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Aktyvių kunigų niekinimas

Lietuvos Katalikų Bažnyčios
gyvenime per pastarąjį dešimt
mėtį yra įvykę esminių pasikei
timų. Jeigu Stalino ir Chruščio
vo represijų įtakoje anksčiau pas
daugelį kunigų vyravo pasyvu
mo ir bejėgiškumo nuotaikos
(būdavo sakoma: “Su galva sie
nos nepramuši”), tai paskutiniu
metu jos nyksta. Kunigų persi
orientavimui gerąja kryptimi di
delės įtakos turėjo rusų disiden
tai, parodę daug aukos ir ryžto
kovoje prieš melą ir prievartą, už
pagrindines žmogaus teises, ir
Lenkijos dvasininkai su kardino
lu Višinskiu priešakyje, labai
energingai^ kovojantys už pilną
religinę laisvę savo šalyje. Lietu
vos kunigai ir tikintieji jau se
niai suprato tiesą, kurią gražiai
išreiškė popiežius Jonas Paulius
II, sakydamas, kad religinės lais
vės tikintieji tiek turėsią, kiek jos
išsikovosią. Iš tikrųjų dešimties
metų kova neliko be rezultatų:
Kunigų seminarijos limitas bu
vo padidintas keturis kartus (nuo
5 iki 20 kandidatų per metus),
šiais metais katalikai po 40-ties
sovietinės valdžios metų sulau
kė pirmosios katekizmo laidos;
nepaisant valdžios draudimo, be
veik visose parapijose viešai kate
kizuojami vaikai, mokiniai daly
vauja procesijose, patarnauja Mi
šiose ir t. t. Lietuvoje kiekvienam
aišku, kad sovietinė valdžia bent
laikinai kai kur atsitraukė ne dėl

kunigų — valdžios kolaboran
tų “diplomatinių žygių”, bet
dėl to, kad tikinčioji liaudis ir ku
nigai nuolatos reikalauja savo
teisių, o ne vienas sudėjo net
laisvės auką, pvz., kun. A. Šeške
vičius (už vaikų katekizaciją),
Petras Plumpa (už religinę lite
ratūrą), Nijolė Sadūnaitę (už
“LKB Kronikos” dauginimą) ir
kiti.

Iš sovietinės valdžios "išside
rėti” pavyksta tik tada, kai ji pra
deda tikinčiosios liaudies bijoti;
o kai tikintieji pasyvūs ir nesą
moningi — atsiranda palankiau
sia dirva klestėti valstybinio ate
izmo tironijai. Pavyzdžiui, Latvi
jos bažnyčiose beveik neliko jau
nimo, o Rygos Kunigų seminari
ja jau treti metai gali priimti
kandidatus tik su nelatviškomis
pavardėmis. Lietuvos religinis
atgimimas sovietinės
valdžios
viršūnėse jau seniai kelia nerimą.
Siais metais ypatingai intensy
viai pradėta niekinti
aktyvius
kunigus. Religijų reikalų tary
bos (RRT) įgaliotinis tPerras Am
lionis per spaudą, televiziją ir po
kalbiuose su kunigais — deka
nais daug prakaitavo, įrodinėda
mas, kad aktyvūs kunigai esą
“ekstremistai”, “vienybės ardyto
jai”, “politikieriai”, “tarybinės
santvarkos šmeižikai” ir verti
bausmės.
(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE
Už sinodo pasisekimą
Suderinamai su Popiežiaus Jo
no Pauliaus II-ojo kvietimu, viso
se Kanados bažnyčiose spalio 12
d. bus meldžiamasi už Pasaulio
Vyskupų Sinodo darbų pasiseki
mą. Vyskupų Sinodas, kaip žino
ma, prasidėjo Vatikane rugsėjo
26 d. ir jo darbai teiksis aplink
temą „Krikščioniškosios šeimos
uždaviniai šiuolaikiniame pasau
lyje".

Teisininkų kongresas
Chieti mieste, Italijoje, įvyko
XII-sis kanonistinis , tai yra baž
nytinės teisės, kongresas, kuriam
buvo parinkta tema: „Seimą baž
nytinėje ir civilinėje teisėje“.
Kongrese dalyvavo keli šimtai
bažnytinės teisės profesorių, se
minarijų bei religinių institutų
teisės dėstytojų, teisėjų, advokatų,
teisinių patarėjų vyskupijose.
Kongreso atidarymo
paskaitą
skaitė Europos Parlamento vice
pirmininkas italas senatorius
Guido Gonella. Jis kalbėjo tema:
“Šeimos teisės Europos žmogaus
teisių konvencijoje“. Europos
berjdruomenė, pažymėjo sena
torius Gonella, šiandien jau ne
bėrą vien tik ekonominio pobū
džio sąjunga: ji rūpinasi taip pat
Europos tautų moralinėmis, poli
tinėmis ir teisinėmis problemo
mis, kurių tarpe labai svarbią
vietą užima šeimos problemos,
ypač šeimos teisių apsaugojimas.
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rihį Karolis Wojtyla parašė lai
kotarpyje tarp 1946 ir 1950-ųjų
metų, būdamas dar jaunas kuni
gas. Muziką šiam spektakliui da
bar specialiai sukūrė Krzysztof
Penderecki, vienas iš garsiausių
šiuolaikinių lenkų kompozitorių.
Vizitas Maskvoje

Rugsėjo 19 d. į Maskvą atvyko
Vienos arkivyskupo kardinolo
Koenig vadovaujama ekumeni
nės organizacijos „Pro Oriente“
delegacija. Delegacijos vizitas So
vietų Sąjungoje užtruko dešimt
dienų. Ji pasimatė su rusų sta
čiatikių Bažnyčios vadovu pat
riarchu Pimenu, taip pat aplan
kė Gruziją ir Armėniją. Ekume
ninę organizaciją „Pro Oriente“
prieš penkioliką metų Vienoje
įkūrė kardinolas Koenig. Jos tiks
las yra — ugdyti santykius tarp
Romos katalikų ir rytų krikščio
nių bei stačiatikių.
Šeimos klausimai

Fatimos šventovės mieste, Por
tugalijoje, rugsėjo 14 d. pamaldo
mis Apsireiškimo koplyčioje, pra
sidėjo II-sis tarptautinis kunigų
suvažiavimas. Jį suorganizavo
Marijos vardo kunigų sąjunga,
vadovaujant Vatikano Kunigų
Kongregacijos prefektui kardino
lui Oddi. Be jo, dar dalyvavo
kiti keturi kardinolai — italas
Rossi, brazilas De Aranjo Sales,
ispanas Gonzalez Maryin ir vo
kietis Volk. Dalyvavo ir 40 vys
kupų, atvykusių iš įvairių žemy
Krokuvos teatre
nų, daug kunigų ir pasauliečių,
Gruodžio mėnesį svarbiausia kurie apaštalauja šeimų tarpe.
me Krokuvos teatre, Lenkijoje, Kunigų suvažiavimo tema: „Svč.
bus pastatytas dabartinio popie Jėzaus Širdis ir Seimą“.
žiaus Jono Pauliaus II-ojo teat
Čigonai pas popiežių
rui parašytas veikalas „Mūsų
Viešpaties brolis“. Sį dramos kūRugsėjo 16 d. Joną Paulių II-

V. Vokietijos kancleris Helmut SChmidt prie? sekmadienio rin; ‘nūs aplanke
Frankfurte plų res’svtynfffcss •'OktnbRt'nct”
-VieSesi
Var
mai pranašauja, kad kancleris1 ir jo partija laimės rinkimus 8 nuoš. persvara.

Rytoj vokiečiai
renka parlamentų
Bona. — Prieš V. Vokietijos
parlamento rinkimus įvyko vieši
politiniai debatai. Už pasagos pa
vidalo stalo prieš televizijos ka
meras sėdėjo keturi politikai: kan
cleris Helmut Schmidt ir jo užsie
nio reikalų ministeris, laisvųjų de
mokratų partijos pirmininkas
Hans Dietrich Genscher. Kitame
stalo gale, — kadidatas į kancle
rio vietą Franz Josef Strauss ir
krikščionių demokratų partijos
vadas Helmut Kohl. Du reporte
riai juos klausinėjo apie užsienio
ir vidaus politiką. Nors kfekvienam buvo skirtos tik dvi minu
tės, greit tos taisyklės nebebuvo
laikomasi. Buvo karštų kaltini
mų, piktų žodžių.
Atsakydamas į Strausso kritiką,
kad socialdemokratų tarpe yra
Maskvos draugų, kancleris pa
reiškė atmetąs šį įžeidimą, kuris
esąs nepaigrįstas.
— Izraelio Weizmanno insti
tuto archeologai paskelbė, jog
Biblijoje minimo Jericho mies
to sienos sugriuvo ne nuo tikin
čiųjų trimitų, bet nuo žemės dre
bėjimo. Tas pats drebėjimas už
tvenkė Jordano upę ir pranašas
Jošua galėjo su izraelitais leng
vai ją pereiti.
-ąjį Castelgandolfe aplankė keli
šimtai nomadų —čigonų ir cir
ko darbuotojų, — šiomis dieno
mis Vatikane dalyvavusių tarp
tautiniame studijų suvažiavime
klajoklių sielovados klausimais.
Nuoširdžiai pasveikinęs audien
cijos dalyvius, Šventasis Tėvas
padėkojo klajokliam už apsilan
kymą, kuriuo jie norėjo išreikš
ti savo prisirišimą prie Baž
nyčios ir ištikimybę popiežiui.
Šventasis Tėvas šia proga taip
pat padėkojo visiems vyskupams,
kunigams ir vienuoliams, skel
biantiems klajoklių tarpe Kris
taus mokslą ir besirūpinantiems
jų sielovada. Klajokliai audienci
jos metu padainavo Popiežiui ke
letą čigoniškų dainų.

Bando sudaryti
naują kabinetą
Roma.- Italijos prezidentas San
dro Pertini pakvietė naują kabi
netą sudaryti krikščionių demo
kratų partijos pirmininką Amaldo Forlani, (kuris jau yra tarna
vęs septyniose vyriausybėse ir bu
vęs užsienio reikalų ministerių.
Svarbiausias naujos vyriausybės
uždavinys bus sustabdyti automo
bilių pramonės darbininkų strei
ką. Nuo rugsėjo 11 d. sustojo dar
bas Turino Fiat bendrovės įmo
nėse, kurios planavo atleisti iš
darbo 24,000 darbininkų.

Lenkijoj suimtas
valdžios kritikas
Varšuva. —■ Lenkijoje buvo su
imtas L. Močiulskis. Varšuvos
vaivadijos prokuratūra
iškėlė
jam bylą už kurstymus prieš vy
riausybę. Valdžios laikraščių ži
niomis. Močiulskis save vadina
nepriklausomos Lenkijos konfede
racijos pirmininku. Jis pasikalbė
jime su V. Vokietijos žurnalu
“Der Spiegei” pasisakė už “ardo
mąją veiklą” prieš Lenkijos socia
listinę vyriausybę ir raginęs visą
Europą kovoti prieš komunizmą.

Buvęs prezidentas
kaltina demokratus
Washingtonas. —Buvęs prezi
dentas Richard Nixon, pasikalbę
jime su “Sun Times” sekmadie
nio priedo (korespondente, pareiš
kė, kad Amerika jau yra kare su
Sovietų Sąjunga ir tą karą pralai
minti. Dėl Amerikos prestižo ir
galios nusmukimo Nixonas kalti
na demokratų prezidentą ir kong
resą. Jis jau kelis kart kalbėjęs su
respublikonų kandidatu Reaganu,
kuris vertinąs Nixono patari
mus užsienio politikos srityje. Nixonas kaltino demokratų vyriau
sybę dėl Irano šacho nuvertimo ir
dėl sovietų invazijos Afganis
tane. Net ir Kinija buvusi pri
trenkta, pamačiusi, kaip Ameri
ka apleidžia savo sąjungininkus,
pasakė Nixonas.

Washingtonas. — Ketvirtadie
nį, paskutinę kongreso dieną
prieš rinkimų 'pertrauką Kongre
se įvyko priėmimas 18-kai lietu
vių demonstrantų, kurie ateinan
tį antradienį turi stoti Washingtone į aukštesnįjį teismą. Priėmi
mą organizavo Lietuvių Bendruo
menė su kongresmanais Char
les Dougherty (R-Penn., ir John
P. Murtha (Dem.-Penn.). Priė
mime dalyvavo 18 senatorių ir
kongresmanų, jaunimo demons
tracijos dalyviai, jų advokatas Er
nešt Raskauskas, kuris priėmimui
vadovavo ir apie 60 svečių.
Prieš priėmimą Atstovų Rū
muose apie 40 min., vadovau
jant atstovui Charles Dougherty,
buvo kalbama apie Lietuvvą ir
lietuvių rūpesčius. Kalbėjo 14
kongresmanų, buvo paskelbtas
Special Order Kalbose reikalau
ta nepripaŽfcfV-Lietuvos okupaci
jos, pratęsti Lietuvos pasiuntiny
bės gyvavimą ir reikalauta ištei
sinti jaunus demonstracijos prie
Sovietų Sąjungos ambasados da
lyvius.
Priėmime kongreso rūmuose
dalyvavo ir kalbėjo šen. Carl Le
vin (D-Michigan) ir šen. Ri
chard Schweiker (R.- Penn.) Ad
vokatas E. Raskauskas kalboje
priminė, kaip LKB Kronika dė
kojo Dublino demonstrantams
1976 m. Jis palygino Dublino de
monstracijas su Washingtono.
Asta Banionis perdavė jaunimo
džiaugsmą, kad kongreso nariai
ji remia. Kongresmenas Dougnerty paskelbė, jog kongrese jis
įsteigs Ad Hoc komitetą Baltijos
reikalams. Jis pabrėžė, jog svar
biausia yra išlaikyti Lietuvos ats
tovybę, nes bus tragedija, jei ji
turės užsidaryti dėl legalinės įpė
dinystės problemų. Kongresma
nas Dan Lungren (R. - Calif.)
kalbėjo apie lietuvių jaunimo pa
siaukojimą, kuris ir kongreso na
rius įkvepia daugiau dirbti. Kal
bėjo Alg. Gečys, Simas Kudirka ir
Linas Kojelis. Gečys kvietė visus
lietuvius antradienį 10 vai. ryto į
teismo salę.

Irakas pasirengęs
ilgesniam karui
Lėktuvai išsiųsti j kaimynines šalis
Teheranas. — Irano preziden žiūrint sovietų raketų apsaugos.
tas paskelbė karių mobilizaciją Iraniečiai daugiausia naudoja
Khuzestano provincijoje, kur Ira Amerikos „Fantomus“ naikintu
ko jėgos toliausia pasistūmėjo į vus, kurių Iranas turėjo 225. Tie
Irano teritoriją. Irako praneši F-4 lėktuvai yra dviejų motorų,
mai kalba apie „pasiektus karo dviejų lakūnų ir gali pasiekti tai
tikslus ir perėjimą į gynybą“. kinius už 786 mylių. Jie gink
Dviejose fronto vietose vyksta luoti 20 mil. kulkosvaidžių ir ra
artilerijos dvikova.
ketomis. Bombardavimo uždavi
Prezidentas Bani Sadras pa niuose lėktuvas gali nešti 16,000
skelbė, kad keturių miestų gy svarų sprogmenų.
Arabų spaudos žiniomis, Sovie
nėjai karštai ginasi iš namo į
tų
Sąjunga pabrėžia savo neutra
namą ir pamažu pereina į ofen
lumą.
Du sovietų prekiniai lai
zyvą. Khorramsharo įgynėjus su
vai,
gabenę
ginklų dalis Irakui,
stiprino lėktuvų numesti parašiu
iau
įplaukę
į
Persų įlanką, ikarui
tininkai. Mieste herojai greit vi
kilus,
apsisuko
ir grįžo atgal.
sai išvarys agresorius, pareiškė
Korespondentai
iš Teherano
per radiją Bani Sadras.
rašo, jog Irane didžiausi herojai
Diplomatiniame fronte Pakista šiuo metu yra aviacijos lakūnai
no prezidentas Zia pripažino, už skaudžius Irakui suduotus
kad jo tarpininkavimas nedavė smūgius. Aviacijos kariai prieš
vaisių. IŠ Paryžiaus pranešama, revoliuciją ir jos metu nebuvo
kad buvęs Irano premjeras Bach- panaudoti prieš šacho priešus,
tiaras Irako keleiviniu lėktuvu jie nešaudydavo minias de
išskrido į Bagdadą. Jordano ka monstrantų, kaip armijos dali
ralius Husseinas pareiškė, jog jis niai. Revoliucijai prasidėjus, kaip
įsikiš su Jordano jėgomis, jei Ira tik aviacijos mokyklos kadetai ir
kui reikės paramos šiame kare. technikai pirmi susišaudė Tehe
Irako užsienio reikalų ministe rane su šacho gvardijos Javadaris Hamadi pasakė, kad jo kraš no daliniais. Todėl tarp revoliu
tas turi jėgų ilgesniam karui, ta cijos šalininkų, aviacijos kariai
čiau Irenas tam nepasirengęs. visada buvo populiarūs. Dauge
Karinių, kurfJentatoLų nuchnone, lis lakūnų karo mokslą ėjo Ame
Irakas išsiuntė didesnę dalį sa rikoje, kur tapo liberalais, de
vo karo lėktuvų j kitas arabų mokratais ir šacho priešais.
šalis. Lėktuvai taupomi ilges
Londone Irako kurdų vadas
niam karui. Irako bombonešiai, egzilėje pareiškė, jog kurdai pra
naikintuvai ir transporto lėktu dėjo naujus puolimus Irake. (Puo
vai esą Jordano, Kuvvaito, Oma lami Irako kariuomenės konvo
no aerodromuose. Naikintuvai jai, neseniai buvo numušti du
iki šiol nepasirodė kovose su Ira kariniai helikopteriai.
no lėktuvais, nes Irakas turįs
daugybę sovietų priešlėktuvinių
Konfliktas nepalietė
raketų, kurios pajėgios atmušti
Irano aviacijos puolimus. Irano
naftos kelių
lakūnai sudaužė svarbius Irako
New Yorkas. — Valstybės sek
naftos pramonės įrengimus, neretorius Muskie pasidžiaugė, jog
Irano - Irako konfliktas nerodo iš
siplėtimo žymių, nebuvo bandy
mų užblokuoti naftos kelius, lai
vai plaukioja per Hormuzo
sąsiaurį netrukdomi.
mis. 1935 m. drauge su kitais,
Atsiliepdamas į Irano kaltini
paruošė ir išleido Tarptautinių
mus kad Amerika bendrai veikia
žodžių žodyną. 1953—1966 m.
su Iraku, Muskie pareiškė, kad šis
buvo vienas iš pagrindinių Liet.
kaltinimas
absoliučiai nepagrįs
Enciklopedijos redaktorių. Prieš
tas.
porą metų parašė Naujųjų laikų
Washingtone kalbama, kad pla
Lietuvos istorijos I tomą, kuris
nuojama
sudaryti tarptautinį jū
buvo išleistas Liet. valstiečių liau
rų
laivyną,
kuris saugotų van
dininkų s-gos rūpesčiu. Šiuo me
dens
kelius,
kuriais
plaukia nafta.
tu Chicagoje baigiamas spaus
V.
Vokietijos
gynybos
ministerdinti šios knygos II tomas.
ris
Hans
Apel
pareiškė,
jog
Vokie
Velionis paliko žmoną Albiną
tija
negalėtų
įsijungti
į
tokį
lai
Sirutytę, dukterį prof. dr. Iną ir
vyną
su
savo
karo
laivais,
nes
tai
žentą dr. Vytautą Užgirius, ki
draudžia
vokiečių
konstitucija.
tus gimines. Laidojamas spalio 6
d., pirmadienį, Worcesteryje. Su Savo karines jėgas Vokietija gali
jo mirtimi lietuvių tauta neteko naudoti tik gynybai, jei kas V. Vo
vieno iš mūsų ryškiųjų istorikų. kietija pultų,' pareiškė ministeris.

