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Trumpas turisto 
žvilgsnis į Pabaltijį

Buvęs diplomatas aplanke “tarybinį užsienį”
. Greenwičh, Conn. — JAV iur- 
nalas „Atlantic“ balandžio mė
nesio numer. talpina platų Wil- 
liam Attwood straipsnį apie Bal
tijos valstybes: Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Autorius yra buvęs „News- 
week“ žurnalo leidėjas, buvęs 
JAV ambasadorius Kenijoje ir 
Guinėjoje. Jis su žmona ir dviem 
dukterim 10 dienų praleido Pa
baltijy užbaigdamas kelionę Es
tijoje, Šiur jis traukiniu išvyko j 
Leningradą.

Straipsnyje „The.Baltic States: 
In Custody“ autorius teigia, kad, 
žiūrint iš Maskvos taško, apsimo
kėjo leisti baltams išlaikyti savo 
kalbas ir tautines kultūras, nes tai 
buvo menka kaina už jų politinį 
ramumą ir darbštumą. Jo nuo
mone, būtu tikslu tvirtinti, kad 
„baltai“ šiandien nėra vergijoje, 
bet „in custody“. Už Šitą galimy
bę būti pririštiems ant ilgos gran
dinės, jie kietai dirba. Pavyzdžiui, 
Latvija su vienu nuošimčiu So
vietų Sąjungos gyventojų, paga
mina pusę jos motociklu ir telefo 
nu. Jie taip pat mažiau neramūs, 
negu anksčiau. Studentu 1972 m. 
riaušės Kaune buvo paskutinė di 
desnė tautinė demonstracija. Ka
dangi rusai šiuo metu sudaro vos

___ ĮZUSg, Sovietu Sąjungos gyventojų,
jie, suprantama, labai nervingi 
dėl tautinio separatizmo ženklų. 
Baltijos susitvarkymas atrodytu 
kaip geras pirkinys, sako Att- 
wood.

Autorius rašo, kad rusai tris Pa
baltijo respublikas kartais vadi
na „sovietskaja zagranica“ — „ta
rybinis užsienis“. Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje, net ir po 35 me
tu sovietų dominavimo vis dar ga
lima justi, kad esi kažkur Euro
poje. Senos pilys ir bažnyčios, ka
vinės ir tavernos, išgrįstos gatvės, 
vokiška architektūra, skandinaviš
kos dekoracijos, lotyniškas alfa
betas, drabužiai, muzika, — vis
kas prisideda prie tos iliuzijos. Ją 
'sustiprina maži gestai, — daili
ninkas meno parodoje pabučiuo

KATALIKAI PASAULY
Vyks j Toriną

Jonas Paulius II Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 13 d., 
vyks j Toriną. Tai pranešė 
Torino arkiv. kard. Ballestrero. 
Popiežiaus apsilankymas bus 
grynai religinio pobūdžio, ta
čiau turės ir socialinių atgarsių, 
nes pramonės centre Torine šiuo 
metu neretai siaučia teroristai 
ir kitokie smurtininkai. Torino 
tikintieji su džiaugsmu laukia 
vyriausio Bažnyčios Ganytojo.

Medalis jėzuitui
Vokietijos vyskupų konferen

cija kovo 8 d. suteikė šv. Boni
faco aukso medalį sociologui 
jėzuitui prof. Oswald von Nell- 
Breuning, jam sulaukus 90 me
tų amžiaus. Kun. Nell-Breu- 
nrrrg turi daug nuopelnų, ypač 
socialinio teisingumo srityje. 
Jis yra daugelio svarbių veika
lų autorius. Ta pačia proga 
Tokyo 6v. Sofijos Katalikų uni
versitetas kunigui Nell-Breu- 
ning suteikė garbės daktaro 
laipsnį.

Pakeitė rektorių
Popiežiškojo Grigaliaus uni

versiteto Romoje laikinuoju — 
sd interim — rektorium Šven
tasis Tėvas paskyrė belgą jėzu
itą filosofijos profesorių Simon

ja mano žmonai ranką, pasakoja 
Attwood.

Net ir tokioje suvienodintoje 
valstybėje, kaip Sovietų Sąjunga, 
Baltijos respublikų skirtumai pa
daro jas ir jų 6 milijonus žmonių 
įdomiais ir kai kuriais atžvilgiais 
nepakartojamais. Jų gyvenimo 
lygis aukščiausias visoje valstybė
je. Tik čia (ir Kazachstane) ru
su filmai rodomi su vietinių kal
bų užrašais, tik Estijoje įmanoma 
televizijos stebėtojams užsisukti 
nekomunistines programas, ju 
atveju — iš Suomijos.

Baltijos valstybių atskyrimas 
nuo turistinių taku sukūrė apie 
Baltijos šalis daug nesusipratimų. 
Visa sritis amerikiečiams buvo 
uždaryta iki 1965 m. ir šiandien 
tik apie 600 amerikiečių per me
tus atvyksta į Lietuvą, daugiau
sia aplankyti giminių. Jam pa
čiam teko Vilniuje susitikti lietu
vį iš Amerikos. Tas pasakęs, kad 
materialinės sąlygos kasmet gerė
ja, tačiau vis dar neleidžiama ap
lankyti gimtiniu vietų. Giminės 
turi atvykti į Vilnių pasimatyti 
su svečiais. „Respublika yra už
daryta“, paaiškino Intouristo gi
dė

Autorius planavo ir buvo susi
taręs su rusais aplankyti Pabalti
jo valstybes automobiliu, tačiau 
autorius jau seniai patyręs, kad 
planavimas ko nors su rusais ve
da į nusivylimus. Vis vien, jis 
gan laisvai galėjęs pavažinėti ir 
pasižvalgyti po šias respublikas. 
Lyg Ispanijos baskai, baltai laiko 
savo kalba brangiais savo tauti
nio savitumo simboliais. Latvių ir 
lietuvių kalbos yra paskutinės in
doeuropiečių kalbų grupėje. Vil
niaus aerodrome autoriaus šeima 
nerado lagaminų ir jis priėjo prie 
uniformuoto pareigūno, sakyda
mas, kad jis nekalba rusiškai. Pa
reigūnas šyptelėies atsakė, kad ir 
jis rusiškai nekalba, tačiau už ke
lių minučių jis surado lagami
nus.

(Bus daugiau)

Decloux. Ligšiolinis Grigaliaus 
universiteto rektorius italas jė
zuitas Carlo Maria Martini buvo 
neseniai Popiežiaus paskirtas 
Milano arkivyskupu.

Malda už pašauktam
Mes visi meldžiamės, kad pri

sipildytų kunigų seminarijos ir 
vienuolių naujokynai, kad visos 
tikinčiųjų bendruomenės ir pa
rapijos galėtų su pasitikėjimu 
žvelgti į ateitį — kalbėjo Šv. 
Petro aikštėje susirinkusiai mi
niai popiežius Jonas Paulius 
II-sis. — Visi trokštame tęsė 
Šv. Tėvas — kad netrūktų dar
bininkų. kuriuos Viešpats šau
kia į savo piūtį, kad netrūktų 
kunigų, kurie visiškai pasišvęs
tų Dievo karalystei, kurie au
kotų Eucharistiją, skelbtų Vieš
paties žodi ir eitų gelbėti sie
lų; kad netrūktų vyrų ir mote
rų, kurie pilnai paaukotų savo 
gyvenimą Dievo ir žmonių tar
nybai, neturto, skaistumo ir pa
klusnumo dvasioje.

Visi meldžiamės — sakė po
piežius, — kad jaunuoliai, ber
niukai ir mergaitės, pajustų pa
šaukimo malonę kaip ypatingą 
Bažnyčios dovaną, kurią pats 
Kristus įdiegia širdyse, ir kad, 
išgirdę kvietimą, nesidairytų at
gal, nepaisytų savo silpnybių ir

Rytoj — Verbų sekmadienis, Kristaus įžengimo į Jeruza lę šventė. Evangelistas šv. Morkus rašo, kad žmonės pa
sitiko Išganytoją, klodami ant žemės savo drabužius ir medžių šakas, šaukdami: “Hosanna, palaimintas tas, ku
ris ateina Viešpaties vardu”.

Kaip atstatyti 
pasitikėjimą doleriu

Sonatas patvirtino
Washingtonas-----Senatas ket

virtadienį priėmė prezidento 
Carterio reikalaujamą nepap
rastų mokesčių naftos bendro
vėms įstatymą. Balsuota 66-31 
santykiu. Prezidentas senatui 
padėkojo, sakydamas, kad įsta
tymo priėmimas yra gera žinia 
ne tik Amerikai, bet ir visam 
pasauliui. Prezidentas šį įstaty
mą, kurio projektą jis Kongre
sui nusiuntė pernai balandžio 
mėn.j greit žadėjo pasirašyti. 
Numatoma, kad per ateinantį 
dešimtmetį į valstybės iždą įeis 
227.7 bil. dol. Dalis tų pinigų 
bus panaudota nepasiturinčioms 
šeimoms šelpti, dalis padės su
mažinti iždo deficitą ir apie 34 
bil. dol. bus skirta naujiems 
energijos šaltiniams išvystyti.

Kritikai, ypač iš naftos tur
tingų valstijų, aiškino, kad spe
cialūs mokesčiai atims norą 
naftos bendrovėms ieškoti nau
jų šaltinių ir tuo pakenks visai 
Amerikai Projektą patvirtino 
49 demokratai ir 17 respubli
konų senatorių Tik 8 demo
kratai balsavo prieš.

Ketvirtadienį buvo kilusi pa
nika akcijų biržose, nukrito 
aukso ir kitų brangiųjų metalų 
kainos. Šiuometinis vyriausy
bės rūpestis yra stabilizuoti 
dolerį, kurio vertė jau kuris lai
kas pastoviai krinta, ir sulaiky-

šio pasaulio bei piktojo vilio
nių

Aplankė kolegiją
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

aplankė šiaurės Amerikos pon- 
tifikalinę kolegiją ant Gianicolo 
kalvos Romoje, šiuo metu Ko
legijoje gyvena 160 jaunų stu
dentų iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, besirengiančių kuni
gystės pašaukimui. Kolegijos 
auklėtiniai studijuoja pontifi- 
kaliniame Grigaliaus universi
tete. Popiežiaus apsilankymo 
proga į Kolegiją buvo pakviesti 
ir amerikiečių kunigų studentų 
Santa Maria Kolegijos auklėti
niai. Santa Maria Kolegijoje 
studijas gilina 60 jaunų ameri
kiečių kunigų. Po šv. Mišių Ko
legijos koplyčioje Šv. Tėvas at
skirai susitiko su atskirais Auk
lėtiniais ir su abiejų Kolegijų 
vadovybės asmenimis.

naftos mokesčius
ti infliaciją, kartu užtikrinti 
pastovų ekonominį vystymąsi. 
Mažmenų kainų au. imo tempai 
per 1979 ir šiuos lietus pasie
kė rekordinį lygį. Šis proce
sas jau tapęs neatskiriamu Ame
rikos ekonomikos elementu.

