė
Žurnalo
spalio
numeris se, kur buvome vaišingai pri
š.m. stud. dr-vės patarėją —
dedikuotas Nijolei Sadūnaitei. imti. Susirinkimą pradėjo A.
globėją Janiną Udrienę.
Visų atsilankiusiųjų šie nau Ant viršelio — Nijolės atvaiz-. Mičiulytė, < paskaitydama
ji vienetų globėjai ir valdybos das. Viduj — jos- laiškų ištrau ištrauką iš • Šv/ Rašto. Daly- •
kos iš Sibiro. Taip pat įdomi vavome diskusijose aiškin- '
buvo entuziastingai nuploti.
Musonytės
anketinė damiesi, kaip < mes supranPo to sekė jaunųjų išradin Vitos
Ateitininkų namų
gumo meniniai pasirodymai. jaunimo studija. Šį numerį ■tame K ris tų.*-'per duonos
žinios
Moksleiviai at-kai, užsidėję redagavo Kęstutis Trimakas. / laužymą. G.'» Grušas painforkalakuto raudonas skiauteres, Numeris bavo laiku paruoš- • -mavo apie- aktualius orgaLapkričio 7 d. naujoji Ateiti
sudainavo kalakuto garbei tas, tačiau dėl ’ spaustuvės • nizacinius reikalus ir artininkų namų valdyba buvo
sukurtą dainą — kaip jį techniškų kliūčių' skaitytojus: miausios ateities uždavinius.' susirinkusi posėdžiui. Dėl kitų
• > Susirinkimui, paįvairinti V.
pagauna, papiauna, iškepa ir pasiekia lapkričio mėnesį.
įsipareigojimų
valdybos
.-.Polikaitytė spiavedė įdomų
šeimyna pagarbiai sutratina.
narys Kazys Pabedinskas iš
Lapkričio numeris
t žaidimą (Herbo), pareikala valdybos pasitraukė. Likusieji
Buvo ir ritminga ir juokinga.
— stovykloms
vusį bendro išsilavinimo giles- valdybos nariai pareigomis
„Ateities“ lapkričio nume- . nių žinių. Turėjome atsakyti, pasiskirstė sekančiai: pirm. —
Studentai pasirodė su visu
vaidinimu: — „Pataisytos ir ryje surinkti visi vasaros sto- kuriuos žymius, žmones dėl jų dr. Juozas Briedis, sekr. ir
pertvarkytos
pasakėlės, vykių aprašymai,'kurie laiku darbų gerbiame arba smer- koresp. — Milda Tamulioniepritaikytos pritinkamai pasau pasiekė redakciją. Numeryje . kiame. Taip pat pasisakyti, ką nė, kasinin. — Kęstutis
lėžiūrai“. Buvo choras ir visa yra vertingas dr. Ant. Juzai- norėtume savyje ar savo aplin- Sušinskas, kontrolierė — Tere
eilė talentingų artistų: Rasa ir čio straipsnis „Turino drobulė koje pakeisti, sc .sė Alenskienė, vicepirm. —
Kristina Veselkaitės, Vidas ir mokslo šviesoje'4. Lapkričio - • Baigėme susirinkimą malda, Katiliūtė-Boystund. Posėdžio
i , 1
Rita Neverauskai, Alma ir Eli- numerį redagavo dr. Arūnas
metu buvo perimta kasa ir
• >■
Rita Bureikaitė
gijus Lėliai, Virgis Kasputis, Liulevičius.
svarstyti einamieji reikalai.
Kęstutis Smalinskas. ^Jų
Šįmet valdyba ruošia Ateiti
Įdomi paskaita
choras dainavo: „Mes jums
ninkų namuose Naujųjų Metų
sukursim, mes jus užbursim,
Kun. Andfew M. Greeley,
sutikimą ir kviečia visus atei
mes pajuokausim, paišdykauChicago Tribūne ir Sun Time tininkus jame dalyvauti. Dėl
sim — išgirsit pasakų visokių:
‘ laikraščių kduffflfristas, lapkri rezervacijų skambint Mildai
Brolių Grimų, Andersonų, iš
čio 30 d. 4 vai. 30 min. vak.
Tamulionienei, tel. 246-5390.
mūsų liaudies paimtų“. Na, ir
Jaunimo centro kavinėje
At-kų namų valdyba
i'.'ai'jr į>r ~ - OiK!
-■ ■■’
išvaidino pagal Raudonkepu
raitę — Raudonskrybėlaitę ir
su vilku, ir su medžiotoju ir su
kitais priedais.
Po jaunimo meninės progra
f« .
ADOLFAS DAMUŠIS
mos,
arbatėlės
programos
. Septynios dežipatys metų apima mintingos, tautos blaivinimo ke
vadovė J. Damušienė padėko
maždaug
keturių generacijų laiko liu naikinant smuklės ir švietimo
jo jaunimui ir pakvietė žo
tarpį. Per tuos kūrybingus ir keliu spausdinant knygas Prū
džiui Detr. At-kų sendr. pirm.
audringus metus ateitininkijos sijoje, efektyviai pasireiškė apsau
Alf. Jušką. Jis- pasveikinęs
sąjūdis turėjo ^daug progų efek godamos tautą nuo fizinio ir dva
garbinguosius svečius ir jauni
tyviai reikštis. 3Jo įtaka į gyveni sinio naikinimo.
mą pranešė susirinkusiems
Didesniuose pavojuose buvo
mą buvo prasminga, veiklos vaga
sendraugiams, kad Detr. at-kų
atsidūrusi
mūsų
inteligentija
gili,
o
kai
kur
£r>
radikali.
Seselė Margarita Bareikaitė —
sendraugių valdyba nesikei ateitininkų stovyklų paskaiAteitininkų Sąjūdžio vedamoji mokslus ėjusi rytuose. Nihilizmo,
mintis “Visa atnaujinti Kristuje” marksizmo įtaka daugelį jų
čia iš šiais metais: A. Juška, tininkė.
kai kam atrodė per aukštas idea natūraliai sublokšdavo su revo
Vita Neverauskienė ir Jadv.
Gruodžio
numeris
—
las, nors tai buvo švyturys, ku liuciniais Rusijos kolektyvais,
Damušienė pasilieka dar ir
Katalikų
Federacijai
riam vardą davė Pius X, bet kuris nors jie kaip lietuviai patijotai
šiems metams valdyboje.
jau
vedė bei lydėjo žmoniją nuo nuoširdžiai manė, kad Lietuva bus
Žinia buvo visų sendraugių
Adv. Saulius ir. dr. Roma
Kristaus Prisikėlimo. Mūsų tau išlaisvinta, kai Rusijos caro reži
entuziastingai priimta. Po to Kupriai redaguoja šį numerį.
toje ir prieš septyniasdešimt metų mas sukris.
dr. A. Damušis trumpai pris Abu
dalyvavo
Amerikos tas idealas žėrėjo užgožtas MaskBe abejo tokiose aplinkybėse
tatė savo jaunystės dienų ir to Katalikų Federacijos kong- 'vos caro okupacijos, kuri engė ir ateitininkų sąjūdžio iškilimas bu
pačio mokyklinio suolo draugą rese Detroite, surinko daug ' naikino bet kokf lietuvių kultūrinį vo ypatingai prasmingas tuo, kad
dabartinį At-kų Fed. vadą medžiagos, kuri bos spauš-'*nfei religinį prŠRveržimą. Motfe- stamboka dalis lietuviškosios inte
Juozą Laučką. J. Laučka dinama šiame paskutiniame jaus Valančiaus pastangos, labai ligentijos, studijavusios rytuose,
pasveikino
susirinkusius, 1980 m. „Ateities“ numeryje.- , .apgalvotos ir anomis sąlygomis iš- nuo rusų okupantų idėjiškai radidžiaugėsi malonia popiete tarp
1981 m. Jubiliejinis
u '
senų draugų panevėžiečių ir
numeris
studijos draugų. Palinkėjo
jaunimui
veikti,
vyresnie
1981 m. vasario mėn. sukan
siems dirbti su jaunimu, kad ka 70 metų nuo pirmojo „Atei
70 metų ateitininkijos jubilie ties“ numerio
pasirodymo.
jų švenčiant ir tolimesnė atei Kun. dr. Kęstutis Trimakas
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
tis būtų tokia pat šviesi ir jau renka medžiagą šiam dvi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
produktinga jaunais veikėjais gubam sausio-vasario jubi
lintuvai.
Išmetamieji vamzdžiai ir ki
lietuviškuose baruose senųjų liejiniam numeriui.
„
ti
pataisymai.
FIRESTONE TIRES.
gretoms išretėjus.
Studentų
skyrius
Wheel alignment and balancing.
Kun. V. Kriščiūnevičiui
Brakes. Shock absorbers Mufflers
malda užbaigus rudens popie
Lino Palubinsko rūpesčiu ir
and
pipes. Tune-ups. Lubrication.
tės vaišes, išsiskirstyta iki iniciatyva
buvo
iškeltas <
Change
of 06 and fflters.
sekančio bendro suėjimo — reikalas stipriau jungtis prie
pavasario šeimos šventės.
„Ateities“ žurnalo. Jis buvo; J
Jdv. pakviestas į „Ateities“ redak
ciją ruošti kasmėnesinį stu
dentų skyrių žurnale. Stu
2423 West 591h Straat _ T«l. GA 6-1771
dentai prašomi šiiam skyriui
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
siųsti medžiagą jo adresu: CorŠventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
coran Hali, Box 48, 910 W.
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.
Belden, Chicago, IL 60614.
„ATEITIES“
REDAKCIJOJE
.
- - X
4
Spalio numeris —
Nijolei Sadūnaitei