Mirė prof. Pr.
Worcester, Mass. — Spalio 3
d. rytą po ilgos ir sunkios ligos
mirė a.a. prof. Pranas Čepėnas,
istorikas, sulaukęs 81 m. amž’aus.
Velionis buvo gimęs 1898.IV.4
Velaikių kaime, Daugailių vals
čiuje. Mokėsi Daugpilio progim
nazijoje, 1920 m. baigė Šiaulių
gimnaziją. 1920—1922 m. tarna
vo Lietuvos kariuomenėje, 1922-1926 m. studijavo istorijos moks
lus Humanitarinių mokslų fa
kultete, Lietuvos universitete,
Kaune. Po to septynerius metus
mokytojavo pradžios mokyklose
ir suaugusiųjų gimnazijoje.
Pradėjus leisti „Liet. enciklo
pediją“, 1931—1940 m. dirbo
kaip jos redakcijos sekretorius,
1940—1944 m., kaip vienas jos
redaktorių. Pakviestas dėstytoju,
1940—1944 m. dėstė visuotinos
istorijos mokslus Kauno — Vil
niaus universitetuose, kaip vyr.
asistentas.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
1945—1946 m. buvo Uchtės liet.
gimnazijos mokytojas, Lietuvių
sąjungos pirmininkas. 1945 —
1949 m. dirbo kaip profesorius
Pabaltijo universitete Hamburge,
Pinneberge. 1948—1949 m. Pro
fesorių bei Tremtinių bendruo
menių valdybų narys.
Aktyviai reiškėsi spaudoje.
1931—1933 m. „Aušrinės" re
dakcijos narys, bendradarbiavo
eilėje laikraščių bei žurnalų, jų
tarpe ir „Draugo“ kultūriniame
priede, rašydamas istorijos, kul
tūros bei visuomeninėmis temo-

* __ Paskutiniame gyventojų
surašyme paaiškėjo, kad New
Yorkas per 10 metų prarado
vieną milijoną gyventojų, apie
13.8 nuoš. Miesto meras Koch
pareiškė, jog skaičiuotojai pa
darė klaidą,. Miestas gali pra
rasti keturias vietas Atstovų rū
muose.

KALENDORIUS
Spalio 4 d.: Pranciškus Asyž.,
Aura, Mastautas, Eivyde
Spalio 5 d.: Placidas, Karitina,
Palemonas, Gildą
Spalio 6 d.: Brunonas, Fidelija,
Buivydas, Guoda
Saulė tėka 6:49, leidžiasi 6:29

A. a. Prof. Pranas Čepėnas

ORAS
Debesuota, vėsu, gali lyti, tem
peratūra dieną 60 1 „naktį 45 1.

vyriausi „Ateities“ redaktorių
kun. dr. K. Trimaką, 850 Dės
Planes Avė., Apt. 409, Forest
Park, IL 60130, tel. 366-2446.
1980 M. MAS KURSAI
PUTNAME

REDAGUOJA Jonas Žadeikis.

Informacinę medžiagą ir nuotraukas

siusti: 6522 So. Rockwell Avė., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852

Los Angeles Moksleivių
Ateitininkų Vasaros Stovykla
Šią vasarą Los Angeles
moksleiviai, jauniai ir jaunu
čiai ateitininkai stovyklavo
Times Training Center sto
vyklavietėje, netoli Brea miesto,
rugp. 22-29 d. Dalyvavo 35
stovyklautojai 7-16 metų am
žiaus. Kaip kiekvienais metais,
vadovavo vadovų iš toliau
atvykę. Taigi, šiais metais,
atliko komendanto ir sto
vyklos programos paruošimo
darbą Saulius Gyvas iš Chica
gos, o Rita Neverauskaitė, iš
Detroito, prižiūrėjo visų svei
katą bei tvarkė mergaites,
būdama vyriausioji mergaičių
vadovė. Jiems į talką atėjo
vietiniai studentai ateitinin
kai: Rita Bureikaitė, Gintaras
Grušas, Angelė Mičiulytė,
Linas Polikaitis, Rimas Polikaitis ir Vita Polikaitytė.
Šeimininkės: Kazakevičienė,
Gedminienė,
Gorodeckienė
puikiai
pagamino valgius
stovyklautojams ir vadovams;
Fredas Prišmantas, būdamas
stovyklos ūkvedžiu, ne tik
supirkdavo maistą, bet ir taisy
davo vamzdžius, prisidėdavo
prie vakarinių programų ir
sugaudavo stovyklos nepra
šytus svečius (barškuoles,

vykios vadovų vietas; rank
darbių būreliis sukūrė
rankines lėlytes, su kuriom
išpildė vaidinimą paskutinį
stovyklos vakarą; kūno kultū
ros būrelis lavino savo ga
bumus sporte. Prieš ir po vaka
rienės vis būdavo laiko
pasiruošti vakaro programai.
Kiekvieną vakarą įvykdavo
skirtinga programa: susipažini
mo žaidimai pirmam vakarui,
o paskutiniam vakarui — iškil
minga itališka vakarienė, nau
jai vadovų atidarytame resto
rane; užbaigimo programa,
kurioje pasirodė stovyklau
tojai su vaidinimu ir tauti
niais šokiais, o vadovai su
dainomis; šokiai pagal „akme
nine.“ muziką. O savaitės bėgy
je įvyko erdvės kaukių balius, į
kurį atvyko erdvės princesės,
šokėjos ir orkestras; susikau
pimo vakaras, per kurį ėjome
kryžiaus kelius ir paaukojome
savo laiškus Dievui lauželyje;
pasakų ir legendų laužas;
žaidimų vakaras, per kurį
komandomis kovojome žaidi
muose: taškų taškuose, ieški
ny ir „Koks Prots“ (Jeopardy
žaidimas lietuviškai); ir telentų vakaras, kuriame matėme

Ateitininkų sendraugių stovykloje, Kennebunkporte, Maine, susitiko:
Marija Lūšienė, Eugenija Pažemėnienė, Regina Balsienė ir Eugenija
Minkūnienė.
Nuotr. P. Ąžuolo

skorpijonus, tarantulus); ir
kun. V. Bartuška, stovyklos
dvasios vadas, prisidėdavo
prie programos, atlaikydamas
Mišias ir, tarp kitų užsiėmimų,
pažaisdavo su stovyklautojais
baseine
maudymosi
laiku. Kas rytą įvykdavo
tvarkymasis, kuriuo laiku
stovyklautojai taip pat atlik
davo darbo būrelių darbus.
Pvz.: liturginis būrelis paruoš
davo skaitymus ir maldas
Mišiom, lietuviškų žodžių būre
lis surasdavo keturis naujus
žodžius, kuriuos pristatydavo
stovyklautojam pietų metu, ir
plakatų būrelis nupiešdavo
plakatą pagal dienos temą. Po
inspekcijos,
stovyklautojai
susiskirstydavo į programos
būrelius. Raudoni (jaunučiai),
žali Gauniai) ir geltoni (moks
leiviai) dalyvaudavo įvai
riuose užsiėmimuose: sporte,
mene, tautiniuose šokiuose,
pokalbiuose ir lietuviškuose žo
džių žaidimuose (kuriuose tik
dalyvaudavo jaunučiai).
Pokalbius pristatydavo patys
vadovai ir atvykusieji svečiai
Dalilė Polikaitienė ir Vytas
Bandziulis pagal ateitininkų
principus:
visuomeniškumą,
katalikiškumą,
tautiškumą,
šeimyniškumą ir inteligentiš
kumą. Po pietų įvykdavo
dainavimas,
maudymasis
didžiajame baseine, laikraš
tėliui rašymas ir grupiniai
užsiėmimų būreliai. Radijo
būrelis paruošė puikią sto
vyklos radijo valandėlę; vado
vavimo būrelis išmoko apie
vadovavimą ir net turėjo pro
gos vienai dienai perimti sto-

puikių ir niekad anksčiau
nematytų talentų.
Stovyklos antradienio rytą
įvyko trumpa iškyla į stovyk
lavietės parkelį. Ten paval
gėme pietus ir pažaidėme ant
tiltelio, pastatyto iš storos vir
vės ir su virve kabančiu medy
je. O trečiadienį popiet įvyko
ateitininkijos 70 metų sukak
ties minėjimas. Pradėjome
šventę su Mišiomis ir užbai
gėme su Juozo Kojelio kalba
stovyklautojams apie ateiti
ninkų įsikūrimą.
Stovyklos nuotaika nebūtų
buvusi tokia puiki, jeigu nebū
tų atvykęs vieną naktį neti
kėtas svečias, žaliasis baiduoklis. Jis paliko didžiausius
raštus kiekviename kamba
ryje ir visuose stovyklavietės
rajono kampuose. Taip pat jis
paslėpė stovyklos vėliavas ir jų
vietose iškėlė didžiausią žalią
vėliavą. Kasdien stovyklau
tojai spėliojo, kas gi tas
baiduoklis buvo, kaip jis atro
do ir iš kur jis atvyko: gal iš
erdvės, gal iš baseino dugno,
gal iš kokio medžio. Iki šios
dienos niekas jo dar nematė,
gal ir niekad nematys. Tiki
mės, kad kitais metais jis vėl
mūsų stovyklavietę aplankys
ir vietoj slaptai, gal viešai su
mumis pabendraus.
Ačiū visiems, kurie prisidėjo
prie stovyklos suruošimo!
Vita Polikaitytė

Moksleivių
Ateitininkų
sąjungos rytinio pakraščio ru
dens kursai — Kolumbkursai
— įvyks 1980 m. spalio mėn.
10-13 dienomis, Putname.
Kursuose bus svarstomos se
kančios temos iš kun. St. Ylos
„Ateitininkų vadovo“: Ateiti
ninkų kilmė ir istorija, Atei
tininkų ideologija, Posėdžių —
suvažiavimų formos ir jų
paskirtis, Aplinka ir jos reikš
mė, Spauda.
Stovykloje dainuoja: Antanas Kulbis, Vita Rygelytė ir Henrikas
Šatinskas.
Į Kolumbkursus priimami
Nuotr. Rūtos Musonytės__
aštunto skyriaus mokiniai,
žinės metu, Lemonte, Chica PADĖKOS DIENOS
visų klasių gimnazistai ir
gos ir apylinkių ateitininkai KURSAI
studentai, kurie nori pasigilin
sendraugiai turėjo skyriaus
ti
ateitininkų ideologijoj.
MAS CV-bos ruošiami
susirinkimą. Susirinkimą ati
Kursantai
prašomi atsivežti
darė ir jam vadovavo Juozas Padėkos \ dienos kursai uniformas ir kuopų vėliavas.
Baužys, valdybos vardu pada (kalakursai) įvyks lapkričio 27- Kursai prasidės penktadienį
ręs pranešimą. Trumpai nupa 30 dienomis Dainavos sto vakare, spalio mėn. 10 d.
sakojo skyriaus veiklą, vykloje. Šiais metais bus Atidarymas numatytas 7:00
apgailestavo,
jog vasaros nagrinėjama 3-čioji dalis v.v., todėl prašome visų būti
pradžioje į Floridą išsikėlė ateitininkų vadovo. Į kursus nai iki to laiko atvykti.
buvęs skyriaus pirmininkas kviečiame visus 8,9,10
Dėl registracijos ir tolimes
Mečys Šilkaitis, ir susirinki skyriaus moksleivius. Kursų nės informacijos prašome
programą
praves
kun.
Stasys
mui pateikė likusios valdybos
kreiptis pas sekančius as
narių
oficialų
atsistatydi Yla. Kursų vadovybė: Saulius menis:
Gyvas
—
komendantas,
And

nimą. Tačiau susirinkimas po
New Yorke ir apylinkėse:
vyr. ber
kėletos pasisakymų ir disku rius Kazlauskas
Rasa Razgaitienė, 304 Bayville
niukų
vadovas,
Vidas
Nevesijų nesiėmė riekti naujos
Road, Lattingtown, New York,
valdybos ir prSdft> buvusios rauskas — berniukų vadovas; 11560, tel. (516)671-7975.
Daiva
Barškėtytė
—
vyr.
valdybos narius ir toliau tęsti
Philadelphijoje ir apylin
darbą. Juozas Baužys ir kiti mergaičių vadovė, Daina kėse: Jūra Viesulienė, 333
Kamantaitė
—
mergaičių
valdybos nariai pagaliau suti
Bickley Road, Glenside, PA
ko pasilikti su sąlyga, jei visi vadovė. Raštinę tvarkys Mir 19038, tel. (215)885-3122.
skyriaus nariai aktyviau prisi ga Bankaitytė, o kalakutus
Naujoje Anglijoje ir iš kitų
dės prie veiklos ir valdybos keps Zita Šoliūnaitė ir Alma vietų: sės. Margarita Barei
Lėlytė. Šiais metais prie vadoplanų vykdymo.
Dalyvavęs ASS CV pirmi- yyb.ės . P^idė® Dari?s P°R- kaitė, Immaculate conception
Convent, Putnam, Conn.
ninkas Vytautas Šoliūnas tarė į?*!"
06807,
tel. (203)928-3135.
žodį susirinkusiems. Jonas vų padėjėjai. Atvykstant j
Iki
pasimatymo
KolumbkurPabedinskas pranešė apie kursus ptašome atsivežti suose!
spalio 17-T9 sienomis rengia ateitininkų vadovą, uniformą,
mą Chicagos ateitifiinkų kuopos vėliavas, miegmaišius,
STUDENTŲ
savaitgalį. Iždininkas Kazys pieštukus ir popieriSus; šyp
ATEITININKŲ
Pabedinskas išsamiai nuš senas ir gerą nuotaiką. Regist
SĄJUNGOS
vietė skyriaus kasos stovį. Jis racijos anketas galima gauti iš
SUVAŽIAVIMAS
pabrėžė, kad kiekvienais kuopų globėjų arba iš šių asme
1980-81 metų suvažiavimas
metais skyrius prisideda prie nų; Chicago v — MAS CV-bos,
Clevelande
P.
Balčiūnienės,
bus
spalio 11-12 dienomis
lėšų telkimo Lietuvos laisvi
Detroite
—
Lilės
Gražulienės,
Clevelande
Lietuvių namų
nimo darbams, skundėsi, kad
nemažas skaičius narių neuž Toronte — Rūtos Girdaus- apatinėse salėse. Registracija
kaitės. Kviečiame visus, senus prasideda 9 vai. ryto, kaina 19
simoka nario mokesčio.
Po diskusijų buvo ir toliau ir jaunus;' pasimokyti ir dol. Suvažiavimo programa:
pavesta valdybai Vasario 16 pasilinksminti su mumis. Jei centro valdybos rinkimai, įsta
proga rinkti aukas ir pagal yra klausimų, kreipkitės į Rasą tų pakeitimai ir numatomi
aukotojo valią persiųsti jas Šoliūnaitę, 115 Stephens Str., veikimo būdai.
Draugovės turi teisę siųsti
atitinkamiems
veiksniams. Lemont, IL. — telefonas:
Nutarta taip pat iš iždo pa (312)257-7071. Dėl tolimesnės balsuojantį atstovą nuo 5
siųsti 100 dol. Washingtone informacijos sekite Ateitinin nario mokestį užsimokėjusių
narių. Į suvažiavimą kvie
prie Sovietų ambasados kų Skyrių „Drauge“.
MAS CV čiami ne tik atstovai, bet ir visi
demonstravusių ir už tai teisia
I
studentai ateitininkai panagri
mų asmenų gynimo fondui.
DAR REIĖIA
nėti ateities planus.
Susirinkime
dalyvavo
Studentų ateitininkų
daugiau kaip 50 skyriaus MECENATŲ
centro valdyba
narių. Nemažas skaičius send
„Ateities“ žurnalo vakaras
raugių negalėjo susirinkime bus už dviejų savaičių. Jo metu
A. STULGINSKIO
dalyvauti, turėdami pareigas „Ateities“ ; bendradarbiams
KUOPOS
VEIKLA
nepaprastai puikiai pasise bus skiriamos premijos.
kusioje gegužinėje, užimdami Tačiau dar trūksta premijoms
Chicagos apylinkių A.
ir vaišindami svečius.
, pinigų, todėl būtų gera, kad Stulginskio kuopos nariai susi
Chicagos
ateitininkų atsirastų daugiau dosnių mece rinko pirmą kartą šiais mokslo
sendraugių skyriaus valdybą natų. Prašome kreiptis į metais rugsėjo 12 d., Pabedinsdabar sudaro: Juozas Baužys,
pirm. (7225 W. Higgins avė.,
Chicago, IL 60656), Elena Razmienė, Aldona Rimkienė, Vale
rija Žadeikienė, Tadas Rūta ir
Kazys Pabedinskas, iždi
ninkas.
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Kor.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

ŠIEMET MOKSLUS
BAIGUSIEMS

Ateitininkų
federacijos
valdyba kreipėsi į visus
ateitininkų sendraugių sky
rius, prašydama surinkti infor
maciją apie šiais metais aukš
tuosius mokslus baigusius
ateitininkus, ateitininkes.
Reikalingos šitokios žinios:
baigusiojo vardas, pavardė,
adresas,
baigimo laipsnis
(bakalauras, magistras, dokto
ratas), specialybė, kolegijos ar
universiteto vardas ir vietovė,
tolimesni baigusiojo planai
(tęsti studijas, ar dirbti savo
specialybėje).
Patys baigusieji ateiti
ninkai, ateitininkės ar apie
juos žinantieji prašomi praneš
ti savo vietovės ateitininkų
sendraugių skyrių valdyboms
galimai
iki spalio 15 d. Chica
BUVO SUSIRINKĘ
goje
rašyti
skyriaus pirmi
ATEITININKAI
ninkui:
Juozas
Baužys, 7225
SENDRAUGIAI
W. Higgins Avė. Chicago, IL
Gražų rugsėjo 21 sekma 60656, arba skambinti tele
dienį, Ateitininkų namų gegu- fonu 775-1163.

mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59th Street _ Tel. GA 6-T77T
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 7 Ist St.. Chicago, UI. 60629
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Atdara šiokiadieniais nuo C vai. ryto Ud 10 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

Tel. - 476-2206

THE LITHUANIAN WORLD-W1DE DAILY

Second class postage paid at Chicago. III. Published daily except
Sundays. Legal Holidays, days after Christmas and Easter
by the Lithuanian Catholic Press Society.
Publication Number (USPS — 161000)

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County. IlUnois
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38.00 Foreign countries
$40.00.

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 prenumerata mokama Iš anksto

metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
Užsienyje
.......... 40.00
Kitur
3800
Savaitinis
................ 25.00
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
8:30 — 12:00

L:, metų 3 mėn.
$22.00 $15.00
22.00
15.00
22.00
15,00
20.00
1300
15.00
—
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• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- '
nių nesaugo. Juos grąžina tik iS“*l
anksto susitarus. Redakcija >už -jf
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus .
prašymą.

kų namuose. Erikas Vasiliaus
kas, pereitų metų kuopos
pirmininkas, atidarė susi
rinkimą ir pravedė rinkimus
naujos
valdybos.
Naująją
1980-81 metų valdybą sudaro
šie kuopos nariai: Saulius
Šoliūnas — pirm., Arūnas
Pabedinskas — vicepirm.,
Alma Ostrauskaitė — sekre
torė, Lėlė Žukauskaitė —
iždininkė ir Andrius Pabe
dinskas kuopos koresponden
tas. Kuopos globėjais ir toliau
sutiko būti dr. Genė Žukaus
kienė ir dr. Edmundas Vasi
liauskas.
Naujoji valdyba jau turėjo
posėdį aptarti šių metų kuopos
veiklą ir kitus ateities planus.
Sekantis kuopos susirinkimas
įvyks pas p. Venclovus spalio 3
dAndrius Pabedinskas,
kuopos korespondentas

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija -.
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tef. 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 VVest 7lst Street

Advokatų Draugija ~
VALDEMARAS BYLAITIS
ER

VINCAS BRIZGYS 3f
Teisių daktarai į
2458 W. 69th St., Chicago, SIU.

Visi tel. 778-8000
■ ' ’jf

Valandos pagal susltariiųi)

ATEITININKŲ
RELIGINĖS
LITERATŪROS
PREMIJA

7Š

Ateitininkų federacijos ^Il
ginės literatūros prenpgja
paskirta kun. Antanui jjL.
Rubšiui, Manhattan koledžo
profesoriui, bus įteikta spalio
19 d. Amerikos Lietuvių Kata
likų federacijos kongreso iškil
mingame posėdyje, Detroito
lietuvių Kultūros centrsLSklėje.
(Nukeltą į 7 psJ,X. ...3
Tel.ofiso.ij buto. OLympic 2-4159

DR. P.KISIELIUS -i :
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė*., CįįcęrojjJ

/6,8 val-

treč Sešt. 12.tki 4 vai popiet

Tel. REliance 5-18ŲŲ

DR. VVALTER J. KIRSTUK
i .

-

lietuvis gydytojas

.ntm

3925 VVest 59th StraeL -7
Vai.: pirm., antr,, ketv. ir penki, rjųp.J2-4

vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir £?št
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt. 1:00 5:00 uždaryta
0—
/ai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. - GR 6-2400 t

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ,
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

F

M

ih

3200 W. 81st Street
Vai Kasdien nuo 10 v. ryto iki'l'V^ftjJ
✓ai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel RE 7-1168: rezid 239-2949“
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-

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

DR. E. DECKYS

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

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. J. MEŠKAUSKAS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? ,jį
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7Ist Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: pirmad . antrad . ketvirtad irpenk
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus.
Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS I*

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

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė.
Elgin. III. 60120

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J 0 K S A
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
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos DaRal susitarimą

Valandos pagal susitarimą.
TeL 1SS-44S4, S71-M9S, 3SA-M7B
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA „
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVĖ.
4200 NO CENTRAL AVĖ
Valandos pagal susitarimą va v

DR. FRANK PLECKASu
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS .,(UtM
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses”'
'

.