Vyriausybė suvaržė bankų 
kreditus, nes smarkiai ėmė kil
ti vartotojų įsiskolinimas — 
viena iš “bėgimo nuo pinigų” 
forma. Vartotojai, matydami, 
kad kainos nesustojamai auga, 
stengiasi išleisti savo dolerius, 
kad išvengtų nuostolių dėl jų 
nuvertėjimo. Tendencija “pirkti 
\nt kortelių” įgavo pavojinga 
mastą.

Šiais rinkiminiais metais pre
zidentas deda viltį į ekonomikos 
nusmukimą. Tai turi padėti ko
voti su infliacija ir sustabdyti 
dolerio kurso kritimą valiutos 
biržose. Sulėtėjęs ekonomikos 
augimas turėtų sudaryti galimy
bę sumažinti importą, atpigęs 
doleris turėtų pagyvinti ekspor
tą ir tuo turėtų pagerėti preky
bos balansas.

Ekonomikos padėčiai labai 
svarbūs naftos importai, todėl 
prezidentas siūlo naujus mokes
čius naftos produktams, kad 
vartotojai jų mažiau sunaudotų. 
Žinoma, visos šios priemonės 
žmonių tarpe labai nepopuliarios 
ir gali atnešti žalą rinkimuose. 
Nežiūrint naftos kainų kilimo, 
neatrodo, kad jos suvartojimas 
būtų žymiai sumažėjęs.

Naftą eksportuojančios val
stybės kaltina Ameriką, kad nu
smunkantis doleris mažina jų 
pajamas už eksportuojamą naf
tą. Doleriui nemažai pakenkė 
OPEC šalių grasinimas, kad jos 
pradės už savo naftą reikalauti 
“valiutų krepšio”, kuriame būtų 
ne tik doleriai, bet ir Japonijos 
jenos. Vokietijos markės, Švei
carijos frankas. Iranas jau 
gruodžio mėn. paskelbė, kad jis 
dolerio atsisako ir pereina prie 
kitų valiutų.

Audra sugriovė
naftos platformą

Stavanger. — Šiaurės jūroje, 
tarp Škotijos ir Norvegijos, di
delėje audroje sugriuvo naftos 
šulinių gręžimo platforma, ku
rioje buvo apie 208 žmonės, 
daugiausia norvegai Bijoma,
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— Italijos premjeras Cossiga 
susitarė su socialistais sudaryti 
koalicinę vyriausybę, po karo 
jau 39-tą. Italijos parlamente 
iš 630 vietų krikščionys demo
kratai turi 262 vietas, o sočia 
iistai — 62.

— Žiniomis iš Irano, įvyko 
kovos tarp kurdų partizanų ir 
vyriausybės kareivių. Kvalata- 
no kaime žuvo 20 žmonių, tiek 
pat buvo sužeistų.

— Popiežius Jonas Paulius 
paskyrė ukrainiečių katalikų 
dvasiniu vadu Philadelphijos 
arkivyskupą Myroslav Ivan Lu- 
bachivsky, kuris pabėgo nuo 
bolševikų persekiojimo 1947 m.

__ Okupacinė Izraelio valdžia
paskelbė draudimą pasirodyti 
gatvėse arabų Kfar Abud kaime, 
netoli Ramallos miesto, šiame 
kaime arabai puolė keturis Iz
raelio autobusus.

— Tūkstančiai žmonių atsi
sveikino su nušautu Salvadoro 
arkivyskupu Oscaru Homero. 
Smurto veiksmuose vėl žuvo 
apie 20 žmonių. Trys Salvadoro 
ministeriai: ekonomikos, švieti
mo ir žemės ūkio viceministe- 
ris pasitraukė iš pareigų ir iš
važiavo į užsienį,

— Buvęs Lenkijos premjeras 
Piotr Jaroszewicz, pašalintas iš 
komunistų partijos politbiuro ir 
iš centro komiteto, laimėjo rin
kimus ir pateko į parlamentą. 
Valdžios pranešimu, rinkimuose 
dalyvavo 98 nuoš. balsuotojų

— Britanijos vyriausybė pa
skelbė, kad nuo birželio 30 d. 
iš apyvartos bus išimta šešių 
penų moneta “sizpense”, kuri 
pasirodė 1561 m. Britanija pa
mažu pereina prie metrinės sis
temos. Monetų pirkliai ir ko
lekcionieriai jau dabar moka už 
senus sixpensus po 50 dol

— Buvęs valstybės sekr. Kis
singeris pareiškė, kad jis nieko 
bendro neturėjo su Irano šacho 
nutarimu važiuoti į Egiptą. 
NBC televizijos programoje 
Kissingeris pareiškė nuomonę, 
kad JAV vyriausybė turės 
griebtis griežtesnių priemonių, 
nors dėl jų padidės pavojus 
įkaitams.

kad daugiau 110 bus dingę šal
tose jūros bangose, 90 pavyko 
išgelbėti, ištraukti ir 7 žuvusių 
kūnai. Gelbėjimo darbuose da
lyvavo britų karo aviacija ir 
daugybė laivų

Sumažėjo įkaitų 
atgavimo viltys

Atidėti Irano parlamento rinkimai
Teheranas. — Irano vyriau- sika, nors pati turi daug naf

sybė atidėjo antrąją dalį par
lamento rinkimų kurie turėjo 
įvykti balandžio 14 d. Pasitai
kė pirmoje dalyje suktybių, 
kurias dabar aiškins speciali 
komisija iki balandžio 25 d. 
Po to, gal, teks pakartoti pir
mąją rinkimų dalį kai kuriose 
apylinkėse, o po to eiti prie 
antrosios dalies. Trumpai sa
kant, niekas nežino, kada par
lamentas bus baigtas rinkti, o 
su parlamentu surištas ame
rikiečių įkaitų likimas. Vie
nas iš Jungtinių Tautų specia
lios teisininkų komisijos narių 
Siras Adib Daoudi pareiškė, 
kad įkaitai gali būti paleisti už 
dviejų mėnesių

Irano prezidentas Bani Sad- 
ras, laikomas nuosaikiausiu iš 
visų Irano vadų pasakė, kad 
ajatola Khomeinis galėtų pa
keisti įkaitų paleidimo proce
dūrą, jei Amerika pakeistų sa
vo laikyseną.

Irano įkaitų klausimas gali 
stipriai atsiliepti Amerikos 
prezidento rinkimų kampanijo
je. Manoma, kad Irano vadai 
gali bandyti “nubausti Car- 
terį” už šacho globojimą ir 
saugojimą. Ajatola Khomeinis 
pasakęs, kad “Carteris nebus 
perrinktas”. Pripažįstama, kad 
šacho išvykimas į Egiptą pa
kenkė įkaitų padėčiai susti
prino iraniečių radikalų Tanką, 
susilpnino užsienio reikalų mi- 
nisterio Ghotbzadeho ir prezi
dento Bani Sadro galią ir įta
ką revoliucijos taryboje.

Šiomis dienomis (gydytojai 
operuos buvusį Irano šachą. 
Egipte kai kurie dešinieji mu
sulmonai nepritaria šacho pri
ėmimui, tačiau daugumas egip
tiečių sako: “Žmogui reikia 
duoti vietą ramiai numirti”. 
Nors kai kurie piliečiai kritikuo
ja prezidentą Sadatą, kuris už
traukė Egiptui naujų nemalonu
mų priimdamas šachą, kiti nu
rodo, kad tai garbingas, islamu 
pagrįstas gestas, kurio negali
ma lyginti su Meksikos vyriau
sybės elgesiu. Kai šachas, po 
operacijų ir sunkios ligos New 
Yorko ligoninėje norėjo sugrįž
ti į Meksiką, jam buvo praneš
ta, kad jo viza atšaukta. Mek-

Atbudo ųgniakalnis
Spirit Lake. — Waahingtono 

valstijoje iš St. Helen kalno, 
9,671 pėdos aukščio, pasipylė pe
lenai iškilo dūmai, atgijo se
niai miegąs ųgniakalnis, nevei
kęs nuo 1857 metų Buvo eva
kuoti arčiau kalno dirbę miško 
darbininkai buvo uždaryti ke
liai. Pelenai ėmė kristi apylin
kėse už 35 mylių

Derybos tęsiamos
Aleksandrija. — Kaire įvyko 

Egipto — Izraelio derybos dėl 
Palestinos autonomijos klausi
mų. Nutarta paskelbti, kad ge
gužės 26 d. bus laikoma ne de
rybų užbaigimo data, bet ska
tinimu greičiau užbaigti dery
bas. Specialus JAV ambasado
rius Sol Linovritz pareiškė, kad 
paskutiniame susitikime buvo 
išaiškinti kai kurie svarbūs ne
sutarimai Pasitarimai bus tę
siami toliau.

— Čado respublikos sostinėje 
vyksta kovos, sostinė liko griu
vėsiuose, jau išbėgo apie 600 
baltųjų

tos, pasidavė Irano valdžios 
spaudimui, o Egipto prezidentas 
parodė nemažą politinę drąsą.

Iš Panamos pranešama, kad 
Irano dokumentuose, kurie bu
vo įteikti reikalaujant išduoti 
šachą, labai silpnai įrodinėja
ma, kiek turtų šacho šeima iš
sivežė. Tarp kaltinimų nurodo
ma, kad šachas išleido milijo
nus dolerių savo rūmams de
koruoti, baldams pirkti, krepši
nio salės įrengimams savo sū
naus rūmuose. Jis kaltinamas 
pirkęs didelį keleivinį lėktuvą ir 
pan.