ATEITININKUAI

70 METŲ

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

Juokų skyrius

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenūiHe'-'“'
raus nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad-reso. gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsrmokėjęsJ'ht
DRAUGO praasnenita mokama Iš anksto
metams ’A 'metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $4000
$22.00
$15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje ..................
4O.pQ
22.00
15.00
Kitur ................
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
.................
—
25.00
15.00
• Administracija dirba kas-j
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta- »
dieniais
dieniai* nuo
mm 8:30 iki
«ri 12:00
10-rm
* ' *
t * 1
• Redakcija dirba kasdien
,
0 — 1^°'
4:0
8 30
JeStadieniais |
8:30 — 12:00.
j

Gaja Pemkutė, Audrė Puškoriūtė, Dalia Polikaitytė ir kitos
„pamergės“ šoka Sadutę Neringos stovyklos „vestuvėse“.
Nuotr. R. Musonytės

JAV DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71it St, Chicago, UI. 60629
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

D. KUHLMAN. B.S., Registruotas vaistininkas

Atdara liokiadieniaia nuo k »aL ryto 0d 10 vai. vakaro.
Sakmadieniaia nuo 9 vai ryto iki 8:30 *al vakaro

-

Tel. - 476-2206

rf'•4 rvc •

vo nuožiūrą. Nesunaudotų straipę-^ ‘
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija 'SŽ'**’
skelbimų turinį neatsako. Sket- t A
bimų kainos prisiunčiamos gayųš

, . .

prašymą. ,

kaliai atsiskyrė, o studijavusieji
vakaruose savo dvasia ir idėjomis
nuo rusų savaime skyrėsi Tokiu
būdu susidarė inteligentinė grupė,
kuri savo idėjiniais įsitikinimais
organiškai sutapo su savo tauta.
To dėka prisikėlusi Lietuva pasi
darė laisva ne tiktai fiziškai bet ir
idėjiškai. Tokiu būdu ji įėjo į vi
siškai naują kultūrinės pažangos
ir dvasinio atgimimo kelią, glau
džiai visiems tautos žmonėms
bendradarbiaujant: ir darbininki
jai, ir ūkininkijai, ir mokslus bai
gusiems profesionalams, ir kul
tūros darbuotojams.
Ateitininkų pagrinduose aiškiai

buvo pabrėžiama, kad bereikia
tenkintis vien vedamosios1Min
ties iškėlimu, reikia gyvenimą su
mintimi derinti, arba bent-prie
minties priartinti, ir kaip savo taip
ir visuomenės. Tad ir kyLa. .klau
simas, ar pavyko gilesnipJkrikščioniško sąmoningumo visuotinai
atsiekti? Į tą klausimą, turbūt,'būtų perdrąsu duoti šimtaprocentinį
teigiamą atsakymą. Keli„fąktai
tam prieštarautų. Dar iš praeities
užsilikusio nihilizmo ir pozityviz
mo įtakoje ir laisvoje "Lietuvoje
moksleiviai
ateitininkai1? KĮivo

(Nukelta į 4'psl.)'rrr'Q^
J'-jT.-u-l—u—
Advokatų Draugija- j
VALDEMARAS BTLAIHS

-i——— *______

1,-ij—

DR. L. D. PETREI KIS

I

* .erai

e Redakcija straipsnius taiso Ąa.,fn

VINCAS BBIZGTS.U

DANTŲ GYDYTOJA

8104 S. Roberts Road
2458 W.69th SL, CWca©»,,ni.

1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.

VU taL TZS-8M0 »**

Tel. 563-0700

Vatendoa pa«*l aaattarb&a.

Valandos pagal-susitarimą

Į

•

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

■ -----------------

1

•

‘..k

.

. „i. ...j

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

^

c o GYDYTOJAS IRrCHIRURGASą
1443 So. 50th Avė., CĮoerjT J
Kasdien L3 vai ir 6-8 vai vak „išskyrus
reč Šešt 12 iki 4 vai popiet* 'z'

Tel. REliance 5-181L....... i

— —

DR. WALTER 4. KIRSTUK

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street
Vėi.: pirm. antr.. ketv. ir penkt. 1:00
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Lietuvis gydytojas r. m v
3925 West 59th Street „ +

Vai : pirm., antr . ketv ir penkt. .piųo J2 4
vai. popiet ir 6-8 vai vak Treč ir šešt
. . Z
RVor-.
5:00 uždaryta

DR. IRENA KURAS x
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ. ,

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING l—rui

į DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 5lst Street
Tel. - GR 6-2400

3200W 81stStreet u.i»b

Vai: Kasdien nuo lO v ryto iki 1 y“žrf)
✓ai. pagal susitarimą: pirmad ir ketv 14 ir Ofiso tel RE 7-1168: rezid 2394919'
7 9 antrad ir penkt 10-4 šeštad 10 3 vai

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)

DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Vai pirmad .antrad .ketvirtad ir-penktad
3 ’ki 7 v p p Tik susitarus
Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ALGIS PAULIUI.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street

ORTOPEDINES LIGOS - CHIRURGIJA

1185 Dundee Avė. L.į.v
Elgin. IH. 60120 -------

Valandos pagal susitarimą

■_____ Valandos pagal susitarimą.-.
TeL MS-44R1,
mįjisti

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

AKIŲ LIGOS - CHIRUROtM'n
Ofisai:
4,
111 NO WA8ASH AVĖ
4200 NO CENTRAL AVĖ' Valandos pagal susitari#ą~'r

J 0 K S A
VAIKŲ LIGOS
6447 S. Pulaski Rd.

valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai!''’**'!
OPTOMETRISTAS ^."v,
Tikrina akis Pritaiko akiniusjr;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

"Contact lentos"

2618 W 71st St. - Tel 737-15149
Vai pagal 9usitanmą Uždarytė t*ė<

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

DR. LEONAS SEIBUTK

DR. K. A. JUČAS

INKSTŲ. PŪSLĖS « u.j
PROSTATO CHIRURGJLiA).'.
2656 W 63rd Street _
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 .vaik.
Ofiso tel. 776 2880. rezid <48'$54l

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel 652-1381

Humoras yra gyvenimo da-|.
lis. Be jo sunku apsieiti.
Humoras nuspalvina gyve
nimą. Jam vieta ir spaudoj.
Jam vieta ir „Ateityje“. Tokios
mintys jau seniai šokinėjo
„Ateities“ redakcijoje. Laiks
nuo laiko pasirodė joje kas
juokingesnio. Grasilda Rei
nytė pasisiūlė padėti. Ji yra
įjungiama į „Ateities“ redak
ciją rinkti ir ruošti medžiagą
juokų skyriui.
<
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SOVIETŲ VAIRUOJAMOS

Gėrio siekimas —

ŽMONIJOS VADOVAVIMAS
IR VALDYMAS
Nesena yra Kristaus Val
dovo šventė. Ji buvo paskelbta
visiems katalikams, pareikšta
^.ir žmonijai tik tada, kai žmo
giškasis valdymas tapo pa
goniška religija, kurioje as
muo, daiktas vado veiksmas
pastatomas
žemiško
dievo
£ pavidalu ir reikia jam nusi
lenkti. Ar tai buvo Hitleris su
savo “Heil Hitler”, ar italų
Mussolini su “Viva ii duče” ar
pagaliau
Stalinas,
“teisin> giausias, geriausias, visais
besirūpinąs ir visiems žemiš
kų gėrybių teikiąs tėvas”. Visi
jie buvo tik kruvini stabai, ku
riems buvo paaukoti milijonai
gyvybių, kad tik jie išsi
laikytų, jų garbė kiltų ir jų isto
rija būtų žmonijos istorija. Jei
,.r vienas kitas tokių valdovų buvo ir kitur, tai buvo tik šešė
liai, mėginę kai kada pasi- daryti
tartum
pirmaisiais
valstybės kūrėjais.
Tuo metu ir atėjo Kristus
Valdovas, gerbiamas specia
lia švente. Jis atėjo su die
viška galybe, bet ir su geriau
sio žmogaus savybėmis. Atėjo
toks, kokį jį matė apaštalai, ko
kį garbino net krauju ir gyvy
bėmis liudydami kankiniai, komatė įvairių kultūrų,
paveldėjimų ir skirtingų am> ‘žiu- krikščionys.
Jis, kaip ir jo mokiniai, gy
vena pasaulyje, bet jis yra ne
iš šio pasaulio. Jis ir jo moki■' niai yra tartum iš kito pasau
lio, nes šį pasaulį myli net pik
ti Įmonės, o krikščionis
- persekioja daugelis, many
dami sunaikinti jau kartą su
naikintą ant kryžiaus Kristauslkūną, užmiršdami, kad jis
prisikėlė ir nėra sunaikinamas.
Kristaus vieton negalima pa
statyti naujų dievų, kokie jie
buvo prieš Kristaus laikus. To
negali padaryti nei vadinami
karaliai su imperatoriais, nei
kunigaikščiai ar princai, nei
paprasti vienos valstybės val
dovai,nors ir besiremdami sa
vo aklai klusniais žemės vai
kais. Kristaus Valdovo ženklas
visiems buvo parodytas, kaip
nugalėjimo ženklas ir pralai
mėjimas. Šimtų valdovų ir va
dovų nė pelenų nebėra, jų var
dai žinomi tik iš istorijos
vadovėlių, o dieviška valdžia
žmonijai, padedanti vesti kovą
už gėrį, tebegyvena ir gyvens
am žinai