2618 W. 71st St. - Tel. 737 5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta tre4

DR. LEONAS SEIBUTIS);
INKSTŲ, PŪSLĖS IR . [>
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street

Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vaU?^

įstaigos ir buto tel. 652-1381

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

DR. FERD. VYT. KAUNAS
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Sį rudenį

Hl

Ateitininkijos sąjūdžiui
70 metų

Šį rudenį vienur kitur lais
vajam pasauly jau paminėta
ateitininkijos sąjūdžio 70 me
tų sukaktis. Ateitininko, kaip
ir ateitininkijos, vardas ir Šian
h i dien dar kai kam neaiškus, ne
pilnai suprantamas arba net
rišamas su kuria egzistuojan
čia partija ar partijomis. Tai
$ tikras nesusipratimas ir
nesugebėjimas skirti partijos
nuo ideologijos. Žmogus gali
nepripažinti jokios partijos
visą gyvenimą, nepriklausyti
jai, bet aiškią ideologiją turi
E kiekvienas susipratęs žmogus.
|į
Ateitininkų sąjūdis apie
' 1910 metus atsirado, kaip kun.
Stasys Yla sako (Ateitininkų
‘ vadove),, pasiprieSinti
svetimai priespaudai ir atsis
pirta neigiamoms pasaulėžiūftinėms įtakoms. Tada lietuvių
tauta gyveno rusų — pravos
lavų priespaudos ir lenkinimo
grėsmėje. Netekusi laisvės,
galėjo netekti ir savo tautinio
charakterio ir prarasti katali
kų tikėjimą. Pavojus buvo
tada, kaip ir dabar Lietuvoje,
~kad svetimos jėgos bruko ateis
tinę pasaulėžiūrą, ypač inteli
gentų eilėse. Atsirado būrelis
Šviesių galvų, kurie pajuto rei
kalą dalia tautinio atgimimo
’^įtavesti tokį pat sąjūdį ir
f dvasinio atsinaujinimo, skleis•ta krikSčioniėkos kultūros vysc £ymą.
one..
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KAIP IZRAELIS GINASI
NUO PRIEŠŲ
Visokias priemones jie pateisina

Vakarų Europos spauda,
drauge su kitu jaunimu, atei
tininkai aktyviai stojo į kovą ir rašydama apie Izraelio sugebė
frontuose daug jų žuvo. Įsi jimą ginklu apsiginti nuo
jungė ir į kitus skubius darbus priešų pažymi, kad jis dar ge
— į valstybės kūrimą, politinę riau sugeba tai padaryti gudru
visuomeninę bei kultūrinę mu, išmoningumu ir įžval
veiklą ir tuo paneigė jau stip gumu. Čia jam daug
riai įsigalėjusią iš maskolijos pasitarnauja Imigracijos insti
atneštą teigimą, kad tos sritys tutas — žvalgyba, sutrum
priklauso tik “pirmeiviams”, pintai vadinamas Massadu.
kad lietuvis tikintis nėra tik Jeigu JAV ČIA (Centrinė žval
ras inteligentas, bet kažkoks gybos valdyba) jį pralenkia
nevykėlis
“atžagareivis”. savo dydžiu, Sovietų KGB
Vėlesnė gyvenimo praktika pa savo patyrimu, tai nėra pasau
rodė, kad ateitininkų principai lyje žvalgybos įstaigos labiau
mūsų tautai yra patys svei bijomos už Izraelio Massadą.
kiausi ir naudingiausi. Jie sau Jis dirba labai tiksliai ir be
tikslu statė išauginti ir išugdy jokių skrupulų. Daugelis tur
ti lietuvį inteligentą su tvirta būt atsimena, kaip Massadas
ideologija, aiškiais prin susidorojo su 1976 Miuncheno
cipais ir moksliniu krikščiony Olimpiados žydų sportininkų
bės vertės patikrinimu bei žudikais, keliolika jų sume
suderinimu su gyvena džiodamas ir likviduodamas;
arba Ugandos Entebe aerouos
maisiais laikais.
te išvadavo 103 įkaitus. 1937
m. įsteigtas, kaip pogrindžio
organizacija, slaptai iš Euro
Sąjūdis davė veidą atgi pos gabeno nelegalius imi
musiai Lietuvai. Ateitininko grantus į Palestiną ir telkė
vardas pradėtas linksniuoti ginklus būsimai kovai prieš
nuo žemiausių klasių moks arabus.
leivių iki aukštuosius mokslus
Uranas ir atominė bomba
vainikavusių daktaro laips
Tarp Massado pažymėtinų
niais. Apėmė visus inteligentų
sluoksnius ir profesijas. Jis veiksmų minėtinas piratišku
buvo patrauklus kiekvienam būdu įsigijimas urano, kuris
Šviesesniam ir plačiau gal Izraeliui buvo reikalingas
vojančiam inteligentui. Jis su atominėms bomboms pasi
gebėjo suderinti tikrąjį patrio gaminti. Susirūpinusi arabų
tizmą, atmetant šovinistinį, valstybių, supančių jauną
kitas tautybes niekinantį, Izraelio valstybę, nepralenkia
nacionalizmą iš vienos pusės ir ma jėga, priėjo išvadą, kad
kai kieno peršamą nepri vienintelis būdas užsitikrinti
Ateitininkų ideologas, imtiną, tautas asimiliuojantį saugumą — atominė bomba.
Šviesus filosofas ir paskutinis kosmopolitizmą.
1958 m. Prancūzijai padedant,
nepriklausomoje Lietuvoje VyPer tuos netrumpus 70 metų Izraelis įrengė Negevo dyku
tdūto Didžiojo universiteto ateitininkija yra pergyvenusi moje atominį reaktorių. Po
rektorius Stasys Šalkauskis, ir šviesių ir ne taip šviesių arabų—Izraelio šešių dienų
mėgindamas nusmaigstyti lie laikotarpių. Šviesių, kai jos karo, Prancūzija, matydama
tuvių kultūros gaires, buvo pa- kūrėjai matė eiles didėjant, kai arabų įtūžimą, prieš Izraelį,
* skelbęs, jog mums, lietuviams, organizacija prigijo ir įsi- sustabdė jam ginklų tiekimą.
esantiems dviejų rivalizuojan- pilietino
visuose Lietuvos Dėl to sustabdymo Izraelis
čių kultūrų, Vakarų ir Rytų, inteligentų gyvenimo sluoks neteko urano, be kurio nega
slenksty, nebūtų išmintinga niuose, kai visas katalikiš lima pagaminti atominės bom
remtis tik viena kuria kultūra. kasis gyvenimas įskąitant ir bos. Tada buvo pasiryžta įsi
Reikia ieškoti ir imti, kas yra spaudą, rėmėsi ateitinihkais. gyti uraną nelegaliu būdu,
gero ir pas vienus, ir pas kitus. Būta ir netaip šviesių, kai atseit jį pavogiant. Massadas
Iki ano laiko mus veikė dau- anais
laikais valdančiųjų patyrė, kad viena belgų firma
- giausia slavų įtaka, o su XX sluoksniuose pradėta kalbėti turėjo atsigabenusi iš buv. bel
amžiaus
pradžia
atsirado apie klaidingai suprastą vie gų Kongo kolonijos didelį kiekį
Šviesuolių, iSėjusių mokslus nybę ir abejoti lojalumu tų, ku urano ir jį laikė Antverpene.
jau ir Vakaruose. Ateitinin rie vienybę supranta pliu ČIA padedant, buvo sugal
kai, kurdami sąjūdį, mokėsi ralistinėje, bet tolerantiškoje vota parduoti uraną vienai
daugiausia iš Vakarų, bet ne kitaip galvoj an tiems visuome vokiečių firmai neva chemi
paliko už durų, kas atėjo gero ir nėje. 18 dalies varžymai išėjo į niams dažams gaminti. Bet,
iŠ Rytų. Mokėsi ir iŠ savo tau naudą: ateitininkai labiau nei kadangi į Vokietiją urano
tos buvusių patirčių. Taip jie kiti, neskaitant valstybės prie nebuvo galima įvežti, jis turė
davė pradžią organizacijai, ku šų, kurie visur ir visada veikė jo būti nuvežtas į Italiją, ten
ri savo ideologine sistema, pogrindy, paruošė vadus ir perdirbtas ir tik kitu pavidalu
federacine sąranga ir struktū iSmokė veikti rezistencijos atvežtas į Vokietiją.
ra, veiklos apimtimi ir meto sąlygomis. Tai labai pravertė,
Pagal Massado planą, jūro
diniu pažangumu pralenkė kai Lietuvą užgriuvo ir bol je tas uranas turėjo būti
daugelį žinomų Vakaruose ševikų, ir nacių armijos.
pagrobtas ir nugabentas į
katalikų sąjūdžių. Niekad
Izraelį. Massadas tam tikslui
‘ nepaseno, eina su gyvenimu ir
įgijo seną laivą, kuriuo 200
pramatoma tolimesnė Sviesi
ateitis.

* " Ateitininko vardas kilęs iš
ranka rašyto “Ateities” žur
nalo, išėjusio 1910 rugsėjo
mėnesį. Jį suredagavo VI
klasės gimnazistas Kazys Bi
zauskas,
Nepriklausomybės
akto signataras, buvęs minis
teris, bolševikų nukankintas
1941. Organizatorium ir
ateitininkijos tėvu yra kitas
bolševikų kankinys, taip pat
^Nepriklausomybės akto sig
nataras profesorius Pranas
Dovydaitis. Apie jį prof.
Mykolas Biržiška savo knygoj
“Lietuvių tautos kelias” II,
taip sako: “Pranas Dovydaitis
yra ne tik ‘ateitininkų’ tėvas ir
"-žymiausias ateitininkas, bet ir
;$iaip vienas pačių ryškiau
siųjų lietuvių kultūros darbi
ninkų, turint čia galvoje ne tik
praktikuojančius
tikybininkus, bet iš viso pasauliečius ii
dvasininkus drauge”.
Ateitininkai praktiškai pla
čiau į lietuvių tautos gyvenimą
įsijungė po Rusijos revoliucijpa 1917 metais, Didžiajam
karui besibaigiant. Atstatant
Lietuvos
nepriklausomybę,
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tonų urano iš Antverpeno buvo
nuvežta į Genują. Ten rasta
italas suokalbininkas, sutikęs
jį perdirbti. Laivo įgulą sudarė
vien tik Massado agentai.
Uranas buvo sukrautas į 500
statinių, bet niekas nepasiekė
Italijos. Izraelio tanklaivis
netoli Kipro priplaukė prie to
laivo ir per 4 valandas uranas į
jį buvo perkrautas. To urano
Izraeliui užteko pasigaminti 20
atominių bombų, numestos ant
Hirošimos pajėgumo.
Kitas žygis

Skirtingo pobūdžio buvo
kitas Massado ,,atominis
žygis“. Tai vyko 1979 m., kai
trys vyrai, nuskridę į pietinės
Prancūzijos karinį Tulono uos
tą, suokalbininkų padedami,
gavo detalius planus dokuose
esančių sandėlių. Viename
buvo saugomos Irakui skirtų
atominių reaktorių pagrin
dinės dalys. Tie reaktoriai ir
kartu su jais buvęs uranas
galėjo Iraką padaryti Izraeliui
labai pavojingu priešu. Per
savo šnipus Massadas tiksliai
žinojo, kada reaktoriai turėjo
būti pakrauti į laivą ir išsiųsti į
Iraką. Jis taip pat žinojo, kad
sargyba nuo 12 iki 3 vai. ryto
neapeina sandėlių.
Tuo laiku jie perlipo per
aukštą tvorą, padirbtais rak
tais atrakino duris ir išjungė
aliarmo sistemą. Atsidūrę
viduje, jie praėjo atominius
reaktorius, skirtus Belgijai ir
Vokietijai, surado Irakui skir
tąjį ir skubėjo išardyti reakto
riaus esmines dalis. Tačiau
visa buvo taip sudėtingai ir
stipriai padaryta, kad jokiu
būdu neįstengė išardyti iki
sargų pasirodymo. Tada jie
užtaisė sprogmenis ir pasišali
no. Pasirodžius sargybai, nuai
dėjo sprogimai, kurie sunai
kino 60% siuntinio. Nuostolis
siekė 25 milijonus dol. Nau
jam reaktoriui pagaminti rei
kia dvejų metų laiko. Irakas
atsisakė pirkti naują.

Sunkūs uždaviniai

Massadas įvykdė ir dar
sunkesnių uždavinių. Taip
Kaire įsodino vyriausią šnipą,
tariamą eksnacistą Wolfgangą Lotzą, kuris greitai
įsispraudė į vokiečių ekspertų
ir Egipto generolų ratelį ir
kartu su jais dirbo. Argen
tinoje sumedžiojo Adolfą Eichmaną ir jį savo lėktuvu
atskraidino į Izraelį ir ten
pakorė 1969 m. Egipto Sina
jaus dykumoje išardė Sovietų
pastatytą radarą ir jį parga
beno į Izraelį.
Visi bijo Massado dėl jo nesi
skaitymo su priemonėmis.
Nekaltos moterys ir vaikai žūs
ta, kai Massadas persekioja
tikrus ar tariamus palestinie
čių organizacijos agentus. 1972
m. Beirute Massadas susprog
dino automobilį, kuriame
važiavo palestiniečių poetas ir
aktyvistas Kapafanis su savo
16-mete dukterėčia. 1976 ra.
Massado agentai Kenijoje
pagrobė du vokiečius studen
tus ir atvežtus į Izraelį, žiau
riai kankino ir nuteisė dešim
čiai metų kalėjimo.
Iš 900 Massado tarnautojų
(ČIA turi 20,000, V. Vokietija
6,500) šimtas dirba centre, Tel
Avivo viename priemiestyje.
Massado direktorius važinėja
neperšaunamais stiklais maži
na, kurią keičia kasdieną. Jis
yra pavaldus tik ministeriui
pirmininkui. Massadas iš savo
bendradarbių reikalauja daug,
atlygina kukliai, bet jie dirba
iš pasišventimo Izraeliui. Pri
imti į tarnybą, jie metus treni
ruojami, išmokomi įvairių
kodų, tinkamai rengtis ir
kalbėti jų veiklos šalyje ir
vienas prieš vieną kovoti
mažais ginklais. Baigus apmo
kymą, siunčiamas į pasky
rimo šalį su suklastotu pasu,
su pažyma, kad našlaitis. Tuo
išvengiama nepatogių pasako
jimų apie šeimą. Aspirantai
dažnai siunčiami specialiems
uždaviniams vykdyti, kartais
su pavedimu nužudyti.

Palestinos arabų karinis apmokymas vienoje palestiniečių stovykloje

Šiandien ateitininkai gali
laisvai gyvuoti tik laisvam pa
sauly. Nujaučiama, kad jų ce
lės veikia ir okupuotam kraš
te, ir dėl šventų idealų jie
miršta kankinių mirtimi. Tai
patvirtina ir pogrindžio spau
IGNAS MALĖNAS
da. Prisimintinas Rainių
miškely nukankinto Telšių
moksleivių ateitininkų kuopos
11
pirmininko H. Žvirzdino pasa
kyti žodžiai, kad “tos idėjos
Aš, būdamas gretimam kambary, beveik viską
miršta, dėl kurių niekas ne
girdėjau, nes vyskupas kalbėjo garsiai (matyt man,
miršta”. Neabejojame, kad tas
kad visa būtų aišku, suprantama) .O klausytojas tik
sąjūdis, prieš septyniasdešimt
verkė, verkė... Išėjo visas apsiverkęs.
metų parodęs Lietuvai krikščio
Vyskupas atsiprašė už jo altaristos padarytą
niškąjį kelią, niekad nemirs, o
nemalonumą, padėkojo už kietą veiklą, už „Valankankinių kraujas bus sėkla, iš
čiauskišką“ aplinkraštį mokytojams blaivybės
kurios augs nauji, dar gražesni
reikalu ir paprašė jam palikti laišką. Padėkojęs už
ir tvirtesni ąžuolai.
reikalo sutvarkymą išėjau.
Sveikindami ateitininkų
Lueth įsigali
sąjūdį, nuo jaunučių iki vyriau
sių sendraugių, nuo eilinių, iš
Užėjus vokiečiam pas mus atsilankė du uni
tvermingų narių iki nepa formuoti naciai, pasisakė, kad jie generalkomisaro
vargstančių
vadovų, Rentelno tarnautojai ir ima sau butą. Gyventojas
džiaugiamės jų pasiaukojimu Strimaitis turi išsikelti. Tokia „viešpačių“ valia. Prieš
idealui, jų veikla, siekiant vėją nepapūsi. Žmonės tuojau išsikėlė ir II aukšte
“Visa atnaujinti Kristuje”, apsigyveno Lueth ir Fritche. Iš pradžių gyvenome
linkime ištvermės ištesėti prie gražiai: rytais išeidavom į darbą, po piet pareisaikos formulėje išreikštiems davom, susitikdavom, pasikalbėdavom. Lueth buvo
pasiryžimams neapleisti eilių
brilij antiniu kryžium apdovanoto leitenanto
nors ir žemė drebėtų, nors ir brolis (jau mirusio). Vokiečiui hitleriniais laikais tai
kalnai virstų į jūrų gelmes.
buvo žymus dalykas. Lueth buvo kietas nacis ir
- čg. gyveno pagal šiuos principus — niekam neužsileis-

KOVOTA UŽ
LIETUVIUKĄ

Rimties vlandėlei

SANTUOKOS IR ŠEIMOS
TEOLOGIJA
Santuokos ir šeimos proble Daugiau buvo pabrėžiama tai,
ma pirmoje vietoje yra teologi
nė, kai kalbame apie krikščio
nišką šeimą. Tačiau ji
susiduria ir su kitais mokslais,
ypač su psichologija ir socio
logija. Santuoka ir šeima yra
šio pasaulio realybės, todėl
jomis rūpinasi filosofiniai ir
tikslieji mokslai. Teologija
negali atsiriboti nuo to, ką kiti
mokslai sako apie santuoką ir
šeimą. Teologijos uždavinys —
aiškinti kokie yra santykiai
tarp Dievo ir pasaulio. Jos
objektas yra Dievas, kuris
žmonijai leidžia save pajusti, ir
žmonija, kuri santykiuoja su
Dievu. Teologija jungia savyje
dvi realybes: dieviškąją ir
žmogiškąją, amžinąją ir laiki
nąją. Šitos realybės atsispindi
ir santuokos bei šeimos teolo
gijoje, kuri nagrinėja laiki
nąsias aplinkybes,
tačiau
Dievo sukurtas, kurios sudaro
išganomąją žmogaus aplinką.
.Visų laikų santuokos ir
šeimos teologija yra atsirėmu
si į Šventąjį Raštą. Pradžios
knygos pasakojimas apie žmo
gaus sukūrimą šeimyniniam ir
santuokiniam gyvenimui yra
pirmieji teologijos svarstymai,
kurie leido tų laikų žmonėms
suprasti apreikštąsias tiesas.
Giesmių Giesmės ir pranašų
knygose randame simbolišką
santuokos
pavaizdavimą.
Senojo Testamento santuokos
ir šeimos teologija buvo papil
dyta Kristaus pamokymais ir
Apaštalų laiškais. Naujojo
Testamento šviesoje išryškėja
santuokos ir šeimos išga
nomoji reikšmė.
Santuokos ir šeimos
problemos iš teologinio lauko
buvo perkeltos į įstatymines
normas. Buvo sukurti santuo
kos ir šeimos traktatai ir
įjungti į kaponės teisę.
Pamažu santuokos ir šeimos
teologija tarsi pranyko. Didžio
sios ir garsiosios popiežių
enciklikos: Leono XIII (Arcanum 1880), Pijaus XI (Casti
connubii 1930) ir Pijaus XII
kalbos nedaug padėjo atgai
vinti santuokos ir šeimos teolo
giją. Tokia padėtis faktiškai
liko iki XX amžiaus vidurio.
Tokioje padėtyje katalikas
profesorius, kalbėdamas apie
santuoką ir šeimą, daugiau
dėstė kanonų teisę, pasi
tenkindamas paminėti, kad
šeima remiasi dviem esminėm
savybėm: pastovumu ir neiš
ardomumu. Santuokos apibrė
žimas buvo grynai teisinis,
kaip sutartis tarp vyro ir
moters bendrai gyventi ir
auklėti vaikus. Pagrindinis
teologų uždavinys buvo kovoti
su santuokos pastovumo ir
neišardomumo priešininkais.

