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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
(Tęsinys)

Ir tarsi atsakant i žmonių laiš
kus, 1980 m. balandžio pradžio
je A Stuinai už ateistines tele
vizijos laidas buvo paskirta Mic
kevičiaus Kapsuko premija.

•
Šaukotas (Radviliškio raj.). 

1980 m. vasario 24 d. kun.Bro- 
nius -Gimžauskas protesto ženk- 
lan atsisakė dalyvauti rinkimuo
se (du kartus jo neišleido j Lenki 
ją, Šiluvoje jam neleido sakyti 
pamokslų, be to, mokykloje dis
kriminuojami tikintys mokiniai). 
Apylinkės pirmininkas Bronius 
Baltaragis gąsdino kunigą, kad 
jis esąs valdžios priešas ir žadėjp 
perduoti ji KGB.

•
Gadunavas (Telšių raj.). 1980 

m. sausio 30 d. naktj piktadariai 
įsilaužė į Gadunavo bažnyčią ir 
ją apiplėšė. Paėmė komuninę su 
konsekruotais komunikantais, dvi 
tuščias kumunines, dvi Mišių 
taures, brangų kryžių ir kt. Va
sario 3 d. Gadunavo bažnyčioje 
įvyko permaldavimo pamaldos 
dėl bažnyčios išniekinimo.

•
Pociūnėliai (Radviliškio raj.). 

Kun. Antanas Jokūbauskas, apš 
meižtas rajoniniame laikraštėly 
je “Komunizmo aušra”, kreipėsi 
j Šiaulių rajono liaudies teismą,

KATALIKAI, PASAULYJE
Apie benediktinus

Benediktinų vienuolių Sąjun
ga- įr Gistęrsy vienuolijos rugsė
jo 17 — 21 dienomis Romoje 
rengė studijų simpoziumą apie 
Sv. Benediktą ir vienuolinį gyve
nimą. Simpoziume dalyvavo ir 
paskaitas skaitė ne tiktai kuni
gai ir vienuoliai, bet taip pat ir 
pasauliečiai — vyrai ir moterys. 
Štai kai kuriu paskaitų temos: 
Benedikto regula kaip norma mū 
sų laikų vienuoliam, Benedikti
nų vienuolynai ir vietinė Bažny
čia, Benediktinu vienuolynų 
reikšmė šiuolaikinei bendruome 
nei. Rugsėjo 20 dieną surengta 
simpoziumo dalyviu maldingoji 
kelionė į Montecassino benedik
tinų abatiją.

Tautų solidarumas

Tarptautinis Humanitarinės 
Teisės Institutas, minėdamas savo 
įsisteigimo dešimties metų su
kaktį, San Rėmo, Italijoje, suren
gė studijų kongresą, tema: “Tarp 
tautinis solidarumas ir humanita 
rinė veikla.” Šios temos rėmuose 
kongrese buvo svarstomi tarptau
tinės bendruomenės uždaviniai, 
tautu solidarumo dvasioje, sie
kiant apsaugoti pagrindines žmo 
gaus teises, ekonominiai padėti 
ūkiniai atsilikusiem kraštam, teik 
ti pagalbą pabėgėliam, politiniam 
belaisviam.

Marija Italijoje
Loreto šventovėje, Italijos rytų 

pakraštyje, šiomis dienomis vy
ko XIX-oji Italijos tautinė Mari
jos garbinimo studijų savaitė, ku 
riai parinkta tema: “Marija — 
italų kultūros tradicijoje”. Švč. 
Mergelės Marijos garbinimas tu
ri gilias šaknis italu istorijoje ir 
kultūroje. Tai liudija jau vien tas 
faktas, kad net 2.133 vietovės 
Italijoje yra pavadintos Mari
jos vardu. Pirmuoju kalbėtoju stu 
diju savaitėje buvo arkivysku
pas Loris Capovilla, popiežiškasis 
delegatas Loreto šventovėje ir bu 
vęs popiežiaus Jono XXIII-ojo as- 
trteninis sekretorius, kurio pas-

kad šmeižtas būtų atšauktas. 
Teismo posėdis įvyko 1980 m. 
kovo 4 — 5 d. Laikraščio redakci
ja neturėjo nė vieno liudininko, 
patvirtinančio laikraštyje įdėtą 
žinią, būk tai kun. A Jokūbaus
kas raginęs tikinčiuosius melstis, 
kad mokyklos direktorių sutrauk 
tu liga. Nepaisant to, visų dide
liam pasipiktinimui, laikraščio 
redakcija buvo išteisinta, o kimi 
gas — apkaltintas.

•
Vilnius. 1980 m. kovo 19 d. 

Respublikinės Bibliotekos konfe 
renciju salėje įvyko eilinis teori 
nio seminaro užsiėmimas, kurio 
metu Vilniaus Pedagoginio insti
tuto Ateizmo katedros dėstytojas 
Vladas Balkevičius kalbėjo tema 
“Religija ir dabartis”. Seminaro 
metu bibliotekos direktorius už
klausė lektorių, kodėl dar ir da 
bar yra daug tikinčiųjų, nepai 
sant ateistų pastangų ir prašė 
papasakoti apie kunigus ekstre
mistus, aprašytus spaudoje. Atsa 
kydamas V. Balkevičius teigė, 
kad kaime dar 70 procentu žmo 
niu save laiko tikinčiais, iš jų 35 
proc. eina į bažnyčią. Pastaruo
ju metu ir inteligentijos tarpe pa 
didėjęs domėjimasis religija ir ti
kinčiųjų skaičius iš inteligen 
tų tarpo vis didėjąs.

(Bus daugiau)

kaitos tema buvo: “Su Marija į 
trečiąjį krikščionišką tūkstantme 
tį”. Kiti paskaitininkai kalbėjo 
apie Mariją italu viduramžio li
teratūroje, Mariją — Italijos Baž 
nyčios istorijoje, Marijos garbi
nimą Italijoje XIII-ame ir XIV- 
ame amžiuje.

Šeimos moralė

Moralės jausmo praradimas 
žmoguje yra vienas svarbiausių 
šeimos naikinimo veiksnių, — 
pažymėjo Bareelonos arkivysku
pas ispanas kardinolas Arnau, 
kalbėdamas viename susirinki
me. Kardinolas iškėlė šeimą kaip 
socialinę struktūrą, kurioje palan
kiausiai vystosi vyro ir moters tar 
pusavio meilė moterystėje, kuri 
yra labiausiai pritaikyta naujo 
žmogaus gimimui ir jo pradiniam 
auklėjimui, kurioje vaikai, tėvų 
vedami, yra pašaukti atverti savo 
akis krikščioniškojo tikėjimo tie
som. Kardinolas ragino tėvus vi
sada rūpintis, kad būtų apsau
gota nuo išoriniu pavoju šeimos 
moralė ir jos vienybė.

Kongresas Argentinoj

Spalio 8 — 12 dienomis Men- 
dozos mieste, Argentinoje, yra 
rengiamas tautinis Marijos Gar
binimo Kongresas, kurio darbai 
teiksis apie tris pagrindines te
mas: “Marija ir šeima”, "Marija 
ir liaudies pamaldumas”, “Marija, 
jaunimas ir pašaukimai”. Kongre 
so rėmuose spalio 10 dieną Men 
dozoje įvyks didinga religinė ma 
nifestacija. Iš keturiu užmiesčio 
vietovių j Mendozą pajudės ke
turios didžiulės procesijos, sudary
damos kryžiaus ženklą. Kiekvie
noje procesijoje dalyvaus apie 25 
-ki tūkstančiai tikinčiųjų, kurie 
vienu metu susitiks prie pamink 
lo Andų Kondorui. Čia įvyksian 
čiu Sv. Mišių metu Argentinos 
Bažnyčia bus iškilmingai paau
kota Tautos Globėjai — Lujan 
Dievo Motinai. Tai bus gyva, įs
pūdinga argentiniečių tautos pa
maldumo į Kristaus Motiną ir 
ištikimybės Bažnyčiai manifestą

Po Irako bombonešių puolimo Teherane, tarptautiniame Mehrabado aerodrome tarp griuvėsių buvo rasta nuotrau
koje matoma nesprogusi sovietų gamybos bomba.

Irakas užėmė 
tris miestus
Gandai apie amerikiečių paleidimu

Bagdadas. — Irako kariuome
nės štabas paskelbė, kad paimtas 
svarbus Irano miestas Khorram- 
shar, 150,000 gyventojų uostas.
Kovose numušta 26 Irano lėktų- į Irano greitlaiviai privertė pakeisti 
vai. Per 4 karo dienas Irako ka-! kryptį.
reiviai užėmę 115 kvadratinių Irako viceprezidentas Paryžių 
myliu Irano teritorijos ir pasistū- j je, pasikalbėjęs su prezidentu
mėję 50 mylių į Irano žemę. Ira 
ko vėliavos iškeltos Nafte Shah ir 
Mehrano miestuose. Toliau lėk
tuvų daužomi Irano pramonės 
ir kariuomenės centrai.

Beirute Irako gynybos ministe 
ris Khairallah pareiškė, jog Irakas 
nenori Irano naftos laukų, nes ju 
pats turi pakankamai. Irakas su 
stabdys puolimą, kai Iranas pri
pažins Irako suverenumą upės že 
mupyje tarp abiejų valstybių ir 
atiduos tris mažas salas netoli 
formuzo sąsiaurio, kurias 1971 m. 
britams pasitraukus, užėmė Ira
nas.

Irako bombonešiai antrą die
ną iš eilės daužė Khargo salą, kur 
užsienio laivai pasiima Irano naf 
tą. Bombonešiai puolė ir septynis 
Irano miestus, jų tarpe Tabrizą. 
Irakas skelbia numušęs 44 Irano 
lėktuvus, kai jie puolė Bagdadą, 
Kirkuką, Mosulą, Irbilą ir refine- 
riją Ain Zalah, netoli Sirijos sie
nos. Teherano radijas paskelbė, 
kad tą refineriją puolė ne Irano, 
bet Sirijos aviacija, nuskridusi dau 
žyti ir Basros. Šios žinios nepakar
tojo kiti šaltiniai.

Indijos žiniomis, Irano prezi
dentas Bani Sadras pasakė, kad 
jokių kalbu apie taikos derybas 
nebus, kol Irakas bus svetimoje 
teritorijoje. Pirma Irakas turi pa 
sitraukti, nesikišti į Irano reika
lus, tik tada bus galima kalbėti 
apie taiką. Teherano žiniomis, ko
vose numušti 25 Irako lėktuvai.

Irako šaltiniai skelbė New Yor 
ke, kad Iranas siūlė paleisti ame 
rikiečius įkaitus už Amerikos gink 
lų Irane dalis. Valstybės depar
tamentas šį gandą paneigė. Ira 
no parlamentas nutarė ketvirta
dienį vėl pradėti debatus apie 
amerikiečius įkaitus. Ju kalinto
jai paskelbė, kad įkaitai sveiki ir 
saugiai laikomi, jiems negresia 
joks pavojus.

cija. Argentinos tautinį Marijos 
garbinimo kongresą remia krašto 
valdžia, kuri specialiu dekretu 
paskelbė kongresą valstybinės svar 
bos įvykiu.

j

Graikijoje paskelbta, kad suža 
loti du graikų naftos laivai. Vie 
nas japonu laivas užplaukė ant 
seklumos Persu įlankoje, kai jį

Giscard d’Estaing, pasakė repor 
teriams, kad karas sustos, kai Ira 
nas pripažins Irakoteises vandens 
keliuose ir nustos kišęsis į Irako 
vidaus reikalus.

Teherano radijas dvi minutes 
transliavo ajatolos Khomeinio pa
reiškimą, kuriame grasinama 
bausti gandų skleidėjus. Irane 
buvo gandų, kad Khomeini mi
rė. Teherane gyventojai supirki
nėja žibalą, gazoliną, maisto 
produktus. Vyriausybė buvo pri
versta uždaryti parduotuves. Vy
rai registruojasi karinėse įstaigo 
se savanoriais. Ypač komunisti
nės grupės garsina savo vyrų pa 
siryžimą kovoti prieš “šėtonišką 
JAV imperializmą ir jo tarną 
Iraką”.

Švedai laimingai
pabėgo iš Irako

Stokholmas. — Prasidėjus ka
ro veiksmams, iš Irako skubiai 
išvažiavo 50 švedų inžinierių ir 
technikų, kurie dirbo Basroje ir 
jos apylinkėse, daugiausia prie 
uosto gilinimo ir panašių civi
linės inžinerijos projektų. Švedai 
buvo Basroje, kai miestą puolė 
pirmieji Irano lėktuvai. Refineri- 
joje įvyko didelis sprogimas, į 
padanges iškilo milžiniškas oran
žinis dūmų debesys.

švedams pradėjus bėgti į Ku- 
waitą, vienas Irano lėktuvas ap
šaudė konvojų ir sugadino vieną 
automobilį, tačiau visi švedai 
suskubo išbėgti.

Kinija pasmerkė
Maskvos politiką

New Yorkas. — Kinijos užsie
nio reikalų ministeris Huang 
Hua pasakė kalbą Jungtinių Tau
tų generalinėje asamblėjoje. Jis 
kaltino Sovietų Sąjungą, kuri ke
tinanti paskandinti visą pasaulį 
„holokausto“ liepsnose, sukelda
ma pasaulinį karą. Ji pradėjo ka
rą Afganistane, remia Vietna
mą ir jo invaziją Kambodijoje, 
tačiau tos invazijos esančios tik

TRUMPAI 
IŠ VISUR

-— Britanijos premjerė Marga
ret Thatcher po trijų dienų vi
zito Graikijoje, lanko Jugoslavi
ją, kur tariasi su premjeru Dju- 
ranovic ir kitais vyriausybės na
riais.