- .iį

Nėra lengvai išaiškinama
Kristaus Valdovo teologija,
nes tai ribos, kurios tarp savęs
yra žmogaus aplinkoje ir pa
lyginimu.
Dievas,
sukūręs
visatą ir visatoje žemę su žmo
gumi, turinčiu protą ir valią,
yra savaime valdovas visko,
T”kMS yra žemėje ir po žeme, kas
yra žmogaus aplinkokoje ir pa
čiame žmoguje.
Kristus yra Dievo Sūnus, ta
pęs žmogumi. Kristus turėjo
žmogaus prigimtį, kaip ir jo pa
ties kūrinys, bet buvo ir Die
vas,- net žmoguje įsikūnijęs,
nenustojęs dalyvauti Švš. Tre
jybės gyvenime ir nepalikęs
Dievybėje tuščios vietos.
- Lyginti jį su žemės valdovais
ar vadovais, atrodo, tartum bū
tų jo pažeminimas, tartum
Jlnsikaltimas žmogaus, norin
čio pakilti aukščiau savęs dar
žemiškam gyvenime. Jeigu net
evoliuciją pripažinsime kaip
,_ tikrą mokslą, tai žmogaus
tobulėjimas turi eiti nuolat
aukštyn. Bet tai padaryti gali
tik su Kristumi — Kristui vado
vaujant ir valdant žmogaus
protą ir valią, nekeičiant die
viškų moralinių dėsnių ir nesu
kuriant
pagoniškos
stabų
garbinimo institucijos val
dovą ir vadovų pavidalu.

Daug pastangų nepagailėta „mirties“ spinduliams pakinkyti...

Rimties valandėlei

KRISTAUS KARALYSTĖS
PRASMĖ.

Apie ateinantį naujų, iš toli
mokslininkai iškėlė viešumon,
BR.JAUŠROTAS
kad „mažo pasipriešinimo
mų atstumų mirtį nešančių,
vairuoajmų ginklų priešaušrį, dept. ir Centrinės žvalgybos elektros energijos perdavimas,
jau senokai rašoma šiais agentūros
(ČIA)
specialių panaudojant deguonį, kad tuo
Kristui taikoma valdovo ir boje žmonės vadina įsaky
klausimais
besidominčioje
tarnybų
ar
sovietai
tikrai
gami būdu atšaldžius metalinius
Paryžiaus kardinolas Suhart
karaliaus sąvoka. Yra sunku mais, ir paliko laisvą valią tuo
kadaise savo pastoraciniame spaudoje. Šia tema esu taip pat na ir mėgina vairuojamos ener laidininkus, gali nustatyti išreikšti žodžiu tai, ką šiek tiek keliu eiti ar neiti, aiškiai pasa
laiške pabrėžė: “Šių dienų pa rašęs. Šiandein galiu panaudo gijos ginklus“. Lygiai taip pat branduolinės energijos atma
ar pilnai suprantame. Vals kydamas, kad tuo keliu eina
gonybės atsižadėjimas yra ti vieną įdomų straipsnį iš sutariama, kaip toli SSSR tas atmosferoje, paleistas erd- tybės valdovas, karalius mūsų
me į laimę, o jo nepaisant į pra
atsižadėjimas laikyti stabais „A v .Wk. & Sp. Tchn.“, VII.26. esanti pažengusi šių ginklų vėn iš Semipalitinsko branduo kasdieninės kalbos prasme žuvimą. Žmogus gimęs ne
linių ginklų poligono“. Taigi,
prezidentus, valdovus, par Jame plačiai nušviestos SSSR ištobulinime.
neturi beveik nė panašumo tai trumpam laikui, o amžinam
„Jeigu anksčiau, gal prieš du JAV mokslininkų nesutarimą,
tijas, minios iškeltus vadi pastangos pasigaminti vairuo
sąvokai, kurią turime apie gyvenimui. Amžinos laimės
namus vadus ir grįžti prie Kris jamos energijos ginklą. (Past.: metus, tebuvo matomi iššauto kas tikrai vyksta Semipalitins Dievą. Tarp žmonių valdovų, pasiekęs žmogus jaučiasi ją ne
taus — mūsų žemiško ir ■ liaudiškai tariant jį būtų gali pistoleto dūmai, tai šiandien ko poligone padėjo išspręsti kokie jie bebūtų savo asme veltui gavęs. Jis jaučiasi užsi
amžinojo gyvenimo Valdovo, ma pavadinti „mirties spin jau matome ir tą ginklą. patys sovietai.
nine verte, yra garbingų ir tarnavęs, tada ir laimė jam pil
—aut.).
Nesileis- Vairuojamieji spinduliniai
Pirmieji šios sovietinės slap
kuris palaiko mumyse meilės duliais“,
menkų. Jie yra labai ribotos nesnė. Gi to nesiekdami, kaip
į
techniškas ginklai yra tikras dalykas. tos veiklos ženklai buvo
dvasią, teisingumo išmonę ir damas
teritorijos, nedidelio skaičiaus įvyko su dalimi angelų, žmo
sugyvenimo ramybę. Bet koks smulkmenas, suglaustai supa Apie tai galima, neklystant, „pačiupti“ iš atmosferos 1975 žmonių
trumpalaikiai val nės tampa ne Dievo nubausti,
stabas primena neturėti kitų žindinsiu su bolševikų pastan spręsti iš gaunamų iš aukš lapkritį. JAV Karo aviacijos dovai.
Kristaus valdovo o nubaudžia patys save, sąmo
tybių nuotraukų“, (suprask: iš žvalgyba jautė, kad „bran
dievų, o Kristus nuo amžių bu gomis.
sąvoka neturi nieko bendro su ningai pasirinkdami būti be
JAV satelitų) taip aiškino duolinės energijos tarša buvu
vo ir iki pasaulio pabaigos bus
Dievo. Kai paprastame
Slapyvardis: TORA
žmogaus valdovo sąvoka.
si išmesta į erdvę iš Semi
reikalo žinovas.
valdovas, valdąs su meile ir
Kristus Dievas yra Meilė, ir gyvenime žmogus nepaiso
Netoli
Kinijos
sienos,
Amerikiečių žinovų eilėse palitinsko bmaduolinių ginklų
teisingumu, nevartojus prie
mūsų protui jo beribė karalys pavojaus įspėjimų, o elgiasi
pietų SSSR, taip pat nesama abejonės, kad bandymų poligono“.
vartos. Jis veikia tik dvasi Kazachstane,
tė pirmoje vietoje yra meilės saviškai ir patiria nelaimę —
Kai šie duomenys buvo patik
nėse galiose — prote ir valioje, Saryšigano vairuojamų raketų Saryšigane sovietai stato
karalystė. Ir tą meilę taip pat susižaloja ar net žūsta, tai
siekiančioje gėrio sau, savo šei ir kitų panašaus pobūdžio gink įrengimus vairuojamos ener rinti, tai Karo aviacijos žval mums sunku suprasti, dar sun kalti ne tie, kurie jį įspėjo, o jis
ištobulinti. gybos v-kas, maj. gen. George
moms, savo tautoms ir visai lų bandymų poligone užtikrinti gijos ginklams
kiau pasakyti žodžiu. Kristaus pats, kad nepaisė.
žmonijai”. Vokiečių garsusis nauji, Ūgi dabar dar nebuvę Nuomonės tegalėtų skirtis tik, J. Keegan su savo duomenimis Valdovo
Kai žmogus apsilenkia su
mišių
prefacijoje
teologas Kari Adams dar anks žinomi bandymai. Aukštieji kurio pobūdžio vairuojami kreipėsi į kitas žvalgybos kartojama, kad jo karalystė amžinąja laime, nepatenka
čiau yra parašęs, kad “niekas JAV Gynybos depart. parei spinduliai ten būsią išmėginti. organizacijas. Tačiau žvalgy yra tiesos, gyvefunio, tei palaimintųjų skaičiun Kris
Šių įrengimų statyba buvusi bininkai nesutiko su jų tvirti
nėra Kristaus Valdovo vergas, gūnai tiki, kad „tame poŪgone
singumo, meilės ir ramybės taus karalystėje, tai klai
nimais. Tada gen. G. Keegan
so
vi
etai
stato
vairuojamos
pradėta
jau 1979 lapkritį; gi
belaisvis, kalinys, nes iš mei
karalystė, bet ir ši mūsų žo dingai esame pratę sakyti, kad
lės Kristui vykdo teisingumą ir energijos ginklų išmėginimo š.m. vasarį Karo aviacijos atsistatydino iš pareigų: jis džių litanija nepasako visko, Dievas pasmerkė, atmetė, nu
Juos
įruošus, žvalgybos žinovai jau pradėjo nenorėjo nešti atsakomybės už
kartu su Kristumi siekia gėrio įrengimus“.
baudė. Ne Dievas, o žmogus
ką protu suvokiame.
žemei ir žmogui”. Čia ir yra tik būkštaujama, „būtų žengtas informuoti Carterio vyriau šio ginklo JAV gynyboje nepriJeigu išmintingas žmogus pats save pasmerkė, nubaudė.
roji religija — ryšys su Dievu pirmas svarbus žingsnis, sybę apie tų sovietinių įrengi taikymą. Jau būdamas atsar nesidžiaugia pats vienas jokia Žmonės patys stebisi Dievo
goje jis ne kartą kritikavo
nuo žemės pokopų iki dangaus pakeičiąs ligi dabar žinomus mų reikšmę ir pobūdį.
gėrybe — talentais, dory kantrybe, kartais pradeda net
vyriausybę už netinkamą pasi
karybos
būdus
“
.
JAV
žvalgybinis
satelitas
aukštybių, kaip mes tą dangų,
bėmis,
net
medžiaginėmis priekaištauti, ne vienas ima
JAV pareigūnai sampro KH-11 siunčia į žemę nuotrau rengimą sutikti šią naują SSSR
geriau sakant, gyvenimą su sa
gėrybėmis, tai tuo labiau abejoti Dievo buvimu, kad Die
tauja, kad „šis naujai užpla kas, rikiuojančias Saryšigano ginklų grėsmę.
vo Kūrėju suprantame.
Š.m. liepos mėnesį vienas Dievas. Jam nepakanka būti vas nebaudžia jam pikt
nuotas įrengimas gamins pir įrengimus ir ten jo sekamą
laimingu vienam, nes jis yra žodžiaujančių, prieš jį ir jo
muosius prototipus — veiklą. Šios nuotraukos įtikino aukštas Gynybos dept. parei
*
Meilė. Meile ir laime jis nori tikinčiuosius kovojančių. Jeigu
vairuojamos energijos spin JAV žinovus, kad „ten dir gūnas pareiškė, kad „gen. G.
Šioje šventėje yra daug vie
dalintis su kitais. Iš šio die Dievas meilės turėtų tik tiek,
dulius. Gal po metų šie nauji bama prie vairuojamos ener Keegan buvo teisus 90%,
tos susimąstyti. Kai žvel ginklai gali būti išmėginti prieš gijos spindulių pagaminimo“. tvirtindamas, kas tikrai vyks viško noro dalintis meile ir kiek turi žmogus, tai ir kant
laime yra sutverta žmogaus rybės netektų kartu su žmo
giame tik į visuotinį Valdovą vairuojamų raketų taikinius“.
Tikima, kad prie šio projekto ta Semipalitinsko poligone.
proto dar neapimta, nepa nėmis. Jeigu geri tėvai parodo
Kristų, kartais norime jo lyg ir
teisus
įvertindamas
Tuo būdu, jeigu šie sovie taip pat darbuojasi žinomasis Buvo
žinta, nesuprasta visata, ką tiek daug meilės ir kantrybės
atsižadėti,
nes
žemiškasis tiniai bandymai būtų sėkmin SSSR fizikas A. I. Pavlovski. ši sovietinę grėsmę“.
vadiname
pasauliu; iš čia klystantiems savo vaikams,
gyvenimas, jei ne visuomet gi, ginklavimosi laimėjimai jo viekla Saryšigane yra riša
susipratimu,
mums
dar
paslaptingas džiaugiasi jų
lengvas, yra būtinas, norint sovietams atvertų galimybes, ma su jo darbais Kurčatovo
Sekimas tęsiamas
pasitaisymu,
tai
Dievo meilė
dvasių-angelų pasaulis; iš čia
tvarkyti savo ir šeimos ateitį, kaip panaudoti vairuojamą Branduolinės energijos insti
kiekvienam
žmogui
yra
JAV
Karo
aviacija
sudarė
žmonių sielų pasaulis — mūsų
norint iš žemės turtų susikrau energiją numatytiems taiki tute, Maskvoje. Amerikos
sutartį su Los Alamos, N.M., protui nežinomas jau sutvertų didesnė negu geriausių tėvų.
ti pakankamą pragyvenimą. niams sunaikinti.
mokslininkams A. I. Pavlovs
mokslinėmis laboratorijomis, sielų skaičius, o dar neži- Dievas laukia, kad žmogus
Norime tvarkos ir ramybės, ku
Tie patys pareigūnai savait ki yra pažįstamas iš „pulsuo
rias pažadėti tegali tik išrink raščio bendradarbiui pareiškė, jamos energijos katalizato kad pasitikrintų, „ar sovietai nomesnis, kiek bus jų sutverta susiprastų. Laimingi, kurie
tos ar kitu būdu teisėtai su jog „vairuojamos energijos rių“. Pasiekęs šių mokslinių pasiekė kokių nors laimėjimų, ateityje. Taip trumpais ir nevy laiku susipranta ir pasigenda
žodžiais
bandome Dievo ir jo kelių.
darytos valdžios. Ir tai yra praktiškas spindulių pritai laimėjimų fizikos baruose, jis bemėgindami jodo (iodine) kusiais
trumpųjų
bangų
laserį
(spindu