kas yra neleistina, drau
džiama, o ne tai, kas santuo
koje yra pozityvaus, esminio.
Tokiu būdu teologinis mokslas
apie šeimą ir santuoką gavo
neigiamojo — draudžiamojo
pobūdžio linkmę.
Reikia pasakyti, kad
pasauliniuose moksluose ne ką
buvo geriau. Šeimos sociolo
gija pradėjo vystytis teigiama
linkme tik po II pasaulinio
karo. Tiktai 1958 m. Paryžiuje
buvo sušauktas pirmasis tarp
tautinis kongresas šeimos
klausimais.
Bet tuo pačiu laiku pradėjo
atgyti ir santuokos bei šeimos
teologija.
Paryžiuje domi
ninkonai 1953 m. pradėjo leisti
žurnalą
„L'Anneau
d‘Or“
(Aukso žiedas), skirtą šeimos
problemų nagrinėjimui. Jame
buvo nubrėžtos pagrindinės
šeimos ir santuokos teologijos
gairės. Šv. Rašto studijų ir
aiškinimų dėka atgijo biblinė
santuokos ir šeimos samprata.
Pasirodė daugybė mokslinių ir
populiarių leidinių santuokos
ir šeimos klausimais
Prancūzijoje ir Vakarų
Vokietijoje. Lemiamos reikš
mės santuokos ir šeimos teolo
gijai turėjo II Vatikano susi
rinkimas:
Dogmatinė
konstitucija apie Bažnyčią ir
pastoracinė konstitucija apie
Bažnyčią
šiuolaikiniame
pasaulyje. Pastaroje santuo
kos ir šeimos klausimais yra
atskiras ilgas skyrius, kuriame
paduodama ankstesnės teolo
gijos sintezė, sustiprinta ir
išplėsta naujais aiškinimais. II
Vatikane Susirinkimo iškeltas
naujoje šviesoje santuokos ir
šeimos klausimas paskatino
viso pasaulio teologus labiau
susidomėti santuokos ir šeimos
klausimais.
Atrodo, kad dabar santuokos
ir šeimos teologija jau surado
savo vietą Bažnyčios mokymo
teologinėje sistemoje. Tačiau
naujoji santuokos ir šeimos
teologija dar turi sunkų kelią.
Nelengva mokyme įvesti nau
jus elementus ir nelengva įver
tinti tai, kas iki šiol buvo ma
žiau žinoma. Nedaug dar yra
aukštųjų Bažnyčios mokslo
mokyklų, kurios turėtų tam
paruoštų profesorių.
Kas metai katalikiškieji
universitetai ir seminarijos
išleidžia daugybę jaunuolių,
kurie nėra gavę teologinio
požiūrio į santuoką ir šeimą.
Jie nesupranta, ko reikia tais
klausimais mokyti pasau
liečius. Bet santuoka ir šeima
turi aukštesnį uždavinį —
bendrą šeimos narių išga
nymą viso pasaulio istorijoje.
<i.V.

damas nė per nago juodymą, bet rodė visur save iškel
damas. Taigi visi iškilesni asmenys tuėjo jam
paklusti arba tapti jo nedraugais. Nenuostabu, kad
aukštesniųjų valdininkų tarpe jis nebuvo mėgiamas.
Pykosi su policijos vadu ir su daugeliu kitų.
Pykosi jis ir su mano 3 metų dukra ir čiupęs už
rankos, kuri sakosi, kad mes daugiau namų netu
rime, tik šitą vieną, Lueth, taip ją patraukė, jog ši atsi
mušė į antrą sieną. Dėl šio „žygio“ Lueth buvo
išsiųstas atgal į Bremeną, kai policijos vado buvo
painformuota Vokietijos vyriausybė, o aš užsi
traukiau jo nepermaldaujamą neapykantą. Jis mane
sekė net išvykusį į Vokietiją ir siekė išgrūsti į Čeko
slovakijos anglų kasyklas. Bet neįstengė, nes aš uoliai
dirbau Regensburgo stoty, vežiojau karuku prekes.
Paskui krikščioniško inspektoriaus buvau reko
menduotas Regensburg-Reihausen stotelę įvairiem
darbam. Čia dirbau iki karo pabaigos.
Pasibaigus karui Regensburge suorganizavau
lietuvių gimnaziją, kuri vėliau buvo nukelta į Scheim
feldą, todėl vadinam Regensburg-Scheinfeld lietuvių
gimnazija. Šiai gimnazijai vadovavau iki 1949 metų
pabaigos, kol išvykau į Ameriką. Ją užbaigti palikau
A. Rūgytei.

čių neapykantą, turėjome eiti namo. Širdingai atsi
sveikinome ir pasukome namų link. Eidamas namo
galvojau: Germantas pasukęs aiškiai mūsų link, jis
nusiskundė tarėjais, kad jie kalba apie jaunimo
mobilizaciją. Tylėjimo priežastis buvo stoka vokiečių
kalbos nemokėjimo. Germantas kalbėjo vokiškai lais
viausiai. Daugiausia nusiskundė tarėju Rama
nausku, kuris buvo pasižadėjęs kalbėti, bet vokiečių
pabūgo.

Tarėjas sugrįžta iš Kauno

Amerikos konsulate

Pavasarėjantį vakarą tarėjas dr. Germantas
grįžo iš general komisarijato ir turėjo posėdį su
tarėjais. Ir sakė, kad vokiečiai įšėlę dėl pasiprie
šinimo mobilizacijai, nes jis aiškiai pasisakęs prieš.
Šiąnakt jis pasakė bus areštuotas. Mano pasiūlymas
buvo peržiūrėti raštus ir bylas ir atrinkus jiems nepa
geidautinus raštus paleisti per kaminą. Pasiūlymas
priimtas. Prasidėjo stalčių valymas, atrinkimas įtar
tinų raštų. Visa ėjo per kaminą ir stalčiai liko švarūs.
Peržiūrėję visus raštus, kurie gali sukelti vokie

Pasibaigus karui tuojau susisiekiau su seserimis
Amerikoje. Sesuo Anelė tuojau atsiuntė kvietimą, o
neužilgo ir bilietus lėktuvui visai šeimai. Aš tuojau
nuvykau į Muencheno konsulatą, Konsulas klau
sinėjo mane, kokios esu nuomonės apie naujus reži
mus. Aš atvirai pasisakiau: „Nacionalizmus, bolše
vizmus or fašizmus is the sam bestializmus!“ Tai buvo
mano suglaustas atsakymas į klausimą.

Amerikos valdžios švietimo įgaliotinis

Šiuo įgaliotiniu buvau amerikiečių okupuotoje
teritorijoje. Įgaliotinio pareiga buvo pervažiuoti
amerikiečių valdomą zoną ir išduoti pažymėjimą kokį
darbą moka - dirbo savame krašte. Tai rėmėsi pa
ties asmens pasisakymu, nes kitų tikrinimo prie
monių nebuvo. Amerikiečiai už tai nieko nemokėjo,
davė tik po 2 pokelius cigarečių per mėnesį. Tai buvo
„atlyginimas“, už kurį galėjome nusipirkti traukinio
bilietus, nes juos pirkdavome patys. Tiek amerikie
čiai, tiek vokiečiai būdavo apsukrūs. Neturtas gyven
ti moko.

_________________ (Bus daugiau)________________ -

“GETTING AROUND WITH PAT”
Make youraelf at home in the family
atmosphere of Town» Restaurant &
Lounge Ine. and enjoy fine home
cooking. Carry out menu, too. Open daily
and on weekend 24 hours!
40S6 Southwest Hwy, Hometown.
422-4857
Did you know GIORDANO’S
i 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. 83rd
436-2969

The best dressed women we know shop at

Entre Nous Designers Resale Shop.
Join them! Find fabulous fashions at a
fraction of their original price.

On the 2nd floor — 1061 N. Rush.
De 7-2919
Hats! Hats! Hats! For weddings, parties,
church — even discos! The custom m adė
styles at VESTER'S HAT SALON are
so lovely — and such a wide choice in all
sizes!
17 N. State, Suite 1616A.

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

Likę magic! Sherwood Kitchen tuma
old kitehens into new by laminating new
Breakfast, lunch and dinner, the place fronte on old metai or wood cabinets.
For perfect hair styling — HAIR for home cooking is the Home Completely new look at half the price!
DESIGNS BY CALVERTS. Tip: Oct. Restaurant. Both Bohemian and
Free estimates — Call: 620-0179
“Glamour” magazine has a Sensor Perm American. Open 7 days a week.
coupon worth $15. Bring it to Calvert's
6831 W. Ogden Avė., Berwyn.
for the perfect perm!
Have all the barbeque spareribs you can
Phone 788-4104
6617 W. Cermak, Berwyn.
eat at the Red Barrel! It’s their every749-1700. 749-1701
Mateo’s is the place for great Mexican day special. Only $5.95. You’ll enjoy the
casual rustic setting too. All their other
Joe says “You’ve had the ręst. Now try and American dining. And the every dishes are tasty as well. Bring the family.
Wednesday
special
is
fantastic!
A
whole
the best.'* Call him at CONTE PIZZA.
Archer Avenue at Kilboum.
Many, many pizzas from sausage to red snapper with vegetable and salad,
284-0044
only
5.95.
mushroom — and lots more. Pick up or
6461 N. Lincoln Avė.
delivery.
271-3360
Looking for satisfying food and quick
8511 S. Pulaski.
686-3714 or 686-3736
Wish you could change? JENNA service? Try COZY CORNER for
breakfast, lunch and dinner. You’ll
CON8TANTINE-TANENBAUM
Keep your home in top shape. Call JIM Ph. D. offers encouragement, support, enjoy ordering from their fountain, too.
at GILDO HOME IMPROVEMENT. feedback. She counsels elients of every Very pleasant! 15917 S. Harlem,
Soffit, fascia, even seamless baked age individually, with their family or in Tinley Park. 429-4111
enamel gutters (Colors available) — at groups.
savings! Best mateliais and quality
Call 644-7010
workmanship.
GARY A. ARNSTEIN, D.D.S., brings
t Phone 662-8378 now!
you ąuality dentistry for affordable fees.
Your party is a sure success with
If you wish, nitrous oxide gas (conscious
HANS’ BAVARIAN LODGE has the
ARTHUR J. AND FRIENDS.
tastiest German and American dishes, a Just imagine! A professional disc sedation) — headphones for your
friendly atmoephere, and even entertain- jockey and other entertainers at your cassettes, too!
30 N. Michigan Dental Center,
ment! Banquet rooms too, for 15 to 130 own party! And they’ll play any .type of
Suite 1803. 236-9896
guests. 931 N. Milwaukee, 1 mi. N. of music you request. Yes, Lithuanian,
Wheeling. 637-4141.
too! Besides, they have all sorts of
Open 7 days a wk.
special effects - even fog. So if you’re Job hunting? AAA SECRETARIAL
SERVICE has a complete resume service
Steaks, chops, chicken, seafood — planning a wedding, anriiversary, or — consultation, editing, typing, printing,
any other party, all them. Rates are
all home cooked at the ARCHWAY
cover letters. Everything for succeBs!
INN RESTAURANT. And a special reasonable.
Call Sally!

641-9738

every day! Enjoy them all in a pleasant,
Phone 889-8886.
family atmoephere.
6366 S. Archer. 767-3666
Headaches? Dizzy? Tense? Back
When you’re in a happy mood—or want
to be—visit OLD BELGRADE. Sumptuous Continental and Serbian cuisine.
And what joyful entertainment Fri.
through Mon. evenings!

3246 W. Fullerton. 486-3698
SHOWCASE FURNITURE has new
fiimiture for every room. And it’s
beautiful! Low prices, and fast, free
delivery. Easy credit, too — no co-signer
needed.

6616 S. Halsted. 846-1662
A hair piece? Special hair style?
Manicure? House of Roffler is just the
place. A full service salon, “professionally ahead in hair” and most Creative! 21
E. Bellevue PI. Call 642-2410
Leonard Deluca, Thurs. Fri. & Sat.

9-6

ache? See DR. MICHAEL LOTITO for
these and other prcblems. Graduate and
teacher from Palmer Chiropractic
College, was on the staff of two of the
largest dinies in the country.
7318 W. Madison, Forest Park.
Call 366-3000, 24 hrs-

6725 Pershing, Stickney.
788-6000
Exciting, tastes, homestyle cooking.
Find both at OLYMPIC INN, home of
the Polish-American smorgasbord. Even
potato pancakes! Banquet rooms and
carry-outs, too.

5111 Kedzie Avė.
776-0796
For expert advice on Chapter 13
bankruptey. Real Estate & Wills see
attomeys Brovvn & Mabie. Rely on
them, too, for understanding help on
other legal matters.
63 W. Jackson. 922-2700

Weddings and all special occasions are
events to remember with ALAN
PONGETTI and his CLASSICAL
GUITAR. Traditional, classical pop
ular tunes chosen with you and for you.
Phone 625-9167

Now is the time to check your roof.
Call
DEPENDABLE HOME
MAINTENANCE and have a worry
free winter. They do expert repairing.
Specialize in all types of re-roofing and siding. Free estimates. 5450633.

Mothers! Enjoybowling momings and
aftemoons! Bring your tote to Marzano’s Miami Bowl. They’ll love the
supervised play room. (Watch on closed
Circuit TV.)
6023 S. Archer. 585-8787

Target Auto Parts has the largest
seleetion of parts you’ve ever seen! And
if they don’t have it they’ll get it.
Always anxious to be helpful — visti
them soon.
5919 Archer Avė. 767-1120
Learn your potential, how to handle
crises, relationships. For info on
Gestalt/Encounter Groups, Psychodrama Workshops, other sessions —
call PHILIP WATT, M.A., 6798730, or write THE OPEN ROAD,
8646 N. Kimball, Skokie 60076

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. 867-4666
For Thai food cooked the way you’ll
love it, visit the ROSDED
RESTAURANT. An unusual and
exciting dining experience! You’ll go
back again and again.
2308 W. Leland. 334-9055

Have excellent food 7 days a week 6 AM
to midnight at MR..EDWARD’S INC.
And Sunday brunch is delightful!
•Great for the family. Try pancakes
made with buttermilk.

tion!

Your family will love American and
Bohemian dishes at the PELIKAN
RESTAURANT. And hosts, Laddi and
Hana, will make you right at home. Ii
a.m.—8 p.m. except Mon.
5639 Cermak, Cicero. OI 2-4105

Just call 961-1086.

Save money • and your back - at Bill
Grice Furniture, Carpeting &
You’ll want more and more when you eat Appliancea. Try their King Koil
Vince’s Pizza. -Enjoy it there or pick it “Spinal Guard” mattress. Chiropractore
up. Vince even delivers— irt a limited helped design it!
area. For a treat try it today!
6540 S. Pulaski Rd.

6217 W. 63rd St.
Call 586-8660
For an understanding ear, its Laurie A.
Shatooff, the woman attomey, concentrating in family law cases such as
divorce, separation, child custody. Free
consultations.

436-4363
Imagine! A menu with over 80 delicious
items - plūs sandwiches! That’s what
you’ll find at BIMBO’S. COMFORTABLE LOUNGE, too. Open every day
except Sunday.

It’s worth a trip do dine at Yu-Lin’s
Chinese Dumpling House. The best
Mandarin courses! Mongolian Bar-BQ, Tibetan chafing dish, too! Some
Cantonese cooking. 1636 Old Deer-

1580 Rand Rd., Palatine.
369-6171

field Rd., Hlghland Park. 831-3165
and 831-3156

All of Michigan Avė. looks to AlperRichman Furs, Ltd. for value and
quality. 57 years in the šame place, and
3 generations of experience. The shop
for impressive furs!

When you’re celebrating — or in a
romantic mood — or just want to revėl
in fine French cuisine — make a
reservation at L’AUBERGE. Charmingly intimate atmosphere, too!
2324 N. Clark. 248-4408.

Call 782-6978.
Play safe! Be secure! Have D’JOY
ALARM SYSTEMS, INC. burglar
proof your property. They’re dealers for
Ademco, Chapman, Maxi Guard security
systems.

5794 S. Archer. 284-2633.

646 N. Michigan Avė. 266-1800

STRONG CO. can boast of over 50 years
Be a lady, or gentleman, of leisure. Let and 3 generations in remodeling and
BERNICE’S MAID SERVICE do home improvements. Their public spirit
the work - light or heavy - in your and fine work makes many friends.
home, store or office. They are
3923 S. Kedzie. 847-6688
reliable, efficient, reasonable.
(Free estimates.)

WANT MORE CASH? I. Harris &
Son Co. gives it to you for old gold
jewelry - diamonds, too. 3 generations’
experience, 40 years in the šame loca
tion. Ask for Brian.
6 S. Wabash, Suite 1306. Chicago
263-6652

Phone 763-1777.

Everything’s at Dolly’s Restaurant!
Full menu — liquor, wine, mixed. drinks.
Central gyros! Weekend special: prime
rib, $5.95! A family spot. Carry outs, too.
Bring this for free glass of arine. For
adults only. 9663 Franklin, Franklin

Park. 451-0252
Old fashioned luxury - modem convenience. ALTA VISTA VIEW’S
CONDO HOMES have it! 5 to 7 rooms.
Substantial brick and stone.
Only $44,900 to $63,900. See them!

1014-1060 W. Byron.
871:^668.

You mušt see the impressive collection
of 14 kt. rėligious jewelry at
FREEMAN JEWELERS.
Many
crucifixes and medals including the
Virgin Mary and numerous saints.
6265 S. Western. 776-4900

Make eye glasses a fashion asset!
Choose from over 500 different styles of
eye class frames — all designer quality
- at FRAME & EYE INC. Prescriptions expertly filled. Also hard and soft
contaet lenses. 6254 S. Pulaski. 5811517

Winter’s ahead. Get sėt! Call Midvvay
Heating & Air Condltloning Ser
vice for cleaning and repairing your
furaace and boiler. Fast service, fine
work.

Good food, friendly atmosphere, convenient location in the Argyle “L”
station. APOLLO RESTAURANT
has all this! So enjoy their extra good
dinners and sandwiches.
1116 W. Argyle. 271-9557

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

Planningan award event? It’s easy with ' ■
> Phofife 661-1110
trophies, certificates, bronze platės,
•plauties, etc. orde-ed at SCOTTIE’g Mr. Robert’s Restaurant & Lounge
SCROLL STUDIO INC. Fine em is remodeled and gorgeous. Fresh
bossers and illuminators!
catfish is better than ever! Other
63 W. Jackson Blvd.
specialties too! Breakfast, lunch,
726-0130
786-1894
dinner every day. 1900 S. Laramie,
Cicero. 652-6640
For magnificent maerame, go to the For the fine prime rib, steak, roast, duck,
MACRAME
WORKSHOP
& lobster and other treats - THE PRIME Steamaster, Ine. Steam Carpet &
GALLERY. Get original wall MINISTER
RESTAURANT
& Upholstery Cleaning is a family run
hangings, or make your own. Complete COCKTAIL LOUNGE. Business - business you can rely on to give your
BUpplies, classes with excellent instruc men’s Lunch, special sandwiches, too!
carpeting and furniture extra care,
tion.
3365 N. Milwaukee, Northbrook.
extra attention. Call 964-7726 for a
2216 W. Lawrence.
296-4423
free estimate.

Want to play piano in 7 weeks? Organ in
You”ll be thrilled at the famous 12? At MUSIC DYNAMICS CENTER
designer’s labels at Jackie C’s you can learn to sight read and play that
Resale Boutique. Prices are far, far fast! It’s a new concept. Have a free
below the original. We buy your interview.
410 S. Michigan Suite 922.
clothes consignment, Even large sizes!
341-1279
828-830 N. State St. 337-1666

Traditionally beautiful glass is shown m
new expressions of light, color, texture
and form at the unique Marilyn Faith
Gallery. Beautiful to enjoy for years te
come, and a fine investment too.
148 E. Ontario.
787-3988

Davis Furniture Refinishing
Studio always has time for a better job.
Repairing, touch-up, hand stripping,
upholstery. Handles insurance claims
and moving damage.
542 S. Dearborn. 663-6324

Get relief from tension, impręVe circula6359 W. Diversey. 889-1127
tion! See LARRY Ci CLEMMONS,
Registered Reflexoiogist. Backaches, Naturally ■different,—
pure and splendid!
headaches will vanish as body funetions MOUNTAIN VAI6.EY WATER -•
normalize.
»»'
'.V,«V< 'from Hot Springs, the only spring with
17 N. State, Suite 1602.
the combination of minerale to create
368-0140
this exhilerating taste and satisfac-

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 styling!
26 E. Washington, Suite 816.

Loeber Motors needs used cars and will
661-4499
pay more for your trade! Diesel rabbits,
convertible rabbits, diesel dashers, Newest way to send a message? On a
others! And see their new Jettas — in balloon! A balloon in a box, that is.*
stock!
Balloons Away will do it for you. And
1111 N. Clark St.
they have many colors and messages.
944-0600
(Great party idea, too.)

ALEXANDER’S RESTAURANT
features Bohemian and American dish
es. Both are wonderful! And the family
atmosphere is as enjoyable as the mouthwatering home cooking.

620 N. Michigan Avė.
467-4043

Incredible! Lovely homes in Zion’s
LORELEI ACRES, only $181.64
monthly principai and interest. Financing guaranteed, too, if yearly income
iŠ $11,000 or more. Opportunity! Call!
Green Bay Rd., N. of 173, Zion
872-3566.