— Šiaurės Korėja nutraukė 
pasitarimus su Pietų Korėja, pro
testuodama prieš naujos vyriau-1 
sybės nutarimą keisti konstituci
ją. Pietų Korėja paskelbė referen
dumą spalio 22 d. dėl naujos 
konstitucijos priėmimo.

— Libertarian partija, kurios 
kandidatas į prezidentus yra Ed 
Clark, įregistruota rinkimams vi
sose 50 valstijų. Nepartiniam 
kandidatui Andersonui nepavy
ko patekti į rinkimų lapus viso
se valstijose.

— Ketvirtadienį Nevados dy
kumoje, po žeme buvo išbandy
tos dvi atominės bombos. Šiemet 
Amerika jau įvykdė dvylika bran
duolinių sprogdinimų.

— Bostono ligoninėje po vi
durių operacijos taisosi šen Ke
nnedy motina Rose. Kennedy, 
90 metų amžiaus.

—Japonijoje, Tokijo miesto 
apylinkėse, įvyko stiprus žemės 
drebėjimas. Du žmonės mirė, 73 
buvo sužeisti.

— Zimbabvėje ginkluotų vy
rų <gauja puolė policijos būstinę, 
sustabdė keturis automobilius. 
Žmonių aukų nebuvo.

— Disidentiniai sluoksniai pra 
nešė užsienio korespondentam 
Maskvoje, kad nuo liepos mėnesio 
pradžios Kijevo psichiatrinėje li
goninėje yra internuota 70-ies 
metų amžiaus ukrainiečių Hel 
sinkio grupės narė Oxana Medi
ko. Nuo pat internavimo dienos, 
ji yra ligoninėje visiškai izoliuota.

— Britų profesinių sąjungų 
tyrimai parodė, jog užsienio 
turistams geriausias kraštas 
yra Portugalija, kur kainos pi
giausios.

— Sovietų Sąjunga surado tur
tingus naftos šaltinius į vakarus 
nuo Karagandos miesto, Kazach
stano respublikoje, kur anksčiau 
naftos šaltinių nebuvo.

tramplynas didesniems žygiams. 
Sovietai planuoja užimti strate
gines, labai svarbias pasaulio vie
tas nuo Raudonosios jūros iki 
Pietinės Kinijos jūros ir siekia 
kontroliuoti tarptautinius jūrų 
keltus, pareiškė Kinijos ministe
ris, reikalaudamas pasaulio im
tis žygių sustabdyti rusų planus, 
kol dar nevėlu.

Sirija siunčia 
paramą Iranui

Spalio 6 d. pradės žygį šacho kariai?
Londonas. — Britų “Daily Te 

legraph” paskelbė, jog Sirija pa
siuntė karinę paramą Iranui, 
nors daugelis kitų arabų valsty
bių šiame kare remia Iraką. Si
rijos lėktuvai nugabenę aplinki
niais keliais, pagal Turkijos sie
ną: 150 priešlėktuvinių raketų, 
100 prieštankinių pabūklų, 1,000 
minų ir šimtus tūkstančių šo
vinių. Be to, Sirijos siuntose bu
vo antklodžių, kraujo plazmos, 
kareivių maisto paketų, parašiu 
tų ir neštuvų. Kartu su ginklais 
į Iraną atvyksta 7 Sirijos dakta
rai ir 11 ginklų specialistų.

Saudi Arabijos karalius kalbė
jęs telefonu su Irako prezidentu 
ir išreiškęs jam paramą ir geriau 
sius linkėjimus kare su Iranu. Ma 
roko karalius irgi pažadėjęs rem 
ti Irako vyriausybę, šalia Sirijos 
tik vienas Pietinis Jemenas yra 
pareiškęs palankumą ir paramą 
Iranui. Tarp jo priešų yra Jorda 
nas, Kuwaitas ir kitos naftos šei- 
kystės prie Persų įlankos.

Egipto prezidentas Sadatas pa
sakė, kad dabar yra gera proga 
nuversti Irano režimą, pasakė Sa ! 
datas, kuris ragino Ameriką ne
praleisti progos, budėti, nes visa 
karo apimta sritis gali “tapti ant 
auksinės lėkštės padėta dovana” 
Sovietų Sąjungai.

V. Vokietijos žurnalas “Stem”( 
rašo, kad apie 70,000 iraniečių* 
yra pasirengę pakeisti Irano vy- j 
riausybę. Apie 40,000 iraniečių; 
kareivių, pabėgusių iš Irano ka 
riuomenės, šiuo metu yra Irake. 
Jiems vadovauja 12 buvusių ša
cho generolų, kuriems vadovau
ja gen. Gholam Ali Oveissi. Ira
niečiai laikomi 20 karinių sto
vyklų netoli Irane sienos. Žuma 
las rašo, kad gen Oveissio kariuo 
menės žygis numatytas spalio 6 
d., mirusio šacho gimtadienio pro 
ga. Dar apie 25,000 iraniečių, iš
tikimų buvusiam šachui, laukia 
Bahreine ir Omane. Jie irgi lau 
kia įsakymo iš Paryžiaus, kur esąs 
Irano išeivių kariuomenės šta

Popiežius nepritaria
Jeruzalės įstatymui

Tel Avivas. — Pastaruoju me
tu Izraelio spauda neslepia nu
sivylimo dėl rugsėjo 6 d. popie
žiaus Jono Pauliaus Vl-tojo pri
vačios audiencijos, kurioje jis 
priėmė Egipto viceprezidentą 
Hosni Mubarak su keliais jo 
bendradarbiais. Žydų spaudos 
agentūra JTA paskelbė, jog Egip
to užsienio reikalų viceministeris 
Osama Al Baz atidengė, kad po
piežius išreiškė savo rimtą susi
rūpinimą dėl Izraelio vienašališ
kai paskelbto „Jeruzalės įstaty
mo“, kuris skelbė tą miestą su
jungta ir nedaloma Izraelio sos
tine. Popiežius pareiškęs egiptie
čiams Vatikano opoziciją tokiem 
vienašališkiem sprendimam.

Viceprezidentas Mubarak per
davė popiežiui prezidento Sada- 
to idėjas apie Jeruzalę ir popie
žius išreiškęs joms pritarimą.

— Europos Bendrosios Rinkos 
ministeriai svarstė Persų įlanko
je susidariusią padėtį ir išreiš
kė susirūpinimą dėl grėsmės naf
tos transportams. Spėjama, kad 
buvo svarstomas ir Hormuzo są
siaurio apsaugos klausimas.

— Du jauni vyrai, apšaudomi 
pasienio sargybinių, perlipo Ber
lyne komunistų pastatytą sieną 
ir pabėgo į Vakarus.

bas. Apie 3,000 iraniečių pasi
ruošę kovai Egipte. Lėšos šiai eg 
zilinei kariuomenei gautos iš mi 
rūsio šacho sesers, princesės Ash- 
raf, rašo “Stem**.

Persų įlankos valstybės sustip 
rino savo naftos pramonės įmo
nių apsaugą. Saudi Arabija ir 
Kuivaitas išstatė prie naftos šal
tinių ir prie uostų stiprias prieš
lėktuvinių raketų jėgas.

Islamo valstybių diplomatai 
tarėsi Jungtinėse Tautose, ką da
ryti. Mauretanija išreiškė para
mą Irakui, o Pakistano ambasado 
rius paskelbė, jog prezidentas Zia 
yra pasirengęs tarpininkauti tarp 
kovojančių valstybių. Bijoma, kad 
karas gali išsiplėsti.

Valstybės sekretorius Muskie 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su so
vietų Gromyko, kuris nenorė
jęs kalbėti apie konfliktą Viduri 
niuose Rytuose. Sovietų Sąjunga 
ir Rytų Vokietija net nuvilkino 
penkiom valandom Saugumo Ta
rybos planuotą rezoliuciją, ragi
nančią abi puses sustabdyti karo 
veiksmus.

Amerikos vyriausybė sustabdė 
pažadėtų laivų motorų pardavi 
mą Irakui, kuris užsakė 8 frigatų 
motorus, tačiau tegavo 2. Kitų 
išsiuntimas sustabdyta*.

Patarimai Madrido
konferencij'ai

Maskva. — Nobelio Taikos 
premijos laureatas akademikas 
Andrei Sacharovas Maskvoj©- 
paskelbė pareiškimą, kuriuo 
ragina Vakarų valstybes šių 
metų rudenį Mad; ‘ ’e įvykstan
čioje konferencijoje Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
klausimais pareikalauti, kad 
Sovietų Sąjunga pilnai įvykdytų 
Helsinkyje prisiimtus įsiparei
gojimus žmogaus teisių apsau
gojimo srityje. Akademikas 
Sacharovas pažymi, kad po Hel
sinkio konferencijos, kuri įvyko 
prieš penkerius metus, žmogaus 
teisių padėtis Sovietų Sąjungo
je ir kituose komunistų valdo
muose Rytų Europos kraštuose, 
ne tik nepagerėjo, bet, priešin
gai, žymiai pablogėjo. Madrido 
konferencijoje turi būti griež
tai pareikalauta, kad sovietai 
išlaisvintų visus dabar kalina
mus sąžinės belaisvius. Sacha
rovas taip pat kviečia busimo
sios Madrido konferencijos da
lyvius politiniu pagrindu sure
guliuoti Afganistano krizę. Tam 
tikslui atsiekti, pažymi Sacha
rovas, sovietai turėtų įsiparei
goti atitraukti savo kariuomenę 
iš Afganistano, sutikti, kad Af
ganistanas būtų paskelbtas neu
tralia valstybe ir kad krašte 
būtų paskelbti laisvi rinkimai. 
Akademikas Andrei Sacharovas, 
kaip žinoma, dėl savo veiklos 
žmogaus teisių gynybos srityje, 
šių metų sausio mėnesį iš Mask
vos buvo ištremtas į Gorkį, kur 
jis ir dabar tebegyvena,

KALENDORIUS

Rugsėjo 27 d.: Vincentas P., 
Hiltruda, Kovaldas, Daugilė.

Rugsėjo 28 d.: Vaclovas, Lijoba 
Tautvydas, Vizgirdė.

Rugsėjo 29 d.: Mykolas A.,. 
Angelė Sr., Kęsgailą, Litą.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:41. 
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STUDENTŲ ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLA

Rugpiūčio 23 d. vakare, pasi
važinėję Ohio kalnuose vin
giuotais keliais, atvykome į 
Camp Tippecanoe, maždaug 
dvi valandas kelio į pietus nuo 
Clevelando. Jau daug kas buvo. 
atvažiavę — sutikom seniai 
nematytų pažįstamų bei naujų 
veidų. Kiek laiko padraugavę 
ir senomis nuotraukomis pasi
džiaugę, nuvažiavom į pakal
nę kur buvo mūsų gyvenamie
ji nameliai. Įsikraustę į juos, 
netrukus atsigulėm...
Rugpiūčio 24 d. Oficialiai 
prasidėjo stovykla, atvažiavo 
studentai iš Montrealio, New 
Yorko, Philadelphios, Mary
lando, Rochesterio, Toronto, 
Pennsylvanijos, Clevelando, 
Cindnnati, Columbus, Det
roito, Chicagos ir Los Angeles! 
Stovyklos tema: Susipažini
mas su dabartine Lietuva. 
Nors kasdien stovyklautojų 
skaičius keitėsi (kai kurie galė
jo tik porą dienų stovyklauti), 
dažniausia buvo apie 30 stu
dentų. Daug energijos sunau- 
dojom kopdami į kalną, kurio 
viršūnėje valgykla (pagrin
dinis pastatas). Po pusryčių su
žaidėm minkštasviedinį ir porą 
tinklinio žaidimų. Visą rytą 
prasportavome, o saulė kai
tino veidus. Bet dar liko ener
gijos vėl lipti į tą kalną pietų. 
Stovyklavietė turėjo savo 
nuolatinį štabą ir virtuvės per
sonalą ?ir mes jautėmės kaip 
svečiai.

Po pietų plaukiojom valtelė
mis dideliame Tippecanoe eže-' 
re ir toliau mankštinomės iki 
kol buvo laikas vėl lipti į kalną 
šv. Mišioms. Mišių laikyti 
buvo atvažiavęs kun. Kara- 
veckas iš Pittsburgho para
pijos. Jis labai gražiai lietu
viškai pakalbėjo. Jis yra kilęs 
iš ankstenės kartos lietuvių. 
Du metus studijavo semina
rijoje Lietuvoje, bet prasidėjus 
karui, sugrįžo į Ameriką tar
nauti Pennsylvanijos lietu
viams. Jis buvo susižavėjęs 
mumis ir mums padarė didelį 
įspūdį.

Po skani oš, vakarienės ir 
trumpo laisvalaikio, Edis Raz
ma rodė savo skaidres iš Lietu
vos. Jau sutemus vyko laužas, 
kurį pravedė Lidija Balčiū
naitė ir Rūta Staniškytė. 
Padainavome Ritos Kliorienės 
vadovaujami.

Pirmadienį vėl daug sporta- 
vom. Iš ryto visa stovykla 
įsismaginusi (ir jau saule nude
gusi) žaidė futbolą (soccer) 
didelėje pievoje, o po to tink
linį iki pat pietų laiko. Po pietų 
išsiskiratėm į dvi grupes. Prieš 
vakarienę buvo užsiėmimo bū
reliai. Stovyklautojai prisirašė 
prie chorelio, kuriam vado
vavo Rita Čyvaitė-Kliorienė, 
arba prie tautinių šokių, 
kuriuos mokė Lidija Balčiū
naitė ir Rūta Staniškytė.

Po vakarienės įvyko Danu
tės Balčiūnaitės suorganizuo
tas vėliavėlių karas.