Būdami skirti būti Dievo lai
pasakyti,
kokia
prasme
ir
teisinga, nes valdžia yra iš kymas taip pat labai pakeistų buvo pakviestas tikruoju nariu
mės
dalininkais, jeigu norime
lius)
Saryšigano
poligone
“
.
„Iš
kieno Kristus yra ir kokia
žmonių
ir
žmonėms. • dabar esamą didžiųjų galybių į SSSR Mokslų akademiją. Jis
būti
nors
kiek panašūs į tuos,
esmės
nesama
didžiulio
skir

prasme nėra Valdovas.
Susiorganizavusiems į vals jėgų pusiausvyrą“. Šie JAV ypač garbinamas už atsiektus
kurių
ta
laimė
yra ir bus, tai iš
Kristaus karalystėje viskas
tybę, reikia vadovų, gyvenimo valdžios įgaliotiniai įsitikinę, laimėjimus pulsuojamos ener tumo ar tai būtų sutelktinės
energijos spindulys, ar laserio valdoma meile. Sąmoninga meilės Dievui ir artimui turime
tvarkytojų, apsaugos nuo blo kad
Kazachstano poligone gijos sistemose. Jo mokslinių
gų žmonių. Ar šis Valdovas ga esančiuose įrengimuose, kaip pastangų dėka buvęs išto tipo ginklas. Šiandien neabejo būtis, kokia yra ir žmogus, dalintis su kitais ta galimybe
jama, kad Saryšigane sovietai pilnai ne tik neįvertina, o pasiekti amžinąją laimę ir tuo
li atstoti tos valdžios žmones, tik atliekami bandymai su bulintas
mažutis aukštą
kurių reikia keikvienai vals vairuojamos energijos spin energiją gaminąs generato stengiasi išmėginti šį ginklą pilnai net nesidžiaugia veltui laimės jausmu, kiek galime jo
prieš judančius taikinius erdvė gauta gėrybe. Jis daug lai patirti šiame gyvenime: ne tik
tybei?
duliais. Saryšigano įrengimų rius. Amerikiečiai apie šiuos A.
je
“, aiškina specialistai.
mingesnis, jeigu ta pati gėrybė tėvai su savo vaikais, mokyto
Kristus Valdovas nenaikina bandymus
JAV
vadovybė I. Pavlovskio mokslinius
Amerikos
sluoksniuose
žino