6619 W. 63rd. Phone 735-1291

Home Care Service-South & West
Ine. cares for Medicare, Medicaid,
other insurance patients 7 days a week.
Every need from nursing to physical
therapy. Just call and inquire.
4839 W. 128th PI., Alsip.
371-6170

Great proteetion: your dog. Dogs Only
Trainlng Center & Workshop says
“We teach you to train your dog.”
Security, personai proteetion, guard
training. Also obedience.
2242 E. 76th St. 376-2981

From the practical... , to the exotic , - - -In Merchandise

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.
Something old, 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 & Clark.
642-5246, 642-5247

Have a taste for authentic Mexican
cuisine? CUATRO CAMINOS 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.

Thinking of selling your home? Interested in its value? Call ED
SHARIF at MIDWAY REALTY. He
knows 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
OPTOMETRISTS.
In
addition
to
general practice, he specializes in
problema of childret, and subnormal
Vision. 2537 W. 95th, Evergreen
Park. 425-6500

At the “original” HOBSON’S
OYŠTER BAR everythings the Best!
Fresh oysters, clams. New Orleans
Gumbo. Also casual eats and libation!
Private parties available.
448 N. State, 642-1906
Lunch, dinner, late evening snaeks —
a truly fine cuisine — it’s all at
RICHARD’S RESTAURANT AND
SLAVE MARKET LOUNGE. Plūs
banąuet facilities for up to 125! Yes,
125! 3011 S. Harlem, Berwyn. 7889066
Live near Marine Dr. and the park!
Tynaft Realty’s 1-3 br. AINSLE
TOWNHOUSES are affordable! Vintage modernized by European
eraftsmen. Ranches from $31,950,
duplexes from ,$5S»,500. M odei: 1020
W. Ainslie (daily 12-7). 998-9494
or 271-8039

For dishes prępared the šame as in an
Italian home it’s DAVE’S ITALIAN
KITCHEN. Treats include lasagna,
spaghetti,' pizza, sumptuous desserts.
Dine in, carry.out, delivery. Open 7
days a wk from 4:30. 906 Church St.,
Evanston. 864-6000.

If Adidas makos it ADIDAS ON
OAK has it! Shoes, clothing,
accessories with that special status
look. And all in this smashing store.
Worth a trip to Oak St!
» «
106 E. Oak. 664-6984

Need tuckpointing? Chimney repairs?
How about those handsome glass
blocks? For BRICK WORK call
HUGH GILGUNN. tfo job is too
small and his work is excellent. He’ll
give you a free estimate.
298-1459
Learn to draw and paint STUDIO 4
ART WORKSHOP. Fundamentais,
also figure classes - beginners or
advanced - day or eve. Individual
instruction. Ask about children’s
classes.
4 E. Ohio St. 787-9656
So you want real home cooking? Get it
in wonderful Bohemian and American
dishes
at
the
PLAZA
RESTAURANT. You’ll go back
again and again. Carry out service,
too.
7016 Cermak, Berwyn.
795-6565
For lunch and dinner, have authentic
Chinese and Cantonese delicacieB
cooked to order. Cocktails, Polynesian
drinks, too, at KOW KOW
RESTAURANT. Delightful! Carry
outs.
2548 W. Devon.
274-4473
For extra deleetable Italian beef,
Italian sausage, and sensational hot
dogs, go to NANA’S. They’ll cater
any size gathering, too. For free soft
drink mention Pat.
1102
E.
Irving
Park,
Streamwood.
837-9691

ONYX VOCATIONAL SCHOOL
Open 12:00 pm to 9:00 pm trainB men
and women for profitable careers.
Brush up for beauticians, too. Elec
tronic hair removal, seulptured nails,
manieuring. 2 new courses: hair
weaving (methods of attachment) and
hair replacement (repair, cleaning,
servicing, seleetion of hair pieces for
men and women). Approved by the III.
Board of Education. Mary Matthevvs,
director.
17 N. State, Suite 1310.
372-2331

Likę magic! DURAGLAZE® with the
exclusive T.I.M.® Fusion Procese
(Thermal Inter-Molecular). Restores
tubs, sinks, tiles to “likę new” condi
tion. Duraglaze" nonporous finish is
bonded to the original porcelain —
and meets, or exceeds, new tub
specifications for stain and acid
resistance. There’s nothing else likę it.
And at a fraction of replacement cost!
For more Information phone 8940300.

and Service

- - - All Over Chicagoland!!

Make an occasion a gala event! Call
MR. MIKE’S BUFFETCATERING
SERVICE by the Valentino’s for
weddings, showers—any and every
party and meeting. 6534 S. Pulaski.

767-1137. Also: 2137 Pepperwood,
Glendale Hts. 893-5632.

It’s the BLACK FOREST CHALET
for unusually appetizing German dis
hes. American, too! Roast duekling is a
week end specialty. Moderate prices!
Private party rooms for up to 55. 8840
Waukegan Rd., Morton Grove. 9656830

No more transmission worries! Go to
UNITED
AUTOMATIC
TRANSMISSION INC. Transmis
sion tune-up Special, $29.50 complete!
Major repairs on most American
transmiBsions, only $245.
2740 N. Kedzie. 772-3226

Absolutely outstanding! The
Polish smorgasbord at SKY h
BOR INN. Amazing variety, 3Hd
every taste is a special treat. 7 da^Įa

For

HAKIMIAN & CO. will pay top
dollar for your antiųue and sem
antiąue Oriental rūgs. SaroulĮ
Kashan, Tabriz, Kerman. Šilk arj

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

2256 W. Lavvrence. 784-2111
BLAKES ALLEY RESTAURANT
fights inflation! All-you-can-eat
Special—Fri. 4-11 pm. Only $4.25,
children, $2.25. Perch, white fish,
smelt, chicken, with mostaciolli, eole
slaw.

3623 S. Archer. 254-4080
MARIE
DeCHRISTOPHER
removes unwanted hair safely, gently,
permanently by SHORT WAVE, the
medically
approved
method.
Recommended by physicians, she’s
member of ESĄ, AEA, EAI.
4254 W. 55th. 682-3611
So many Continental pastry treats at
ROLF’S PATISSERIE! Every one
freshly baked and light! That’s Swiss
pastry award winner, Rolf Steiner,
former head pastry chef of Hyatt
Regency.

621 Diversey. 883-0660
Plan your Christmas gift-ing! Lovely
and different: your own needlepoint.
SEW BEE IT has everything you need
-for dozens of creations including lovely
wall hangings. Shop now! Tues. thru
"Fri 12 to 7:00, Sat. 12 to 5 pm. Starting
Oct 5th'Sun. 12 to 5 pm. 346 W.

Armitage. 871-4433
Not just another shop—DONNA K.
BRIDALS gives old fashioned
courtesy and attsntion to detail in a
home-y atmosphere. Everything for the
bride. Formals, too—200 styles! Sizes 330 .17204 Oak Par* Av$.^tnley
Park. 429-6969. ♦
«

Specialists in foreign car repairs,
DIVERSEY FOREIGN CAR SER
VICE handles every job with outstan
ding ezpertise. Transmission, engine,
electrical, tune-up—everything!
6310 W. Diversey. 777-7989.
JIM CHING delivers downtown and
near north. Absolutely delicious
Chinese, Italian and American dishes.
Unusual variety! Wonderful for a
crowd. Something for ever/one!
120 N. Halsted. 733-8200

Healthy feet are so basic to one’s well
being. And absolutely necessary to a
working person. That’s why OLEG
PETROV
D.P.M. and his
PODIATRIC CARE is so essential.
He specializes in rehabilitation and
correction of foot problema, sporte
medicine, ambulatory and hospital
surgery. See him, too, for a free foot
screening. Preventative medicine is
also important. 111 N. Wabash, Suite

1609. 641-6288

ĮB-

week. Take your family.
5719 S. Archen -... jam
767-3628
"““t"

tapestries, too. Condition not impoi
tant. Call now! Chicago: 973-603<Į
Suburbs: 475-0505
A career opportunity opens with
course at AMERICAN SECURIT1
TRAINING INSTITUTE INC. Gi
statė reųūired training for securit
officers. Have a bright future. Fee :
only $50.
640 N. LaSalle. 944-0446
CALL MOMMA — this fantastic neservice does all the things you don
have time to do! Likę plan an
organize splendid parties! Sits wit
elderly peMbtts, too! For shoppinĮ
errands - anythihg - call 327-7916.
TWIN ANCHORS, a favonte for rib
for almost half a ■ century, also he
some of the best steaks around. Su:
prisingly reasonable, too! Friendlj
casual, relaxing. Go!
1655 N. Sedgvvick.
944-9714 or 944-2268
DR. THEODORE F. WEBER ar
nounces the relocation of this office f<
PODIATRIC MEDICINE, surgei
and injuries to the foot, to theJDfldl
Drug & Medical Bldg. Very convenient. 3235 W. lllth (1 bl. W. of
Kedzie), 238-7270

THE IRON HORSE has kat you
want from grėat break<a.stBr$kdaily
luncheon SpeėialS; to supeę 'kala® bar
with all dinner#! Live entertainment in
lounge. Banąuet facilities; -tt>0.' Mėhtion “Pat” for Complimentary glass of
wine! 2844 W. 127th, Blue Island.

389-°6?^^_________
When yoti nėed an automauc engine
rebuilder
—
BROOKFIELD
ENGINE REBUILDERS„tĄty>Hfor
valve jobs and engine parts --7 cap^
and trucks, both foreign and domesne.
Fine work!
i'
• 1
9546 W. 47th, Brookfiel«Ūs^
485-3322
,į, Inai

U—

IMI..-. ĮBO

THE

FORTY

OF

YEAAS

DARKNEST’

Paraše Dr. Juozas Vaiinoaan
Apie istorinius lietuvių kovos

metus.

ii

I anglų kalbą išvertė
Juozas BaleviStas
am
Kaina $2. Kietais viršeliais 4er8.
Si įdomi knyga gaunama:' tnil
DRAUGE, 4645 W. 63 StM
Chicago, III. 60629
J t)

You can change your life, inerease
your potential for success, get ahead in
business! “UP YOUR CAREER”,
(Waveland Press, 1980), DR. DEAN
DAUW’S
amazingly
informative
book, telis how to sėt goals, take risks,
and many other things vital to
achievement. And to expand your
knowledge further call HUMAN
RESOURCE DEVELOPERS, INC. for
no cost, confidential consultations.
644-1921

Enjoy an important event — wedding,
anniversary, holiday — forever! Have
H. S. PRODUCTIONS record it on
VIDEO TAPĖ. Highest quality at
lowest rates. You will treasure these
tapęs more each year. Call 972-0078.

BUDAPEST CAFE has a simply
wonderful Continental cuisine. Chicken
paprika, shish-ke-bab and other dishes
you’ll love! Also the finest European
pastries. Take some home!
506 Main, Evanston. 491-0333
NEW GOLD COAST INN is one of
the world’s greatest places for a
celebration. A gorgeous banquet room!
Also outstanding food. Try their Fami
ly Fish Fry — every Fri. night.
2525 W. 71»t. 434-4149
Keep your auto, truck, tractor erane, or
aluminum condenser in top running
order. Your livelihood may depend on
it. And you can depend on CERTIFIED RADIATOR SERVICE. 50
years’ experience. Rodding, recoring,
soldering, cleaning. Gas tanke
repaired. See them for Harrison
radiators and Delco parts, too. They are
not only expert — they’re fast — with
speedy drive-in service!
6723 S. Westem. 476-6111

WAGNER and SONS:
TYPEWRITERS AND
ADDING MACHINES

Nuomoja,

Parduoda,

ų

Taiso

.<1

Virš 50 metų patikimas jums.,
patarnavimas.

M10 So. Pulaski Rd.. ChicagoPhone — 581-4111

..31

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. 4 d.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
ROKIŠKY AR OBELIUOSE

Redaguoja dr. K. A. Dagys
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PAGARBA GULINTIEMS ŽYMŪNAMS

eo£
-te d1
ojfifs*’ - * Įv i
.Jįjakiloniečiai turi išmintingą
paprotį: ligonius jie išneša į turgaus aikštę. Praeiviai, priėję, teirj^įasi apie ligą, ir jeigu kuris
P^tp, sirgo tokia liga ar matė serĮ^Įgt,,., pataria ir paragina daryti
tą^.ką jis pats darydamas išgij^arba matė, kad nuo to kitas
pagijo. Tylomis praeiti pro ligo
nį, nepak|ausus, kokia liga jis
s.ęęgą, draudžiama.

AMATININKAMS VERTA
ATSIMINTI
Visiems amatininkams, net pa
tiems sąžiningiausiems, yra įgim
ta laiku neištesėti. Jei kada ne
tyčiomis ištesėtų, po to turbūt il
gai jaustųsi itin nesmagiai.

Komunistinė „šluota“ įsidėjo
savo korespondento Mikės Uo
do tokį reportažą:
Žemėj purvas iki 'kelių.
Aš skraidau viršum Obelių.
Ūsą pasuku linksmai:
— Še, kultūros čia namai!
Ar girdi?
Tai pagalbos balsai, labai panašūs j Afganistano šauksmą!
Bibliotekoj
moteriškės,
(Iš austrų spaudos)
(Lyg bitelės obeliškės!)
Daug jos triūsia, meiliai šypso:
PIENO ŪKIO POLITIKA
KAIP DON CAMILLO
— Zvelkit, kas dumblynėj
KNYGOJ
Socializmas — Jeigu tu turi
drybso!..
dvi karves, tai atiduok po vieną
Nedideliame Lenkijos mieste Drybso... Panašus į pliauską...
savo dviem kaimynam ir jie duos lyje partijos komitetas ruošė pa šaukia:
jums po truputį pieno.
silinksminimo vakarą. Salėje pri — Traukit traktorium!
Komunizmas —Tu turi dvi trūko kėdžių. Komitetas nutarė
karves. Valdžia atims abidvi ir jų paskolinti iš vietinio klebono Pažinau išsyk Paulauską —
duos arba neduos jums truputį Sis kategoriškai atsisakė kėdes Šių namų direktorių.
pieno.
skolinti.
Ką čia bekalbėti daug:
—
Na,
gerai,
'klebone,
kai
bus
—
šį kultūros „šulą“ — lauk!
Nevvdilizmas — (Roosevelt pa
procesija,
mes
tau
nenešime
sta

„Gintare
“ — iškaršęs klubas:
skelbta socialinė reforma). — Jei
tulų
ir
vėliavų.
Byra
sienos,
griūva lubos,
turite dvi karves, valdžia nuper
—
O
aš
jums,
vyrai,
nebera

Iš palėpių krinta spaliai —
ka iš jūsų abi, vieną nušauna
Čia 'kultūros ligi valiai!
antrą melžia ir pieną išpila lauk. šysiu prakalbų gegužės 1-jai!
Bet... kokia ta kultūra?!
Kapitalizmas ;—Tu turi dvi
KAS VALDO?
Purvinų stalų pora,
karves. Vieną parduodi ir perki
veislinį bulių.
Popiežius Jonas XXIII prisipa Cypsi žiurkė alkana,
žino, kad jam buvo sunku už Kybo pūdinė spyna...
migti tą vakarą, kai paskelbė sa Pirmininkas gi —meilus!
vo planą sušaukti visuotinį Baž Man žemai nusilenkė:
nyčios suvažiavimą. Jis taip kal — Jeigu mūsų klubas luš —
Pataisys apylinkė!
bėjo su savim:
— Jonai, ko neini miegoti? Per liūgynus, per kimsynus
Kas valdo Bažnyčią: Šv. Dvasia Kinas „Laimėn“ štai brazdinas:
ar popiežius? Aišku, kad šv. Dva — Pirmininke, silpstame!
sia. Taigi, Jonai, gali ramiai mie I dumblynę klimpstame!
goti.
Gelbėk kiną!

— Veikėjautojasl Ar dar ne
pastebėjote? — atsakė tas, kuris
ištikimai jį saugojo, arba kaip
būdavo įprasta sakyti, „sargybą
nešė“, ir tuo mediniu kardeliu
Albinas Bari
laikas nuo laiko nuo veikėjauto Vinco Mazurkevičiaus
jo veido pavaikydavo muses.
26—!
— Ar ne geriau būtų jį jau da
bar atiduoti graboriui.
IR PAVIRTO AVINU
— Žmogau, sarmatykis, juk
Daugelis žmonių... mėgsta ger
sakė, kad čia mūsų žymūnas. Jis
ti,
taip sakant, iš avies pėdelės.
fofi'.Herodotas „Žmonės ir žygiai” dar kruta, kasdien tokius pa
Nenuostabu,
kad neretai jie pa
mokslus atskaito, kad aidas pa
virsta
avimis.
/Tikėsit ar ne, bet stebėtinai siekia septynis šimtus dvidešimt
Dr. J. Adomavičius
pdhašįąi atsitiko aną dieną ir penkias pastoges. Jis ir plakatus
musų mieloj antroj lietuvių sosti nešioja, akmenis su savo her
nėj. Vieną rytą, kai temperatū- bais į langus mėto, ir į juodą
Užsienio humoras
ra-~btrvo labai patogi, vos 99 knygą surašinėja tuos, kurie kon
SKOTŲ MOKYKLOJE
laipsniai, Marąuette Parke, prie certus ar parodas lanko...
IR ATSARGUMAS PADARO
lųmuanian Plaza, ten, kur mūsų
GĖDA
Chemijos
pamokos
metu
mo

Kiti buvo kitos nuomonės,
pensininkai atliekamu nuo mie- kaip ir dera šiam laisvam kraš kytojas aiškina mokiniams įvai
— Mūsų daugiaaukščiam na
jforįr valgio metu sportuoja, ap te. Buvo ir tvirtinančių, kad jo rių rūgščių veikimą. Į mėgintu
me
veik kasdien kas nors apva
sėdę du piknikinius stalus, dė- veidas matytas, kad jis čia išvy vėlį su rūgštimi jis įmeta šilingą
giamas,
vagys įsibrauna į butą,
l/odžfmi ir krumpliais daužyda tas atgailauti už jaunystės nuo ir klausia:
tai
aš
išeidamas
palieku šviesą,
Pasisiūlymas
būti
krikštatėviu.
mi 'lentą penkiasdešimt du ar dėmes. Kažkas girdėjo šaudant
— Sakykite, ar ši rūgštis iš(Iš
Pietų
Afrikos
spaudos)
įjungiu
radiją
ir
prie
durų palie
tris pavėiksliukus; 'taigi toj vie- iš puštalietų ir armotų, vidury tirpdys monetą, ar ne.
ku
raštelį
„Esu
namie,
pasi'belsk
tąj’Į aųą,* istorinį,rytą kažkas bu miestų patamsy ir saulės šviesoj.
— Ne, — atsako mokiniai.
Asilas
irgi
turi
pailsėti
smarkiau".
vo ne taip. Stovėjo lova, medi- Jis buvęs ir turtingas, aukso mai
— Kodėl?
— Ir tamstos niekad neapvo
ng^ jygko sau, anomisi įsikūrimo šelius. nešęs pragaro vyresnia . — Jeigu ištirpdytų —jūs jo
Žmonės pamatė: Dahas stovi
gė?
papiginta ; k ai na įsigyta jam broliui ir dar visokių kiu būdu nebūtumėt jos įmetęs.
ant asilo, o tas žengia keliu.
— Ir dar kaip! Sykį grįžęs ra
iš Lieponio, o gal ir Budriko pre- darbelių pridaręs anais metais.
— Brangusis Dabai, ko tu
dau
viską išnešta ir paliktą raš
kyįbost,jįųimų. NeiŠklibusi, dar su
VISUR EILĖS
taip dairaisi? —paklausė jį.
Rinkosi ir vis rinkosi gerieji
telį
„Niekur
negalėjom jūsų ras
visomis keturiomis kpjomis. Svar marketparkiečiai ir negalėjo at
— Nieko! Taip ilgai sėdėjau
Vienas
pilietis
Varšuvoje
ilgai
ti
“
.
bu pažymėti, kad netuščia. Ten sistebėti.
laukė eilėje prie mėsos parduo ant asilo, kad jis, vargšelis, pa
buvo- visu ilgumu paguldytas,
— Bet kas jis toks iš tikrųjų? tuvės.
vargo. Tad ir atsistojau, sakau,
Spręsk apie žmogų ne iš nosies,
ištiestas, kaip anoj legendarinėj Nors vardą reikėtų žinoti.
tegu pailsi.
o iš žodžio.
—
Gana
man
to
laukimo!
—
Pi'bkrusto lovoj, su iškištomis iš
Nei registruoti, nei neregist
(Iš iraniečių tautosakos)
Lietuvių priežodis
po antklodės kojomis vienam ruoti negalėjo į tą klausimą at įpykęs jis pradėjo reikšti nepa
sitenkinimą.
—
Tris
valandas
iš

g»fejuir žila galva kitam gale. sakyti. Spėliojo išmintingieji ir
Taigi, žmogus ir dar gyvas. O ne taip labai išmintingi, vienas stovėjau eilėje, kuri nė truputį
kaip dera tokiu atveju, jis ne vie kitą klausnėjo fariziejai ir mui nejuda į priekį. Einu ir užmušiu
nas buvo tam žaidimu parke. tininkai, didelus postus visuome naują partijos vadą Stanislavą
Prie jo išdidžiai stovėjo sargybo nėj užimantieji ir kiek mažes Kanią.
Po poros valandų jis grįžo.
je. Toks ponas su kardu. Kardas nius arba jokių neturį. Niekas jo
— Na, ką?
medinis, aptrūnijęs, bet vis vien tikrojo vardo nežinojo. Buvo aiš
— Nepasisekė. Ten taip pat
ginklas. Pagal įstatymus dar ir re ku, kad jei kas, kaip toj pasa
didelė
eilė.
gistruotas ar tik ne Springfielde. koj: ištars, atspės jo Vardą, ir ak
Saugojo tas kardininkas tą busi muo pavirs tuo, kuo buvo anks
ATSPĖJO
mąjį nabašninką. Matyt, jog guli čiau — arba karalaičiu, arba tik
Kartą svečiuose Churchillis su
ne šiaip bet kas, o pažymėtinos paprastu pinčiuku.
praeities, didelius mokslus užsie
Tada, kai smalsuolių minia bu sitiko jauną vyruką. Didysis poli
Maskvos olimpiados paradas
(18 vokiečių spaudos)
niuose išėjęs, kad susilaukė ir vo tokia, kaip aną atmintiną Lie tikas peržvelgė tą nuo galvos iki
gaivą guldančių pasekėjų.
tuvių dieną toj pačioj vietoj, pri kojų ir kurį darką stebėjo jį su
KAIP IR KAS KĄ SUPRANTA?
DIETA
tyliu šypsniu. Jaunuoliiui pasi
ėjo
arčiau
vienas
neseniai
baigęs
Žmonės, ar matote? Kas čia
darė nejauku ir jis tarė:
Japonijos politikos vyras Ta
I gydytojo kabinetą įeina sto
toks? Kaip gyvas tokio atsitiki Marąuette Parko lituanistinę mo
—
Tamsta,
atrodo,
laikote
naka
Watanabe labai teisingai
ras vyriškis ir prašo vaistų prieš
nt nesu matęs, — sakė vienas kyklą, apsiskaitęs, iš literatūros mane kvailu jaunuoliu?
nutukimą.
apibūdina skirtumus tarp Vaka
praeivis kitam. — Neškit ligonį turįs tris su pliusu, žinąs, kas
— Priešingai, gerbiamasis, aš
rų ir Sovietų Sąjungos politikos:
—
Rekomenduoju
jums
dietą,
buvo
Maironis.
Pažiūrėjo
į
iš