Antradienį, bevalgant 
pusryčius, išsirinkome vardą 
kito studento, kuris tapo mūsų 
dvynuku šiai dienai. Turėjome 
panašiai apsirengti spor
tavimui. Po to suėjome į posė
džių kambarį išklausyti pirmo- 
sios paskaitos. Kun. 
Gediminas Kijauskas iš Cleve
lando kalbėjo apie popiežių 
Joną Paulių II ir supažindino 
mus su jo kelionėm po pasaulį. 
Kun. Kijauskas buvo atsi
vežęs daug gražių knygų apie 
popiežių, tai ir jas pavartę 
geriau susipažinom su popie

žium. Po pietų ir trumpo lais
valaikio buvo kun. Kijausko 
antroji paskaita, šv. Mišios. 
Padiskutavom, jis atsakinėjo į 
mūsų klausimus, kalbėjome 
apie moterų kunigystės klausi
mą. Kalbėjome, kas būtų, jei-

Dabar visi pradėjome 
suprasti, kad čia vyksta 
atvaizdavimas trėmimų į Sibi
rą. Turėjome progos bent 
truputį pajusti, ką žmonės 
pergyveno, kai buvo tremiami 
iš Lietuvos. Kiekvienas buvo 
du sykius tardomas, išvarytas 
į lauką ir vėl grąžintas į 
sunkvežimį. Tardytojai (kurie 
buvo C V nariai) klausinėjo 
įvairius klausimus reli
ginėmis, tautinėmis ir asme
ninėmis temomis. Turėjome 
atsisėsti visiškoje tamsoje ir 
staiga tiesiai į akis buvo švie
čiama šviesa. Tardytojų veidų 
nesimatė. Nore ir atpažinome 
jų balsus, vistiek buvo nejau
ku ir net baisu, kai jie piktai 
surikdavo ant mūsų. Kai visos
merginos sulipo į sunkvežimį,_susirinkimas įvyks rugsėjo 28 
mus nuvežė į nematytą namelį d., sekmadienį, 2:30 p.p. Ateiti-

dentai įspūdingai sugiedojo 
Lietuvos himną kitai grupei 
besiklausant. Po formalaus 
uždarymo, susėdome pažiūrėti 
Rūtos Augiūtės skaidrių iš 
Lietuvos. Matėm daug vieto
vių ir vaizdų, kurių besilan
kantys Lietuvoje paprastai 
nemato.

Po skaidrių susipakavome ir 
išvažiavome į namus. Stu
dentai ateitininkai vis bus šil
tai priimami šioj stovyklavie
tėje ir lietuviška vėliava ten vis 
kabos...

Lidija Balčiūnaitė

NAMŲ FONDO 
SUSIRINKIMAS 

At-kų namų fondo metinis

ir paliko. Tai turėjo būti mūsų 
nauja stovyklavietė, nes turė
jome išsikraustyt iš savo 
namelių. Mat, nauja grupė

gu popiežius atvažiuotų į Lie- stovyklautojų turėjo atva-
tuvą. Būtų visiška betvarkė. 
Rusai bijo to, nes žmonės pasa
kytų, kaip tikrai yra...

Prieš vakarienę buvo užsi
ėmimo būreliai (chorelis ir 
tautiniai šokiai), o po vaka
rienės bendras dainavimas, 
kurį labai kūrybingai pravedė 
Rita Kliorienė. Kasdien išmo
kė naujų dainų — ypatingai 
studentiškų. Po to greit pasi
ruošėm žygiui ir sugalvojom 
pasirodymų laužui, o 7:30 išvy
kom į netolimą ūkį.

Pasiklojus miegmaišius, 
sukūrėm laužą. Pasibaigus 
programos daliai, visi dar 
dainavome ir šnekučiavomės.

Trečiadienį paskaitą skaitė 
dr. John Cadzow iš Kento 
valst. universiteto. Jis aiškino 
apie pirmą imigracijos bangą 
ir kaip jų kultūra skiriasi nuo 
antrosios bangos kultūros. Dr. 
Cadzow aiškino mumš • apie 
savo kaip istoriko darbą ir apie 
lietuvišką medžiagą Kento Į 
universiteto bibliotekoje.

Po paskaitos buvo gan įvairi 
vakarinė programa. Vienas iš 
stovyklavietės darbininkų 
(Lyle) labai maloniai pasisiūlė 
pamokyti mergaites „savęs 
apsigynimo“ (self defensė). Po 
šios pamokos, Gundis Vaitkus 
ir Andrius Kazlauskas pasa
kojo savo įspūdžius ir pergyve
nimus šešių savaičių kursuose 
Vilniaus universitete. Buvo 
tikrai įdomus pasikalbėjimas, 
o po jo rašėm laiškus poli
tiniam kaliniui Viktorui Pet
kui. Man pasidarė džiugu, 
pamačius laišką, parašytą 
vienos iš stovyklos darbi
ninkių, kuri nebuvo lietuvaitė, 
bet kuri susidomėjo mūsų veik- į 
la.

Rūta Staniškytė

žiuoti sekančią dieną ir užimti 
mūsų namelius. Vyrai buvo 
nuvežti į atskirą namelį, kuris

ninku namuose, 127th Street ir 
Archer, Lemonte, (telf. 257- 
6735). Įvažiavimas iš • 127 
gatvės. Visi nariai, įnešę 200 
dol. įstojimo mokestį, ar 
tokiais nariais susi rinkimo 
dieną tapti norintys, yra kvie
čiami kuo , skaitlingiausiai

buvo maždaug už mylios. Pasi- —dalyvauti, nes renkama

Ateitininkų sendraugių stovykloje KennebunkpStteOvSMišias atna
šauja: prel. Vyt. RalčiūnąąjJcunigas V. ZakaraijrjkuntKL Pugevičius 
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nauja fondd*taryba ir aptaria
mos fondo veikimo gairės.

Aldona Prapuolenytė, 
At-kų namų fondo 

tarybos pirmininkė

ATEITININKŲ
Šalpos fondas

Ketvirtadienį po pusryčių iš
siskirstėme į užsiėmimų būre
lius. Pašokę ir padainavę susi
rinkome išklausyti Augustino 
Idzelio paskaitos. Jis kalbėjo 
apie ekologines problemas 
Lietuvoje.

Po pietų buvo bendras daina
vimas. Vėliau išvykome į 
Amish kaimą. Nora visos 
krautuvės jau buvo uždarytos,; 
pasivaikščiojom čia ir paval
gėme Amish valgykloje. Tada 
vykome į lauko teatrą, kur 
vaidinimas vyko po atviru 
dangum.

kalbėję ir pasidalinę įspū
džiais, paryčiais sumigome.

Penktadienį buvo Liudo Sa- 
gio paskaita. Jos tema buvo 
„tautiniai šokiai Lietuvoje ir 
išeivijoje“. Papasakojo tauti
nių šokių istoriją, pradedant su 
pirmu šokiu — suktiniu, iki šių 
laikų. Jis taip sudonfiji^ sto
vyklautojus, kad mes" io*.nepa- 
leidom iki pat pietų. Pp pietų 
sekė Lino Rimkaus paskaita: 
„Disidentai ir rezistencija 
Lietuvoje“. ‘ ‘

Šeštadienį po pugryčįų pro
zas Kazlas kalbėjo ./tema 
„Sovietų užimtos tautos jų 
kultūros ir stereotipai“. Jis 
baigė savo paskaitą po pietų 
„Kaip Sovietai susiorgani
zavę“. Aiškino, kaip jie apsi
ginklavę, jų pažiūros, ko jie 
bijo. Jie nemoka koordinuoti, 
jie rūpinasi tik ginklais, o žmo
nėms nėra maisto ir prekių. 
Sekė laisvalaikis ir sportas, 
Pasisėmę naujos energijos kar
tu diskutavome ir dalinomės 
ištrėmimo įspūdžiais, pildėme 
dr. kun. Trimako anketą ir 
atskirai rašėme stovyklos 
įvertinimus. Pavalgę vakarie
nę, turėjome užsiėmimo būre
lius paskutinį kartą. Buvo 
paskutinė proga apdailinti šo
kius ir dainas prieš šio vakaro 
programą.

Tippecanoe stovyklos štabas 
buvo ypatingai draugiškas ir 
mes su jais gan artimai susi
draugavome.

Vakarinę programą pradė-
Antrą valandą nakties pasi- i jome tautiniais šokiais ir

girdo sunkvežimio ūžesys. 
Netrukus į namelius įsibrovė 
stovyklos darbininkai su 
šautuvais. Jie mums piktai įsa
kė keltis iš lovų, apsirengti, 
susirišti miegmaišius ir eiti 
laukan. Bet pirma jie pasiėmė 
visus centro valdybos narius. 
Nežinodami kas darosi, visi 
atidžiai klausėmės ir darėme 
kas buvo liepta. Neleido mums 
kalbėti lietuviškai. Kai sunkve
žimis grįžo, visi su mieg
maišiais buvom sugrūsti į 
vidų, o sunkvežimio viršus 
buvo uždengtas, kad nema- 
tytumėm kur mus veža. Buvo 
labai nepatogu: mes buvome 
pavargę, irzlūs ir nekantriai 
laukėme išlipti laukan. Netoli 
nuvažiavus, mus išleido ir 
suvarė į mažą kambariuką ir 
pradėjo šaukti po vieną iš kam
bario. •

choreliu, kurie parodė kitiems 
ką per praėjusią savaitę išmo
kę. Pasirodo, kad mes turė
jome labai gabią grupę žmo
nių. Kai kurie stovyklautojai 
atskirai ar grupėmis parodė 
savo talentus. Vakarą prave
dė Gintė Gečytė. Tęsėme vaka
ro programą vyrukų namelyje 
su šokiais ir pasilinksminimu. 
Pasikvietėme stovyklos darbi
ninkus pasilinksminti kartu...

Sekmadienį atsikėlėm kaip 
tik pačiu laiku pavalgyti 
pietus. Po pietų padovanojom 
Tippecanoe stovyklos 
administratoriui Renos Vyš- 
nionytės pasiūtą lietuvišką 
vėliavą. Ji buvo pakabinta 
valgykloje, kur taip pat kabojo 
kitų tautų vėliavos. Edis Raz
ma paaiškino kitai nelietuvių 
stovyklautojų grupei, kas mes 
esame ir ką mes darome. Stu-

rikos senosios kartos lietuvius 
ir parodys filmą apie 
Pennsilvanijos lietuvius. Po 
susirinkimo bus ypatinga pra
moga. Valdyba

„ATEITIES“ VAKARO 
BELAUKIANT

Ateitininkams šiemet 
sukaktuviniai metai. Suėjo 
septyniasdešimt metų nuo atei
tininkijos organizuoto darbo- 
pradžios, tiek pat ir nuo „Atei
ties“ žurnalo pirmojo, kad ir 
dar nespausdinto, numerio 
pasirodymo. Spaudoje „Atei
ties“ pirmasis numeris pasi
rodė sekančių 1911 metų vasa
ryje. Nepamirškime ir dar 
vienos sukakties. Šiemet suėjo 
30 metų nuo „Ateities“ persi
kėlimo per vandenyną iš Euro
pos į Ameriką. Šis žygis per 
Atlantą buvo rizikingas. Tiesa, 
entuziazmo būta nemaža, bet 
kartu buvo ir bijoma, kad Atei
ties įsikūrimas naujose sąly
gose gali būti gana sunkus. Ar 
bus galima išsilaikyti, ar atsi
ras rašančių ir skaitančių iš 
jaunimo eilių, ar bebus naujų 
redaktorių, kai pirmieji pa; 
vargs ilgus vakarus idealizmo 
vedami rūpintis žurnalo 
leidimu?

30 metų praėjo nuo pirmųjų 
Ateitis žingsnių šiame krašte. 
Tuometinių entuziastų baimė 
nepasitvirtino, o lūkesčiai išsi
pildė. Šiandien Ateitis tvirtai 
tebetęsia ilgametes tradicijas, 
keldama ateitininkiškąsias 
idėjas, ugdydama lietuviškuo
sius ir religinius principus, 
ruošdama ir lavindama savo 
puslapiuose vis naujus lite-

icija nesu
laikomai ke^ia pragyvenimo 
išlaidas. Tai teigiamai palie
čia ir besimalantį jaunimą, ku
ris dėl didčyąnčių mokslui eiti 
išlaidų, dažnai yra verčiamas 
trumpesniam  ̂ar ilgesniam lai
kui nutraukę studijas. Norė
damas pagelbėti studijuojan
čiam jaunimui nugalėti 
iškylančius ^finansinius sun
kumus. Ateitininkų Šalpos fon
das telkia lėšas jam remti, jo 
ideologinei bei kūrybinei veik
lai stiprinti it visų ateitininkų 
savišalpai Vykdyti. Fondo 
geradarių narių bei aukotojų 
sutelkiamomis lėšomis Ateiti
ninkų Šalpos fondas turi gali
mybės duoti stipendijas bei 
vienkartines paskolas ypač 
aukštesnio mokslo laipsniams 
siekti ar tęsti studijas aukš
tosiose mokyklose.

Stipendijų bei paskolų rei
kalu kreiptis į Ateitininkų Šal
pos fondą per tą ateitininkų 
vienetą, kuriam prašantysis 
priklauso.

Taip pat fondas teikia pašal
pas moksleivių ir studentų 
ateitininkų veiklai paremti. 
Visuomeninei veiklai stiprinti 
parama teikiama per mokslei
vių ir studentų sąjungų centro 
valdybas. Ateitininkų Šalpos 
fondo adresas: 2639 West 86th 
Street, Chicago, IL 60652.

CHICAGOS
ATEITININKŲ

STUDENTŲ DRAUGOVĖS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas bus spalio 3 d. 
(penktadienį), 7 vai. 30 min. 
vak. Ateitininkų namuose, 127 
St. ir Archer Avė. Kviečiame 
visus studentus bei gimna
zijos abiturientus susirinkime 
dalyvauti.