yra vienaip ar kitaip užsitar jai su mokiniais, kunigai su
nei žmonių valdžios reikala pavadino „Tora“.
laimėjimus daugiausia žinojo
ma, kad Sov. S-ga kuo plačiau nauta. Gi jaučiasi dar lai savo žmonėmis, o visi padė
vimų, nei suteikia savų prie
iš sovietinės mokslinės litera
Nuomonės sutampa
siu mastu darbuojasi prie mingesnis, jeigu iš meilės su dami vieni kitiems. Daug ko
monių susikurti materialinius
tūros.
vairuojamos energijos taip ir kuo nors tuomi pasidalina. galime duoti vieni kitiems. Mes
pagrindus ir savo aplinką, kad
Vienas atsakingas Penta
prie
laserio ginklo ištobuli Dievo tvarkoje angelai ir galime padėti vieni kitiems,
Abejonės
išsklaidytos
būtų geriau dabarties žmo gono pareigūnas savaitraščio
nimo
ir pritaikymo .praktiška žmonės yra tokie, kad jie patys tapti ir amžinai pasilikti Dievo
nėms ir ateinančioms kar bendradarbiui tvirtino, kad
Neperseniai
Ženevoje,
me*
gyvenime
“.
sprendžia savo likimą. Dievas karalystės ir laimės dali
toms. Kristus nėra toks val „girdi, pastaruoju metu jau Šveicarijoje, įvyko pasaulinio
davė angelams ir žmonėms ninkais.
dovas, tokiu jo nenorėjo nesama nuomonių skirtumo masto fizikų — mokslininkų
Vyskupas V. Brizgys
gyvenimo kelią, kurį savo kal
padaryti nė katalikų Bažny tarp Karo aviacijos, Gynybos suvažiavimas. Jo metu SSSR
čia, skelbdama jo specialią
šventę. Tik viena nori Kristus,
kaip Dievas ir Žmogus, prisi
nusikaltimus. Dirba daugiausia paprastą darbą prie pijas, 3 Brooklyne, 1 Manhatane ir 1 Queen»e. Jas
kėlęs iš mirusiųjų, taip pat ir
statybos, prekybos ir pramonės įmonėse. Išsimoks įkūrė senieji lietuviai, imigravę pereito šimtmečio
Bažnyčia, kad žmogus, pra
linusių negrų labai mažas nuošimtis. Jie gyvena, pabaigoje. Pirmoji parapija yra Angelų Karalienės,
radęs gyvenimą su Kristumi,
kaip sakoma „su šia diena“ ir didelis jų nuošimtis įsteigta 19 šimt. pabaigoje, o visos kitos 20 šimt. pra
išnykusių Egipto, romėnų ar
išlaikomas miesto.
džioje. Kultūrinis gyvenimas pagyvėjo po Antrojo
germanų sustabintų valdovų
PETRAS MATEKŪNAS
Taip pat New Yorke gyvena nemažai purtori- pasaulinio karo, kai į šį kraštą atvyko „dypukų“, nes
pavyzdžiu savo vadukų ne
kiečių
ir meksikiečių. Didžiausia jjų kolonija yra senieji veikėjai paseno ir dalis jų iškeliavo į
darytų žemiškais dievais.
pietinėje
Manhatano dalyje, kurioje gyvena daugiau amžinybę, o jų vietoje, nutautėjus jaunimui, nebuvo
Krikščionis nori turėti savo
kaip
300.000
žmonių. (Prieš Antrąjį pasaulinį karą žmonių, kurie ir toliau palaikytų lietuvių tarpe tau
valdžią, nors tai jam ir ne vi
17
tai
buvo
žydų
kolonija.) Jie taip pat gyvena Bronks tinį susipratimą. Naujieji ateiviai tuojau įsijungė į
sur pasiseka ar, net pasisekus,
ir
kitose
miesto
dalyse. Beveik visi katalikai. visuomeninį ir kultūrinį darbą, atgaivino senas ir
nesugeba išlaikyti. Bet jis
Daugelis
yra
mažamoksliai,
linkę į nusikaltimus, įsteigė naujas organizacijas. Atvyko įvairaus išsi
nenori valdovų ar vadovų pa
daryti žemiškais dievais. Bet
Antra gausi grupė — italai, gyvena išsibarstę po sudarydami vietos valdžiai didelių rūpesčių, tačiau lavinimo bei profesijų žmonių. Žinoma, jų tarpe buvo
kurios valdžios sudievinimas visą New Yorką. Iš viso jų yra apie 2 mil. Jie turi labai atsparūs nutautėjimui. Tarpusavyje kalba tik ir tokių, kurie, atvykę į New Yorką, visai atitrūko
yra pagonybė, dar pavojinges savo spaudą, parapijas, bet greitai nutautėja. Jauni ispaniškai. Daug iš jų visai nemoka anglų kalbos. nuo lietuvių, nors Lietuvoje buvo užėmę aukštas val
nė šiais laikais, kai pats žmo mas, išskyrus tą, kuris atvyksta iš Italijos, italų Dirba įvairiuose prekybos ir pramonės įmonėse džios vietas ir save laikė dideliais patriotais.
„Dypukai“, kaip ir senieji lietuviai, pirmaisiais
gus mėgina save ar net savo kalbos nemoka ir kalba tik anglų kalba. Italai atei paprastais darbininkais.
įsikūrimo
metais dirbo, išskyrus vieną kitą, pramo
New
Yorke
dar
gyvena,
airiai,
lenkai,
graikai,
kūno dalį padaryti “mažu die viai dirba, kaip paprasti darbininkai. Ypač prie kelių
nės
ar
prekybos
įmonėse paprastą fizinį darbą, nors
prancūzai,
švedai,
šveicarai,
norvegai,
suomiai,
vuku”. Valdžia ir valdovas ar gatvių tiesimo, prie statybos ir prie kitų sunkių
nėra tas pats, nes valdovų gali darbų. Kai kurie iš jų, pagyvenę šiame krašte, pra vengrai, čekai, slovakai, lietuviai, latviai, estai, uk daug iš jų buvo su aukštu mokslu,. Kai kurie uždirb
būti ir labai blogų. Dar blo turtėjo ir pasidarė kontraktoriais, perimdami net rainiečiai ir kitų tautybių žmonės. Didžiausia iš šių davo tik po 0.75 dol. į vai. Po kelerių metų, susitaupę
giau, kai tokiam minios sutei milijoninės vertės įmones. Iš jų iškilo net vadovau išvardintų tautybių yra airių grupė, — apie pusė šiek tiek pinigų, nusipirko namus ir gražiai įsikūrė.
kia pagoniškus titulus, pagar jančių asmenų, kaip Impelliteris La Guardia ir kiti. milijono. Turi savo parapijas ir kitas institucijas. Kiti vakarais pradėjo lankyti universitetus, norė
Trečiąją grupę sudaro vokiečiai. Didžiausia jų Beveik visi katalikai. Kiekvienais metais iškil dami įsigyti diplomus savo specialybėje. Jaunimas
biai lenkiasi partijai tartum ji
būtų šios žemės dievų išmin kolonija Yorkville, Manhatane, kurios centras yra mingai švenčia Šv. Patriko dieną. Daug airių užima veržėsi į mokslą, įsigydamas ne tik bakalauro, bet ir
East 86 gatvė. Vokiečiai, kaip ir kitos tautinės aukštas pareigas ne tik bažnytinėje hierarchijoje, bet daktaratų laipsnius.
ties ir dieviška žymė.
Kristaus Valdovo šventė tu grupės, turi savo parapijas, mokyklas, įmonėles ir ir vietos valdžios įstaigose bei įmonėse.
Baigiasi New Yorko miesto trumpa apžvalgėlė.
Lietuvių New Yorke gyvena apie 10.000. Dau
rėtu tik priminti, kad esame parduotuves.
Norėjau
skaitytojus, ypač tuos, kurie gyvena kitose
giausia
gyvena
Brooklyno
ir
Queens
miesto
dalyse.
New Yorke, kaip ir kituose JAV miestuose,
naujos pagonybės įkarštyje.
JAV
vietose,
supažindinti su New Yorko miestu, jo
Pirmasis
lietuvis,
kuris
apsigyveno
New
Yorke,
buvo
Reikia todėl prisiminti tikrąjį gyvena negrų. Iš viso New Yorke jų priskaičiuojama
dr.
Aleksandras
Karolis
Kurtius,
kuris
į
šį
kraštą
architektūra,
mokslo ir meno institucijomis,
Valdovą, kad laikiniai val apie 1 mil. Gyvena išsisklaidę po visą New Yorką.
atvyko
1659
m.
ir
mokytojavo
New
Yorke,
tuo
metu
pramone,
prekyba,
transportu, gyventojais ir jo apy
dovai jaustųsi esą tautos tar Didžiausia jų kolonija yra Manhatane, į vakarus nuo
linkėmis.
kurios
gausios
įlankomis, pusiasaliais,
vadinamu
N.
Amsterdam.
Pirmieji
imigrantai
buvo
Fifth Avė. tarp 110 ir 150 gatvių, šioje kolonijoje,
nai ir valstybės vadovai.
Pr. Gr. kuri vadinama Harlem gyvena daugiau kaip 500.000 įsikūrę pietiniame Manhatane, o vėliau Wiliams- salomis ir sąsiauriais, kurių pasigenda kiti JAV
burge, Brooklyne. Po Antrojo pasaulinio karo iš esantieji miestai, kaip Čikagoje, Clevelande ir kitur.
negrų.
Wiliamsburgo, daug lietuvių, ypač „dypukai“, persi Pilnai aprašyti New Yorką keliuose puslapiuose
Negrų yra įvairių religijų: baptistų, protestantų, kėlė gyventi į Woodhaveną, Richmond Hill ir kitas neįmanoma. Prireikėtų kelių šimtų ar net tūkstančių
* katalikų ir priklausančių kitoms religinėms sek- vietas.
puslapių su nuotraukomis ir žemėlapiais.
(Pabaiga)
b toms. Daugelis yra tamsūs ir linkę komunizmą ir
Lietuviai, New Yorko mieste turi net 5 para

Perslartę Draugą duokite j kitiems pasiskaityti
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“GETTING ARO UND WITH PAT”

auklėjimo veikloje buvo išryš
kinamos krikščioniškosios ver
tybės, ugdant meilę tiesai gėriui
Buvo rūpinamasi visa jaunuo
menė ir mokyklose ir ūkiuose ii

From the practical... to the ezotfc
------ In Merchandise and Service
- - - All Over Chicagoland!!

I fa Rin lr iirtfiA

Guess What! Rimas Dagys, geniai
owner of ITALIAN VILLA
PIZZERIA i8 LITHUANIAN!
Maybe that’s why the pizza and other
Italian specialties are so outstanding.
You Mušt Try! 6242 8. Pulaski Rd.,
566-7020. We Dehver

* ' *
For reliable prescriptions rely on
•NORLEN
PHARMACY INC.
Owner, Len Scalzitti, personally
. supervises his whole store. Keepe
ąuality high and prices reasonable.
3949 W. 63rd.
735-1280
No job is too small for WAGNER A
SON PLUMBING A SEWERAGE.
For any problem — toilet, sinks, any
type drain, etc. call them day or night
Licensed, bonded. Free estimatee.
L< .

2131 W. 79th. 471-2772

DICK LUDWIG PONTIAC will not
' be undereold — no way! Astounding
low prices on every model ’80 and ’81
Pontiac. Incredible used car buys, too.
You can afford a car this year! Go see!

k

Everything is freahly baked and melts
in your mouth at LORRAINE’S
BAKERY. Their party cakes taste as
wonderful as they look, too! And the
prices are amazingly reasonable!
3966 W 63rd. 767-1335
- -—
;----------5
GOLDEN SWAN has everything . »make your party perfect! Handsome
facilities, superb Poiish—American
dishes, fine Service. Make your holiday
reservation now. 24 hr. phone.
5142 W. Belmont 283-0662
COLLEGE STUDIO takes passport
photos while you wait Color available,
too. Also other ID photos and gloeaies
for all purposes. They’re wizards at
restoring old photos. too!