į ,£ia pat esančią ligoninę. Yra
laikau tamstą puikiu kito asmens —sako gydytojas. — Riekelė juo Esą, sovietai visada turi prieš
tiestas
kojas,
nelaimingi
galvą
ir
juk pirmoji ir paskutinė pagalba.
minčių skaitytoju.
dos duonos su margarinu, veršie akis artimiausius politinius sie
nustebino savo žiniomis:
(Oj— Saukit daktarą. Aplink parnos kotletas arba vištos kulšelė, kimus, o Vakarai —artimiau
— Juk tai Čičinskas!
JAPONŲ PATARLĖS IR
ką.: tiek jų daug, — pataria kibaltas sūris ir pora obuolių į die sius rinkimus.
— Čičinskas! O mes kvailučiai
PRIEŽODŽIAI
ną.
visą rytą galvą laužėm, spėlioda
Ir
akmuo
sušyla,
jei
ant
jo
tre

— O kaip visa tai priiminėti:
oLietuviai, kaip ir babiloniečiai, mi! — Šaukė tie, kurie aplink
Jis bandė kaip įmanydamas
jus
metus
sėdi.
prieš
valgį ar po valgio?
moka ir mėgsta patarti kur rei stovėjo.
atkalbėti
savo draugą nuo pa
Vogdamas varpelį, ausis užsi
kia ir kur nereikia, pasirodyti
— Jei tikrai jis, tai jį sudras
simatymo
su viena mergina.
LĖKŠČIŲ
RIJIKAS
viską žiną, nors nei velnio neiš- kyti. Jo šventa žemelė nepriima. kimšo.
—
Jų
šeima
iš tikrųjų niekis,
Geriau būti gaidžio snapu, ne
niono, ar tai būtų politika, pre Jau tris šimtus metų jis bastosi
„Šiandien suvalgiau dvi lėkš — sakė jis. — Jie neturi pia
gu jaučio uodega.
zidentiniai rinkimai, infliacija po Lietuvą ir už jos ribų.
tes“, tarė ponas J.A., išėjęs iš
Geriau viena diena šiame pa „Neringos“ restorano 71-je gat nino, nei vasarnamio, nei kaili**/ atsiprašant, kaip sujungti dvi
— Ir bus su juo taip iki pa
nių paltų, nei fonografo, nei
bendruomenes.
saulio pabaigos. Razbaininkas. Jis saulyje negu tūkstantis aname.
vėje.
skalbiamosios mašinos, nei au
Niekas nesuklumpa, patale įgu
— Matyt, pasigėrė, ir karčia- anų laikų seimą išardė, ir dabar
tomobilio,
nei televizijos, nei ra
moj jo nenori laikyti. Gal namu lyg tam pačiam nelabajam tar lėdamas.
dijo
imtuvų.
Kartais ir lapas skęsta, o ak
neturi, tai išvarė nabagą į tuš nautų.
— Na, tai puiku, — išsižiojo
muo
plaukia.
čias laukus.
— Pakabinti ant šio ąžuolo!
nustebęs
draugas. — Tai jie
Pirmą stikliuką degtinės geria
<EtgCT|QN
Tylėki Šmeižti ir garsiai me— Gaila medžio. Jei tai būtų
turi apsčiai pinigų.
žmogus, antrą stikliuką
geria
lugji apie nusipelniusį žmogų nors drebulė...
Minia vis labiau ėmė grūmo degtinė, trečias stikliukas patį
djpudžiu — ir užsimojo mediniu
Įftįfdu tas, kuris saugojo tą, kaip ti ir veržtis prie to, kurio vardas žmogų sugeria.
Vienas ponas per operos vaidi
įi^.jen vadinasi, aha, ligonį. Už tik ką buvo įspėtas. Tada tas,
nimą ėmė snausdamas Janaaikti
simojo taip, kad jo registruotas kuris buvo su mediniu kardu, IR KARVĖS KRAMTO GUMĄ
savo sėdynėj.
pašnibždėjo gulinčiam, kad rei
gįpklas vos nesutrupėjo.
Miesto mergaitė pirmą kartą
— Prašau,
liaukis
tamsta
Juk čia ne juodas, kuriuos kalas labai rimtas. Liko paskuti atvyko su mamyte į kaimą. Ji bu
knarkęs, — kreipėsi į jį tvarkda
valdžia globoja, bet baltas žmo nė išeitis. Mūsų didvyris staiga vo viskuo sužavėta. Grįžus na
rys. — Tamsta trukdai kitiems.
gus1, tai ar negalima pašaukti pa pasveiko ir kaip skalikų vejamas mo pasakoja tėveliui:
— Veizdėk, vaikine, — pykte
galbos? Reikia kreiptis į Holly- zuikis leidosi tiesiai į parko ba
— Tėveli, kaime ir karvės
lėjo ponas. — Čia mano nu
woodą, Adomavičius diagnozę las, kurios paprastai tvenkiniu kramto gumą!
pirkta vieta ir, ką aš noriu, tą
nustatys, žinosim, kuo jis serga, vadinamos, kur meldynuose lau
darau...
kinės antys vaikus peri, ir plump
jiTaigi, kokia liga serga.
Kyšo vidury barzda,
— Taip, pone, — atsakė tvaik"
— Svarbiausia, kas jis toks, telėjo. Ir dabar ten, anot Mairo
Jos atkrančiais auga krūmai.
Prikabino tą sunkumą labai ne laiku. darys, bet tamsta visus kitus bu
(18 austrų spaudos)
koks jo vardas?
nio “Čičinsko”
V.
dini.

NUOSTABŪS LENKIJOS
STEKAI

„Dideli steikai Lenkijoje, kas
yra nuostabu komunistų sistemo
je“, rašo Argentinos lietuvių laik
raštis „Laikas". Spygliai tam pil
nai .pritaria ir patvirtina, kad'
Lenkijos krautuvėse užtikti kad
ir mažą apgraužtą dešros gaballėlį jau yra nuostabu, o steikai,
tai tiesiog stebuklas.

ALTA NUVERTĖ LENKIJOS
VALDŽIĄ

Galit tikėti <ar netikėti, bet jei
ne ALTA, tai nei Gierekas, nei
jo valdžia Lenkijoj nebūtų sudre
bėjus ir nuvirtus nuo koto. Kad
taip buvo, reikia paskaityti
„Naujienų“ rugpjūčio 26 dienos
pirmą puslapį. Ten stambiausio
mis raidėmis per visas septynias
skiltis parašyta: „ALTAS padė
jo versti Lenkijos valdžią“ Iki to
laiko mes, kvailiai, kaip ir visas
pasaulis, buvom klaidinami ir ti
kėjom, kad Giereko valdžią vertė ir nuvertė Gdansko darbinių-,
kai. Kaip gera, kad turime tokį
gerai informuotą laikraštį savo
kalba.

Duok mašiną!..

— Kas man darbo, kad toks
bradas...
Mano reisas — Leningradas!
Dvidešimt šešis kartus
Ten nuvešiu obuolius,
O kai grįšiu — še mašinąIr važiuok į „Laimę“, kine!
PARŠELIAI IR JŲ VĖLĖS

Ta pati „šluota“ rašo, kas at
sitiko Žvirblionio tarybiniam
ūky, kurio direktorium buvo Gūtkovas:
Pernai rudenį kiaulių fermoje
trūko 124 paršelių iki dviejų mė
nesių amžiaus, o 116 nebuvo užpajamuoti. Fermos brigadininke
D. Žiogienė apie paršelių kriti
mą pranešė veterinarijos vyr. gy
dytojui A. Norvaišai, bet po pen
kių dienų paršelių skrodimo ak
tų dar nebūva Tik tuomet, kai
jie atsirado, po D. Žiogienės
langais, sako, nustojo vaidentis
paršelių vėlės... Tam
pačiam
Žvirblonių tarybiniam ūkyje...
statybos brigadoje faktiškai dir
bo keturi žmonės, tačiau atlygi
nimus rašydavo šešiems. O tiem
dviem — šiauliečiams pensinin
kams P. Katinui ir S. Vaitiekūnui
— netgi atlyginimo pasiimti ne
reikėdavo atvykti į ūkį... Valdiš
kų pinigų, žinoma.
YRA REIKALINGESNIŲ
DALYKŲ

— Na, kaip tau patinka tavo
naujoji sesytė? — klausia moky
tojas Jurgiuką.
— Nieko, pone mokytojau —
atsako Jurgiukas. O susigalvojęs
dar prideda: — Bet man rodos,
kad mes galėjome įsigyti daug
reikalingesnių dalykų.
VAISTAI

— AS žinau, kad kalbi apie detantą,
bet kodėl laikai pirStą ant gaiduko?
(18 prancūzų spaudos)'

TEGYVUOJA
BIUROKRATIZMAS!

„U.S. News“ rašo, kad N. Carolinos ligoninė paprašė federa
linės valdžios leidimo dvi pase**
nusias X-ray mašinas pakeisti*
naujomis. Reikėjo 160 valandų
darbo, kol valdininkai priražėpopierių, rezoliucijų, nutarimų^
leidimų, patvirtinimų ir kitokių
popierėlių, kuriuos kartu sudėjus,
susidarė 47 svarai.
;
KIPŠAS NULAUŽĖ KOJĄ

„Tiesa“ kartais parašo ir tie
są. Skaitome:
Kaip ten buvo, dabar sunku
pasakyti. Tik ėmė kartą nelaba
sis ir užsuko į Plungės rajono
kolūkio „Lenino keliu“ media*
nines dirbtuves.
Šniukštinėja uodegočius ir
Šen, ir ten. Bešniukštinėjant ėmė
ir užkliuvo koja už numesto gelž
galio. Įsistatė nelabasis galvon
guzą. Dar žingsnį žengęs, už
kliuvo už variklio. Du šonkau
liai lūžo. Kai dar sykį užropojo
ant netvarkingai suverstų deta
lių — kojos neteko.
Kolūkiečiai šaiposi:
— Mūsų dirbtuvėse tikrai to
kia tvarka, kad ir velnias koją
gali išsisukti.
— O ko jis čia slampinėja? —
piktinasi.

Gydytojas sako savo kolegai:
Tikrai, ko kipšui čia slampi
— Man pavyko išrasti puikius nėti? Va, kai užsuks liaudies kon
vaistus. Dabar belieka surasti ati trolieriai, tai mechanizatorių va
tinkamą ligą.
dovams tikrai bus nei šis, nei tas.
///////J
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Medžioklč labai civilizuotam XXI amžiuje.

(18

graikų spaudos)

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. 4 d. nu Sv. Petro ir Povilo parapijoj

6

Westville, Ilk, ir 1932 metais ta
po klebonu Sv. Antano parapijos
Kewanee miestelyje.
Iš pirmosios generacijos, kurie
sukūrė Sv. Antano parapiją, tebė
ra tik kelios šeimos, tarp kurių
yra Bernardas Kačiukas turėjęs
grosemę ir bučemę. Jo sūnus Vin
cas Kačiukas yra Sv. Antano pa
rapijos komitetininkas.
Lietuviy kolonija susidarė Kewanee mieste XX a. pradžioje.

IMOŠŲ KOLONIJOSE
Kewanee, Iii.
KUN. BARTKUS —

4h

SENIAUSIAS KLEBONAS
AMERIKOJ

Bene seniausias klebonas iš
Amerikos lietuvių kunigų yra
kun. Stasys Bartkus. Švento Anta
no parapijos klebonas švęs savo
86 metų gimtadieni šį sekma
dienį, spalio 5 d., parapijos salėje,
kurioje susirinks jį pagerbti para
pijų klebonai, miesto valdinin
kai, biznieriai ir draugijų atsto
vai.
Pats kun. Bartkus laikys pa
dėkos Mišias lotynų kalba 11 vai.
ryto Sv. Antano bažnyčioje, ku
rioj jis klebonauja jau daugiau
kaip 48 metus. Pagerbimo pietūs
bus salėje po Mišių.
Vyskupas Edvardas V. O’Rour
ke, Peorijos diocezijos, kuriai
priklauso Kewanee miestas, ne
seniai kun. Bartkų pasikvietė į
kanceliariją ir jam pareiškė:
“Brangus,
mano klebone
Bartkau, aš sveikinu Tamstą su
laukusį 86 metų amžiaus, ir aš
linkiu, kad galėtumėm gyventi,
žinoma, su Dievo pagalba dar
dvejus metus, kai švęsime tavo
50 metų klebonavimo šitoj Sv.
Antano parapijoj sukurtoj lietu
vių. Tuomet tai bus istorinis
laimėjimas — tavo 50 metų kle
bonavimas ir tavo 88 mėty su
kaktis. Laikykis sveikas ir man
bus didelė garbė dalyvauti tavo
50 metų klebonavimo iškilmė
se Švento Antano bažnyčioje”.
Buvęs Kewanee miestelio me
ras dr. E. J. Guetzman bus pro
gramos vedėjas per kun. Bartkaus
gimtadienio pagerbimo pietus.
Pagrindinis kalbėtojas bus teisė
jas William O’Connell.
Mišių metu giedojimą praves

1914 metais lietuviy čia buvo
1,100. Sv. Antano parapija įkurta
1906 metais. 1912 pastatyta už
9,800 dolerių bažnyčia ir 1918
metais baigta statyti klebonija.
Parapijoje veikdavo LRKSA ir
SLA kuopos ir Lietuvos Vyčiai.
Tarp parapijiečių būdavo žymių
biznierių. Daugumas lietuvių
parapijiečių
dirbdavo žemės
ūkiuose ir plieno katilų fabri
kuose.
Stasys Pieža

CLASSIFIED GUIDE
REAL

ESTATE

NAUJI 2-JŲ BUTŲ NAMAI
Atdari apžiūrėjimui sekmadienį
nuo 12 iki 4 vai.

6117-19-21 S. PARKSIDiE
Pageidaujant, paskola už prieinamą
nuošimtį.

FITZGERALD CONSTRUCTION

838-7600

Take it from us...
__

Firstof all, Hot
Springs has those
■
world-famous thermal
vvater baths. Terrific for a
q
pepper upper—nomatter how
I9JU9I
tiredor vvornout youfeel. And
at the Arlington, the baths are
I 9<ven in a luxurious private bathhouse. Right at the hotel.
Then there's full country club privileges for challenging
golf on PGA rated courses; tennis night and day (on
lighted courts; and instruction). Svvimming, riding,
cycling, boating, fishing and more, too.
4 Your choice of 560 rooms and suites avvaits you—in the
heart of the South and the beautiful Ouachita Mountains.
«

■

Hot Sonnos
S Sa |^4

Kun. Stasys Bartkus,
Kewanee Sv. Antano par. klebonas

Bernadeta Piežaitė-Shaner, kuri
pagiedos solo lietuviy kalba Va
nagaičio Sveika Marija.
Kun. Bartkus mėgsta skaityti
lietuviškus laikraščius, sakyda
mas, kad “man mieliausias dien
raštis yra Draugas, kurį gaunu
kas dieną”.
Išgirdęs apie projektą išleisti
šešių tomy Broniaus Kviklio
Lietuvos Bažnyčios, kun. Bartkus
pasakė, “tai didis ir svarbus už
simojimas dėl mūsų lietuvių
tautos ir katalikų tikybos ■ išlai
kymo. Man labai patinka pirma
sis tomas Telšių vyskupija, ku
rioje yra nuotraukų ir- geras ap
rašymas apie mano gimtinės baž
nyčią Tryškiuose. Sveikinu šio
projekto autorių, jo talkininkus
ir leidyklą”.
Atvykęs į Ameriką 1913 me
tais, kun. Bartkus jaunystėje dir
bo, lankė Švento Bedo kolegiją ir,
baigęs seminariją buvo įšventin
tas kunigu 1928 m. birželio 2 d.
Jis buvo kelerius metus klebo

■

^^1

FREE RATES
FOR CHILDREN

For Reservatfons Call Toli Fraa 800/643-1502

under 12, staylng in a room
with their parents. Or. family
Plans ofter two
double rooms
for single rates.

BIZNIO NUOSAVYBĖ
PLIUS 4 BUTAI

BEAL

HlOKORY

L. FONDO 2-ROJO MILIJONO PROGA SEKANTIEJI
ASMENYS AUKOJO:

Ivaška, Povilas ir Joana.................................

$ 25.00

3

Karaitis, Algirdas ir Viktorija . .
$100.00 5
Jurkus, Pranas ir
Ilga
• ,$100.00 |
Union Pier Namų savininkų Draugija —
A. Kasnickas..........................................
$200.00 5
Jurjonas, Stasys......................................................... $100.00 5
Gleveckas, A. B. M.D................................................ $500.00 |
dr. Gediminas ir Vanda Balukai.......................... $1000.00 =
dr. Antanas ir Elena Razmai................................ $1000.00 =
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiihDIDŽIAUSIAS

Taip pat

JAVUREK

PASIRINKIMAS NAUJŲ
KĄ ESATE MATE !

KAJLJNĮŲ

persiuvame jūsų senus kailinius —
atrodys vėl nauji 1

FURS,

Master Chaige

8615 West Cermak,
Tel. 484-0917

Berwyn,

I1L

Visa — Lay Away

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||£

A.

T V E R A S

LAIKRODŽIAI IR

BRANGENYBES

I
=

Pardavimas ir Taisymas
2646 W 69th Street — Tel. RE 7-1941 f

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih?

INSTANT MONEY
Turn old gold, diamonds, other jeivelry to
cash!
See the reputable companies listed belotu.

MR. GUY’S
Buying and Selling. Pay Cash
Melroee Park. IU. 2417 W. Lake St. Phones 681-0505. 681-9271. Addison, III. 40 E. Lake St. (In J. C.
Shopping Plaza). Phone 941-0740. Evenings and weekends phone 529-0782. Will Pay $15.00 for any
silver dollar. Ws need Sterling Flatware. 1,000 ozs. Gold (Top dollar per pennyweight). Gold: 10-14-18 K
Class Rings, Coins, Scrap. Diamonds. Platinum. Silver: Sterling, Coins, Proof Sets, Mint Setą. Will
» To You. Please phone for up-to-the-minute quotes.

CHICAGO REFINER

Call — 430-3384
FOR SALE BY OWNER
2 bedroom ranch. Aluminum siding.
2 car garage. Fruit trees on comer.
V4 aere. Near Orland Sųuare. TeL —
448-8061.

Palikimas 8 kamb. 28 m. švarus mūr.
Cape-Cod prie 73 ir Richmond. Kam
reikia, atiduos kaip stovi su baldais ir
viskuo
prie namo reikalinga. Nebran
įrengimai ir reikmenys. "Liųuor license" jei pageidaujate.
Savininkas gus. Tel. 925-6015.
gali duoti paskolą už 12^% nuoš.
Mūrinis — 28 metų,
aukšto: 5
Kaina $120,000. Kreipkitės angliškai į kamb. su 3 miegamais ir 3 kamb. su 1

Restoranas, baras ir 4 butai —
Western ir 65-ta.