Susirinkimo metu numatyta 
išrinkti atstovus į studentų 
ateitininkų suvažiavimą 
Clevelande. Prašome visų atsi
nešti 4 dol. nario mokestį. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Vytautas 
Kam a n tas kalbės apie Ame-

Didėjanti
• 13,

rątus, poetus, 
visuomenininkus 
tarpo. ..

Paskutiniuoju metu .Atei
tis-“ ypatingai sustiprėjusi ir 
pagražėjusi vyr. redaktoriaus 
kun. K. Trimako ir jo puikaus 
kolektyvo rankose. Belieka tad 
ir žurnalo skaitytojams at
kreipti didesnį dėmesį į Ateitį. 
Chicagos ir apylinkių „Atei
ties“ skaitytojai tokią progą 
ras spalio 18 d., kada Jaunimo 
Centre įvyks puikus .Ateities“ 
vakaras su šokiais ir vaka
riene prie staliukų. Programą 
atliks pats jaunimas, svar
biausia dalis bus premijų įtei
kimas už praeitų metų kūrybą 
„Ateities“ puslapiuose. Dalis 
mecenatų su didesnėmis sumo
mis jau žinoma. Tai dr. Albina 
Prunskienė, poetė Julija Šva- 
baitė-Gylienė, Ateitininkų Šal
pos Fondas, Detroito studentų 
ateitininkų draugovė. Netru
kus paaiškės ir premijų 
laimėtojai, kuriuos sutiksime ir 
jais pasidžiaugsime spalio 18- 
tos vakarą. Dėl staliukų ir 
bilietų kreiptis į Aid. Prapuo- 
lenytę (863-1769), arba į Vy
tautą Soliūną (257-2175 ir 257- 
6739).

J. Baužys

įrredaktorius 
iš jaunimo

LIPNIŪNO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Kun. Al. Lipniūno moks
leivių at-kų kuopos pirmasis 
susirinkimas įvyks šį penkta
dienį, spalio 3 d.. 7 vai. vak. 
pas Ritą Stukaitę, 2941 W. 71 st 
St Chieagoje.

Programoje numatyta 
kuopos globėjo Arvydo Žygo 
paskaita, diskusijos, naujų 
narių registracija, valdybos 
pranešimai, einamieji reikalai.

Visi nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti. Jei kas dėl 
rimtos priežasties atvykti 
negalėtų, prašome pranešti 
Dariui Polikaičiui — 434-2243, 
arba Vidai Momkutei — 925- 
6193.

Lipniūno kuopos valdyba, 
Rita Stukaitė 434-4383

Europoje cukrus pasirodė 
dvyliktame, o Amerikoje 
keturioliktame Aimtmetyje.

Lietuvoje, kaip spėjama, ji® 
buvo jau žinomas 1410 metais.

Pirmieji cukrų gaminti, kaip 
spėjama, pradėjo kinai.

„Keičiu erdvų ir ištaigingą šei
myninį kapo rūsį San Martino 
kapinėse į gerą televizorių“.

Toks skelbimas buvo Madrido 
ABC dienraštyje.
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Chicago ir Cook County $40 00 $22.00 $15.00
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00
Užsienyje ..................... 40.00 22.00 15.00
Kitur ...... 3800 20.00 13.00
Savaitinis ................ 25.00 15.00 —

Administracija dirba kas- ■ e Redakcija straipsnius Uiso sa- , 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešU- j vo nuožiūra. Nesunaudotų striljK^'"'1*' 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. niu nesaugo. Juos gražina tfle*Bw4į nių nesaugo. Juos grąžina tSt*^vv- 

• anksto susitarus. Redakcija,< utosi_ _ . , .. ... , .. ; anKsto susitarus. neoaRcij®,«
• Redakcija d.rt>a kasdien , skelbimų neatsako.
a« 5e5tadienials j bimų kainos prisiunčiamos gavus ,.
8:30 - 12:00. j prašynu,.

Bernadeda Tutinaitė, ateitinin; 
kų stovyklos Neringoje vadovė

Nuotr. Rūtos Musonytės

t». ■ -.IA

« a.Aca
Advokatų Draugija

Valdemaras byiAthš
m ASfifiūHi

VINCAS BRIZCarjšb^o 
Teisių daktarai-b Ifid

2458 W. 69th St., Chi&tgu^yi’ 

Visi tel. 778-80Qūr^Vė

Valandos pagal susitąxim<fr *

~

DAUGYBE LIETUVOS 'BRESTE 
UŲ aprašoma dr. J. VattoarnorMy. 
kuygoje: T'rregro

“MARIJOS GARBINIMAI
'p pora

LIETUVOJE”
Knyga yra tik teologinė, Ji'aeF0o 

mių vietovių aprašymo Jn'dėlsjos 
gausios istorinės medžiagoa^ttnkąsĖa- 
siskaityti kiekvienam lietųvįųį.^j^i- 
famin&am Lietuvos istorija ar v)e 
jjvteis. Knyga didelio formate, 
pat - kaina $3.00GAn4;fc'4Mfeytl 
“Drauge”. aoi5šMni ,pič> 

-wwi---- , p.»wB>La vš;

Ųr DR. K. G. BALUKAS ’
Akušerija ir moterų IfgbS 
Ginekologinė Chirurgija ' ’

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU5 6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą

TęL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
•m GYDYTOJASfR CHIRURGAS 

‘ 2434 West 7lst Street
Vai:;.pirm . antr.. ketv. ų penkt 1:00 5:60
/ai popiet, treč ir šešt tik susitarus• tr.> i '-‘.r

■ ■trr.!>nt8i".
-'TbiaeftiaUrbutd. OkyippKJ 2-415SE

DR. P*wsreuus
“‘’G'rtjYTO/AS fR CHIRURGAS^* 

1443 So. 50th Avė.. Cieem-^-
Kasdien 1-3 -ėaLur 6r&.val -.v?feaj0ftrus 
treč Sešt 12-iki;4 vai popiet

Tel. REliance* 5-1811

DR. WALTER J.
' *K- - Lieto vii gydytojas “
e.?E3» 3925 West Mth Street

vajtaaeB4antredflBtvėnTuenįt;rBlQ^ži4 

uz?3aryta .7k.:m.flri tflSffl

iŠ

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
Tel. - QR 6-2400

Vai pagal susitarimą; pirmad ir ketv 1-4 ir 
7 9 antrad ir penkt 10-4 šeštad 10 3val

DR. IRENA KURAS"1
GYDYTOJA IR CHIRUROflsba-. 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING^ *
3200 W. 81st Street T'l 'i»30o

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 4,4-,8/V’ 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 ,

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

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

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Avė. kgųjp^s)
ketvirtad ir penktadniArcr-ttftVai pirmad. antrad 

3 iki 7 v p p Tik susitarus

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. - 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKSA

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd.

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 Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanma

jstaigos ir buto tel 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACriCE

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

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
26Š9 W 59 SL. Chtcaąo 

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

Oh. 742-0255 Namų 584-SSS?7
Dr. ALGIS PAULIŲVJ!

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGŲ# - * 
siunti 

- *Xi r»b
Valandos pagal susitarimą. •

1185 Dundee Avė. 
Elgin. III. 60120

TeL

Dr. ROMAS PETKOSE
AKIŲ LIGOS - Ct4lRURQQĄt;^ 

Ofisai: • p* . J
111 NO WABASH AVĖ*'.

4200 NO CENTRAL Att*“1®“
Valandos pagal susitaruria*

ar-
DR. FRANK PLECKftSsb

(Kalba lietuviškai) Jan 
OPTOMETRISTAS,

Tikrina akis Pritaiko akinius'" ir 
“Contact lenses"

2618 W 71st St - Tel 737^14^ 
Vai pagal susitarimą Uždaryfa'tfttĮff 

’' .'T FDR. LEONAS SEIBUTIsT

INKSTŲ. PŪSLĖS IR-rrA 
PROSTATO CHIRURGUA„Ft,

2656 W 63rd Str^„-(Įfn 
Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7*vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. «225

Ofiso tel HE 4-2123 namų

DR. V. TUMAS0W«A.rt
CHIRURGĄ S/*n uv 

2454 West 71st Strąet,
Vai pirm . antrad . ketv ir penk^ad^ ir
6 7 — iš anksto susitarus

Ofs tel 586 3166; namų 38).-J5£į;
DR. PETRAS ŽLIOVAjii

GYDYTOJAS IR CMIRUWGA& 
6745 West 63rd SfreeF“ v*3

Vai pirm . antr ketv ir penkt 
2-7) šeštadieniais pagal susitanma
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‘Dar)yninko” sukaktys —

ŽVILGSNIS LIETUVIŲ 
SPAUDON

riji 
iltįiHn 
iw

Prieš šešiasdešimt penke
rius metus (1915 m. rugsėjo 19) 
'Bostone buvo pradėtas leisti 
“Darbininkas”, kurio stei
gias, organizatorius ir pir- 
MiasiS redaktorius buvo pla- 
jtSaus •” masto spaudos 
{darbininkas kun. Fabijonas 
Kemėšis. Kai Chicaga jau tu
rėjo plačiai išsiskleidusius 
TDraugą”, “Kataliką”, “Lietu- 
Įvą”, tai rytiniam Atlanto pa- 
! kraity reikėjo taip pat greites
nės ir stipresnės informacijos. 
^Europoje, tuo pačiu ir lietuvių 
tėvynėje, ėjo žiaurus karas,

; Lietuviams reikėjo organi- 
Jzuoti pagalbą nuo karo nuken- 
tėjusiems pagelbėti. Reikėjo 
paruošti pačius žmones auto- 

’bomijai ar net nepriklauso
mam "gyvenimui, kad, laikui 
atėjus, visa tauta siektų to pa- 
tiwą tikslo. Kun. F. Kemėšis tai 
numatė, o spaudos darbe ir 
organizacijose jis turėjo jau la
bai didelę patirtį. Taip gimė 
“Darbininkas”, kuris šiemet 
švenčia 65-rių metų gyvavimo 
sukaktį.

To meto lietuvių, prasimušu- 
flų į aukštesnes pozicijas, kaip 
4r?nebuvo. Daugumas buvo 

-"$HpiaatL darbininkai, net susi
organizavę į susivienijimus, 
^gjfarjpės pagalbos arba tie
siog darbininkų būrius. Nors 
kai kas net dabar su įtarimu 
žvelgia į vardo pasirinkimą, 

ntai^jokios abejonės nebuvo ta- 
kai “Darbininkas” buvo 

įas. Jis norėjo saviems 
i, nepaisant, kur

- jie dirbo, duoti tikslią informa
ciją, krikščionišką įvykių 
įžvalgumą, -kad pasikėsin- 
tojai, kurių jau buvo ir tais lai
kais, neturėtų įtakos ar bent 
mažiau jos turėtų lietuvių dar
bininkų tarpe.

Kemėšis, pasiruošęs socia
liniuose moksluose, reda
gavęs “Draugą”, žinojo, ko 
darbininkui reikėjo , kaip jam 
reikia ir galima kovoti už savo 
teises, kaip jas suprasti kata
likų tikėjimo šviesoje. Pastatęs 
ant kojų naująjį laikraštį, po 
Wtų iisvėl grįžo redaguoti 
“Draugo” dienraštį, o čia 
redaktorium buvo pakviestas
kun. '"'K. Urbonavičius — «
Kmitas, jam pagalbon vėliau 
A. Kneižys. Redaktoriai ir 
pagelbininkai keitėsi, bet 
“Darbininkas” iki šiol likoM : M . •
Šviesiu žiburiu Atlanto pa
kraštyje.

Tai pajuto tuojau vietos 
organizacijos ir kitos etninės 
grupės. Tai ypač jautė lie
tuviai ateiviai ar jų vaikai, ku
rie savo skaičiumi negalėjo vir
šyti didžiųjų tautų ateivių 
skaičiaus. Vokiečiai, kaip tuo
metinio priešo palikuonys, bu
vo visiškai išsklaidyti, jų stip
rios organizacijos sugriautos, 
spauda beveik sunaikinta — li
ko tik pora dienraščių ir keli 
nežymūs savaitraščiai. Japo
nai tolimuose vakaruose net 
buvo suvaryti į specialias sto
vyklas. O lietuviai ir tada iš
laikė savo spaudą.

Lietuviams grėsė tik susi
naikinimas išsisklaidymu, 
spaudos susilpnėjimu, orga
nizacijų ištuštėjimu. “Dar
bininkas” Bostone dar šiaip 
taip laikėsi karo metu ir po ka
ro. Brooklyne einanti “Ameri
ka” (nuo 1933) visiškai susti
po, o Pittsburghe leidžiamos 
“lietuvių Žinios” (nuo 1937) 
jau sunkiai laikėsi kelių pasi
ryžėlių pečiais ir kišenėmis. 
Prieš 30 metų (1950) buvo pa
kviesti lietuviai pranciškonai 
perimti “Darbininką”, kartu 
sujungiant ir kitus du minėtus 
laikraščius. Ir tai buvo savos 
spaudos išgelbėjimas.