20 E. Jackson. 427-2446
Wedding8 and banąuets are ahrays a
succsss at GRAND MANOR
RESTAURANT A LOUNGE. Fine
food and eoektails. Large dance floors.
And reasonable prices! Ask about

5118 W. Cermak, Cicero. 6561690.

special packages.
5436 S. Archer. 767-2300

PATRICK F. LEONARD D.D.S.
can be called a No. 1 dentist“. The
whole family benefits from his ezpert
care and treatment Eve. hours for
your convenience. Call for appointment 2911 S. Harlem, Berwyn.
749-1643

Your holiday party will be remembered
when
the decor’s from THE
BALLOONERY INC. lighthearted
for Christmas, joyous for New Year’s.
And always uniąue and lovely. So be
different, intriguing. For info, call

Pick it up or eat it there — it’s good,
good, good! DEL CAMPO’S Italian
and American food, including
o superior
pizza.
From
the
businessmen’s lunch to a party they
ean’t be beaten!

3125 W. Cermak. 522-2000
GIORDANO’S love their lithuanian
customers — and their Lithuanian
customers love them. Of Course! Their
stuffed pizza is a sensation, .and so
many unusual choices. You Can’t
-' Believe! Just Try It' 747 N. Rush.
>.Z. 961-07<7
There’s something for everyone at
ROSELLI RESTAURANT. And it’s
all so tasty! Pizza, steak, ribs, chicken,
shrimps, even liąuour. Satisfy your
whole family. Delivery every day.

6166 W. Higgins. 775-4447
' Big, big party treat: long submarine
~ sandwich
from
BILLY’S
SUMARINES - up to 12 feet! Filled
with the best meats, cheese, other
goodies. Alsvays wows ’em! 7 days, 10
am—3am.

432-9006
TALLY CHEVROLET offers
savings, Service and much more!
Besides their love, lovr prices with the
purchase of a new vehiele you get 5
years free maintenance on all these
items: engine oil changes, chassis
lubrications, fluid level checks, tire
rotations, cooling system checks, rear
lubrication and checks, automatic
transmission fluid and filter change.
3663 savings! Wow!

6711 S. Western.
925-6700

JOAN P. CONROY, ATFY AT
LAW ia licensed to practice in IIL and
Fla. It’s an advantage with wills,
estates, real estate when family
members live in both statės. Erpert in
other legai matters, too. 11130 S.
Western. 233-4100. Also 127 N.
Dearborn. 726-6560
Feast on erciting Cantonese and
Mandarin dishes at MAE KOW. Buffet
lunch, Mon. thru Sat. All you can eat,
$3.25. Senior citizens, $2.95.

4849 W. Irving Park. 283-7231

2227 Laramie, Cicero. 863-1333

Park. 455-4062, 5038 Valley
Lane, Streamwood. 830-4111

You’T likę the way DR. ROBERT
DUTKA and D R. ANTHONY BARTOLOMUCCI practice DENTISTRY for the whole family. Con
venient hours — 6 days a week, Tues.
and Wed. eve. and all day Sat. Call for
appointment 6560 W. Higgins. 763-

Try an ancient eraft — weaving and
knitting for the latest fashions! The
WEAVING
WORKSHOP
has
everything you need including the
widest choice of yama — and classes.
Also for knitters.

Savor the finest Northern Italian
dishes at PRONTO. Enjoy subtle
tastes, fine arines in a handsome
getting. Watch them spin fresh pasta!
Luncheon, dinner, supper, eoektails

3352 N. Halsted. 929-5776

200 E. Chestnut. 664-6181

Where’s Sicilian style pan piraa?
■■■’' ANGELO’S
PIZZA!
Absolutely
great! Other marvelous Italian food
and sandwiches, too. Carry out or
delivery. 9666 Franklin, Franklin

For INTERIOR PAINTING of the
ąuality decorators demand at a cost
that’s easily affordable call GENE
TIMBO. Besides ezcellent work — it’s
done conveniently fast.

Phone 549-0649
Need chaire and tables for that
meeting? Rent them from ALBRA
RENTALS. They meet every need —
trucks, trailere, water pumps, sewer
and garden eąuipment, chain, saws —
more!
10627 S. Pulaski. 233-5555

ROBERT V. JOHNSON D.M.D.,
M.S. is a pedodontist His dental
practice is for children, adolescents,
and the handicapped. Always concerned, Dr. Johnson has a 24 hour
phone Service and long distance pageer so he may be reached anywhere at
any time. Nitrous ozide is available in
his office. He is affiliated with several
hospitals.

2060 Pfingsten Rd., Glenview.
729-6300
UNCLE
LES’S
HOLIDAY
OLDSMOBILE has been servicing the
Cicero—Bervryn community for 25
years. Depend on them for reliability,
satisfaction. They’ll be here 25 more
years — at least.

7464

YouTl love the antiąue charm of
LANGTRYS — and their family
dining is a joy! All so affordable.
Drinks are always double from 4-7 pm.
Mon. thru Fri. Now serving thin & pan
pizzas. Salad bar. 973 Waukegan
Rd., Glenview. 724-8904

The personalized counseling of JEAN
DAVIS Ph. D. is designed to meet
women’s needs. Entering or reentering business? Changing careers?
She can help you find your own best
direction. Call for appointment. 4921002
Magnificent old stained glass windows
and solid oak pews — what eould be
more beautiful in your decorating
scheme? TERRY FRACCARO has
both. And at affordable prices!

3619 W. 216th PL, Matteson.
747-2419

Wherever you‘re headed consult
MAGNIFICENT MILE TRAVEL,
INC. Their ezperienced planning
makes any trip easier and savęs mo
ney. Ask about group rates. It’ll be a
”bon voyage“! 700 N. Michigan,
Suite 206-208. 664-9000.

Chicago
Magazine
calls
this
Chicago’s BEST PIZZA. Of course! It Give a memorable party with no work!
has the best ingredients and more Serve regular or stuffed pizza from
cheese! You’ll love the taste ezperience ONESTI PIZZA. Both are excepat
GIORDANO’S.
Bring
Your tional. Their aapdwiches are superb
^li;
Friends!
»
, , 'Jtoo. Pick
Svety.

71st St.

12658 So. Harlem, Palos Heights^.'
448-8140

47J-0220

' V

JEFFREY B. ARENSWALD, M.D..
announcės the opening of an additional<
office m
in Jiuut
Skokie for
duonai- Ginče
įur the.
practice of general and cosmetic .....
- -r
dermatology. He will continue to
practice at Water Tower Place.
Teacher of skin surgery at Cook
County Hoapital, graduate of Rush
Presbyterian
St.
Lūkės
Medicai
College,
his internship was at
Metrojx>fitan Hospital, New York
City. 64 Old Orchard, Suite 600,
Skokie. 470-8560. Also, 845 N.,
Michigan, Suite 904 W Chicago.
787-2602

Positively perfection - barbeąued ribs .
at the GLASS DOME HICKORY
.. y r,_.
.
■
Ąnd vnde W*y of odier finespecialties! All man enjoyable family
atmosphere. Come as you are. Banąuet
fadlities, too.
2801 S. Halsted. 842-7600
4
1
f,
4
DANCE FOR*, NON-DANCERS
offers lunchtime classes in “DANCERCIZE”. Improve your figure! Feel
•better! And enjoy^your lunch hour
more! Loop location, Tues.-Th., noon12:45. Call for ipfo.
22 E. Van Buren. 664-6374

Call SCHMIDT IRON ENTER
PRISES now — have a handsome
home in time for the holidays. Theif
custom ornamentai iron makes it Need legai counseling? ATTORNEY
lovely as a palace! Fencee, rai lingė, ’ AT LAW, ROBERT H. BISAILLON
is nearby. His ėzpertise includes real
spirai stairs and many other unusual
estate, wills, probate and estate law.
ideas. 358-6500
Plūs
divorce and other family
See TERRY J1NKS for a
problema.
PROFESSIONAL RESUME that iš
6322 S. Pulaski. 284-2999
comprehensive and ' Creative. He is-.
cludes cover letter — and counseling on
career, interview, appearance. Tins is a
door opener! Call for personai inter-. At GREG’S STANDARD SER
VICE STATION a*hole family is at
view. 975-7701
your beck and call! Greg Sr„ Rose and
CONGRESS PIZZERIA has sJ sons, Greg Jr. and Mark. Reliable with
many treats — likę chicken, shrimps, any auto repair. They tęst — not guess.
3010 S. Cicero, Cicero.
ribs, sandwiches — besides ezcellent863-5657 or 863-9536
piras Fast, dependable delivery. Super

for you and for parties. 2043 N.
Milwaukee. 772-7130 or 235-4456
(Ifbusy, 252-9170)

Painting problem? Make a note of: A.
’ALLIN & SON - ALLIN PAINTS.

I
•They hwve all decorating needs, solve
all painting problema. Highest ąuali
ty, finest Service.

4839 N. Western.
Lo 1-9800
Want your party to be a smash? Call
KINGSTON
MINĖS,
Chicago’s
BLUES CENTER for a blues band
or blues vocaliat. They book the best
in Chicago blues. It’Ū be a hit!

Phone 271-8343
BROTMAN & SPERLAZZO OPTOMETRISTS have been serving
their community for half a century! See
them for eye ezaminations, glasses,
hard and soft contacts. Discounts for
senior dtizens.