F. L. BUCARO REAL ESTATE
Tel. — 237-0853

pinį mūr. namą 68-os ir Maplewood

apyl.

Skambint 476-8399.

Savininkas parduoda 5 kamb. mūr.
kampinį namą. Tinkuotos sienos. 2
miegami, valgomasis. Centr. oro vėsi
nimas. Naujas 2į£ maš. garažas su
patio. Pilnas rūsys. Naujas stogas.
73-Cia ir Califomia. $51,000.

3 butų 25 metų 1>A aukšto mūr. Prie
71 ir Califomia. Atskiri gazo šildymai.
Garažas.
Skambinkit — 925-8015

! I’LL

Name

• TAKE i

Street

V'

7032 S. CAMPBELL
3-jų miegamų mūr. namas.
mas. Tik $38,500.

HOTEL

J HOT SPRINGS NATIONAL PARK ARKANSAS
We'll help you make the rtghf movė:

JEI

KALĖDINES DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE
Specialus siuntinys 1 — 1980.
Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei medžia
ga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas arba
moteriškas megztinis; komplektas moteriškų nailoninių
apatinių arba vyriški geresni marškiniai; „Wrangler“ arba
„Levi“ jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; crimplene
medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem suknelėm;
vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu . $300.00.
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių:
medžiagos galima dadėti 4 m. ir dirbtinio minko kailio paltui
2.75 m.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi', vyriški, arba moteriški, tikros
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas,
sveria 5 sv............................................................................... $260.00.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui,
sveria 6 sv................................................................................. $100.00
Jeans, „Wrangler“ arba „Levi“ (siuntinyje
gali būti dvi) sveria 2 sv. Kaina už vienas ............... $48.00
Jeans „Wrangler“ rumbuoti velveto (siuntinyje gali
būti dvi) sveria 1.5 sv. Kaina už vienas ..................... $48.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. .. $43.00.
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės................ $3.50.
Vilnonės arba šilkinės skarelės......................................... $14.00.
Telescopic lietsargis, sveria 0.5 sv.................................. $13.00.
Geresni marškiniai ....-......................................................... $21.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1.5 sv. .. $52.00.
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv.............................. $33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. .. $67.00.
$76.00.
$110.00.
Kalkuliatorius TI - 33 Texas ........................................... $67.00.
Stetoskopai, sveria 0.5 sv......................................... ............ $64.00.
Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 0.5 sv.
arbatos — $4.50. 0.5 sv. nescafes — $7.00; 1 sv. kavos — 8.50;
1 sv. šokol. saldainių $8.50.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes,
tarpininkaujame
išsirūpinant pensijas,
persiunčiame
palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES & CO.
(Z. JURAS)
11 London Lame, Brondey, Kent, BR1 4HB, Engiami
TteL 01-460-2592

WILL PAY THE H1GHEST PRICES
FOR ALL GOLD AND SILVER IN ANY FORM

Sterling Silver
Coins
X-Ray Film
Litho Film
Silver Flake

We can answer ųuestions on any other type of precious metai scrap.

SUPPO SMELTING & REFINING CO., INC.
1240 W. Carroll, Chicago, III. 60607 312/421-1402

FLORIDA
RFAI

-Š-LAJ/ALj

■ S T A T R

Rezidencinės ir

Komercinės

Lietuviškas restoranas su namu ir
įrengimais Marųuette Parko rajone.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
2 butai — medinis. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms šei
moms.
Mūrinis bungalow Brighton Parke.
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai pariuotl.
Geras pirkinys.

ŠIMAITIS

Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

□ Angelė E. Karnienė
REALTOR

e e e

BROKE*

e e e

NOTARY

T? C'111 A r | ' t1 ?7OI Golf Boolcvard,«. Petenburų beach, F-l. >5706
IjU J. A JL -Lj Telefonai (fl 15) >60-2448 . Vatare (8»?) 745-27)8

Florida Real Estate
Namų pirkimo reikaluose: Cleorwater,
Largo, Belleair, Seminole apylinkėse
(Netoli St Petersburg piliečių klubo)

Insurance — Income Tax

Realtor - Associate

Rodgers & Cumntings, Ine.
TeL Dieną 813-581-9411
Vakare 813-585-2738

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BUTŲ NUOMAVIMAS

Namų pirkimas — Pardavimas

Notary Public

Draudimai — Valdymas

29S1 W. 63rd Street

INCOME TAX

Ttl. 436-7878 ar 838-5868

Notariatas — Vertiniai
PROGOS — OPPORTUNITIES

CHOICE

Viena Iš geriausių kepyklų ir mūrinių
pastatų McKlnley apylinkėje. Gražus
7 kamb. butas. Prijungtas garažas.
Puiki proga. Kreipkitės dar šiandien.

WOLSKI REALTY
Tel. — 523-5544

J. B A C E V I C I U S
6529 S. Kedzie Av___ 778-2233
llllllllllllllllllllllllllUlilUUlUUUUUUlUU

KLAUDIJUS PUMPUTIS

X
TAISO
" 1 ‘
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO*

MAŠINAS IR ŠALDYTUVUI
Kreiptis į Hermaną Dečkį
Tai. 585-0824 po 5 vaL vak.
Kalbėti lietuviškai

NAMŲ APŠILDYMAS ’1
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius į gazinius.
>:!

SERfiNAS perkrausto baldus Ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Tet — WA 5-8063
llllilIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIlKIlIlIlIlIlS
I; (vairių prekių pasirinklmaa ne
brangiai iš mūsų sandėlio.
. 8

COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. 69 St, Chicago, DL 60629

SIUNTINIAI 1 UETUV4
įdėt — MMTn,-':.!
Vytautas Valantinas
'llllllllllllllllllllllllllllllllUUIIIlllllIUHUl
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P L U M B I N G
Licensed, Bonded, Insured Nauji darbai ir pataisymai, vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. GlaSs blčtka.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
I automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.-.3

SERAPINAS — 636-2960
llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllliiųilli

A. VILIMAS
M OV I N G
Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų
Tel. 376-1882 arba 376-5996
iiiiiiiiiiHiiiiliiiiiiiiiiiiiiiuiiuuuiUiiiiiiii

----------------------------------V.

SASNAUSKAS

Atlieka įvairius CEMENTO DARBUS:
šaligatvius, laiptus ir kitokius:
Skambint telef. —
J,

GK , 6- 8 4 0 2

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue
Chicago, IU. 00832, tel. 927-58

iiliililhllillllllllllllllllllitiiilliiilliiiiiuii

M. A. ŠIMKUS
INCOME TAI SERVICE
NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplenuod, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai.

įsigykite dabar

iiiiiiimiiimiiiiiiiniimmimiiiiiiiiiiiiiii*

4514 S. Talman Avė. 927-3559

BELL REALTORS

•eiaao4*n»eėw»«s*M>aR»osRabo«mM>aas»eaaub<MsusH>«n»a«*r-n4aa»i
BAKER’S

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto lsldlnią.
Dirbu Ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai Ir sąžiningai.

LIUCIJA VAI6AITIENE

REALTY

ilHllllllllllillliiiiiniiimiiiinminiyimin

VALOMEĮ
KILIMUS nt BALDUS Į
Plauname ir vaškuojame ’
visų rūšių grindis.

BUBNYS — TeL BE 7-Slefe

LIK SVEIKAS
Raiša URBANIENE atlieka
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GORBULSKIS.

PABDAVIMUI
Parduodama graži palmė, Lietuvos dai
lininkų paveikslai, gintaro dirbiniai,
audiniai ir liustros. Skambint nuo 2
iki 6 vai. vak. (galima kreiptis ir sek
madienį) tel. 737-5177.

Garso režisorius Paulius Jasiukonis. Išleido GINTARAS,
filmų ir plokštelių gamyba, HolIŠNUOMOJAMA — FOR RENI
lywood, Califomia.

Užsakymus siųsti:
Nuosavybės

.. —.... —....

Prašau kreiptis:

Kaina su persiuntimu $8.95
REAL

.........

BUDRAITIS REALTY C0.

Independently owned and operate i

Paliki

BUDRAITIS REALTY
Tel. — 767-0600

— -

6600 S. Pulaski Road
Tai. X 767-0600

Labai pageidaujamos geros rūšies
prekės. Maistas iš Europos sandėlių.
2608 W. 69 St., Chicago, IL 60626
TEL. — WA 6-2787

M O VI N G

8225 S. KOLMAR
Galima tuojau užimti. 18 metų se
numo 3-jų miegamų mūr. bungalow.
$58,500.

GALVOJATE
Kreipkitės į

SIUNTINIAI Į LIETUVA

PARDUODAMAS 40 AKRŲ ALBIN BANYS, TeL 447-8806
ŪKIS
5 kamb. “ranch” namas, elektra
apšild. Arti Basa Lake, Indiana.

SAVININKAS — Marųuette Pke. par
duoda didelį 5 kamb. mūr. bungalow.
9 butų mūr. prie 01 ir Califomia. Dėl
Uždaras porčius. Modemiška vonia.
informacių skambinkit
Naujas centr. pečius. Didelis aptver
925-6015
tas kiemas. Prieinama kaina. Kreiptis
(angliškai) tel. 737-1881.
Atdari apžiūrėjimui sekmad. spal. 5 d.
nuo 1 iki 4 vaL popiet

1086

Send me rates and Information:

PAOKAGE EXPRESS AGENCY
MARIJA NOREIHJENB

BROKERIS P. ŽUMBAKIS
TeL — 7786916

Telef. 219-940-6812

J

MISCELLANEOUS

miegamu. Namas arti 72-os ir Fair
field. Geras. Nebrangus.

Savininkas parduoda 4 butų kam

Skambint — 925-6733

AT THIS LOCATION FOR 30 YEARS

Karat Gold
Karat Filings
Jeweler’s Sweeps
Gold & Silver from
Electronic Scrap

HILLS

BY OWNKR — IMMEDIATE
POSSESSION
Ranch. 3 bedroom, ceramio tlle bath,
2 H car heated garage. Appllances,
draperles and rūgs stay. Mlddle 60’s.

PIRKTI AR PARDUOTI
nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiig

ESTATE

DRAUGAS, 45^5 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629
'iiiiiiiiimimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

IŠNUOM. 6 kambarių butas 3-čiame
aukšte. 3443 S. Lituanica Avenue.
Tel. — 927-1308
IŠNUOM. 4*/j kamb. butas 2-me aukš
te, vidutinio amž. porai. Atskiras šil
dymas. Prie pat Marųuette parko.
Skambint po 6:30 v. v. tel. 471-1425.

Perskaitę “Draugą”, duokite
jį kitiems pasiskaityti.

IŠNUOM. 6 kamb. butas 2-me aukšte.
3441 So. Lituanica Avenue
Tei. — $27-1808

f

PUSMEtlUI
$121.00 Chicagoje

«»•

093.00
Ciceroje
(10/20/5/UM)
Pensininkams auto apdrauda
Amžius 62 iki 80 m.

6529 So. Kedzie Avenue
I. BACEVIČIUS — 778-2Z33

2=
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,

nes jis plačiausiai skaitomas ’ lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

tos yra visiems prieinamos.

tuvių klube, 227 Lawrence St.
spalio 11 d. Jį globoti sutiko Hart
fordo skautai ir skautės. Sesės pa
sirūpins, kad suvažiavusieji būtų
sotūs, o nakvynėmis rūpinsis vi
si, kas tik turi atliekamą lovą.
Vakare tame pačiame klube įvyks
Hartfordo L. B. vakaras — vaidi
nimas KUKO, kurio beveik pusė
artistų yra skautės ir skautai.
Nesame gausūs narių skai
čiumi, tačiau randame laiko, no
ro ir žmonių įvairiems darbams.
D. B.

THUANIA
N0W«
Kandidatas j JAV senatorius D*Amato (resp., centre) Pabaltiečių demonstrao cijų metu prie Jungtinių Tautų New Yorke pasakg gerą kalbą. Salia jo P.
Vytenus, K. Miklas, Žilionienė, latvių ir estų atstovai. Nuotr. Vyt. Maželio

Hartford, Conn.
SKAUTAI PRADĖJO DARBĄ

Prabėgo vasara, stovyklos ir
vėl naujas rudens sezonas suju
dino Hartfordo skautus ir skau
tęs. S. m. rugsėjo 12 d. Banevičių
^ namuose įvyko “Šatrijos” ir “Tė
^ ..yiškės” vietiniakijų posėdis.Ap
tartas visų metų darbo planas,
^įjįlgai nelaukus, rugsėjo 20 d. vy- .ko abiejų vietininkijų iškilmin—ga sueiga. Po vasaros stovyklų
'■“"fletrūksta įsakymų ir kitų reika
lų. Susirinkome visi Vilinskų
•d t-------------------------------- -------------------------------

(Atkelta ii 2 psl.)

Premijos skyrimo komisiją
sudarė kun. dr. Valdemaras
££ukuras — pirm., Nina Gailiūnienė — sekr., sesuo M. Augus
ta Sereikytė, dr. Juozas Kriaumūnas ir Stasys Rudys.
1,000.00 dol. premijos mecey- natas •— kun. dr. Juozas Pruns
kis. Premijos komisija,
•lApsvarsčiusi 1978-79 m. pasi
rodžiusius religinio turinio
veikalus, vienbalsiai pripa, ano“’premijuotinų kun. Anta
no L. Rubšio dviejų tomų
veikalą „Raktas į Naująjį
Testamentą“.
Kun. A. L. Rubšys sutiko
premiją priimti, pareikšdamas
ęavo dėkingumą komisijai ir
Ateitininkų Federacijai už
dėmesį Šv. Raštui. Pretni•»“Juojatno veikalo autorius taip
jS»at sutiko asmeniškai daly"vauti premijos įteikime.
Ateitininkų
Federacijos valdyba

jj. JONO BILOTO,

sūnaus Liudviko,
glm. 1920 m., ieško brolis Lietuvoje.
Jį patį arba apie jį žinančius, prašooie atsiliepti šiuo adresu: J. Kliorienė,
ms Holmden Rd., So. Euclid, Ohio
44121, U. S. A.

I

dvare, kur po sueigos turėjome
laužą. Tai pirma tokia iškyla
po daugelio metų. Laužą paįvai
rino ir trys neeiliniai žiūrovai —
gražios juodos karvės, kurios at
rodo, ypatingą dėmesį kreipė į A.
R. vado raudoną švarką. Mažie
siems vilkiukams buvo daug juo
ko ir kalbų.
Hartfordo
Lietuvių
klubas
šiuo metu yra atremontuojamas..
Broliai nepabijojo darbo ir perda
žė vieną salę, sutaupydami klu
bui kelis šimtus dolerių. Prieš
kiek laiko jie yra išdažę Sv. Tre
jybės parapijos salės grindis.
L. S. S. A. R. vadovų suvažia
vimas šį kartą vyks Hartforde Lie-

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Fla.
BALFO PIKNIKAS
Balfo 143 skyr. ruošia pikni
ką spalio 15 dieną, trečiadienį,
Siminole parke, 9 paviljone.
Bus karšti pietūs, šokiai ir
žaidimai.
Balfas
nuoširdžiai
kviečia visus St. Petersburgo
lietuvius ir besisvečiuojančius
turistus atsilankyti į pikniką.
Mūsų paviljonas 9 Nr. yra supa
mas iš vienos pusės pušynų, o iš
kitos — ežerėlio, kuriame būna
gausybės žiemojančių iš šiaurės
suskridusių sparnuočių.
Čia
gamtos mėgėjams sudaro ne
paprastą grožį.
Valdyba

PADĖKA
A. f A. VANDA VIRKAU
Mirė rugsėjo 5 d., palaidota rugsėjo 9 d. Sv. Kazi
miero kapinėse, Chicagoje.

Nuoširdžiai dėkojame lankiusiems koplyčioje, už gėles) šv. Mišių aukas, aukojusiems Lietuvių Dukterų drau
gijai bei kitas aukas. Dėkojame Matildai Marcinkienei
už atsisveikinimo žodį, Moterų Federacijos vardu, Danutei
Augienei už maldų pravedimą Putnamo Senelių vardu bei
Lietuvos Dukterų Draugijai.

Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir grabnešiams.
Sūnus Vytautas ir marti, duktė Henrieta,
žentas ir anūkai.

ONA MAŽIONYTĖ
SOFIJA ir KAZYS BEIGAI
DANA ir KAZYS KELPŠAI
STROPŲ SEIMOS

Gyveno Worcester,
Mass.,
anksčiau
gyveno
Chicagoje,
Illinois.
'Mirė 1980 m. spalio 3 dieną,
Gimė Lietuvoje, Velaikių km., Utenos apskrity.
Paliko liūdintys:
žmona Albina (Sirutytė), duktė Ina Užgirienė, žentas Vytautas, brolis Nikodemas, bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Laidojamai 1980 metų spalio
6 d. Notre Dame kapinėse,
po pamaldų Sv. Kazimiero bažnyčioje, Worcester, Mass.

LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti 927-9107
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BALYS AUGINĄS

Giesmės žydėjimo
metas
Lyrika
c<Keturi skyriai: PŪMPURŲ VARPAI.
^‘BURTAŽODŽIAI PIRMAGIMIUI. BE-

SAKNĖ GIRIA AMŽINYBĖS VYN„JHPGYNAI. 138 pusi. Kieti viršeliai.
Gražiai išleista. Spaudė Vilties drau“■gljos leidykla — 1979. Kaina su persiuntimu $5.75. Užsakymus siųsti:
^RAUGAS, i5į5

W.

6Srd St.,

Chicago, IU. 60629
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Žmona, duktė, žentas.

Nuliūdę:

A. f A.
VINCUI BUKNAIČIUI mirus,
jo žmonai ALICIJAI ir dukrai MELANIJAI reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
j
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMI0.1
4

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

:,i
■b

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852Ą
v

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2^

Mūsų sąjungos nariui

A. f A. KONSTANTINUI VENCKUI
.v.mirus,

jo žmonai'JULIJAI, dukrai JANINAI KEBURIENEI su
šeima, pavergtoje Lietuvoje DUKRAI ir SŪNUI su šei
momis bei kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią už
uojautą ir kartu liūdime.

Mažeika

Evans

Laidotuvių Direktoriai

//

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS
*

CHICAGOJE

VALDYBA

ir

NARIAI

~

6845 SOUTH WESTERN ^VE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

..,,

Mirus

A. f A. ADOLFUI GASIONUI,
Llcensed

by

VNESHPOSYLIORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį mėty
skubiai Ir tiksliai aptarnauja
savo skaitlingą klijentūry siunčiant
DOVANAS-SIUNTINIUS i LIETUVA, LATVIJA
ESTOHIJA, UKRAINIJA ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje

jo broliui STASIUI ir visai ŠEIMAI nuoširdžią už
uojautą reiškia
ALEKSANDRA GYLIENĖ
BIRUTĖ ir POVILAS GYLIAI
ALDONA ir ANTANAS MINELGAI

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Klasės Draugei

TĖVAS IR SŪNUS

A f A

TERESEI MILDA2IENEI mirus,
jos vyrą JONĄ, dukrą AUŠRĄ, sūnų GYTĮ, tėvus STE
FANIJĄ ir JUOZĄ CESNUS ir kitus gimines giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 470-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Buvę Eichstatt’o - Rebdorf’o Lietuvių
Gimnazijos klasės draugai:

įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose

Saulė ir Alfonsas Gečai

Danutė ir Jonas Juodgudžiai

2346 YV. 69 St, tel. 776-1486

STASYS ŠAKINIS

MARYTĖ ir KAZYS AMBROZAIČIA1

VANDA ir ANTANAS GRUZDŽIAI

MIGLINAS TV
KUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP

ZUZANA, ir PETRAS PUPIAI

Florida

A. f A. TERESEI MILDAŽIENEI
mirus,
jps vyrą JONĄ, dukrą AUŠRĄ ir sūnų GYTĮ su ŠEI
MOMIS, tėvus STEFANIJĄ ir JUOZĄ CESNUS, SE
SERIS, BROLIUS ir kitus gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

jos liūdinčius vyrą JONĄ, dukterį AUŠRĄ, sūnų GYTĮ
su šeimomis, tėvelius p. ČESNUS ir visus artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Nuoširdžiai dėkojame tėvų Jėzuitui Algimantui Rė
žiui už maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapines.

Jo atminimui praSom aukoti Tautos Fondui, Alkai, ar kitoms
lietuviškom organizacijom.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis
,'^Spalvotos ir paprastos. Radijai,
X3C.,
Stereo ir Oro Vėsintuvai,
t
Pardavimas ir Taisymas.

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. 4 d.

CORP.