’ Pirmieji lietuviai ateiviai 
skaičiaus persvara buvo stip
riausi rytiniame Amerikos pa
kraštyje. Pennsylvanijoje, 
NeM^Yorke ir apylinkėse, Nau
joje Anglijoje lietuvių buvo 
daug, nors jie ir buvo išsisklai
dę po didesnius ir mažesnius 
miestus. Čia ir prasidėjo pir- 

4 iniėji spaudos ir švietimo ži- 
diniaiCia virė karštos kovos 
tarp lenkų ir lietuvių, tarp ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų arba 
norinčių netikinčiais rodytis. 
Čia prasidėjo ir dauguma orga
nizacijų, vėliau turėjusių di
delį jtšką išeivijos gyvenime ir 
net Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo pastan
gose. Atlanto pakraščio lie- 
tųyį&i buvo karingesni, jų 
spauda daugiau poleminė, ne
gu informacinė ar publicisti
ni

Antrasis karas išsklaidė 
daugelį jaunesniųjų čia gi
musių lietuvių po kariuo- 

r menės- dalinius ir naujus dar
bus. Karo pramonė prasidėjo 
jfcsiruošimu ir vėliau karinių 
reikmenų gamyba. Jaunieji bu
vo mobilizuoti kariuomenėn. 
Jei iril kitų didžiųjų vietovių 
daugelis jaunųjų pateko į ka
riuomenę, tai jie mažiau buvo 
iMOaidyti į kitus darbus, nes 
jieABttvo koncentruojami di- 
džiBorinose miestuose ar jų
apylinkėse •

Trisdešimt metų sukaktis 
minima tik dėl to, kad ši lietu
viška vienuolijos dalis ryžosi 
imtis tokio darbo, kuris jai, dar 
ką tik įsikūrusiai Amerikoje, 
buvo didelė našta ir neaiški ri
zika. Kuriantis naujoj vietoj 
reikėjo tikėti iš trijų silpnų 
laikraščių padaryti vieną stip
rų, kuris pasiektų ne tik Atlan
to pakraščio lietuvius, bet ir vi
sus, kurie buvo išsisklaidę 
Amerikos ir Kanados plo
tuose.

Pranciškonams pasiryžimo 
netrūko, o pajėgas reikėjo susi
organizuoti. Tuo metu jau bu
vo iš ko. Iš Vokietijos ir Austri
jos stovyklų slinko nauja 
ateivių banga, pasiruošusi ir 
spaudos darbams. Taip 1950 
m. birželio 5 d. gimė naujas 
“Darbininkas”, F. Kemėšio 
idėjų tolimesnis nešėjas, kal
bąs dabarties kalba ir besi
rūpinąs dabarties lietuviškais 
reikalais. Už metų įsijungė 
“Amerika” ir “Lietuvių Ži
nios”, pratęsdamos savo idėjų 
plitimą ir rašyto lietuviško žo
džio skambėjimą.

Įdomesnė vis dėlto yra 65-rių 
metų “Darbininko” sukaktis. 
Čia prisimenama jo kūrėjas, 
redaktoriai, kurių daugumos 
jau nebėra gyvųjų tarpe, idė
jos. O jos nemiršta, kol tauta 
išlaiko savo tapatybę. Tautinė 
tapatybė, darbas savoje tau
tinėje bendruomenėje, rūpestis 
gyvenamo krašto ekonomi
niais ir politiniais reikalais, — 
tai vis lietuviškos spaudos pa
skatas kelti kilnumą, grožį, gė
rį, tautinius tikslus ir savitar
pio meilę ir teisingumą.

Laisvės idealų išlaikymas 
net iki kelintos kartos yra 
spaudos uždavinys, kurio ji 
sėkmingiau ar sunkiau siekia, 
svetimoje dirvoje augindama 
derlių. Šios sukakties proga ne
galima užmiršti tokių redak
torių, kaip prof. S. Sužiedėlis ar 
prof. J. Brazaitis, kurie ilgai 
bus lietuvių žumalizmo pavyz
diniai šulai. Jais gali sekti ki
ti redaktoriai, žurnalistai ar 
laikraščių bendradarbiai. 
Negalima pamiršti taip pat ir 
dabartinių redaktorių kun. dr. 
K. Bučmio ir P. Jurkaus, visą 
sielą atiduodančių, kad lie
tuviai Amerikoje gyventų sa
vo tautos laisvės reikalais ir 
nuolat ugdytų tautinę dvasią 
savo aplinkoje. Su sveikini
mais reikia linkėti “Darbinin
kui" nepailsti ir nesijausti sa
vo tikslą pasiekus — jo 
sukaktis dar ne pensijai, bet 
naujam darbui.

Pr. Gr.

Maišatis centro Amerikoj
Salvadoras, Nikaragva, Gvatemala, Panama, Kosta Rika, Kuba

Rimties valandėlei

SANTUOKA VIDURAMŽIAIS
Pastaruoju metu pasaulį ste

bina negirdėtai žiaurios tarpu- 
savės žudynės Salvadore ir 
Gvatemaloje. Kitos Centro 
Amerikos valstybės irgi išgy
vena didelius sunkumus, kol 
kas švelnesnio pobūdžio. 
Dažnai vyksta perversmai, įsi
gali karinės diktatūros. Kari
niai vadai priklauso liaudies 
judėjimui ir yra linkę į nuosai
kią kairę. Jie norėtų pravesti 
žemės reformą ir mokesčių sis
temos pertvarkymą. Jie netgi 
būtų linkę pravesti laisvus rin
kimus su garantijomis opo
zicijos partijoms.

Salvadoro nelaimė

Tačiau visa tai nesulaiko 
kairiųjų grupių, veikiančių Sal
vadore, kuris išgyvena anar
chijos ir teroro siauba. Be jo
kios atodairos vykdomas 
smurtas ir žudynės panašios į 
Urugvajuj siautusį prieš 10 me
tų ir prieš 5 metus Argen
tinoje, kai žymus ar nežymus 
pagrobtas asmuo, nesumokė
jęs išperkamos sumos, buvo be 
jokio pasigailėjimo nužu
domas. Tokia būklė susidarė 
dėl neteisingo turtų paskirs
tymo, nes buvo skriaudžiami 
ūkininkai ir darbininkai.

Politinės partijos dėl teroro 
bijojo atvirai dalyvauti rin
kimuose. Jos bijojo kritikuoti 
pogrindį. Pavyzdžiui, krikščio
nys demokratai, nepaisant vi
sų jiems vyriausybės suteiktų 
garantijų, atsisakė dalyvauti 
rinkimuose, nes pogrindžio va
dai prigrasino susilaikyti, nes 
anot jų viską, išspręs smurtas. 
Kadangi JAV nepakankamai 
parer^’a demokratines jėgas, o 
Kubos Castro pogrindį aprūpi
na ginklais, agitatoriais, kurs
tančiais smurto veiksmus, la
bai galimą kad demokratinės 
jėgos neįstengs sutramdyti 
anarchijos ir tada įsigalės Cas
tro šalininkai.

Diktatūra po diktatūros

Nikaragvoje, nuverstus 
Samozos diktatūrą, buvo pra- 
našaujama įsigalėsiant 
kubietišką santvarką. Ta
čiau iki šiol ši baimė 
nepasitvirtino. Nikaragvos 
kraštutiniai kairieji yra nusi
vylę valdančios “juntos” veiks
mais, nes jų viltys greitai įgy
vendinti radikalią, dar 
kairesnę negu Kuboje, sant
varka neišsipildė. Valdančioji 
junta laikosi nors ir socialisti
nės, bet santūrios krypties. 
Valdančią juntą sudaro įvai
rių politinių krypčių atstovai, 
išskyrus Samozos šalininkus, 
tačiau saninistų judėjimo va
dai vyrauja. Projektuojama

KOVOTA UŽ 
LIETUVIUKĄ

IGNAS MALĖNAS
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Darželio spalva — šviesiai geltona, turinti ryškiai 
išsiskirti iš visos aplinkos. Pažaislyje panemuniai 
glūdi žalsvoj pilkumoj, tai ši šviesi spalva ryškiai 
skiriasi. Visi vaikai vartoja dviem tonais tamsesnes 
pasitiesiamas gūnaites ant kurių jie sėdi ir dirba. O 
ant tų gūnelių dar dviem ar trim tonais tamsesnė raidė 
— dažniausia vaiko vardo pirmoji, kurią vaikas 
lengvai įsimena, o jos neturint, vartojama seselės 
vardo pirmoji raidė.

Seselė viską prižiūri ir tvarko. Tai mažyliui 
darželio — motina.

Mano pageidavimas — pastatyti mažyliams du 
suolelius, kad, reikalui esant, pavargus ant gūnelės, 
galėtų ten pasikeisdami piešti, rašyti. Tai būtų kartu ir 
jų prirengimas tikrai mokyklos klasei.

Noriu vėl dirbti mokykloje

Parašiau ministeriui prašymą, kad leistų dirbti 
mokykloje. Ministeris leido. Davė man mokyklą, 
kurioje dirbo mokytoja Sirutienė. Mokykla buvo 
Aleksote, Minkauskio gatvėje, kurios inspektorius 
buvo Juozas Damijonaitis su kuriuo gražiai bendra
darbiavome.

P. GAUČYS

pravesti žemės reformą ir pir
moje eilėje išdalinti Samozai ir 
jo šeimos nariams priklau
susias žemes. Jeigu visa gerai 
seksis, manoma, kad ten ilgai
niui gali būti įgyvendinta kai
resnė demokratinė santvarka.

Ilgametės kovos

Gvatemaloje vyksta 
nepaliaujantis politinis smur
tas beveik dešimtmečiais. 
Manomą kad yra nužudyta 
daugiau kaip 40,000 žmonių. 
Įvairūs slapti būriai, pasi
vadinę tokiais vardais, kaip 
“Balta ranka”, “Akis už akį”, 
vykdo keršto žudynes. Juose 
dalyvauja studentai, darbi
ninkai, ūkininkai, mietelėnai. 
Dešinieji, kurie kovoja prieš 
komunistus, yra įsitikinę, kad 
vienintelis sėkmingas kovos 
būdas yra komunistų vadų ir 
šalininkų sunaikinimas. Žiau
ri apšaukta Samozos diktatū
ra Nikaragvoje tuo atžvilgiu nė 
iš tolo neprilygo Gvatemalos 
diktatūrai.

Visų žiaurumų priežastys čia 
glūdi neteisingam žemės pa
skirstyme. Dviem nuošim- 
čiams ūkininkų priklauso 53% 
visos krašto ariamos žemės. 
Pusė jos ūkininkų valdo tik po 
tris akrus žemės, iš kurios jie 
negali pragyventi. Daugiau 
kaip 60% tų ūkininkų per me
tus turi nedaugiau kaip 80 dol. 
pajamų. 200,00© ūkininkų vi
sai neturi žeaa^ėę. Kiekvieną 
derliaus nuėmimo metą jie emi
gruoja į plantacijų rajonus, kur 
gauna darbo prie medvilnės, 
kavos ir cukrinių nendrių su
rinkimo. Kai trumpą laiką 
prezidentavęs kairus prez. Ar- 
bent išdalino 100,000 maža
žemių JAV bendrovėms prik
lausančią žemę, amerikiečių 
pastangom jis buvo nušalin
tas. Amerikiečiai Gvatemaloje 
valdo daug žemių ir turtų ir jų 
įtaka labai didelė. Esant to
kiai būklei, 'neųuostabu kad 
ūkininkai remia pogrindžio 
partizanus ir į teroristus. 
Gvatemalos ateitis tamsi. 
Tarpusavio žudynės tęsiasi. 
Kraštui atsidūrus visiškam 
chaose, galima spėlioti, kas įsi
galės: kraštutiniai dešinieji ar 
kraštutiniai kairieji.

• • r.

Kom. Kubos Įtaka

JAV žiūri į Panamą kaip į 
demokratiškai tvarkomą 
valstybę, ištikrųjų ji yra dikta- 
tūriška. Laisvų rinkimų ten ne
buvo nuo 1968 m. Pagerėjus 
panamiečių būklei, jie spau
džia vyriausybę duoti daugiau 
laisvės. Tik klausimas, ar tai

įvyks tvarkingu ar smurto ke
liu. Dėl ten esamo žmogaus tei
sių laužymo tyli Valstybės 
departamentas. Prez. Car
teris, atvykus į JAV gen. Tor- 
rijos, jį pristatė kaip didelį 
demokratą koks jis niekad ne
buvo.

Nepaisant įvairių ūkinių, 
politinių bei socialinių prol> 
lemų Costa Ricoje, tvirtai lai
kosi demokratinės santvar
kos. Gal todėl, kad ji skirtingai 
sprendžia tas problemas. 
Užuot laikiusi kraštutines gru
pes pogrindyje, ji leidžia joms 
reikštis konstitucijos nustaty
tose ribose. Ten veikia komu
nistų partija, simpatizuojanti 
Maskvai, socialistai Mao Tse 
tungo šalininkai, trockinin- 
kai. Ir visi sugeba sugyventi. 
Gal taip yra todėl, kad Costa 
Rikoje nėra didelių miestų, 
gyventojų dauguma ūkinin
kai. Kitokia ten buvo kolo
nizacija ir kitokie susidarė 
papročiai. Jau nuo XIX šmt. 
pradžios Costa Ricoje yra 
privalomas pradinis mokslas. 
Kadangi ji neturi kariuo
menės, daugumą lėšų su
naudoja švietimui ir kultūrai 
plėsti.

Kubos Castro įtaka dabar 
yra padidėjusi. Jis turi du vei
dus. Į Afriką jis siunčia ka
riuomenę, Centro Amerikoje jis 
rodo labiau civilizuotą veidą: 
plečia kultūrinius santykius, 
duoda stipendijas studijom 
Kubo^uūedicnriną pagalbą C. 
Amerikos-vargšams ir, aišku, 
ginklus pogrindžiui. Ypač 
padidėjo jo įtaka Karibų jūros 
mažose, neturtingose salose. 
Jo įtaka C. Amerikoje gali dar 
padidėti, bet jis negali pasiųsti 
ten savo karią kaip į Angolą. 
Prieš tai piestu stotų visa Ispa
nų Amerika ir JAV.

Taip pat vokiečiai, aprašy
dami didįjį Vilniaus gaisrą, 
nutikusį metuose 1399 kovo 
mėnesyje, kuriame sudegė ne 
vien visas miestas, bet kated
rą aukštoji ir žemoji pilė su 
didžiojo kunigaikščio rūmais, 
sako: tarp kitų brangių bran
gesnių daiktų didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vy
tauto sudegusios keturiosde- 
šimtys tūkstančių ir trys 
šmotai sidabro kapų Lietuvos 
graižių.