Irane revoliucijos fanatikai 
puolę bankus revoliucijos pra
džioje, sudegino daug dokumen
tų nuorašų Be to, šacho arti
mieji, besiruošdami bėgti, daug 
dokumentų išsivežė, todėl Pana
mai įteikti dokumentai labai 
silpnai dokumentuoja šacho nu
sikaltimus ir jo finansinę padė
tį, rašo “Washington Post”.

Šnipai sumaišė
medžių rūšis

Maskva. — Sovietų “Izvesti- 
ja” paskelbė apie JAV šnipų 
veiklą. Du Amerikos diploma
tai “Weatherbee ir Corbin”, iš
važiavę iš Maskvos į netoli 
esančios karinės bazės apylin
kes, ten miškelyje palikę iš 
plastmasės pagamintą “pušies 
kelmą”. Jame buvo kelių šim
tų tū katančių dolerių vertės apa
ratų, radijo bangų gaudytojų 
kurie turėjo pagauti signalus 
net iš erdvės satelitų Šnipai 
padarę vieną klaidą — jie pušies 
kelmą pasodino miškelyje, kur 
augo tik alksniai Vietiniai žmo
nės tuoj pastebėję, kad kelmas 
toje giraitėje netimka.

Valstybės departamentas pa
tvirtino, kad tomis pavardėmis 
du asmenys yra tarnavę Mask
vos ambasadoje.

Senato užsienio
politikos apžvalga

WashingtxmBs. — Valstybės 
sekr. Gyrus Vance visą valandą 
kalbėjo ketvirtadienį senato už
sienio reikalų komitete, kuris 
pradėjo platesnę JAV užsienio 
politikos apžvalgą. Sekretorius 
gynė politikos kryptį ir prie
mones, sakydamas, kad Ameri
ka yra ant gero kelio, tik reikia 
neapleisti gynybos reikalų ir 
ekonomikos stiprinimo.

Senato užsienio reikalų komi
teto pirm. šen. Frank Church 
atidengė, kad komitetas paruoš 
pareiškimą apie JAV santykius 
su Iranu ir jo buvusia šacho vy
riausybe. Spėjama, kad pareiš
kime bus lyg ir atsiprašymas dėl 
JAV klaidų apgailestaujama 
dėl JAV “kišimosi” į Irano rei
kalus, ko reikalauja Irano val
džia.

kalendorius

Kovo 29 d.: Bertoldas, Die- 
monda, Kernius, Almantė.

Kovo 30 d.: Regulas, Korneli
ja, Danulis, Medą.

Kovo 31 d.: Benjaminas, Bal- 
bina, Ginutis, Vartvilė.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 6:11. 

ORAS
Debesuota, su pragiedruliais, 

gali lyti, temperatūra dieną 50 L, 
naktį 36 L

t i
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2 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 29 d.

O
REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą lr nuotraukas 
siųsti: 6522 So. Bodnvell Avė., Chicago, EL. 60629. TeL T78-7852

VYSK. VALANČIAUS KUOPOS ŠVENTE
Kovo 15 d. Cicero vyskupo Va

lančiaus kuopos ateitininkams 
buvo ypatinga diena. Tai buvo 
kuopos metinė šventė, kuriai 
nariai ilgai 'ruošėsi. Šventė pra
sidėjo 6:45 v. v. eisena su vėlia
va i Šv. Antano bažnyčią, kur 
kuopos kapelionas kun. dr. Kęs
tutis Trimakas laikė kuopos šven
tės Mišias. Skaitymus ir psalmę 
skaitė kuopos kopirmininkas Vi
tas Laniauskas. Pamokslu kun. 
Trimakas pagavo ne tik kuopos 
jaunus narius, kuriems jis pritai
kė dialogine pamokslo forma 
klausimus apie skaitytą evange
liją. Jis pagavo ir suaugusiu kuo
pos “absolventu”, bičiuliu ir tė
vų dėmesį, moksleiviu pakalaus- 
damas, kuris iš abiejų tėvo sū
nų būtų geresnis ateitininkas — 
sūnus palaidūnas, kuris sugrįžo, 

"gerasis” sūnus, kuris tėvo

tačiau tai yra įsipareigojimas lik
ti ištikimiems Dievui ir savo tau
tai.

Po to kuopą sveikino MAS 
centro valdybės sekretorė Loreta 
Stončiūtė, prisimindama ir savo 
ir MAS pirmininko Arvydo Žygo 
dienas šioje kuopoje ir priminda
ma dabartiniams kuopos nariams, 
kad MAS valdybai ši kuopa yra 
artima ir išimtinė. Kuopą sveiki
no ir Stulginskio kuopos pirmi
ninkas Vilius Dundzila ir Lipniū- 
no kuopos pirmininkas Giedrius 
Sodonis.

Šventės programos meninę da
lį pravesti buvo pakviesta kuopos 
globėja Aldona

Cicero moksleivių ateitininkų įžodis metinės šventės metu. įžodį priima 
kun. dr. K. Trimakas. Nuotr. Jono Kuprio

PR. DOVYDAIČIO PASKUTINES 
DIENOS

Lietuvos pogrindžio “Aušros” 
Nr. '13 buvo paskelbtas Prano 
Dovydaičio bendrakalinio laiš
kas. Čia šį laišką perspausdino 
“Tėviškės Žiburiai”, o vėliau ir 
Draugas” (1979. VIII. 16 — 17).

kalbanti apie Pr. Dovydaičio mir
tį Gari stovpkloje ir ten jo palai
dojimą, yra prasimanyta. Ko
kiais sumetimais laiško autorius 
sugalvojo savo atsiminimus apie 
Pr. Dovydaitį užbaigti neteisinga

Ypačiai į šį laišką atkreipė dėme- informacija iš esmės nėra svar
bu. Tiesa yra ta, kad iš tos sto
vyklos, kurioje profesorius kalėjo 
su tuo ukrainiečiu, buvo su lietu
vių intelektualų grupe išgaben-

šalis”, kurią paruošė būrelio glo
bėja Roma Olšauskaitė. Dekla
mavo Darius ir Audrius Rūbai, 
Rita ir Paulius Rūbai, Teresė ir 
Kazys Razmai, Darius ir Rimas 
Maurukai, Rūta Tamošiūnaitė, 
Rasa šulaitytė, Renata Iešman- 
taitė ir Marytė Končiūtė. Antrieji 
pasirodė Laimos Šulaitytės pa
ruošti jaunučiai vaidinimėlyje 
“Susitikimas”: Danguolė ir Juozu 
kas Vilučiai, Petras ir Juozas Vin
geliai, Daiva Maurukaitė, Viole
ta Rūbaitė ir Tomas Tiknius.

Moksleivių pasirodymas buvo 
trijų verksmų komedija A Zails- 
kaitės ir A. Žygo “Ateitininkų 
priešistorija”. Vaidino Saulius 
Baropas, Dovydas Biliujus, Vitas 
Laniauskas, Irena Mickutė, Dana 
ir Rūta Norkutės, Andrius Pad- 
leckas, Laima ir Vytas Šulaičiai ir 
Valius Vabalartis. Juokėsi visi ir 
iš urvinių žmonių noro įsteigti 
ateitininkus ir iš egiptiečių ne
pavykusio plano ta pačia tema ir 
iš hunų pasirinkimo verčiau į 
Romą žygiuoti negu ateitininkus 
steigti.

Po visų pasirodymų Aldona 
Prapuolenytė padėkojo globėjoms 
ir tėvams, kurie savo vaikus ska
tina ir remia, ir tėvų komiteto 
nariams J. Končiui, V. Laniaus- 
kui, S. Vingeliui ir 'J. Arštikiui, o 
taip pat ir narėms, kurios parengė 
vaišes. Ji taip pat išreiškė padė
ką nudlatiniam kuopos talkinin
kui “Draugo” redaktoriui Aloy
zui Baronui už ypatingą paslau
gumą mūsų kuopai.

a. z.

SUSIKAUPIMO POPIETĖ

Kun. Alfonso Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopos susi
kaupimas įvyks sekmadienį, kovo 
30 d., 4 vai. p. p. Tėvų Marijonų 
vienucflyno koplyčioje. Susikau
pimą pradėsime kuopos narių iš
pildomais skaitymais ir religine 
muzika. Tuo metu bus galima at
likti išpažintį. Toliau seks Šv. Mi-

o ir dalyvaujant kuopos šventė- įio\k”riaf. V.
je šiemet, kuopos narių ir globė Rln^fhs-. Kun. Rimšelis taip pat 
jų vardu jis -paprašė dr. Kisielių m Jsleiviams kalbės a-pie Savęs
sutikti būti kuopos garbės globė- P3.. '
ju. Visoj salėj aidint ovacijom, dr. . Uniformuoti kuopos nariai, jų 
Kisielius sutiko ir prabilo į kuopos teVeliai n .svIečiai Joviečiami 
narius, primindamas jiems, kad ir r^lTlami šl0>e Povelykinėje 
šiuo metu įžodis gali susikaupimo popietėje dalyvauti.

sį “Ateitis”: šių metų birželio 
numeryje ne tik paskelbė, bet ir 

Prapuolenytė. nuotraukomis pailiustravo šį laiš- 
Pirmask pasirodymas buvo jau-! ką, davusi jam antraštę “Prof. 
nių būrelio: grupinė deklamaci- Prano Dovydaičio paskutinės die- 
ja Prano Vaičaičio eilėraščio <cYra nos

ar
namuose dirbo, bet kuris 
vo brolio nemylėjo ir tėvo neat
jautė.

Po šio įdomaus pamokslo, kuo
pos iko-pirmininkė Laima Šulai
tytė perskaitė protokolą, pagal ku 
rį buvo įteikti kuopos nariams 
ženkleliai bei juostos. Kandida
tams sustojus prie altoriaus, kun. 
Trimakas priėmė įžodį. Ženkle
lius įteikė dr. Petras Kisielius ir 
kuopos globėja Aldona Prapuo
lenytė, asistuojant būrelių glo
bėjoms: jaunučių Laimai'
šulaitytei, Jaunių Romai Ol- 
šauskaitei, ir moksleivių — Al
donai Zailskaitei. Jaunučių ženk 
lėlius gavo Daiva Maurukaitė ir 
Juozas Vingelis. I jaunius pakel
ti buvo Marytė Končiūtė, Darius 
Maurukas, ir Rita ir Paulius Rū
bai. Moksleivių juosteles gavo 
Dana Norkutė ir Vytas šulaitis. 
Užbaigus šv. Mišias Ateitininkų 
himnu, susirinkome į .parapijos 
salę kuopos agapei šeimos — 
meilės šventei.