3245 N. Ashland. 327-0874

Order any combination pizza from
JUST-A-PIZZA. All are outstanding.
5 sizes! Perfect for you or a party. Free
pop with the Large, family, or Jumbo.
Eztra efficient delivery and pick up.

5136 S. Archer. 585-8505. Open 7
Nights a week.
Whatever you need for your car—it’s at
REX, the “1 STOP STORE”. They
stock everything — paint and body
shop supplies, and every auto part you
eould posribly need for any make!

1617 N. Cicero. 622-6122

Live near Mount Prospect? Even if you
don’t, DR. GREGORY S. TEHLE is
a DENTIST worth knowing. He
practices general dentistry with
emphasis on PERIODONTICS (gura
surgery). He also performs some orai
surgery in his office. Affiliated with
Northwest Surgi-Care Limited — and
an instructor of periodonties, University of Illinois College of Dentistry. Call
for appointment.
259 E. Rand Rd., Mt. Prospect.
255-8811

For true love — adopt a dog or eat at
K1TTY KORNER KAT REFUGE.
Pets are cared for here until adopted!
They deserve your support. Fee in
cludes shots, spay or neuter. 16737

Halsted, Harvey. 331-3647
Name any far off glamorous, romantic
s pot — Nepal, Asia. Mezico —
anywhere - EXOTIC JOURNEYS/
SAI TRAVEL will plan your tour
economically, conveniently. Call them
— and travel!
17 N. State. (312) 346-6665

1656 8. Cicero, Cicero. 662-1035
Doors and windows ready for winter
wind? Get weatheretripping now at
JIM’S ACE HARDWARE - your
neighbor. They’ll also repair cracked
and broken windows. Don't wsit — be
prepared!
4354 W. 83rd. 767-7049

GABBY’S ia great' Great food! Great
drinks! And the greatest live entertainment! No wonder they’re enlarging. Go
— you’Tl have a gala time. Call for liat
of performers 6300 W. Ogden,

Bervryn. 484-9806

Small or large party — have it at
PITZAFERRO’S. Ezceptionally comfortable fadlities for 50 to 65, or large
groupa of 75 to 350. And, as we know,
their food is outstanding.
6755 W. Divereey. 237-9700

MARQUETTE CLEANERS keepe
your garments looking their best longer
— with Sanitone Drycleamng, the
vrorld’s most recommended by,
McGregor, Dalton, Botany 500 and
other famoua narnės.

-------- f—■.------------Love it! Champagne Brunch at
PUTN ON THE RITZ. AU you can
dririk — with«^ magnificent buffet.
Everything frosrf roast beef to salmon.
Sun., 10:30—3:30. $7.95. Children un
der 7, $3.95. Bujterfield Rd., 1 mile

E. of YorktoMm, Lombard. 664-

1153 N. State. 943-0538

For Pizza the Italian Way — BOB'S
PIZZA. Regular or P«n style — also
other fabulous specialties, and
delicious
sandwiches.
Remember
BOB'S the nezt time you have a party.
Pick up or delivery or dining. 11840 S.
Weatern 779-9700

DIVERSEY!
From
savings to
fashions.
Whim8ical
vintage,
chic
contemporary!
New, and
almost new
furs!
Seeing
is believing.
See!
Open 7 days.
646 W. Diversey
348-2141

WHAT’S BETTER THAN GIORDANO’S
STUFFED
PIZZA???
NOTHING!! For a special treat have
their fantastic Stuffed Spinach Pizza.
And remember GIORDANO’S on
Irving Park for holiday parties.
Nothing can compare with the food
nor the fabulous atmosphere. 5927 W.
Irving Park. 736-5553

For fumace and boiler cleaning and
repairs - DUNLAP AABAL HEAT
ING. All make replacement parts, too.
Gas, oil or coal. 25 years of fine work.
Sensible prices! 24 hr. Service.

423-2270 or 224-7212
For holiday parties, weddings,
meetings, BROOKWOOD COUN
TRY CLUB is superb. Outstanding
food, comfortable facilities for up to 600
people. Call for Information.
271 S. Addison, Wood Dale
595-4330

3656
Saving heat means saving dollars —
•\n8ulate! Get expert guidance at
PORRECA HOME CENTER choose from 0wens Corning
Fiberglass Insulation. It’s tax deduetable. So save 2 ways!
7219 W. Ogden. 447-0710

Positive proteetion for your home or
business: a guard dog from SKYWAY
KENNELS. Buy or lease one — or
have them train your dog. They have
30 years of expęrience. So be safe!
7920 S. South Chicago. 734-3637

No wonder you love CHINA NIGHT
CAFE. Their Cantonese dishes and
8eafood are always ezcellent, Service —
pleasant. Great for parties! Carry outs.
7 days, 11 AM — 10 PM.
1140 W. Taylor, 421-7130
Amazing business opportunity! Own
the thriving DO IT YOURSELF
SHOP for just a few thousands! (Custo
mers fix their autos under superviaion). Owner is busy with other interests.
5652 N. Broadway. 784-2850

(If no an8wer«734-3634)
Dress better than' ever! Have an
ezpert seamstress make clothes just
for you — at “RlTA’s FABRICS.
Alterations, too: And even many,
many fine fabcies. All reasonably
priced!
>•
2417 W. 63rd St.
925-6674
r’
Go as fast as you can to the SANCTUARY
RB8TAURANT &
LOUNGE for absolutely fabulous
Lithuanian
specialties.
Monthly
features, too — appetizing dinners at a
low price.
8828 Brookfield Avė., Brookfield.
485-5443

Simply
stunning!
Women’s
and
children’8 clothei at the SAMPLE
SHOP. Everything at discount prices.
Have name brande for winter and the
holidays at savings!
176 W. Adams, Rm. 2237.
368-0615

Most fantastic gift idea: “Your very
own“ HYDROGEN BOMB! No kidding? Of course kidding — it’s 11“
replica. What a gag gift! $15.95. Order
from NUCLEAR CRAZIES. Allow 3
wks. for dėl.
1347 E. 87th St. Chicago, IL 60619

You’ll find C ARM’S B ARBECUE in 3
spots. No wonder! Italian beef and
sausage at its best! So run. don't walk,
to the nearest Carm’s. And enjoy! 804
S. Cicero, Chicago, AU 7-3930;
No.2 7101 Roosevelt, Berwyn,
788-8400; No. 3 1801 Wolf Rd.,
Hillside, 449-0125

Your home will be stunning with a
custom wall design from COLOUR
SCHEMES INC. Mūrais, graphies.
many other uniąue ideas by ezpert
artiste. Have a free consultation in your
home or our office.
53 S. Washington, Hinsdale
920-8009

2416 W. 69th. Pr 8-9156
Hunganan dishes are a culinary experience at the charming BON TON
RESTAURANT AND PA8TRY
SHOP.Do try the pastry — each is a
creation! Carry outs, and efficient catering.

Beyond beliefi
' LOU STEIN’S

Learn about nutrition, natūrai foods —
even natūrai cosmetics from the train
ed staff at LASRABEE HERB A
HEALTH CENTER, INC. Also
medicinai and culinary herbą. Ask for
catalogue.
3942 W. North Avė. 276-7898

Make Sunday special! Go to DON’S
FISHMARKET. All the champagne
you wish with all the wonderful brunch
buffet you can eat' 11:30— 2:30. $9.25.
No reservations — free Bloody Mary if
you mušt wait!
1123 N. State. 943-2800

Headache? Backache? Another difficult to control pain? Find relief at
MAYFIELD PAIN CLINIC. They
seemingly work miracles! Have a
consultation. It may change your life!
5907 W. 63rd St 767-3719

To replace hair and enhance-it — see
CHASANfo, the HAIR REPLACE
MENT SPECIALISTS. Their skilled
hair weaving and custom toupes work
miracles. And they’re your secret!

28 E. Jackson. 427-0375

Not only great pizza — būt the most
unusual Italian dishes anywhere are
at BARONE’S! American, too. And a
super salad bar. Charming and com
fortable family atmosphere. Do go!
401 W. Armitage. 266-7337
Look lovelier without unwanted hair.
MONICA HATORI, ILE. of 2001
ELECTROLYSIS specializes in Kree
Solid State Method of hair removal.
Medically appr^ved. Call for appoint
ment
612 N. Michigan. 642-9777

MATEO’S, your favorite spot for
Mezican and American dining štili
features the every Wednesday special
you rave about! Whole red snapper,
vegetable and salad, only $5.95.

5451 N. Lincoln Avė.
271-3350
Y ou’ll love stuffing yourself with NANCY’S STUFFED PIZZA... they also
have full Italian menu. Dining room
pick-up or delivery. Cocktaila Too!
4700 103rd St, Oak Lawn.
. 857-8550
Not only great pizza — būt broasted
chicken, ribs,
shrimp,
even
sandwiche8
are at HAPPY’S
GENEO’S
PIZZA.
Closed
Thanksgiving. Happy wishes,you a
happy and safe holiday.
4088 S. Archer. 254-4243

Beautify your home for the holidays
and save! M. BRIAN WALLPAPER
has an ezceptional collection of fine
wallpaper at discount prices. Also
window treatments you mušt see. Do
go! 8812 Dempster, Dės Plaines.
824-8811 Dempster Plaza Shop
ping Center (Across from
Lutheran General Hospital).