Žinoma yra, jog senovėje 
sidabro arba aukso svarą teu
tonai vadino marką gudai 
grivina, o lietuviai graižiu nuo 
žodžio graižyti, arba piaus- 
tyti...

S. Daukantas (iš Būdo“)

Tačiau jis buvo „muštro mokyklos“ šalininkas, o 
aš buvau linkęs į šių dienų mokyklą. Lankydamas 
mano mokyklą, jis manęs gailėdamas, sakydavo: 
„užsienis pagadino tave!“ O aš jam atsakydavau: „Po 
keliolikos metų visos mokyklos tokios bus!“, žengiame 
į laisvesnį gyvenimą. Mudviejų nuomonės skyrėsi.

Inspektorius reikalavo mokinių pavyzdingumo, o 
kiek prasikaltusius šalindavo iš mokyklos, bet kur 
tada dėti kaltus, jei jų daugiau negu genijų? Juk 
mokyklos steigiamos vaikam mokyti, auklėti ir 
išmokytus-išauklėtus išleisti į pasaulį.

Mano bandymų mokykloje buvo toks atsi
tikimas: Vaikas trečio skyriaus, gabus ir net sugebėjo 
parašyti rašinėlį, žaidė su kita mokine klasėje pūs
damas bumą apygarsiai šlerptelėjo. Inspektorius tai 
palaikė skandalu, bloga valia, tyčia sudrumsčiančia 
tyla. Šitas įvykis sukėlė mokytojų tarpe nemažai 
ginčų, inspektoriui traktuojant vaiką kaip suaugusį ir 
jį atitinkamai kaipo tokį baudžiantį. Perdažnai 
mokiniai buvo pašalinami iš mokyklos. Aš turėjau 
mokinių, jau išmestų iš 3-jų mokyklų, kurie pas mane 
buvo pavyzdingi.

Dviejose seminarijose

Man dirbant Bandymų mokykloje, lankė mano 
studentai, seipinarijos auklėtiniai (ekskursijomis), 
besidomėdami) mano metodika. Jai vardą „Laisvoji 
mokykla“ dasė, muštro mokyklos šalininkai, kurie 
vaikus bausdavo ir versdavo būti tokiais, kokiais jie 
patys nėra.

Trūkstant mokytojų, jie buvo graibstomi iš visur. 
Dr. Kl. Ruginis „pamatė“, kad aš mokau mažylius 
paprastoje mokykloje. Jam kilo mintis mane pan
audoti metodikom mokyti. Jis pasiūlė ministeriui 
Bistrui paimti mane iš mažylių mokyklos ir skirti 
vyresniųjų mokymui. Buvau paskirtas dviejų 
mokytojų seminarijų mokytoju. Abiejose mokyklose

teko dėstyti liet. kalbos metodiką, artimetikos meto
diką, krašto mokslo metodiką, ped. darbus (tik 
berniukai) ir ped. praktiką. Be to, teko būti Simano 
Daukanto mokytojų seminarijos vicedirektorium, o 
Saulės seminarijoje — Pedagogų tarybos sekretorium. 
Galėjau lankyti taip pat universiteto paskaitas.

Universitetą baigiau jau 1930 m. „Gerai“. 
Egzaminavo prof. St. Šalkauskis, prof. Meč. Reinys ir 
prof. A. A. Gylys, nes mano pagrindinė šaka buvo 
Pedagogika - Psichologija.

Lietuvos mokyklos redaktorius

1919 metais Pr. Dodydaitis pradėjo leisti ir reda
guoti žurnalą, kuris buvo pavadintas Lietuvos 
mokykla. Išėjus net keletai jos numerių 1920 metais, 
tiesiog almanachais vadinamų prireikė daugiau 
bendradarbių. Jam talkino šiame darbe broliai Yčai, 
Vireliūnas ir jos leidimą perėmė Mokytojų sąjunga. Be 
Pr. Dovydaičio nuolatinių rašinių skatinančių 
jaunimą mokytis, vengti alkoholio, tikėti į Dievą ir 
jam padėjo ir Ruginis, vėliau perėmęs iš jo redak
toriaus pareigas. 1930 metais LKMS-gos valdyba šio 
žurnalo redagavimą paveda man ir jis tapo didžiausiu 
Pabaltijo Pedagoginiu žurnalu, įvedant praktinę 
pedagogiką, teoretinį skyrių, dailiosios literatūros, 
recenzijos ir t.t.

Būdamas redaktorimi iš arčiau išsikalbėdavau su 
mokytojais, ypač su mokančiais I sk. Daugumas jų 
sakėsi, kad lengva vaikus išmokyti raidžių, bet sunku 
išmokyti lieti garsus į skiemens-žodžius. Jie keldavo 
klausimą, kaip šią kliūtį įveikti. O aš, turiu prisipažin
ti, mokydamas I sk. tokių sunkumų neturėjau. Gal 
kinta laikai ar ryškėja mokytojo charakteris? Duosiu 
šią problemą spręsti mažajai Ritelei, kuri auga. Tai 
bus geriausia.

___________________ (Bus daugiau)____________________

Mokslas apie santuoką 
padarė žymią pažangą, kai 
viduramžiais vystėsi ir tobu
lėjo visa krikščioniškoji 
teologija. Ankstesniais 
amžiais Bažnyčios mokytojai 
ir rašytojai aiškino ne griežtai 
moksliniais raštais, o tik savo 
pamokslais ir pastoraciniais 
pamokymais. Buvo nelengva 
orientuotis tokių raštų dau
gybėje ir pilnai suprasti juose 
skelbiamas idėjas.

Šv. Tomas Akvinietis sukūrė 
teologines mokyklas. Ta gerai 
sutvarkyta teologija išliko iki 
mūsų laikų, iki II Vatikano 
susirinkimo. Viduramžių 
teologų uždavinys buvo ir 
nurodyti normas, kuriomis 
krikščionis turi sekti 
gyvenime. Reikėjo nurodyti 
tikslą, kurį krikščionys turi 
siekti santuokiniame ir šeimy
niniame gyvenime. Iš tikslo 
plaukia pareigos ir moraliniai 
apribojimai. Reikėjo pakeisti ir 
naujai formuluoti santuokos 
struktūrą, kurią sukūrė prieš 
aštuonis šimtus metų šv. 
Augustinas. O šv. Augustino 
moksle apie santuoką 
pagrinde buvo padėtos trys 
vertybės: vaikai, santuokinė 
ištikimybė ir sakramentas. 
Tuo būdu šv. Augustinas san
tuoką perėmė vertybėmis.

Šv. Tomo mokslas apie san
tuoką buvo surištas su anks
tyvaisiais Bažnyčios rašy
tojais, kurie nagrinėjo 
santuokos ir šeimos priežastis. 
Tos priežastys yra kuriančiojo 
Dievo veikimas, įjungiąs į savo 
kuriamąjį darbą taip pat san
tuoką bei šeimą. Tad Dievo 
kuriamoji valia yra žmonėms 
jų moralinio elgesio norma ir 
drauge tikslai, kurių turi siekti 
santuokiniame ir šeimyni
niame gyvenime. Šv. Tomas 
Akvinietis ir kiti viduramžių 
teologai žvelgė į santuokinį 
gyvenimą santuokos sakra
mento plotmėje. Dėlto perkel
dami šeimos gyvenimą į san
tuoką, turėjo prieš akis tik jos 
tikslus. Jie neabejojo, kad 
svarbiausias santuokos ir 
šeimos tikslas yra gimdyti ir 
auklėti vaikus. Sv. Tomas ypač 
pabrėžė ne tiktai vaikų 
gimimą, bet ir auklėjimą. 
Auklėjimas yra svarbiausias 
žmogaus gyvenime veiksnys,

IŠ E. GALVANAUSKO 
ATSIMINIMŲ

Aš turėjau nutraukti viešą 
veiklą ir atsidūriau pogrindyje. 
Lankiau jau įsteigtas, steigiau 
naujas valstiečių kuopeles. Polici
ja paskelbė manęs ieškanti ir 
išdavusiems paskyrė piniginį 
atlyginimą. Atvažiavęs tėviškėn

nes nuo jo priklauso visas žmo
gaus gyvenimas.

Buvo nurodyti ir antraeiliai 
tikslai. Vienas iš jų sutuok
tinių savitarpė pagalba. Tai 
šv. Tomo moksle reiškia dva
sinę vienybę ir bendradarbia
vimą šeimos gyvenime.

Taip susisteminus santuo
kos ir šeimos mokslą, buvo 
lengva išvesti praktiškus pata
rimus moralinių klausimų 
sprendimui. Popiežiai palaikė 
šią doktriną savo kalbose ir 
raštuose. Tas mokslas atsi
spindi ir 1917 m. paskelbtame 
bažnytinių teisių kodekse. 
Kodekse pabrėžiama, kad tiks
las gimdyti ir auklėti vaikus 
tiek yra santuokai esminis, 
kad bexjo negali būti san
tuokos, kitaip tariant, tokį 
tikslą išskyrus, santuoka yra 
niekinė.

Atrodė, kad Bažnyčios 
mokslas apie santuoką, taip 
aiškiai suformuluotas ir tiks
liai nustatytas, yra idealus, 
aiškus ir nekeičiamas. Tačiau 
pasigirdo balsų, tvirtinančių, 
kad šis mokslas, turėjęs begali
nės vertės praėjusiais amžiais, 
šiandien yra reikalingas per
žiūrėjimo, kai kurių pataisų ir 
pakeitimų. Buvo keliamas 
klausimas, kad trijų suderintų 
tikslų schema yra labai 
suprastinta, yra apleistos ar 
nepastebėtos kai kurios kitos 
esminės vertybės. Kada 
norima ką nors suvesti į labai 
tikslią sistemą, atsitinka, kad 
kai kas ir apleidžiama — kas į 
tokią sistemą netinka, su ja 
nesiderina. Kaip tokio teigimo 
įrodymą, minimas faktas* kad 
schemoje yra apleistas vienas, 
viduriniais amžiais labai pa
brėžtas j santuokos tikslas, 
būtent per santuoką atvaizduo
jama Kristaus ir Bažnyčios 
vienybė. Tokiu būdu santuoka 
praradusį teologišką šy. 
Augustino ir šv. Tomo pabrėž
tą elementą. Taip trijų san
tuokos tikslų schema pasi
dariusi per daug natūralistinė. 
Laikantis šios schemos, 
suprastėjo ir visas Bažnyčios 
mokymas apie santuoką. Tąd 
nenuostabu, kad II Vatikano 
susirinkimas pilniau išreiškė ir 
labiau išryškino santuokos ir 
šeimos teologinę reikšmę.

J.V.

pernakvoti, buvau artimiausio 
kaimyno išduotas ir suimtas. Tai 
buvo 1906 m. vasario mėn. (tiks
lios datos neprisimenu). Vežė į 
Panevėžio kalėjimą, lydint rai
telių būriui, nes policija nebuvo 
tikra, kad apylinkės gyventojai 
nepadarys užpuolimo mane iš
laisvinti. Panevėžio kalėjimas jau 
buvo perpildytas suimtais vals
tiečiais.
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_______________ From the practical...

“GETTING AROUND WITHPAT” ”
- - - Ali Over Chicagoland!!

Make younetf at home in the family 
atmosphere of Tomu Restaurant £ 
Lounge Ine. and enjoy fine home 
cooking. Carry out menu, too. Open daily 
and on weekend 24 hours!
4050 Soothwest Hwy, Hometoam. 

422-4857

The best dreaaed women weknow ahopat 
Entre Noua Designers ResaJe Shop. 
Join them! Find fabulous faahiona at a 
fraction of their original price.
On the 2nd floor — 1051 N. Ruah.

De 7-2919

Suvalkietis ir žemaiti*, kaip ir 
daugelis iš kitų Lietuvos vieto
vių, susitiko 1924 m. rudenį Dot 
nuvoj. Mat, panoro miškų moks 
luose prasilavinti. Vėliau And
rius dar ir užsienyje pasigilino 
miškų inž. laipsni įsigydamas. 
Įsitraukė j miško pramonės sri
tį, pastoviai būdamas Medžio 
pramonės akcinės bendrovės di
rektorium Klaipėdos krašte.

Did you know GIORDANO’8 
RESTAURANT * PIZZERIA is the 
home of the world’s greatest pizza in the 
pan? Eat it there, carry it out or have it 
delivered. A treat!

3214 W. 63rd 
436-2969

Hats! Hats! Hats! For weddinga, parties, 
church — even diacoa! The cuatom made 
styles at VESTER’8 HAT SALON are 
so lovely — and such a wide choice in all

Dr. Bruce C. Gronner, D.D.S. haa 
dental patienta of all ages. Speak to any 
one of them — all are satisfied. For 
appointment call 642-0066. Dr. 
Gronner’a at 46 E. Oak, #350, Chicago.

Davis Furniture Refinishing 
Studio always has tune forą better job. 
Repairing, touch-up, hand stripping, 
upholstery. Handles inaurance eisima 
and moving damage.

542 S. Dearborn. 663-5324

Money, money, money! Find it right 
in your home — in old furniture, 
antiąues, art! Have them appraised. 
See Sandra Hart, member of Int’l 
Society of Appraisers. Call 743-5522 
for appointment.

17 N. State, Saite 1515A. 
641-9738

For perfect hair atyling — HAIR 
DESIGNS BY CALVERT8. Tip: Oct. 
Glamour” magazine haa a Senaor Perm 

coupon worth $15. Bring it to Calvert’a 
for the perfect perm!

6017 W. Cermak, Berwyn. 
749-1700. 749-1701

Breakfast, lunch and dinner, the plane 
for home cooking is the Home 
Reetaorant. Both Bohemian and 
American. Open 7 daya a week.