Salėje nuotaika buvo tikrai 
šventiška — moksleivių ir jų 
draugų iš kitų kuopų klegesys, 
šilti žodžiai kuopos tėvų ir bi
čiulių tarpe. Visiems maždaug 
susigrupavus prie gausiai padeng
tų stalų, kuopos ko-pirminin- 
kas Vitas Laniauskas pasveikino 
visus susirinkusius į kuopos aga- 
pę, pakvietė kun. Albertą Rut
kauską sukalbėti maldą prieš val
gį ir po to visus vaišintis. Vai
šinosi, dalinosi gausiais kuopos 
tėvų komiteto narių pagamin
tais užkandžiais, linksmai prie 
lų padavinėjant O. Tamo
šiūnienei, O. Venclovienei, V. 
Norkienei, D. Razmienei, G. Kon
čienei ir I. Tiknienei.

Agapės metu Vitas Laniaus- 
kts pristatė kuopos garbės sve
čią, dr. Petrą Kisielių. Dėkodamas 
jam už rūpestį šia kuopa, per il
gus metus esant kuopos globėju 
ir Ateitininkų Federacijos vadu,

sa-

šis laiškas yra autentiškas, bet, 
deja, ne visas teisingas, nes pa
baigoj teikiama informacija yra 
išgalvota. Kas tik iš šio laiško 
semsis informaciją apie Pr. Dovy
daičio paskutines dienas, tas bus 
suklaidintas. Todėl ir laikau rei
kalinga “Ateityje”, kaip Ateiti
ninkų Federacijos oficialiame 
žurnale, šiuo reikalu pasisakyti.

Laisvojo pasaulio lietuviui 
“Aušroje” paskelbtas laiškas ne
turėtų būti naujiena. Kai ra
šiau knygą “Pranas Dovydaitis” 
(1975), turėjau šio laiško nuo
rašą rusų kalba ir jo vertimą lie
tuvių kalba. Kadangi vertimas 
neatrodė pakankamai taisyklin
gas,, naudojausi VI. Kulboko at
liktu vertimu. Laiško ištraukos 
knygoj yra cituojamos ar atpasa
kojamos puslapiuose 303 — 305. 
“Aušroje” tas visas laiškas sklan 
džiai išverstas. Bet reikalas yra 
tas, kad paskutinė laiško dalis,

tas į Sveidlovsko kalėjimą ir ja
me nukankintas. Perspausdinto
sios nuotraukos iš Gario stovyk
los iš tiesų rodo vietas, kur bu
vo kalinami lietuviai, kur ne vie
no ir kaulai ilsisi. Bet ne ten 
prof. Prano Dovydaičio žemiš
kieji palaikai palaidoti, nes ne 
ten jis buvo nukankintas.

Jeigu tie, kurie pterspausdino 
minimąjį “Aušros” laišką, būtų 
peržvelgę knygos “Pranas Dovy
daitis” atitinkamus puslapius, be 
abejo, būtų turėję atkreipti skai
tytojo dėmesį į tai, kad knygoj • 
nesinaudojama to laiško infor
macija apie tariamą Pr. Dovydai
čio mirtį ir palaidojimą Gari

sąjūdžio kūlėją. Tad, neišski
riant nė pačių ateitininkų dalies, 
tas “Aušros” laiškas daugelį su
klaidino. Prašydamas “Ateities” 
redaktorių paskelbti mano pasi
sakymą, tikiuosi, kad juo pasinau
dos ir kiti laikraščiai, kurie “Auš 
ros” laišką persispausdino be jo
kios savo pastabos. O tokia pa
staba buvo būtina, kad skaityto
jai nebūtų suvedžioti klaidinga 
laiško informacija ir pačios “Auš 
ros” redakcijos pastaba, kad “nė
ra galimybės pargabenti į Lietu
vą profesoriaus palaikų”. Nėra 
tokios galimybės ne dėl to, kad 
“vieta, kur anuomet buvo pa
laidotas profesorius, šiandien jau 
yra gyvenvietė”, o dėl to, kad iš
vis nežinoma, kur Pr. Dovydai
tis palaidotas, jį nukankinus Svetd 
lavsko kalėjime.

Juozas Girnius

GAJININKU PRIESVELYKINIS 
SUSIKAUPIMAS

Medikų korp. “Gaja” priešve- 
lykinis susikaupimas įvyks šį sek
madienį, kovo 30 d., Verbų sek
madienį. Korp. “Gaja” nariai ir 
jų šeimos prašomi dalyvauti 9 vai. 
Šv. Mišiose Marijonų koplyčio
je. Čia bus prisiminti mūsų mi
rusieji korporantai ir pasiruošta 
Velykų Prisikėlimui.

Po pamaldų ten pat apatinėj 
salėj bus trumpas susirinkimas ir 
kavutė. Adv. Saulius Kuprys pa
sidalins visiems rūpimais klausi
mais. Nariai ir jų šeimos prašomi 
gausiai dalyvauti.

Kadangi tą pačią dieną įvyks 
daktarų konferencijos Conrad 
Hilton viešbutyje, Šv. Mišias iš
klausysime anksčiau, nes visa pro
grama bus trumpinama, kad bū
tų galima visur suspėti.

Korporantė

PRANO DIELININKAIČIO
KUOPOS SUSIKAUPIMO 

VAKARAS

Kovo 15 d. vakaras buvo švel
nus ir ramus. Ta pati ramybėmirų ir

stovykloje. Keliskan daužau ‘ MMilonr^
nių skaito laikraštinę periodiką lyčioje, kur buvo susirinkę kuo-neigu knyg^ Ir iš ateitininkų ne poS tėveliai iir svečiai

visi sutiko priimti knygą apie jų I išklausyti Šv. Mišių. Kun. V. Rim-

jiems
atrodyti kaip nedidelis dalykas, Kuopos valdyba

Cicero moksleiviai ateitininkai šventės metu, kovo 15 d., su globėja Roma

ATEITININKŲ VIENYBE
(Pabaiga)

Ateitininkai, kildami iš savo 
tautos ir gyvendami savo tauto
je, taip pat yra veikiami jos tei
giamų ir neigiamų ypatybių. 
Tą pat matome ir svetur, kur 
jie yra savos visuomenės žymi 
dalis. Bet ateitininkų sąjūdis sie
kia šią visuomenę kelti aukš
tyn. Todėl iš savo narių reika
lauja, kad jie būtų aukštų kvali
fikacijų profesionalai, darnių 
šeimų kūrėjai, sąmoningi krikš
čionys, gyvos dvasios tautiečiai ir 
uolūs visuomenininkai. Žodžiu, 
rinktiniai savo visuomenės na
riai. Reikia pripažinti, kad atei
tininkų a ir svetur yra pajėgi or
ganizacija, įstengianti tokias ma
nifestacijas, koks, pavyzdžiui, 
buvo Ateitininkų Federacijos IX- 
asis kongresas 1977 m. Clevelan-I 
de. Čia atsiliepta ne tik į ateiti-1 
ninku, bet ir į bendruosius reli
ginius, tautinius bei visuomeni
nius rūpesčius apskritai. Jiems 
ryškinti buvo išleistas net specia
lus kongresinis leidinys “Ateiti
ninkų Keliu”, kur taip pat pla
čiai prof. Antano Maceinos 
straipsniu pasisakyta ir dėl san
tykių su tėvyne. Aktualių 
principiniais ir einamaisiais rei
kalais minčių pateiktą visų Fe
deracijos vadų, ir su jomis atei
tininkams pravartu susipažinti. 
Ateitininkų gyvybę ir vienybę 
kongresas parodė ir įspūdingu 
dalyvių skaičiumi. Kai prof. Šal
kauskis savo laiku kėlė ir pabrė
žė gyvosios dvasios reikšmę, tai 
šiame kongrese pagrindinis dė
mesys buvo skiriamas atsinauji
nimo reikalui. Vadinasi, ir sve
tur būdami, neturėdami savo 
veiklai normalių sąlygų, ateiti
ninkai eina savęs tobulinimo 
bei kėlimo keliu.

St

Toronto moksleivės ateitininkės iškylos metu High Parke. L. Vaitonytė, 
B. Abromaitytė, V. Slivinskaitė, R. Kaknevičiūtė ir L. Padoiskytė.

Nuotr. R. Vingelytės

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 7 lst St, Chicago, m. 60629

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniai* nuo i »aL ryto 9d 10 vaL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fllters.

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W«t 5«h Strtet _ Tel. U S-7777
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakarą 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai, ryto iki 4 vai. popiet

z •
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs?

DRAUGO premaerata mokama iš anksto
1 ipnv

-m*
metams *4 metu 3 mėn.

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 • --ir;

Kanadoje ...........  U.S.A 40.00 22.00 15.00 '
— JC'

Užsienyje .......................... 40.00 22.00 15.00
Kitur ........... .......................... 38.00 20.00 13.00 -i •«
Savaitinis .. .......................... 25.00 15.00 — . iii

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

e Redakcija straipsnius taiso sa * * 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus^ Redakcija uį

„ „ . ....... i skelbimų turini neatsako. Skel-.a
SeStad,en,ais j bimų kainos prisiunčiamos gavus 

j prašymą.

Redakcija dirba kasdien

8:30 — 12:00.

šelis savo pamokslu apibūdino 
maldos reikšmę. Jis jauniems 
ateitininkams pabrėžė,kad Dievas 
žino, ko jų širdys geidžia, net ge
riau negu jie patys. Tad malda 
mums visiems turi būti artima, 
miela ir dažna.

Po Šv. Mišių visi kuopos na-

(Nukelta į 4 pat)

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS 

ra
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago, UI 

Visi teL 778-8000
Valandos pagal susitarimą.

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

Vai. pagal susitarimą; pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.--- A
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

3907 West l03rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVlClUS

J 0 K S A
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

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

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

476-2112

Vai pagal susitarimą Pirm , antr, treč 
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

iiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiinfliiiiiu
CENTURY SAVINOS 
A LOAN ASSOCIATION

1947 W. 35th St. TeL 523-5500 I
2% Year Money Marikei Certittcates 
and Indlvidual Retirement Acoounts 
Available at Curront Rate*. -ISrt
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PRIEŠ - VELYKINIS
IŠPARDAVIMAS

“Surpriae the Easter Bunny”
ONDRUS & SON of BERWYN 
6583 Cermak Rd., Berwyn, HL

TEL — 484-1700

20%
nuolaida nuo reg. kainos visiems lo
vos užtiesalams. Gražūs geisti ir be 
pamarginimų. Didžioji dalis sn prital- 
komom langų užuolaidom. Užeikite 
dar šiandien. Išpardavimas "baigsis 
kovo 31 d. Teiraukitės tik angliškai. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllillll

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. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet .

Tel. REliance 3-T8T1“’

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ"

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 lst Street

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v,p P
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919_____ - •__

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Telef. - 282-4422
Dr. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA » 
Ofisai: < v

111 N0 WABASH AVĖ. „ 
4200 NO. CENTRAL AVĖ.

Valandos pagal susitarimą. iv
-LU-

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai, ’ 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius, ic 
Contact lenses"

2618 W. 71st St. - Tel. 737 5149
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTtS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA" 
2656 W. 63rd Street

Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 va#d
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-6545

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. - GR 6-0617 Z, 
6958 S. Talman Avė. -

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI .8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS ‘

2454 West 71st Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktady? 5 ir 
6 7 - iš anksto susitarus

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą
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Kentėjimai žmonijoje

u; GYVENIMO PRASMES BEIEŠKANT
VIDURIO RYTU KRIKŠČIONYS

Izraelio ir arabų taika-krikšČionių viltis

Rimties valandėlei

DIEVO IR ŽMONIŲ MINTYS

? I

Jau vėl Kančios savaitė,* 1
vadinama ir Šventąja savaite., 
kaip galutiniu prisiruošimu di
džiajai Šventei — Kristaus 
Prisikėlimui. Ta savaitė sui
ma savyje visos žmonijos ir vi
sų laikų kentėjimus, kurie per
sekioja kančią suprantantį 
žmogų žemėje. Ir jie per visą 
žmonijos istoriją tęsiasi tra
gišku likimu. Į tą žmogišką tra
giką yra įsijungęs ir Dievo Sū
nus, laisvai prisiimdamas 
kančios taurę iki jos dugno — 
iki mirties ant kryžiaus. Šia 
prasme ji ir yra Šventoji savai
tė, nes joje telpa Dievo planai 
žmogui gelbėti ir žmogaus aki
vaizdus regėjimas savo tragiš
kos būklės žemiškame gyve 
nime, kurin įsijungė ir pats 
Dievas.

Kančia ir džiaugsmas, rū
pestis ir susiiūąstymas yra 
žmogiško gyvenimo reiš
kiniai. Juose ieškoti išimčių be
veik neįmanoma.Įsimąsčius į 
šventosios savaitės prasmę, 
reikia mąstyti apie žmogų, 
kaip žemišką ir dvasinį kūrinį. 
Savo šaknimis jis įsikibęs že
mės taip giliai, kad kartu su ja 
išgyvena visas nelaimes, vi
sus grožio pasireiškimus ir vi
sus gamtos pasikeitimo įvy
kius. Savo dvasia jis siekia 
aukščiausio, ko gali siekti tik 
siela, ko gali siekti tik protin
gas gyvis, suprantąs, kad 
aukščiau jo yra tolimesnis 
gyvenimas. Ir jo jis trokšta ir 
siekia. Prieš jį kartais kovoja 
dėl Žemės ar dėl jo atsižada že
mės malonumų. Tai negalima 
suprasti kitaip, kaip tik gerai 
suvokiant, kad žmoguje yra že
mė ir dangus, kartu yra die
viška šviesa, tvarkanti žmo
gaus kelią laikiname 
gyvenime.

Ši savaitė perteikia žmogui 
jo paties didybę ir kartu jo 
menkystę, kurių nė vienos jis 
negali atsikratyti. Kartais jis 
iškyla į padanges, bet dažnai 
smunka ir iki žemės kirmino, 
paliegusio ligonio, jau nebe
galinčio suvokti savo gyve
nimo prasmės. O vis dėlto jis 
nori gyventi ir vis dar siekti 
aukštybių. Tai tragedija, bet ir 
palaima kad žmogus tai gali 
sąmoningai jausti.

Žmonijos istorija pilna ken
tėjimų. Gėris ir blogis gyve- 

' nime eina šalia vienas kito. Gė- 
i rį žmogus jaučia savyje ir savo 

aplinkoje ir jo siekia. Bet taip 
pat ir blogį jaučia savyje, šalia 
savęs ir pasaulyje. Prieš jį yra 
priverstas kovoti visą laiką. 

^^Tai vėl žmogiškos tragedijos 
dalia, kurią jis nešiojasi sa
vyje ir kurioj jis mėgina kurti 
gėrį ir naikinti blogį. Yra žmo
nių, kurie, atrodo, visą laiką 
kuria tik gėrį, grožį, geresnį 
gyvenimą. Yra žmonių, ku
riuose veikia blogio pradas ir 
yra jame tartum įsikūnijęs 
žmogišku pavidalu, kurį sun
ku net didžiomis pastangomis 
sunaikinti, nesunaikinant 
gamtos jėgų, nesunaikinant 
paties blogo žmogaus.
. Šiuolaikinis pasaulis nėra iš- 

~ imtis, kad jau būtų išsikovojęs 
tik gėrį ir išvengęs blogio. 
£amtos nelaimės, ligos, karai, 
gaisrai, klaidingos ir žmogų 
naikinančios ideologijos, poli
tinės sistemos, kartais tiesiog 
blogiui sukelti organizuoti bū- 

' — riai — tai vis besikartoją isto
rijos vaizdai, prieš kuriuos 
žmogus yra bejėgis, net bevil
tiškas. Šių dienų politinis ir vi
suomeninis vaizdas taip pat 
neduoda didelių vilčių, kad 
žmogus žmogui negalėtų tapti.

vilku, kad žmogus žmogaus 
negalėtų naikinti, kaip yra nai
kinęs vienas kitą istorijos 
bėgyje. Tai ir yra kančios sa
vaitės kartojimasis, kuriame 
telpa žmonijos istorija ir pasi
rodo žmogaus didybė ir dar la
biau jo menkystė.

Ar Kristus sunaikino kan
čią, blogį ir nelaimes pasau
lyje savo mirtimi ir prisi
kėlimu? Dievo Sūnus atėjo į 
pasaulį su žmogiška prigimti
mi ir prisiėmė žmogaus dalią. 
Jis nesunaikino nei kančios, 
nei blogio įtakos, kad nesunai
kintų žmogaus valios ir jo lais
vės. Bet jis davė naują kryptį, 
kurioje įprasminama net kan
čia ir net blogis, pasireiškiąs 
žmoguje ar šalia žmogaus. Jis 
sunaikino mirtį, prisikeldamas 
iš mirusiųjų, užtikrindamas 
prisikėlimą ir amžinybę savo 
sekėjams. Savo kančia ir žmo
giškos prigimties patirtimi 
Kristus suteikė viltį ir 
prasmę gyvenimui žemėje ir 
nurodė kelius per kančias ir 
skausmus į palaimingą amži
nybę.

♦

Kančios savaitėje reikia 
susimąstyti kiekvienam, kaip 
krikščioniui, sekančiam Kris
tumi, kaip lietuviui, gyvenan
čiam svetimuose kraštuose, 
kaip žmonijos nariui, dalyvau
jančiam jos istorijos kūrime, ir 
kaip savo persekiojamos ir 
kenčiančios tautos atstovui, 
jaučiančiam atsakingumą už 
jos likimą. Ne kiekvienas ken 
čia visą laiką, bet visuomet yra 
kenčiančių. Laimingesnieji tu
ri suprasti žmogaus menkystę, 
net sveiki bei laimingi būda
mi. Ne visa tauta kartu ken 
čia. Bet kai kenčia didžioji jos 
dalis, net nejaučiantieji tau 
tos tragedijos turi prisiminti 
atsakomybę už kenčiančią jos 
dalį, net už kenčiančiąją dalį 
žmonijos, kurioje yra įsirikia
vusi kiekviena tauta.

Tai reikia jausti pažinti ne 
tik blogį, kuris naikina žmo
nes ir tautas, bet suprasti savo 
pareigą kurti gėrį, kuris neša 
palaimą paskiram žmogui, 
tautoms ir visai žmonijai. Gal 
paskiras žmogus negali sunai
kinti viso blogio, bet kiekvieno 
pareiga kentėti su kenčian
čiais ir kančią įprasminti dar
bais, pasiryžimais ir pastan
gomis taisyti gyvenimą, kaip jį 
taisė, duodamas naujų prie
monių, kentėdamas, mir
damas ir prisikeldamas Jėzus 
Kristus.

Ateinančią savaitę reikia 
prisiminti, kad žmonijos istori
ja prasideda su žmogaus 
sąmonės atbudimu ir sąmo
ningu laisvės supratimu. Bet 
su laisve ateina ir atsakingu
mas už save ir savo ateitį, už 
kitus ir kitų ateitį. Kančios sa
vaitė aiškiai pateikia istorijos 
tragiškumą, žmogaus silpny
bę, nusikaltimus, blogį, kurį jis 
pats prisiėmė. Ji primena ir 
tai, kad kančia tėra tik gyve
nimo dalis, o ne pats gyve
nimas. Žmogaus gyvenimas 
turi platesnę prasmę, negu 
tik gyvenimas žemėje — jis yra 
pradžia amžinybės, kurioje jau 
nebėra nei kančios, nei perse
kiojimų, nei skausmo, nei blo
gio. Protaujantis asmuo sąmo
ningai pasirenka kurti gėrį su 
Kristumi, įprasmindamas sa
vo ir savo tautos kentėjimus. 
Jis betgi gali palaikyti ir blo
gį, pasirinkdamas dalią tų, ku
rie tą pačią savaitę sveikino 
Dievo Pasiuntinį, o už kelių 
dienų jau šaukė, kad jį nukry
žiuotų. Pr. Gr.

Vidurio Rytuose gyveną 
krikščionys laikomi pirmųjų 
Kristaus mokinių palikuoni
mis. Jų priskaitoma daugiau 
kaip 10 milijonų, įsiterpusių į 
musulmonų pasaulį. Niekas 
nežino tikro jų skaičiaus. 
Pavyzdžiui, Egipto kop
tai laiko, kad jų yra septyni 
milijonai, tuo tarpu Egipto 
statistika tvirtina, kad jų yra 
tik 4,5 milijono. Pagal Vati
kano duomenis Libane yra 1,5 
mil., Irake — 345,000, Sirijoje 
350,000 Jordanijoje 152,000, 
Turkijoje — 158,000, Irane — 
220,000 ir Izraelyje 100,000. 
Prie to skaičiaus dar reikia 
pridėti ne mažiau kaip penkis 
milijonus emigravusių ir po vi
są pasaulį išsisklaidžiusių, bet 
ištikimai Rytų apeigų besilai
kančių krikščionių.