Feast on exdting Cantonese and
Mandarin dishes at MAE KOW.
Buffet lunch, Mon. thru Sat All you
can eat, $3.25. Senior citizens, $2.95.
4849 W. Irving Park.
283-7231

From strudel to spaetzles, it’s the best
at EPICUREAN — famous for
Hungarian style cooking since 1936!
Wide sejectionfor lunch and dinner. Ali
superb! Free dinner parking.

316 S. Wabash.
We 9-2190
VVALLTERNA’nVES INC. has all
types of window blinds. Right now—33
1/3 off on Levolor "Riviera blinds.
Mention “Pat” and get a beautiful'
pieture of Pope Paul with purchase.
1160 N. Clark. 951-0505

Buy that beautiful, glowing brase *
direct from THE BRASS BED FACTORY and savel Genuine Dresher
brass beds! Brass accessories, too.
Amn-ring selection — the wides*
anywhere!

601 W. Lake. 372-3812
The best Italian dishes cooked in the
best way are at ROSEMARY’S
KITCHEN A PIZZA. And their
pizza is spectacular, too. Here’s food
to make a party festive! Mediterranean
•style dining room, for your dining
pleasure. Fast delivery & pick-up.

5786 S. Archer. 585-8367

ATEITININKAI
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If you love the exotic in decorating see
BOB CATALANO. Zebrą and bear
rūgs — and the most interesting
African trophies. Just a small ezample
of his many uniąue items.

2275 Wuhrley Rd., Naperville.
420-8203
THE FRENCH PEASANT has the
world’s finest cuisine, French, with a
difference — it’s nouvelle. fine wines
and affordable. You’ll love this char
ming spot. Jazz on Fri., & Sat.
2748 Lincoln. 281-0997
Revel in fabulous pizza — sandviches,
too - from EXPRESSWAY
PIZZERIA & RESTAURANT.
Delivery Service is fast. Būt worth
picking up, too! Fine for a group.
931 S. Western. 226-9318

Went temporary employment? Or
employees?
WESTERN
TEM
PORARY SERVICES offers both!
Excellent source in clerical, light
industrial, medicai fields. — Even for
a Santa Claus!
Norridge: 456-4480.
Wheeling: 541-5320

Terrific! The Italian and American
dishes as well as the super pizza at
SAM’S SKY WAY RESTAURANT
A PIZZA. Take out or relax in the
pleasant dining room We also serve
eoektails. So good for parties!
5908 W. Lawrence.
736-8116 or 736-8123

uždaryti, Teologijos Filosofijos
fakultetas varžomas, visuo-meninėje veikloje aktyviai besireiš
kianti profesūra šalinama, tą
fakultetus varžomas, visuomenįtada tikrai nebuvo favorizuojami,
o vėliau okupantų naikinami. Taip
atrodė, kad dar vis veikė praeities
rytų įtaka.
Nežiūrint tų trukdymų, reli
ginio atgimimo mintis lietuvių
tautoje buvo išryškinta ir išpo
puliarinta. Religiniam atgimimui
ir kultūrinei pažangai krikščioniš
koje dvasioje buvo duotas gana
stiprus impulsas, o visuomenės
orientacijai
įdomi
integruota
krikščioniškoji kryptis — nesiribuoti vien asmeniniu pietizmu,
bet taip pat aiškiai jungtis į reli
ginės socialinės sąmonės ug
dymą.
ši integruota kryptis atei
tininkų veiklai suteikė gyvenimiš
ką pobūdį. Tokiame nusistatyme
ryškėjo ateitininkų realistinio
idealizmo veiklos bruožus — min
tį paversti konkrečiais darbais ar
pozityviais veiksmais.
Vidiniu sąmoningu religiniu įsi
tikinimu bei įtikinimu buvo laimė
ta daug aktyvių kūrybingų as
menų. Aktyvi veikla buvo
išvystyta darbininkijoje, ją supa
žindinant su krikščioniškosios
socialinės veiklos principais bei
juos lyginant su kitu socialinių sis
temų principais. Jaunuomenės

Mnnotak, oi

oVtvvioi

buvo įsijungiama į kultūrinę kū
rybą, į švietimą, į tautos orien
tavimą per spaudą.
Herojiški mūsų tautos kovotojų
veiksmai už laisvą tautinį bei reli
ginį
apsisprendimą dabarties
žiauriose okupacijos
do, kiek giliai krikščioniško;
lietuviškoji sąmonė tauBje
įsišaknijusi. Išvada aigB —3>asėta sėkla krito į našią dirvą ir da
vė vertingą derlių.
Iš kitos pusės Lietuvių Katalikų
Bažnyčios Kronikoje, “Aušroje” ir
kitoje slaptoje okupuotosJLieUĮįyįs
pogrindžio spaudoje, kuri p isiekia laisvąjį pasaulį, randai! e
apsčiai asmenų su lietuviškom s
pavardėmis, kurie kaip KGB agei itai, ar komunistų partijos Ii h
mitetų pareigūnai, ar pataikūnigi
mokytojai fiziniu ir moraliniu
smurtu persekioja savo tautas
tikinčius vaikus ir suaugusius
abejo tai diriguoja okupantai,
kaip yra skaudu, kad vykdo
vieji nesusipratėliai. Ir jų. tiek a
rado ne pripuolamai. Reiškia sav
laiku buvo sėjama, ir tai nesąmo
ningai, ir kita sėkla. Ji dabįjr
užaugo, KGB globoje išbujojo •Jr
“duoda vaisius”!
O vis dėlto, nebodami perse
jimo pavojų, kiek daug šviesai
herojizmo parodo mūsų tautos ats
tovai okupuotoje Lietuvoje. Jie
vo asmeninės laisvės auka,
metų kalinimo auka ir net gy
bės auka viešai drąsiai išpa:
tai, kuo tiki. Ateitininkija, mal
dama tiek daug savo vertingo į
šo pėdsakų lietuvių tautijs
atsparume, gali jaustis, atliktai
vertingus uždavinius savu laiku*
Mūsų tauta labai herojiškai da
lyvauja prasmingoje beveik
apokaliptinėje saviveikloje už Tie
są ir Gėrį: Kristus mirė už Įmones,
o dabar žmonės, Jį išpaŽiądami,
miršta už Jį.
Tai yra toks schemafinišTšaržuotas mūsų praeities fonas. Da
bar gi grįžkime į tremties realyfre.
Joje palankiausias mums veiks
nys yrarlaisvė veikti, saee«sįeišti, kultūriškai, organlz&^nSri,
ūkiškai tvarkytis. Bet yra daug
jaunimo auklėjimui kįiųdąpčių
veiksnių, kaip pvz. išsieikvojimas
smagumuose, agresyvi ir-djižnai
neigiama aplinkos įtaka jaunfifio
moralei, charakterio ugdyinai,
tautiniam sąmonėjimui, kalbo&i$laikymui. Tos negatyvinėsaęręškos šaukiasi vėl pozityvios atei
tininkų veiklos. Vien šeima vjjšljo
atlikti nepajėgia, čia rikią ppj^tyvios talkos ir iš organizacijos“p_usės, nerint jaunuomenę aukįėti
principingą, sąmoningą taiJtfekai, religiškai, morališkai. Be abe
jo sėkmingam kūrybiniam daffcui
reikia sukurti palankią aplinką 9hvoje tautinėje bendruomenėje. _
Iš daugelio įvairių galimų veik
los pasiūlymų čia yra parinktftRi:
vienas sąjūdinis, siekiąs" siikfiRi
palankią atmosferą našiani^Aarbui, antras organizacinis; siekiąs
sustiprinti jaunimo lavinimosi ži
dinius.
Ateitininkija lietuvių tautofe tu
rėtų organizuoti sąjūdį, skiefdjantį džentelmenišką pakantrų
nusistatymą savo artimo įsifcikimmų atžvilgiu. Pokalbiai -organi
zacijose bei tarp organizacijų gu
rėtų būti pradiniai veiksmąį.taoi
sąjūdžiui. Pokalbių pagrindu ga
lėtų būti keli pagrindiniai aSfamos taškai, kaip pvz. lietuviš
kumas,
krikščioniškumas,
socialinis pažangumas vykdant
tarnybą visiems, siekiant ^tei
singumo visiems.
r s ;ina»
Pokalbiuose išryškėtų esmiąįąi
principai, būtų atsiribota jmu mi
tų bei menkniekių, būtų išlaikytas
mūsų tautinio kolektyvo savaran
kiškumas ir susikurtų savitarjijKė
rimties nuotaika. Netenka gaubti
ir nereikia statyti sau tik«hi, kšti
visi pasidarytume vienos minties
Jeigu būtų rastas išmintiagaiora
artas pagrindas, skirtingos (pa
žiūros nebūtų jokia grėsmė. M
Antrasis mūsų rūpestis yrą. jau
nuomenės auklėjimas. Pozityvi
įtaigoti jauną žmogų, jo cfiarąkterio ugdymui nurodyti teiširfgą
kryptį, stiprinti jo tautinę; kfifcį-

-čionišką sąmonę, jo dėmesį s£vo
kalbai, kultūrai yra labai aukštas
pašaukimas ir šiuo metu šven
čiausia darbo sritis.
- y, į/
Ateitininkų Federacijos taryba
tuo klausimu yra pateikusi k^lis
siūlymus.
Pirmas jų įtraukti į jaunimo
auklėjimo darbus didesnį skaičių
patyrusių globėjų. Jaunųjų v40bvų, dėkui Dievui, nestokojame.
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