Likę magic! Sherwood Kitchen tuma 
old kitehena into new by laminating new 
frontą on old metai or wood cabineta. 
Completely new look at half the price!

Weddings and all special occaaions are 
evente to remember with ALAN 
PONGETTI and his CLASSICAL 
GUITAR. Traditional, classical pop- 
ular tunes chosen with you and for you. 

Phone 625-9157

Now is the time to check your roof. 
Call DEPENDABLE HOME 
MAINTENANCE and have a worry 
free winter. They do ezpert repairing. 
Specialize in all types of re-roofing - 
and siding. Free estimatea. 545- 
0633.

Make an occasion a gala event! Call 
MR. MIKE’S BUFFET CATERING 
SERVICE by the Valentino’a for 
weddings, showers—any and every 
party and meeting. 6534 S. Puiaski. 
767-1137. Also: 2137 Pepperwood, 
Glendale Hts. 893-5532.

No more tranamiasion wo 
UNITED AUT
TRANSMISSION INC. 
sion tune-up Special, $29. scGį. m:
Major re pairs on most "Mine: 
tranamiaaions, only $245.

2740 N. Kedzie. 772

Free estimatea — CaU: 620-0179

6831 W. Ogden Ave., Berwyn. 
Phone 788-4104

Jų pažintis artimiau beatsinau- 
jino labai toli nuo “paprūsės” — 
Lake Worth, šiltojoj Floridoj. 
Čia išsipasakojimai įvykių, per
gyvenimų dažnai tęsiasi nenu 
trūkstama srove. Andrius buvo 
užsilikęs turėtam poste ir kana 
vykstant Tarp kito turėjo progos 
ir dviem buvusiem Žemės ūkio 
meisteriams vokiečių ištrem
tiems į Tilžę, Krupavičiui ir 
Adeksai padėti užtarimu ir me*

Joe says “You’ve had the ręst Now try 
the best” CaU him at CONTE PIZZA. 
Many, many pizzas from sausage to 
mushroom — and lota more. Pick up or 
delivery.

8511 S. Puiaski.
585-3714 or 586-3736

Keep your home in top shape. CaU JIM 
at GILDO HOME IMPROVEMENT. 
Soffit, faada, even seamleaa baked 
enamel gutters (Colors available) — at 
savinga! Best materiale and ąuality 
workmanahip.

Phone 562-8378 now!

Mateo’s is the place for great Mezican 
and American dining And the every 
Wedneeday special ia fantastic! A whole 
red anapper with vegetable and salad, 
only 5.95.

5451 N. Lincoln Ave. 
271-3350

Wiah you could change? JENNA 
CONSTANTINE-TANENBAUM 
Ph. D. offers encouragement, support, 
feedback. She counsels elients of every 
age individually, with their family or in 
groups.

CaU 644-7010

have all the barbeąue spareribe you can 
eat at the Red Barrel! It’a their every- 
day special. Only $5.95. You71 enjoy the 
caaual ruatic aetting too. All their other 
dishea are taaty aa well. Bring the family. 

Archer Avenue at Kilbourn. 
284-0044

Looking for aatiafying food and ąuick 
aervice? Try COZY CORNER for 
breakfast, lunch and dinner. You71 
enjoy ordering from their fountain, too. 
Very pleaaant! 15917 S. Harlem, 
Tinley Park. 429-4111

Mothers! Enjoy bowling momings and 
afternoons! Bring your totą to Mar- 
zano's Miami Bowl. TheyTl love the 
supervised play room. (Watch on cloeed 
Circuit TV.)

5023 S. Archer. 585-8787

Target Auto Parts haa the largest 
seleetion of parts you’ve ever aeen! And 
if they don’t have it they’ll get it 
Always anzious to be helpful — visti 
them soon.

5919 Archer Ave. 767-1120

Learn your potential, how to handle 
criaes, relationahipe. For info on 
Gestalt/Encounter Groups, Psycho- 
drama Workshops, other sessions — 
call PHILIP WATT, M.A., 679- 
8730, or write THE OPEN ROAD, 
8546 N. Kimball, Skokie 60076

Thinking of selling your home? In- 
terested in its value? Call ED 
SHARIF at MIDWAY REALTY. He 
know8 your neigborhood, and will 
appraise it without any obligation.

4632 W. 63rd. 582-4646

DR ANTHONY J. GAREFFA 
announces his association with DR 
JAMES CUSTARD 0P- 
TOMETRISTS. In addition to 
general practice, he speciaiizes in 
problema of children and subnormal 
vision. 2537 W. 95th, Evergreen 
Park. 425-6500

F or gaiety with wonderful food— 
MIOMIR’S SERBIAN CLUB. Enter 
tainment nightly—Gypsy 
singer, dancing. Dinner, late diningj 
snaeks. Open to 2 am. Closed Mon 
Tues. X

2255 W. Lawrence. 78<t2111

Taip besidalinant mintimis ar
čiau susipažįstama ir turimomis 
pasfictdėžvalgomis. Kaip dauguma 
suvalkiečių, Andrius nedvejoda

mas tvirtai laikosi savo įsitikinimų. 
Net prie stalo susėdus kukliai pa
reiškia, kad jo šeimoj yra įsigyve 
nęs paprotys — prieš valgį per
sižegnoti. Gilus religinis įsisaino 
jautimas gal bus jam davęs atspa 
jos šiam vidurvasaryje dvi sunkias 
operacijas pakelti. Paskutinė vos 
prieš mėnesį buvusi, o jau rugsėjo 
7 dienų vaikų paruoštoj, auksi
nėj vestuvių sukakty, visų laikų 
ištesėjo su svečiais pabūti.

HAN8’ BAVARIAN LODGE haa the 
tastiest German and American dishes, a 
friendly atmosphere, and even entertain- 

ent! Banąuet rooms too, for 15 to 130 
guests. 931 N. Milvvaukee, 1 mi. N. of
Wheeling. 537-4141.

Open 7 days a wk.

Steaks, chops, chicken, seafood — 
all home cooked at the ARCHWAY 
INN RESTAURANT. And a special 
every day! Enjoy them all in a pleaaant, 
family atmoaphere.

6366 S. Archer. 767-3555

Your party is a aure succesš with 
ARTHUR J. AND FRIENDS. 

Just imagine! A professional disc 
jockey and other entertainers at your 
own party! And the/11 play any typeof 
music you reąuest. Yea, Lithuanian, 
too! Besides, they have all aorta of 
special effects - even fog. So if you’re 
plartning a wedding, anniversary, or

GAR Y A. ARNSTEIN, D.D.S.. bringa 
you ąuality dentistry for affordable feea. 
If you wi8h, nitroua ozide gas (conacious 
aedation) — he&dphones for your 
caasettes, too! •

30 N. Michigan Dental Center,

How you’ll love the Frank Eng 
Restaurant! Authentic Cantonese 
dishes cooked by Mr. Eng himself. 
American food, too, and eoektails. 
Bring the family, or carry it out

4734 N. Harlem. 867-4655

At the “original” HOBSON’S 
OYSTER BAR everythings the Best! 
Fresh oysters, clams. New Orleans 
Gumbo. Also casual eats and libation! 
Private parties available.

448 N. State, 642-1906

BLAKES ALLEY RESTAURANl 
fights inflation! All-y<w-can-e 
Special—Fri. 4-11 pm. Ohty 
children, $2.25. Perch, wbdte fis 
smelt, chicken, with mostacjolli, col 
slaw.

3623 S. Archer. 254-4080

Suite ię03.236-9895 
♦ »

any other party, all them. Rates are 
reasonable. *> <•* *’

. .»«

Job hunting? ĄĄA SECRETARIAL 
SERVICE haa a sbznplete resume aervice 
— consultation, efUting, typing, printing, 
cover lettera. E^egvthing for success! 
Call Sally! \

520 N. Miakigan Ave.

For Thai food cooked the way you’ll 
love it, visit the ROSDED 
RESTAURANT. An unusual and 
ezeiting dining ezperience! You’ll go 
back again and again.

2308 W. Leland. 334-9055

When you’re in a happy mood—or want 
to be—visit OLD BELGRADE. Sump- 
tuous Continental and Serbian cuisine. 
And what joyful entertainmet^Tri. 
through Mon. evenipgs!

3245 W. FuUerton. 486-3698

Headaches? Dizzy? Tense?', 
achet See DR.MICHAEL LOTTTO for 
these and other prcblems. Grąduate and 
teacher from Palmer Chiropractic 
College, waa on the staff of two of the 
largest elinies in the country.

7318 W. Madiaon, Forest Park. 
CaU 366-3000, 24 hra.

Get relief 
tion! See 
Regiatered 
headaches wiū 
normalize.

17 N. State, Suite 1502
368-0140

,‘improve drcula- 
CLEMMONS, 

Badcachea, 
as body funetions

Haonnėzcellent food 7 da vs a week 6 AM 
tomjdnight atMR. EDWARIFS INC.

y brunch is delightful!
3reaf for . the family. Try pancakas 

made with buttermilk.
6359 W. Divaraey. 889-4127

Lunch, dinner, late evening snaeks — 
a troly fine cuisine — it’a all at 
RICHARD’S RESTAURANT AND 
SLAVE MARKET LOUNGE. Plūs 
banąuet facilities for up to 125! Yes, 
125! 3011 S. Harlem, Berwyn. 788-
uuvu

Live near Marine Dr. and the park! . 
Tynan Realty’s 1-3 br. AINSLE 
TOWNHOUSES are affordable! Vin- 
tage modernized by European 
eraftsmen. Ranches from $31,950, 
duplezes from $59,500. Model: 1020 
W. AinsUe (daily 12-7). 998-9494 
or 271-8039

MARIE DeCHRISTjBĮPHE 
removes unwanted hair safelv, gentlj 
permanently by SHORT WAVE, th 
medically approved \^pethod 
Recommended by physicfaYis, she’ 
member of ESĄ, AEA, EAI.»*

4254 W. 55th. 582-36.11

So many Continental pastry-treats 
ROLF’S PATISSERIE! Žvėry on] 
freshly baked and light! ThaĮ’s Swiaj 
pastry award winner, Rolf Steinei 
former head pastry chef'of HyatJ 
Regency. *

621 Diversey. 883-0660

Plan your Christmas gift-ing! Lovelj 
and different your own n^ddlepoinl 
SEW BEE IT has everything you nee< 
for dozens of creations includipglovcl'

'. Afcvyję į Amerftų Skučai visų 
dėmesį ir pastangas nukreipė į 
išmoksHnimų savo vaikų. Pastan 
gos buvo sėkmingos — sūnus Do 
natas yra aviacijos pulkininkas, o 
Jovitas universitete medicinos pro
fesorius. Duktė Milda matemati 
kė su magistro laipsniu, o Lina 
baigusi pedagoginius mokslus. 
Taip sukaktuvininkai Andrius ir 
Ada Sučai turi kuo pasididžiuoti. 
Ir pasidžiaugti, kai jų ne tik vai
kai, bet ir anūkai gražiai lietu
viškai giedojo per Mišias, jų' na
muose kun. dr. V. Andriuftos 
atnašaujamas. Sūnus dr. Jovitas 
ir maldas paskaitė, o anūkai Mi 
šių metu kunigui patarnavo.

8HOWCA8E FURNITURE haa new 
furniture for every room. And it’a 
beantiful! Low prices, and fast, free 
delivery. Easy credit, too — no co-signer 
needed.

6516 8. Halsted. 846-1662

A hair piece? Special hair style? 
Manieure? House of RofOer ia just the 
place. A full Service salon, “proftesional- 
ly ahead in hair” and most creatree! 21 
E. BeUevne PL CaU 642-2410 
Leonard Deloea, Thora. Fri. A Sat. 
9-6

Loeber Motors needa oaed cars and will 
pay more for your trade! Diesel rabbits, 
convertible rabbits, dieael daahers, 
others! And see their new Jettas — in 
■tock!

1111 N. Clark St. 
944-0500

Meet SYLVIA OF SOPHIE’S first 
female barber licensed in Chicagoland 
since 1974. Men and women, enjoy a 
woman’s touch with the most flattering 
hair atyling1

. 25 E. Washington, Suite 815. 
726-0130

For magnifinent maerame, go to the 
MACRAME WORKSHOP A 
GALLERY. Get original wall 
hangiligs, or make your own. Complete 
aupplies, claases with excellent instruc- 
tion.

2215 V. Lawrence. 
561-4499

Newest way to send a mesaage? On a 
balloon! A balloon in a box, that ia. 
Ballbons Away will do it for you. And 
they have many colors and measagea. 
(Great party idea, too.)

Planning an 
trophies,
plaąuee, etc. orde-ed at SCOTTIE’S 
SCROLL STUDIO INC. Fine em 
bosaers and illummatora!

53 W. Jtekaon Blvd.
1894

:? It’a easy with 
bronze platės,

Naturally different pure and splendid! 
MOUNTAIN VALLEY WATER - 
from Hot Springs, the only spring with 
the combination of mineralą to create 
thia ezhilerating taste and satisfac- 

tion!
Phone 661-1110

For dishes prepared the šame as m an 
Italian home it’ŠDAVE’S ITALIAN 
KITCHEN. Treiks inciude lasagna, 
spaghetti, pizza, somptuous desserts. r 

Dine in, carry out, delivery. Open 7 
days a wk from 4:30.906 Church St., 
Bvanston. 864-6000.

waU hangings. Shop now! Tues. thro 
Fri 12 to 700, Sat 12 to 5 pm. Starting 
Oct 5th Sun. 12 to 5.pm^340 W.
Aęmitage. 871-4433

•t 1

For the fine 
lobster and 
MINISTER 
COCKTAIL 
men’s Lunch.
3355 N. MUw;

ateak, roaat, duck, 
ta - THE PRIME 

STAURANT & 
E. Business •

sandwiches, too!
Northbrook. 