Nedraugiškas pasaulis

Visi jie gyvena nedraugiš
kam pasaulyje. Egipto koptai 
kenčia diskriminaciją. Libano 
maronitai jau beveik 4 metai 
kariauja su musulmonais. Siri
jos krikščionys kovoja, kad 
tikėjimas nebūtų pilietybės pa
žymys. Irako krikščionys susi
skaldę į 12 bendruomenių — 12 
Bažnyčių, pavyzdžiai ginan
čių savo apeigų skirtumus. Vi
sus Vidurio Rytų krikščionis 
supa 150 milijonų musulmonų, 
nų.

Nors daugelis Vid. Rytų 
krikščionių yra arabai, bet 
juos skiria tikėjimas. Nuo VII 
šmt., kai Mahometas įvedė Ko
raną, nepajudinamą dieviš
kos valios išraišką, musulmo
nai savo tautiečius krikščionis 
laiko netobulais tikinčiaisiais, 
netgi netikėliais. Nuo to laiko 
jie tolydžio niekinami, per
sekiojami, tremiami.

Prieš daugelį šimtmečių 
Arabijos pusiasaly gyveno 15 
krikščioniškų pradermių. Da-

Izraelio arabai ir jų avys

POKARIO METAI
ALBINAS BARANAUSKAS

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
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vėl atsigrįžo, pradžioje nenorėjo patikėti savo 
akimis. Inteligentiškosios išvaizdos jaunuolis 
nerūpestingai traukė savo jau sustatytą ir ištemptą 
lovą tolyn pasieniu, žiūrėdamas visai ne į ją, o 
kažkur, tarytum, į lubas. Suvirpėjęs, dar laukdamas 
pasipriešinimo, Matulevičius sekančią akimirką įva
žiavo su savo manta į atlaisvėjusį kampą. Bet pasi
priešinimo nebuvo. Kaimynas nekreipė nė mažiau
sio dėmesio į jo veiksmus, neatitraukdamas žvilgsnio 
nuo lubų, tarytum jose būtų suženklintas apgyven
dinimo planas, pagal kurį laikas nuo laiko 
pataisydavo ar stumtelėdavo lovutę. Toliau jau buvo 
užimtas visas pasienis — lingavo nugaros, plevė
savo skvernai, švysčiojo lazdos, brazdėjo grindimis 
traukomų lovų kojos.

— Karališkai! — tarė jaunasis inteligentas savo 
antrajam kaimynui, nekalbiam kaimietiškos išvaiz
dos plechavičiukui.

Baigęs statyti lovą, Matulevičius nejučiomis kils
terėjo akis į viršų ir tik tada suprato gudruolio 
taktiką. Visa palubė buvo ištvarstyta drožinėto 
medžio rėmais su juose aliejiniais dažais nutapytais

p. gauCys

bar jų nebeliko nė pėdsakų . 
Krikščionys turėjo dėvėti skir
tingus rūbus ir buvo laikomi 
antros rūšies piliečiais. Visų 
arabų valstybių konstitucijos 
remiasi Koranu. Kai 1973 m. 
Sirijos konstituciją norėta nuo 
jo atitolinti, kilo riaušės, ku
rias reikėjo neatlaidžiai mal
šinti. Bet valdžia nusileido ir 
musulmonų religija buvo pa
skelbta valstybės religija, 
Koranas visų teisių šaltiniu. 
Ta proga buvo panaikintos 
krikščionims duotos garan
tijos.

Civilės teisės

Noras Korano nuostatais 
remti civilinę teisę pas juos 
vra pastovus. Vienas aukštas 
musulmonų dvasiškis pa
žymi: “Musulmoas negali abe
jingai žiūrėti į valstybę. Jis tu
ri du pasirinkimus — arba 
santvarka ir valdžia yra mu
sulmoniška ir tada jis yra pa
tenkintas ir ją remia, arba jos 
tokios nėra ir tada jis nuo jų 
atsimeta ir joms priešiansi. Ir 
visa daro jas geruoju ar pik
tuoju pakeisti, viešai ar slap
tai..., nes šis tikėjimas buvo 
duotas kai-p tikėjimas ir vals
tybė. Ji privaloma atskiriems 
asmenims ir grupėms, nes tai 
Dievo duotas įstatymas, ir 
mes negalime nieku kitu jį pa
keisti”. Toks nusistatymas su
kelia nepakantą krikščio
nims.

Tokia musulmonų lai
kysena skatina krikščionis su
kurti savo valstybę. Amžių bė
gyje jie ieškojo prieglobos 
kalnuose ir ten stengėsi įsi
tvirtinti. Nuo VII šmt. taip da
rė maronitai, įsikurdami sun
kiai prieinamose kalnų 
atšlaitėse. Ten jie statė vie
nuolynus, kurie yra kaip tik-

ros tvirtovės. Iš ten jie sėk
mingai priešinosi
musulmonams ir turkams. 
Nuo 1860 -1915 m., Pran
cūzijai spaudžiant, Turkija su
teikė maronitam8 plačią auto
nomiją. Bet kitose arabų 
valstybėse krikščionys niekad 
neturėjo tokių teisių. Nūdien 
Libane vyksta žiaurus karas 
tarp krikščionių ir musul
monų. Anot maronitų ta kova 
nėra vien politinė. Jos pagrin
das religinis. Būti krikščioniu 
reiškia politinį ir kultūrinį 
gyvenimo būdą. Tai reiškia bū
ti skirtingu.

1943 m, atsivelgiant į tai, 
kad buvo manoma, jog krikš
čionių yra daugiau negu 
musulmonų, buvo susitarta, 
kad Libaną valdys krikščio
nys. Nūdien musulmonai įsiti
kinę, kad jų yra dauguma, y- 
pač užplūdus tūkstančiams 
palestiniečių, todėl jie nori 
Libaną paversti visiškai 
musulmonišku su į Koraną 
atremtais įstatymais. Tam 
griežtai priešinasi krikščio
nys.

Kaip patikrinti 
krikščionių skaičių

Bijodamos patirti tikrą tie
są, abi pusės nenori gyven
tojų surašymo, kuris paskuti
nį kartą buvo 1932 m. 
Neoficialiai laikoma, kad da
bar musulmonų yra 60%. Jų 
didesnis prieauglis dėl jų vis
lumo ir daugpatiškumo. Di
desnio skaičiaus grėsmei 
spręsti tėra rastas tik vienas 
būdas: griebtis ginklo. Krikš
čionys, siekdami pergalės, ne
vengia prašyti Izraelio talkos, 
kas dar labiau pagyvina prie
šiškumą. Netrukus sukaks ket- 
veri metai, kai vyksta karas. 
Priskaitoma daugiau kaip 50,- 
000 aukų. Vienas milijonas 
išvietintų. Sugriauti, sudegin
ti miestai ir kaimai.Abi pusės 
įvykdė daugybę žiaurumų ir 
nekaltų žmonių žudymų. Be- 
sigelbėdami daug krikščionių 
emigruoja į -JAV, Kanadą, 
Australiją ir Europą.

Bet Libano maronitai neno
ri gyventi kaip Egipto koptai, 
kurie Egiptui davė savo var
dą. Nors jų yra daug, bet jie 
beteisiai. Krikščionė, norėda
ma ištekėti už musulmono, tu
ri priimti jo tikėjimą. Krikš
čionis negali vesti
musulmonės. Pesimistiškai 
nusiteikę krikščionys gal
voja, kad jie musulmonų ša
lyse neturi ateities. Jiems rei
kia arba pereiti į musulmonų 
tikėjimą ir susilieti su dau
guma, arba pasilikti antros rū
šies piliečiais ar emigruoti. 
Nors krikščionys nevieningi

paveikslais (greičiausia, įdėtomis drobėmis), 
vaizduojančiais įvairias mitologines scenas bei 
asmenybes. Pavyzdžiui, kampe virš jo galvos, ten, 
kur kiekvieną rytą pirmiausia turėjo pažvelgti atsi
veriančios Matulevičiaus akys, Heraklis skerdė 
Lemės hidrą. Darbavosi labai nešvariai, apsitaškęs 
krauju, braidydamas raudonuose klanuose, varvan
čiomis rankomis išsitepliojęs veidą, kaktą ir akis. 
Kiek tolėliau Jolajus klūpėdamas per rieškučias pūtė 
ugnį svilinimui, kad neataugtų nukirstosios galvos. 
Hidros fantastiškas pavidalas atrodė susapnuotas 
baltojoje karštinėje; po pusryčių dar nieko į skilvį 
neįdėjusiam Matulevičiui nuo jos vaizdo pradėjo 
murmėti po krūtine. Bet ties kaimyno lova jau buvo 
visai kita giesmė. Matulevičius iš karto suvokė, kam 
turi būti dėkingas už savanorišką geros vietelės 
užleidimą. Paveikslas vaizdavo Europą, prieš pat 
Jupiteriui ją pagrobiant. Mergina jau sėdėjo ant 
nugaros žalioje pievelėje drybsančio buliaus, su 
nuduotu abejingumu kremtančio atrajų, dar tebe- 
glostydama jo kietą, garbanotą kaktą, nė iš tolo 
nenujaučianti, kad po dviejų ar trijų sekundžių pra
sidės kelionė oru ir per jūrą Kretos salos kryptimi. 
Ant savęs neturėjo nė siūlelio aprangos. Dailininko 
rodėsi užsimota nenuslėpti nieko iš moteriškos 
anatomijos; priešingai, net lyg dar norėta pasigirti 
jos žinojimu. Darbas buvo atliktas įgudusiai ir sąži
ningai, nors be įkvėpimo.

— Karališkai! — tarė kaimynas, susidūręs 
akimis su Matulevičiumi. — Nelikau kampe, nes 
negaliu žiūrėti į kraują. Turėjau trauktis nuo to šv. 
Jurgio šalin.

— Žinote, neįsivaizdavau, kad apsigyvensime 
tokioje prabangoje!

— Ihrabanga? Matyt, dar nebuvote išvietėje. 
Primityvu, be pertvarų, pasieniu — medinis lovys...

Šitoje salėje, sako, kunigaikštis keldavo puotas.
Nebesant reikalo skubėti, Matulevičius jį, ant 

lovos dėstantį ir tikrinantį įvairaus dydžio bei 
pavidalų ryšulėlius, apžiūrėjo kiek akyliau, su 
augančiu pasitenkinimu ne tik tokia vieta, bet ir 
tokiu kaimynu. Buvo gal Matulevičiaus amžiaus, tik 
už jį aukštesnis, lieknas, šviesiaplaukis, pailgos 
galvos, aukštos kaktos, plono kaklo ir taisyklingų 
veido bruožų, su gan stambia, bet gražiai išlenkta 
aro nosimi, primenąs literatūros vadovėliuose 
matytus vokiečių romantikų portretus. Nešiojo be 
rėmelių akinius su aukso spalvos įtvėrimu. Unros 
mėlynas darbinis kombinezonas, kurį buvo 
užsivilkęs kelionei, gulėjo taip elegantiškai, lyg jį 
būtų pagal užsakymą kirpęs ir siuvęs Kaune pats 
Močiškis. Kalbėjo miestietiškai, mūsų laikinosios 
sostinės papročiu dažnai kirčiuodamas, kaip lenkų 
kalboje, priešpaskutinį skiemenį.

— Vytautas Matulevičius, — tarė Vytautas 
Matulevičius, nutaręs, jog pribrendo laikas artimes
nei pažinčiai.

— Labai malonu. Aš vadinuosi Pranas Lizdas. 
Jūs čia atvykstate iš Degendorfo? Ar iš C vyželio?

— Ne, iš Bodenmaiso.
— Tai buvome kaimynai — aš iš Grysbacho.
— Čia mes visi daugumoje iš Bavarijos miškų.
— Aš dar turėsiu grįžti likusios savo mantos. 

Žinoma, kai čia pastoviau susitvarkysime. Jeigu 
norėsite dar kartą pamatyti Bodenmaisą, galėsime 
sykiu pavažiuoti.

— Ne, manęs, žinote, ten daugiau netraukia.
Didžiosiose salės duryse tuo tarpu užvirė 

bruzdesys.
— Antklooodėėės!! Paklooodėėės!!

(Bus daugiau)

Kristaus viešojo gyvenimo 
pabaigoje apaštalai buvo jau 
įsitikinę, kad jų mokytojas yra 
Mesijas ir Dievo Sūnus. Pilypo 
Cezarėjos apylinkėje Petras 
visų apaštalų vardu išpažino: 
„Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo 
Sūnus“ (Mt.16,16). Visa žydų 
tauta, taigi ir apaštalai, žinojo, 
kad Dievo niekas negali nuga
lėti. Jis žydų tautą išvedė iš 
Egipto nelaisvės, rūpestingai 
ją saugojo tyruose keturias
dešimt metų. Užimant žadė
tąją žemę, jis vedė tautą nuoi 
vienos pergalės į kitą. Žydams' 
tik tada nesisekdavo, kai jie bū
davo neištikimi Dievui. O Jė
zus vis daugiau ir daugiau kal
bėjo apie kančią ir mirtį. „Jėzus 
pradėjo aiškinti savo moki
niams, kad jam reikia eiti i 
Jeruzalę ir daug iškentėti nuo - 
tautos seniūnų, aukštųjų kuni
gų ir Rašto aiškintojų, būti 
nužudytam ir trečią dieną prisi
kelti“ (Mt.16,21).

Apaštalams atrodė, kad tai' 
yra nesąmonė, ką Jėzus kalba. 
Jis yra Mesijas ir Dievo Sūnus, 
o jam reikia kentėti, mirti ir 
paskui prisikelti iš numirusių. 
Kam reikia tos mirties ir pri
sikėlimo, kad ir be prisikėlimo 
Dievas gali gyventi amžinai? 
Su mirtimi šioje žemėje viskas 
baigiasi. Visas entuziazmas ir 
viltys, sudėtos į Jėzų, pavirs į 
baisų nusivylimą, jei jų moky
tojas yra toks silpnas, kad»jam 
reikia numirti. Apaštalai, 
viską palikę, sekė Jėzų, many
dami, kad jis atkurs Izraelio 
karalystę. Velykų dieną moki
niai iš Emauso sakė: „Aukš
tieji kunigai ir mūsų vadovai 
pareikalavo jam mirties baus
mės ir atidavė jį nukryžiuoti. O 
mes tikėjomės, kad jis atpirk
siąs Izraelį“ (Lk.24,20-21).

Apaštalai svarstė ir nesu
prato, kodėl Jėzus, taip galin
gas darbais ir žodžiu, turi savo 
priešams taip negarbingai 
nusileisti, nuo jų kentėti ir būti 
nužudytas.tPetras, Jėzų pasi
vadinęs į šalį, ėmė drausti jį

dėl savo ateities, Libano maro
nitai norėtų padaryti Libaną 
židiniu visiems Vidurio Rytų 
krikščionims. Tačiau kiti libe- 
rališkiau nusiteikę krikščio
nys bijo, kad tas atkaklumas 
gali juos privesti prie pražū
ties ar visiško pasitraukimo iš 
Vidurio Rytų. Netrūksta ir to
kių balsų: “Mes tesame tik la
šas gėlo vandens sūrioje jū
roje. Kam turime išsiskirti?”

Krikščionių ir musulmonų, o 
kartu ir Libano likimas pri
klauso ne tik nuo jų kaimynų, 
bet ir nuo didžiųjų valstybių 
laikysenos. Sprendimas ati
dėliojamas, laukiant Izraelio 
ir arabų taikos įgyvendinimo.

nuo tokios minties ir sakė: 
„Nieku gyvu, Viešpatie, tau 
neturi taip atsitikti!“ (Mt.16,- 
22). Tada Jėzus Petrą labai 
išbarė, sakydamas: „Eik iš 
mano akių, šėtone! Tu man 
papiktinimas, nes mąstai ne 
Dievo, o žmonių mintimis“ 
(Mt. 16,23). Tokių žodžių Petras 
nesitikėjo išgirsti iš Viešpaties 
lūpų.

Kasgi yra tos Dievo ir žmo
nių mintys? Žmonių mintimis 
Jėzus buvo gundomas tyruose. 
Pagal žmonių mintis jis turėjo 
būti galingasis Mesijas, visur 
pasirodąs su didinga pergale. 
Jo karalystėje visi turėjo būti 
pasotinti žemiškąja duona. 
Visų karalysčių valdžia turėjo 
būti jo rankose. Ne Mesijas, bet 
tos netikinčios minios turi mir- 
ti iš nustebimo ir baimės, 
pamačiusios jo nuostabius dar
bus.

Dievo mintis yra pati Jėzaus, 
žmogaus iš Nazareto, asme
nybė. Tai yra „neregimojo Die
vo atvaizdas, visos tvarinijos 
pirmgimi8, nes jame sutverta 
visa, kas yra danguje ir že
mėje, kas regima ir neregima“ 
(Kol. 1,15-16). Dievas kūrė visus 
mums žinomus ir nežinomus 
pasaulius pagal savo mintį, 
kuri vadinama Dievo Sūnumi,. 
ir buvo nutaręs, kad ta mintis 
laikų pilnybėje taps žmogumi. 
Žmogaus minčiai šitai atrodo 
kaip senąmonė ir kaip pasaka 
ne iš šio pasaulio. Dievas panū
do tapti žmogumi ir patirti, kas 
yra vargas, kentėjimas ir mir
tis.

Jei yra tokių protingų kūri
nių, kurie nežino skirtumo tarp 
skausmo ir džiaugsmo, o gal ir 
angelai tokie yra, tai jie ste
bėtųsi ir nesuprastų, kodėl 
vienas žmogus verkia, o kitas 
juokiasi ir džiaugiasi. Dievas, 
žmogiškosios prigimties kūrė
jas, žino visas jos gelmes, bet 
iki įsikūnijimo jis neturėjo žmo
giškosios buities patyrimo. 
Amžinasis Dievas neturėjo nei 
laiko, nei pradžios, palaimin
tame meilės džiaugsme jis netu
rėjo patyrimo, ką reiškia ken
tėti ir ką reiškia numirti. Iš 
bėties pilnybės Dievas panūdo 

‘pareiti per žmogiškosios bui
tį s trūkumus ir nebūties tam
są, panūdo pereiti per kančią ir 
mirtį. Tai yra dieviškoji kūry
ba, kuri mums atrodo kaip 
pasaka ne iš šio pasaulio.

Visuotiniame Dievo kūrybos 
plane, kur jis kuri.. žemę ir joje 
žmogų, yra Dievo įsikūnijimo 
periodas. Tame periode Dievas 
pasirodo labai nuostabus, bet 
silpnas kaip pati žmogaut 
prigimtis. Jis praeina kaip 
kenčiantis ir mirštantis žmo
gus.

(Nukelta į 7 pusk)

— Vytauto Didžiojo metų centrinės iškilmės, minint jo mirties 500 
metų sukaktį, vyko rugsėjo 8 d., kurią Vytautas Didysis buvo numatęs 
vainikuotis Lietuvos karalium. Ta diena buvo paskelbta Tautos 
švente, siejančia praeitį su dabartimi. Tos dienos iškilmės vyko Petro 
Vileišio aikštėje, dalyvaujant vyriausybei, diplomatams, organizaci
joms, visuomenei ir kariuomenei, kurioms, paradui pasibaigus, Anta
nas Smetona pasakė kalbą.

»* — Lietuvos prakilniųjų vadų dėka lietuvių tauta išliko gyva, — be 
kitko, kalbėjo A. Smetona. — Dabar ji ne tik gyva, bet ir atgavusi 
nepriklausomą gyvenimą. Mūsų atstatytoji valstybė tėra mažutė 
dalelė Vytauto imperijos, palikusi vien prie Baltijos jūrų, bet šiandien 
ir žmonijos siekimai kitokie: ne tautos valstybėms, o valstybės tau
toms.

A. Merkelis (iš Antanas Smetona)

t
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 29 d.

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

nio pakraščio ateitininkiškas jau
nimas. Detali programa bus pa
skelbta vėliau.