23 -

Your family wQt Jove American and 
Bohemian dishea at the PELIKAN 
RESTAURANT. And hoeta, Laddi and 
Hana, will make you right at home. 11 
aLm.—8 p.m. ezcept Mon.

5639 Cermak, Cicero. OI 2-4105

Mr. Robert’s Restaurant A Lounge 
is remodeled and gorgeous. Freah 
catfish is better than ever! Other 
specialties too! Breakfast lunch, 
dinner every day. 1900 S. Laramie, 

Cicero. 652-6640

If Adidas makes 4t ADipAejOJ^I 
OAK has it! Shoes, ęlothiug, 
accessories with that special status 
look. And all in this smashing store. 
Worth a trip to Oak St! -- - v

106 E. Oak. 664-6984

courtesy and attention -to detail in a 
Bdmė-y atmoaphere. Everything for the 
bride. Formals, too—200 styles! Sizes 3- 

17204 Oak Park Ave.,ffinleyPO -1
Ark- pn<?n ■

JT.r

.v
Steamaster, Ine. Steam Carpet A
Upholstery Cleaning is a family run 
business you can rely on to give your 
carpeting and furniture eztra care, 
eztra attention. Call 964-7726 for a 
free estimate.

You mušt see the impressive collection 
of 14 kt. religious jewelry at 
FREEMAN JEWELERS. Many 
crucifizes and medals including the 
Virgin Mary and numerous sainta

6255 S. Western. 776-4900

1
Need tuckpointing? Chimney repairs? 
How about thoee handaome glass 
blocks? For BRICK WORK call 
HUGH GILGUNN. No job is too 
small and his work is ezcellent Heli 
give you a free estimate.

298-1459

Learn to draw and paint STUDIO 4 
ART WORKSHOP. Fundamentais, 
also figure claases • beginners or 
advanced - day or eve. Individual 
instroetion. Aak about children’a 
claases.

4 E. OUo 8t 787-9666

Specialists in foreign car repairs, 
DIVERSEY FOREIGN CAR SER- 

. VICE handles every job vvithtaflBtan- 
-ding ezpertise; TVansmissM^i *-etigine. 
electrical, tune-up—everything!

5310 W. Diversey. 77^7309.
Don’/mss the gej&l^pj&^g of 

the SKY HARBOR INN’S Polish 
smors^sbord this Sunday (Sept-29). 
A wonderiul variety of just w6riderful 
food! Take the whole family. insiOC?

5719 S. Archer. 767-3628 3TJ

Salia visų vaikų šeimų daly
vavo ir didelis būrys kaimynų, 
bičiulių {Andrius didelis bičių 
mėgėjas) ir kitų draugų. Buvo 
malonu stebėti uolų anūkų pa
tarnavimų svečiui vaišinant

ALEXANDER’S RE8TAURANT 
featoree Bohemian and American diah 
ee. Both are wonderful! And the family 
atmoaphere is aa enjoyable aa the month 
vratering home cooking.

6725 Perahing, Stickney. 
788-6000

Just caU 951-1085.

You 71 want more and more when you eat 
Vince’s Pizza. Enjoy it there or pick it 
up. Vince even delivera — in a limited 
area. For a treat try it today!

Per Mišias, tarp kitų giesmių, 
išskirtinai jautriai sol. Ona Blan 
dytė - Jameikienė pagiedojo: 
"Kai skausmas tau širdį suspaus”. 
Giliai priminė visiems, kad gyve 
nimo kelias yra ir skausmais nu 
klotes. Ir tada jau kreipiamasi į 
Aukštesniu Galias.

Eadting, taatea, homeatyle cookmg. 
Find both at OLYMPIC INN, home of 
the Poliah- American smorgasbord. Even 
potato pancakea! Banąuet rooms and 
carry-outs, too.

5111 Kedzie Ave.
776-0795

6217 W. 63rd St. 
CaU 586-8550

Save money - and your back - at BU1 
Grice Furniture, Carpeting A 
Appliances. Try their King Koil 
“Spinal Guard” mattress. Chiropractors 
helped design it!

6540 S. Puiaski Rd. 
436-4363

Beauty is more than skin deep at 
REFLECTIONS. There’s nutritional 
counseling along with skin care. And 
they do work wonders with acne, tears, 
dryness and blemishes!

3250 S. Kenilworth, Berwyn.
788-8820

For an understanding ear, its Laurie A. 
Shatsoff, the woman attomey, concen- 
trating in family law cases such as 
divorce, separation, child cuatody. Free 
consultations.

Imagine! A menu with over 80 delicioua 
items - plūs sandwichee! That’s what 
youTl find at BIMBO’S. COMFOR- 
TABLE LOUNGE, too. Open every day 
ezcept Sunday.

1580 Rand Rd., Palatine. 
369-6171

So you want real home cooking? Get it 
in vronderful Bohemian and American 
dishes at the » PLAZA 
RESTAURANT. YouTl go back 
again and again. Carry out Service, 
too.

7016 Cermak, Berwyn. 
795-6555

Health y feet are so basic to ond’s wė“ 
being. And abeolutely necessary-'ts^a 
working perso n. That’s whyOLUfc 
PETROV D.P.M. 
PODLATRIC CARE is so essent^L. 
He speciaiizes in rehabilitation 
correction of foot problemh/ 
medicine, ambulatory and hospiftil 
8urgery. See him, too, for a/frsz fiiet 
screening. Preventative mądicąpe_j$ 
also important 111 N. Wabash, Suite 
1609.641-6288 ,

CaU 782-5978.

If s worth a trip do dine at Yu-Lin’s 
Chinese Dumpling House. The best 
Mandarin couraes! Mongolian Bar-B- 
Q, Tibetan chafing dish, too! Some 
Cantonese cooking. 1636 Old Deer- 
field Rd., Highland Park. 831-3155 
and 831-3156

ųiiaM 
life, m

Šauniai visi sugiedojo Bglaurių 
metų su sveikatos linkėjimais. 
Kaip Ada ir Andrius penkiasde
šimt metų bendro gyvenimo ke
bų peržingsniavo, visa tikruma tik 
jiedviem žinoma. Jų vieninga pa 
žiūra į gyvenimo prasmę tikriau 
šiai bus buvus pagrindiniu ryšiu 
taip puikius palikuonius iiaugi-

For ezpert advice on Chapter 13 
bankruptey. Real Estate A Wills see 
attomeys Brovm A Mabie. Raly on 
them, too, for understanding help on 
other legal matters.

53 W. Jackaon. 922-2700

Play safe! Be aeeure! Have D’JOY 
ALARM SYSTEMS, INC. burglar 
proof your property. They’re dealera for 
Ademco, Chapman, Maži Guard security 
systema. •

5794 8. Archer. 284-2633.

All of Michigan Ave. looka to Alper- 
Richman Fura, Ltd. for value and 
ąuality. 57 years in the šame place, and 
3 generationa of ezperience. The shop 
for impreasive fure!

When you’re celebrating — or in a 
romantic mood — or just want to revel 
in fine French cuisine — make a 
reservation at L’AUBERGE. Char- 
mingly intimate atmosphere, too!

2324 N. Clark. 248-4408.

For lunch and dinner, have authentic 
Chinese and Cantonese delicacies 
cooked to order. Cocktails, Polynesian 
drinks, too, at KOW K0W 
RESTAURANT. Delightful! Carry 
outa.

2548 W. Devon. 
274-4473

645 N. Michigan Ave. 266-1800

nzrrnnŲ kortelių

BizmentJ jai 
Bet tinka ir visų

You”ll be thrilled at the famoua 
designer’a labels st Jackie C’a 
Resale Boutiąue. Prices are far, far 
be!ow the original. We buy your 
clothes consignment, Even large sizea! 

828-830 N. State St. 337-1666

Be a lady, or gentleman, of leisure. Let 
BERNICE*8 MA1D SERVICE do 
the work • light or heavy - in your 
home, store or office. They are 
reliable, efficient, reasonable.

Phone 763-1777.

Traditionally beautifol glaas u ahown tu 
new ezpreaeiona of light color, tezture 
and form at the oniąue Marilyn Faith 
Gallery. Beantiful to enjoy for years 
come, and a fine inveetment too.

148 E. Ontario.
787-3968

Want to play piano in 7 weeks? Organ in 
12? At MU8IC DYNAMICS CENTER 
you can learn to sight read and play that 
faat! It’a a new concept. Have a free 
interview.

410 8. Michigan Suite 922.
341-1279

STRONG CO. can boaat of over 50 years 
and 3 generationa in remodeling and 
home improvementa. Their public spirit 
and fine work makee many friends.

3923 8. Kedzie. 847-5588
(Free eatimatee.)

to

Good food, friendly atmoaphere, con- 
venient location in the Argyle “L” 
stahon. APOLLO RE8TAURANT 
haa all this! So enjoy their eztra good 
dinners and sandwiches

1116 W. Argyle. 271-9567

Winter’s ahead. Get sėt! Call Midway 
Heating A Air Conditioning Ser
vice for cleaning and repairing your 
fumace and boiler. Fast aervice, fine 
work.

5619 W. 63rd. Phone 735-1291

Incredible! Lovely homes in Zion’s 
LORELEI ACRES, only $181.64 
monthly principai and interest Finan- 
cing guaranteed. too, if yearly income 
is $11,000 or more. Opportunity! Call! 
Green Bay Rd., N. of 173, Zion 
872-3565.

For eztra deleetable Italian beef, 
Italian sausage, and sensational hot 
dogs, go to NANA’S. TheyTl cater 
any size gathering, too. For free soft 
drink mention Pat
1102 E. Irvinų Park, 

Streamvrood.
837-9691

You can change your 
your potential for success, get affead in 
business! “UP YOUR CAREBR*,* 
(Waveland Press, 1980), DR. DEAN- 
DAUWS amazingly infosiactria* 
book, tella how to sėt goals, take 
and many other things vitaL ,to- 
achievement. And to ezpand 
knowledge further call HLSftAffT 
RESOURCE DEVELOPERS.lNCifcra
no cost, confidential consulmiąjįs^tf. 

644-1921
------------------------- is

icreasec* v, -lh

WANT MORE CASH7 I. Harris A 
Son Co. givee it to you for old gold 
jewelry - diamonda, too. 3 generations’ 
ezperience, 40 years in the šame loca 
tion. Aak for Brian.
5 S. Wabash, Suite 1306. Chicago 

263-5552

For pizza likę you dream about — 
LITTLE JOE’S PIZZERIA AND 
RESTAURANT. Italian and 
American specialties. Pick up — or 
they deliver. Private party room. too, 
for upt to 50. Pat & Joe owners.

2921 W. 63rd. 476-5233.

Everything’a at Dolly’s Reetaorant! 
Full menu — liąuor, wine, mized drinka. 
Central gyroa! Weekend special: prime 
rib, $6.96! A family apot. Carry outa, too 
Bring thia for free glaae of wine. For 
adulta only. 9663 Franklin. Franklin 

Park. 451-0262

Old faahioned luzury ■ modern con- 
venience. ALTA VISTA VIEVTS 
CONDO HOME8 have it! 5 to 7 rooms 
Subatantial brick and stone.
Only $44,900 to $63,900. See them!

1014-1060 W. Byran. 
871-4588.

Home Care Service-South A Weet 
Ine. cares for Medioare. Medicaid, 
other inaurance patienta 7 days a week 
Every need from nursing to physical 
therapy. Just call and inąuire

4839 W. 128th PI.. Alaip. 
371-6170

Great protection: your dog. Dogą Only 
Training Center A Workehop says 
“We teach you to train your dog. 
Security. personai protection, guard 
training. Also obedience

2242 E. 75th St. 375-2981

Something \>ld, something new at 
THE ORIGINAL MITCHELL’S. 
Old: Buffalo ice cream. New: 
vegetarian dishes. George Mitchell 
greets you at this 25 year old favorite 
spot

North A Clark. 
642-5246, 642-5247

GNYX VOCATIONAL SCHOOL 
Open 12:00 pm to 9:00 pm trains men 
and women for profitable careera. 
Brush up for beauticiana, too. Elec
tronic hair removal, sculptured nails, 
manieuring. 2 new couraes: hair 
weaving (methods of attachment) and 
hair replacement (rvpair, cleaning, 
servidng, seleetion of hair pieces for 
men and women). Approved by the III. 
Board of Education. Mary Matthews, 
director.

17 N. State. Saite 1310. 
372-2331

PALERMO’S RESTAURANT.. #• 
PIZZERIA is on its way to 
elegant dining rooms. Tremen^oijs“ 
seleetion of Authentic 
Italian cuisine and fine 
dishes. Everything cooked toi ordai ųl 
the troly home made way! The 8; 
tuous Fiesta Dinner for 2, oz mote. ia 
only $9.95 per person (reg. 
you mention "Pat”. Pizza, aa: 
late snaeks, too. Fine place

3751-59 W. 63rd. -baloti 
585-5002 cisišnsš
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Have a taste for authentic Mezican 
cuisine? CUATRO CAM1NO8 has 
real "south-of-the-border” flavor! Dine 
late if you wish. Open 11 to 10 pm 
daily. Fri. & Sat. to Midnight Sun. 4 to 
10 pm. Closed Mon. 5728 S. Archer. 
284-2163.

Likę magic! DURAGLAZE" with the 
ezdusive T.LM* Fusion Process 
(Thermal Inter-Molecular). Ręstom 
tūba, links, tilss to "likę new” condi- 
tion. Duraglaze* nonporoui finiih is 
bonded to the original porcelain — 
and meets, or ezcesda, new tub 
specifications for stain and acid 
mistance There’s nothing tise likę it 
And at a fraction of replacement cost' 
For more Information phone 894- 
0300.
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