(Atkelta U 2 psL)

riai, nuo pačio jauniausio iki pa
čio vyriausio, kartu išpildė Agnės 
Kižienės paruoštą religinį monta
žą. Individualiu vaiku žodžiai ir 
visu vaiku unisone sukalbėti žo
džiai pynėsi į gražią maldą — 
pasikalbėjimą su Dievu. Monta
žas padarė gilų įspūdį ir išpildy- 
tojams ir klausytojams.

Toliau sekė agapė. Kuopos na
riai, tėvai ir svečiai jaukiai pasi
vaišino tėvu komiteto paruošto
mis vaišėmis.

R. Račkauskienė

PAVASARIO ŠVENTĖ
ATEITININKŲ NAMUOSE

Pirmoji pavasario šventė Atei
tininku namuose (Rt. 171 ir 
127 st., Lemont, III.) rengiama 
gegužės 10 dieną, 7 vai. vak. Įdo
mią programą atliks Al. Baronas.

Bus vakarienė ir šokiai. Maloniai 
visi kviečiami ir laukiami. Pelnas 
skiriamas Ateitininku namu pa
gerinimui ir išlaikymui. 'Dėl in
formacijų skambinti: E. Razmie- 
nė 815 — 727 — 1196 arba O. 
Abromaitienei —312 — 257 — 
6675. B’Tetu nebus galima gau
ti prie įėjimo.

PHILADELPHIJOS
ATEITININKŲ METINĖ 

ŠVENTĖ

Ji įvyks balandžio 26, 27 dieno
mis. Šeštadienį bus jaunimo posė
džiai, paskaitos, pokalbiai, disku
sijos ir egzaminai pakeliamiems 
nariams. Vakare B. Brazdžionio 
kūrybos vakaras ir pasilinksmini
mas Šv. Andriejaus parapijos salė
je. Sekmadienį pamaldos Šv. An
driejaus bažnyčioje ir iškilmingas 
posėdis parapijos salėje.

I šventę kviečiamas visas ryti-1

IS DA2L. A. VARNO 
PASISAKYMO

Dail. A. Varnas mirė sulaukęs 
šimto metų. Apie save jis kar
tą spaudoje pasakojo:

Skrandžio beturiu penktą da 
lį. 1938 m. buvo daryta opera
cija. Plaučių uždegimą turėjau 
septynis kartus. Iš jų du buvo 
krupoziniai uždegimai. Šešis kar 
tus turėjau kepenų uždegimus. 
Mano širdis sveika visą laiką. 
Tik laisvės metais buvo pradė
jusi reikštis džiovos liga, bet

; »

išgijau. Dabar jau imu vaistus, 
kad mano širdelė normaliai 
plaktų. Turiu dar vieną bėdą — 
tai kojose venų išsiplėtimą. Jau 
28 metai, kai kojos negauna 
saulės spindulių, nes mano at
veju jie būtų kenksmingi. Bet 
galiu kas rytą gerai vaikščioti, 
net pašokti”.

Plumbing

C0 EAGLE RLUMBING
4562 S. Kedzie — TeL 247-6510 
AU typea of Plumbing Rep&ira. 

Ali Drain Lines Rodded.

SCW WHAT
Sesrtng Macblne Sales A Kepate 

During Mareli — Eacb Pri., Sat. 
Sun50% Off on all Fabrioa 
Notions. Open daily 10 a_m. Sun. 
11 a.m. to 4 p.m.
872* W. »5TH ST. fflCKORY HILLS 

TEK — 5*8-0004
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“Awber Hdidays” J
IMI METŲ EKSKURSUOS Į LIETUVA Ii BOSTONO/NEW YORKO

MASKVA/VILNIUS 
Gegužės 7 d. 
Gegužės 14 d. 
Gegužės 21 d. 
Birželio 5 d.
Birželio 19 d. 
Birželio 23 d.
Liepos 15 d.

— $899.00
— $ 899.00 

(su Riga) — $1199.00
— $ 999.00 

. — $ 999.00
— $ 949.00

• — $ 999.00

.< *
Rugpjūčio 7 d. — $ 999.00
RugpiGčio 13 d. (su Riga) — $1199.00
Rugpjūčio 28 d. 
Rugsėjo 17 d. 
Rugsėjo 24 d. 
Spalio 8 d. 
Gruodžio 28 d.

— $ 999.00
— $ 899.00
— $ 899.00
— $ 879.00

— $ 779.00

REGISTRUOKITĖS U ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Bro#dway, P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. Tel. 617-268-8764 

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIĖNE ir Albina RUDZIUNIENĖ.
PricesArs baaed on doubLa oęcBpjuicy and are aubject to chaaraa.

=
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
9646 W 6Mk Street — TeL RE 73Hlį 
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|DEME$IOt RADIJO KL A U S Y T 01 fcttf 
Klaasykltės kat vakarti

i LIETUVOS AIDAI-1490 AM j
Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro.

KAZE BRAZDŽIONYTE - | j
2646 West 71st St, Chicago, BL — TeL 778-5S74 

St Petereburg, Fla. — iežtadieoį, 12:30 vaL popiet 
Stotis WTK — 1110 KC 
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& Loan Association
1447 South Forty-Ninth Court 

Cicero. Illinois 60650
Suburta • Ctaci»o 242-4105ESUL

’ii^stss- Joseph F. Gribauskas, Executive Secretary

Bicek’s House Of Flovvers
VVedding Flowers And All Occasions 

Delivery Serv. To Suburbs 
Chicago—521-5900 
Benvyn—788-7060

2500 S. Christiana, Chicago

HOLIDAY INN .-J
INVITES «***«**•* 

Your VVedding Reception
Banquet Rooms Accomodate Up To 225 

Family Style Dinner Or Buffet
$15.95 Per Person

1040 Dixie Highway, Chicago Heights 
756-0300

DONNA K. BRIDALS
Ask For Free Bride's Booklet

Rush VVeddine Service 
Gowns—Custom Veils—Accessories 
Mothers’ formals — Sizes 3 to 32 % 
17204 Oak Pirk Avė., Tinley Park

429-6969

DuBOIS H PORT RAITU RE
COLOR VVEDDING CANDIDS 
VVeddings—Children—Fam įlies— 

Executive
Passport & ID Photos 

Old & Faded Photographs Copied 
and Restored to Your Satisfaction

BEN NORKUS OVVNER 
3613 95th Evergm Pk — 636-8100

CLANCrS BRIDAL CORNER
351 N. YORK 

Elmhurst — 834-0097 
Only Bridal Shop We Know of VVhich 
Allows Customers To Vievv All The 
Govvns And Make Their Ovvn Choice!

Princess Pastry Shops
VVEDDING 4 PARTY CAKES 

145 York St. - Elmhurst 530-5133
5530 W. Belmont, Chicago 

Also Cookie J ar Bakery
11125 Bellvvood, Bellvvood 544-0500

MT 6REENWOOD FLORIST
GREEN HOUSES 

GARDEN CENTER
OPEN 7 DAYS A VVEEK 

3942 VV 111 ....................... 779-1355

West Lane Benųuets
all occasions

• Nevvly Decorated Rooms
• Accommodations For 30-300
• Air Conditioned - Ample Parking
• Flertronir Air Filters 

Complete Outaide Catering Available
436-1600 5350 S. Kedzie

Foley’s Travel Bureau
— ĖST. 1949 —

• Complete Honeymoon T ravel Service
• Honeymoon Packages
• Customized i t neri ries
• Personalized Consulting 

755-3212
1010 Dixie Hgwy Chicago Hgts

PROFESSIONAL 
WEDDIN6 PH0TO6RAPHERS

The Number To Call Is..

Designer’s Cove Hair Care
CENTER (UNlSEXj ' \ 

Student Special—Hair Cut & Blow Dry— 
$10.00 With This Ad—Reg. $15.00. Expires 
March 15th

6801 VV. 63rd St.
229-9628 or 229-1588

«»» * Redden-WeberjĮ 
Flcmers & Gifts

FOR ALL OCCASIONS
CATERING TO VVEDDINGS 

COMMERCIAL ACCOUNTS INVITED 
Flowers By VVire — F.T.D.

Major Credit Cards Accepted 
3790 VV. 79 582-0200

LOOKING GOOD MEANS
Feeling Good. Complete Slyling' gt 

For Men and VVomen.
QUEEN BEE HAIR 

FASHIONS (UNISEX)
5937 VV. 63rd St. — 581-23t0 

Bring This Ad In For Complimentary 
Sample. VVe Ūse And Recommend Redken 
Retail Products.
----------------------------------------- :__

Murphy Rentai Service c; 
įžnuomavimo Centras PobOviams:
• Sulankstomos kėdes • Apvali stalai- 

• Banketams stalai • Platformos . ..
• Porcelianiniai indai 1:3 ” "

Tai keletas iš daugelio daiktų 
Pageidaujant pristatome.

3114 VV. 95th Evergreen Pk. 423-1810
---- —■■

z-v l r *Ųuality Catering from our family to 
yours. Starting from $3.45 per person. 

Ph.: 286-2588
6218 Belmont Avė. 

-------------------------------------------------------

Weber Travel Agency
Honeymoon Planning—Domestic^t' 

Foreign . <Ąįr
Air—Land—Sea—Rail—Bus 

A Complete Service
6805 Cermak Rd. Tel: 749-1333 

______________ BERVVYN ,

ZARANTl'S -vnr
ALCAZAR “ai

VVEDDING RECEPTIONS INVirEE>-r- 
INTIMATE DINING—FINE FOOD u

CALL FOR RESERVATIONS • 
755-1666 'UJO

JOE ORR ROAD & ASHLAND
Chicago Hgts., ILL. .y

czfttrnl-ria.nd.t

VVedding specialists
Complete coverage from only, $89,50 
including deluxe album. Please call or visit 
for more Information.
4909 S. Ashland 3710 W. 26ft'
254-7554 522 3388

The Catering Co.

Mention This Ad—Receive 25 Free 
Thank You Cards From A Pose Of 

Your VVedding

DE HOYO’S
INTERNATIONAL HIS 6 HER > i 

HAIR STYLING ū
5742 6. ARCHER 284-10Ū (
BRING THIS AD FOR $1. OFF

ANY SERVICE 7q

FINE ART PORTRAITS •
FINE ARTS STUDIO 

VVedding—Color Candids ' ” *
Children And Adults Ui 
Passports And Copies f,"

Passports While You VVait 
1452 VV. Chicago Avė. HA L-061D
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