Margarita ir Vaclovas Monikai

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

488 MA0IS0N AVENUE
(tarp 51 ir 52 gatvės)

FLOOR 21st

NEW YORK, N. Y. 10022
Tol.: (212) 758- 1150/1

3307 SO. LITUANICA AVĖ

SKYRIAI:
AppIe-VaUey, Minn. 55124
New York, N. Y. 10003
New York, N. Y. 10011
Hackensack. N. J. 07601
So Boston, Mass. 02127
Chicago, UI. 60622
Chicago, UI. 60629
Cleveland, Ohio 44134
Fort Wayne, Ind. 46808
Grand Rapids, Mich. 49504
Brldgeport, Conn. 06610
Hartford, Conn 06106
Lakevvood, N. J. 08701
Los Angeles, Calif. 90022
New Haven,, Conn. 06511
Nevvark, N J. 07106
Philadelphia, Pa. 19122
Philadelphia, Pa. 19141
Pittsburgh, Pa. 15203
Waterbury, Conn. 06710
Worcester, Mass 01610
Irvington, N. J. 07111
Youngstovvn, Ohio 44503

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Milda ir Stasys Tamulioniai

7626 W. 150 St.
45 Second Avenue
135 W. 14th Street
112 Main St389 VVest Broadway
2222 W. Chicago Avė.
2501 West 69 St.
6089 State Road
1807 Beineke Rd.
636-38 Bridge St. N W
1880 Seavlevv Avė.
518 Park St.
241 Fourth St
960 S. Atlantic Rlvd.
1329 Boulevard
698 Sanford Avenue
1214 N. 5th St
4925 Old York Rd.
1307 E. Canon Street
555 Cook St
144 MiUbury Street
1082 Sprlngfield Avė.
309 W Federal St

112 — 432 - 7083
AL 4 - 5456
CH 3-2583
201-342-9110
268-0068
BR 8 - 6966
WA 5-2737
884-1738
432 - 5402
GL 8-2256
203 — 367 - 2863
246-0473
FO 3 - 8560
AN 1 -2994
LO 2-1446
373 -8783
PO 3 - 4818
GL 5 - 9586
HU 1-2750
756-1668
SW 8-2868
374 - 6446
RI
3-0440

rei. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
mirus,

širdingai

užjaučiama

jo

seserį

ANTANINĄ

BALTRUŠAITIENĘ ir visą ŠEIMĄ.
JONAS

>14 W. 23rd PLACE
Tel. Vlrginia 7-6672
124 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
>28 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410

ir GENOVAITĖ LAUČIAI

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ

B. KRIKŠTOPAITIS

JŪRŲ KELIAIS

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ

Tel. YArds 7-1138-39

(Jūrų kapitono atsiminimai)
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10- Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, If5Jf5 W. 63rd Street, Chicago, ūl. 60629
Ulinojaus gyventojai dar prideda 60 ct valstijos mokesčio

3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. SOth Avė., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

h

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. 4 d.

BR. JONUŠO STIPENDIJA - V. DUNDZILAI

CHICAGOS
X Zigmas Žiupsnys, PLB val
dybos narys sporto reikalams
Muziko Broniaus Jonušo naš toliau sako, kad jo pažymiai ”
ir ŠALFASS Vidurio Vakarų
ŽINIOS
lė Emilija Jonušienė, norėdama aukščiausi, jis moko lietuviškai į į
apygardos sporto vadovas vado
įamžinti savo vyro atminimą, nemokančius tos kalbos ir vis- !į
vaus sportininkų išvykai Aust
ENC. BRITAN1CA —
kasmet skiria tūkstanties dole ką daro su dideliu entuziazmu.
M
ralijon. Drauge su organizaci
UNIVERSITETO
rių stipendiją lituanistikai stu
Dundzila nuo mažų dienų
NUOSAVYBE
niu komitetu rūpinasi ir lėšų
dijuoti. šių metų stipendija
skautas ir ateitininkas. Tų
telkimo reikalais. Finansų ko
Encyclopedia Bntanica leidė balsų dauguma teko Viliui L. abiejų organizacijų vadovai taip
X Pr. Dielininkaičio jaunųjų miteto pirmininku yra pakvies
jas — William Benton Fundaci Dundzilai iš Clarendon Hills, pat pripažįsta, jog Vilius vie
tas
žurnalistas
Jurgis
Janušaiateitininkų kuopos išvyka įvyks
ja — visu šimtu procentų per III. Stipendijos kandidatui pa nas veikliausių Chicagos apylin
tis.
Išvykai
paremti
aukos
bus
šj sekmadienį, spalio 5 d., dr.
davė enciklopedijos leidimą Chi rinkti buvo sudaryta komisija kės jaunuolių, o jo lietuvių kal
renkamos
laiškais,
per
LB
apy

J. J. Meškauskų vasarvietėje,
cagos universitetui, kuris suda- iš spaudos darbininkų, jaunes bos mokėjimas vienas geriausių
linkes
ir
kitais
būdais,
šiame
Beverly Shores. Išvyka prasi
rysc savo enciklopedijos leidimo niųjų ir vyresniųjų. Komisiją iš visų to amžiaus studentų. Jo j
darbe
talkina
ir
JAV
LB
krašto
sudarė Pranas Razminas, Linas
dės 11 vai. šv. Mišiomis. Po to
fundaciją.
ne vienas straipsnis buvo įdėtas
valdyba.
Rimkus,
Romas Sakadolskis,
bus vaišės, sportas, žaidimai,
“Drauge”, “Ateity”, “Skautų jį
LIETUVĖ ST. NICOLAS
Česlovas Grincevičius. Pirmi
X Jonas Pabedinskas rūpi
pašnekesiai. Išvykos metu įvyks
aide
”, “Mūsų žiniose”. Pažymė
SCENOJE
ninkavo premijos
mecenatė
visuotinas tėvų susirinkimas. nasi ir tvarko Chicagos ateiti
tina
dar, kad ne taip seniai jis
Chicagos dramos teatras St. Emilija Jonušienė. Balsavimas, I paruošė Ir kitų talkininkauja
Visi kuopos nariai, jų tėveliai ninkų savaitgalio spalio 17-19
ir draugai raginami išvykoje dienomis akademinę programą. Birutė (Lieponytė) ir Kęstutis Dailidžiai, šių metų liepos 5 d. sukūrę lietu Nicholas, 2851 N. Halsted St., kandidato parinkimas atliktas mas išleido Lietuvos istorijos
dalyvauti. Kviečia kuopos va Kaip žinia, toks savaitgalis ren višką šeimą (Platesnis aprašymas buvo “Draugo” rugpiūčio 5 d. laidoje). turi ir didelę dramos mokyklą. korespondenciniu būdu.
vaizdinę dailiai iliustruotą san
giamas ryšium su ateitininkijos
Dabar šis teatras stato J. Lapi
dovybė.
Vilius Dundzila Illinojaus trauką, tos rūšies unikumą, la
ne komediją iš žydų šeimos mo universiteto Chicagos Circle iki bai naudingą besimokantiems
X Profesoriaus Juozo Bra 70 metų sukakties pamniėjimu.
dernaus gyvenimo “Table Set- šiol studijavo vokiečių kalbą ir Lietuvos istorijos lentelę, chro
zaičio Raštų II tomas įpusėtas Paskaitas šeštadienį ir sekma
ting”. Pagrindiniame — moti literatūrą, o šalutine šaka buvo nologinę paralelę su pasauliniais
spausdinti, trečias redaguoja dienį Ateitinininkų namuose, Lemas. Kaip žinoma, pirmojo to monte, skaitys rašyt. A. Lands
fį
seniau čia gyvena jų dukra Ni nos — vaidmeny yra Patti Wil- paėmęs lietuvių kalbą ir litera įvykiais.
J. A. VALSTYBĖSE
mo, išėjusio vidury vasaros, su bergis, poetas T. Venclova, kun.
jolė Trečiokienė, teisininkė-ad- kus, kurios prosenelis atvykęs tūrą. Nuo šio rudens tikisi gau
Šioji Broniaus Jonušo stipen
— Bostono Jaunimo sekcija vokatė. Jos vyras dr. Leonas iš Lietuvos. Ji išėjusi Radijo ti leidimą lituanistiką imti kaip
tiktuvės bus penktadienį, spa K. Pugevičius, programoje bus
dija
skiriama jau trečią kartą.
ruošia Kaukių balių spalio 25 Trečiokas čia turi savo gydyto darbuotojų institutą Chicagoje, pagrindinę šaką. Apie Vilių,
lio 10 dieną Jaunimo centro ka ir aktualus simpoziumas.
Pirmąją
1978 m. laimėjo Hu
d., 7:30 vai. vak. Liet. Piliečių jo ofisą ir priklauso garsiai San eilę metų dirbo radijo ir televi kaip studentą, labai šiltai atsi
vinėje. Pradžia 7:30 vai. vak.
X Poetas Apolinaras P. Bag
bertas
Saldys
iš Brazilijos, am
X Ievos ir Vytauto Kąsniūnų donas skaitys savo poeziją draugijos salėje So. Bostone. ta Monikos šv. Jono ligoninei. zijos programose, o dabar akto liepia tame universitete litua trąją pernai Marytė Bizinausnistiką dėstanti dr. M. Stanku
sodyboje, Beverly Shores, pasta dviem kalbom Moterų sąjungos Visi kviečiami dalyvauti ir pa Velžai, gyvendami Chicagoje, ak rė scenoje.
kaitė iš Bostono.
G. L
vienė - Saulaitytė, sakydama,
tytas aukštaitiškas lietuviškas 20 kuopos parengime — pietuo bendrauti su savo jaunimu.
tyviai reiškėsi lietuviškoje veik
PERSPĖJO 200,000
— Vladas ir Eleonora Velžai, loje, todėl tikime, kad ir čia,
kryžius, kurio labai gražų pro se Brighton Parke.
200,000 tėvų, kurių vaikai •kad tai pirmas studentas, kuris
iki
šiol gyvenę Chicagoje, nese naujoje vietoje ,dar būadmi pa lanko Chicagos miesto mokyk kovoja už teisę lituanistiką imti 'iiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKMiiiiiiiiiit
jektą padarė žinomas dailinin
X Liet Mokytojų s-gos val
Advokatas
kas Jurgis Daugvila. Kryžiaus dybos posėdis bus spalio 8 d., niai persikėlė i Los Angeles nuo jėgūs žmonės, įsijungs į mūnų las ir kurie yra neįskiepyti, gavo pagrindine šaka ir įsigyti B. A.,
pašventinimas supuolė su Kry 1 vai. p. p. Broniaus Gelažiaus latiniam gyvenimui ir įsikūrė kolonijos veiklą.
perspėjimus, kad jų vaikai gali
GINTARAS P. ČEPĖNAS
žiaus išaukštinimo švente ir bute, 6412 S. Albany St. Bus Santa Moniėa, Cal., kur nuo
— “St. Petersburg Times” būti sulaikyti nuo mokyklos
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. 17.
IŠVIJO KYŠININKUS
Kasniūnų 25 metų vedybine su svarstomi svarbūs klausimai.
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
išspausdino ilgą straipsnį apie lankymo, kol neįskiepyę.
kaktimi. šv. Mišias prie kry
Cook
apskrities
sutarčių
re

ir pagal susitarimą.
IŠPIRKS AUTOBUSUS
x Bronio Railos naujosios
x Solisčių Nerijos Linkevi Simą Kudirką ir jo nepasiseki
žiaus atnašavo “Laiškų Lietu
gistravimo
įstaigos
vadovas
S.
mą, kai jis norėjo iš rusų laivo
Tel. 776-5162 arba 776-5163
Regionalinio susisiekimo va
viams’’ vyr. redaktorius Juozas knygos sutikimas ruošiamas ne čiūtės ir Audronės Simonaity pabėgti pas amerikiečius. Išpa
Olsen
pašalino
keturis
klerkus,
2649 W. 68 Street
"
Vaišnys, pasakydamas gilių min spalio 18 d., kaip per klaidą tės-Gaižiūnienės koncertas, ku sakojęs jo kančias sovietiniame dyba nusprendė išpirkti dar ke kurie ėmė kyšius.
Chicago,
III.
60629
turias
autobusų
susisiekimo
li

čių prasmingą' pamokslą, šven mūsų parengimų kalendoriuje ris buvo skelbiamas lapkričio lageryje primena, kad dabar
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
buvo pranešta, bet spalio 19 d., 23 d., jau seniau yra atšauktas.
nijas Chicagos apylinkėse.
ILLINOIS DEFICITAS
tėje dalyvavo per 100 žmonių.
jam
gresia
bausmė
už
priartėji

Liet. Tautiniuose namuose. Su Per klaidą šio mėnesio “Paren
ĮSILAUŽIMAS POLICIJOJ
X Antanas Brokevičius pagul tikimą ruošia Liet. Moterų klu
Dlinois valstijos 1981 iždo
gimų kalendoriuje” ši data vėl mą prie Sovietų ambasados ir
Įsibrovėliai
į
Chicagos
polici

dytas į Loyolos universiteto kli bų federacijos Chicagos klu paskelbta. Iš tikrųjų koncertas demonstraciją
metų biudžetas turės 100 mil. Advokatas JONAS GIBAITIS
Washingtone.
jos žvalgybos būstinę pagrobė dol. deficito. Tai pirmas kar
niką, Maywood, III. Kambarys bas.
Straipsnis
gana
objektyvus
ir
yra atšauktas ir apie naują
6247 So. Kedzie Avenue
5369, b—1, Tel. 531-4272. Lan
panašus, koks buvo “Washing- apie 30 fotostatinių nuotraukų tas paskutinių 4 metų laiko
datą
bus
pranešta
gerokai
vė

Tel. — 776-8700
X Jonas Razminas, čikagišįvairių dokumentų. Apie tai pa tarpį, kad gub. Thompsono ad
kymo valandos 11-8 p. p.
ton Post” dienraštyje.
liau. Už klaidą atsiprašome.
kis,
parėmė
mūsų
spaudos
dar

skelbė
policijos
vadas
Brzeczek.
Chicago,
Dlinois 60629
ministracija negali suvesti galų
X M. L. Baranauskienė, bosx Janina ir Justas Lieponiai,
bus
10
dolerių
auka.
Esame
Policijos
žvalgyba
tiria
miesto
Darbo
vai.
nuo
9 iki 7 vai. vak.
su galais.
AUSTRALIJOJE
toniškė, atsiuntė 8 dolerių auką.
nuolat remdami lietuvišką spau
dėkingi.
pareigūnų
nusikaltimus.
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Ačiū.
— “The Australian” rugpiū
JACKSON — LIBIJOS
dą neseniai šeimą sukūrusiai
X Antras Kaimas — tik vie dukrai Birutei ir K. Dalidžiams čio 27 d. įdėjo United Press
85,000 DOL. IŠAUGINTI
AGENTAS
X Lemonto LB apylinkės val
ną
kartą
Chicagoje
—
atliks
VAIK#.
žinią
iš
Stockholmo:
“
Sovietai
dybos tradicinis Rudens Balius
užsakė “Draugą”, kad jaunoji
Chicagos negrų vadas Jesse
Dienraštis “Chrcago Tribū
įvyks lapkričio 22 dieną, Labor- programą skirtą gastrolėms Bo šeima ir toliau gyventų bendrais atėmė bažnyčią, įkalino kunigus
L.
Jackson drauge su Billy Car- DENGIAME IR TAISOME
ers Local 288 salėje, 12 West stone ir sudarytą iš anksčiau lietuvių rūpesčiais, kaip iki šiol. ir padėjėjus”. Rašo, kad apie ne” paskelbė, kad urbanistikos ter buvo slaptame ČIA prane
VISŲ RUSIŲ STOGUS
Ogden Avenue, Westmont. Va čia vaidintų gabalų, sekmadienį, Už tai ačiū tėveliams ir uoš 150 tūkstančių Lietuvos katali instituto darbuotojo J. Espen- šime Baltiesiems Rūmams kovo Už savo darbą garantuojame
kų pasiuntė jungtinį protestą shade apskaičiavimu tėvai turi
karas prasideda 7:30 vai. vak. spalio 12 d., 5 vai. vak. Play- viams.
mėnesį paskelbti Libijos agen
ir esame apdrausti.
house,
2515
W.
69
St.
Rezer

sovietų
prezidentui Brežnevui išleisti apie 85,000 dol., kol vai
Meninę vakaro dalį atliks Ant
tais.
Jackson
tvirtina,
kad
jis
X
Dariaus
Girėno
lituanisti

Skambinkite
ras Kaimas, šokiams grosNeo- vacijos nebūtinos, bet galimos: nės mokyklos mecinią pobūvis, už konfiskavimą jų bažnyčios ką nuo gimimo išaugina iki jokių pinigų iš Libijos nėra
ARVYDUI
KIELAI
(pr.).
Klaipėdoje.
Švedų laikraštis 18 m. amžiaus, 4 metus leisda
lituanų orkestras. Prašome sta 434-7004.
ėmęs.
kurio pelnas skiriamas mokyk
Tel.
—
434-9655
mi į universitetą. Čia neįskai
lus ir bilietus užsisakyti pas
X Retas svečias, atvyksta į los išlaikymui, ruošiamas lap “Expressen” rugpiūčio 26 d.
tomas
motinos prarastas uždar
valdybos narę, Laimą Trinkū- Chicagą! Muzikas Jeronimas kričio 1 d. Jaunimo centre. Šiai rašė, kad tai sudarė 1589 pus
bis,
kai
ji turi pasilikti prie vai ui apdraudę nuo ugnies Ir automonienę. Jai skambinti po 6 vai. Kačinskas spalio 25 d., 7 vai. mokyklai vadovauja žinomas lapių knygą, kurioje tilpo ne
MT. GREENWOOD FUNERAL
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
ko,
neidama
į darbą, o tai gali bllio
tik tikinčiųjų parašai, bet ir jų
pas mus.
vak. tel. 257-5220.
(pr.).
vak. Marijos aukštesniosios mo pedagogas Juozas Plaeas.
HOME persikėlė į
adresai. Lietuvos katalikai rei sudaryti dar apie 68,300 pra
5570 W. 95th St., Oak Lavrn, III.
kyklos
auditorijoj
išpildys
savo
FRANK
ZAPOLIS
X Lietuviški] knygų už 60 kalavo teisingumo ir sugrąžinti rastų dolerių.
X Chicagos Aukštesniosios li
TEL___ 445-3400
3208 J/j \Vest 95th Street
tuanistinės mokyklos tradicinis kūrinių koncertą. Nepraleiski dolerių, atvykusi į “Draugą”, nusavintos bažnyčios, kurią ti
Joseph A. Dolik, įsteigėjas
PASITRAUKĖ
vakaras įvyks lapkričio 8 d., te retos progos išgirsti aukšto nusipirko Irena Truškūnienė ir kintieji pastatė savo rankomis ir
Telef. — GA 4-8654
Robert B. Kuenster, direkt.
Du
aukšti
Chicagos miesto
lygio
koncertą
ir
įsigykite
bilie

tokiu būdu dosniai parėmė mū pinigais. Rašo, kad vedęs baž
Jaunimo centro didžiojoje sapareigūnai, tarnautojų direkto
tus iš anksto J. Vaznelio preky sų knygos leidimo darbus. Dė
lėje.
(pr.).
nyčios statybos darbus katalikų rius S. Bernstein ir alkoholikų
travel-eez
boje.
(pr.).
YOV (MUŠT MEET PETRAS,
kojame.
kunigas Liudas Povilonis ir jo gydymo centro vadovas Ph. K.
geniai ornier of
X Nepraleiskite progos! Put
KELIAUKITE RAMIAI!
BROWN’S FRIED CHICKEN
X Lietuvių Fondo 2-jų milijo
X Dr. V. Dubinskas, žinomas talkininkai buvo areštuoti ir nu
KELIAUKITE NEBRANGIAI!
numo seselių rėmėjų tradicinė
Snyder, pasitraukė iš pareigų.
IN BENSENVILLE
nų
užbaigimo
iškilmingo
koncer

čikagiškis,
įvairiomis
progomis
teisti
nuo
trejų
,
iki
astuonių
Mūsų
ekspertai suplanuos Jums kelionę.
madų paroda įvyks rytoj, spalio
Jie buvo paskutiniai du Iš mero He’s Lithuanian! Speclallzes ir group
to
programa,
kuri
bus
spalio
25
paremia
lietuviškus
reikalus
bei
metų
kalėjimo
bausmėmis
“
už
servlngs
&
the
chicken
is
delectable.
4638 W. 63rd St. — Tel. 767-3338
5 d., 3:00 vai. popiet Jaunimo
Daley laikų užsilikę aukštieji 511 W. Irving Park, Bensenvllle
centre. Bilietų bus galima įsi dieną, šeštadienį, 7 vai. vak. Ma spaudą. Jis yra ir “Draugo” vogimą valstybės turto”.
PHONE — 700-5004
miesto tarnautojai. Kalbama,
rijos aukštesniosios mokyklos rėmėjas. Ir dabar, atnaujinda
gyti prie įėjimo.
(pr.).
kad merė Byrae juos paprašiusi
VOKIETIJOJE
auditorijoje, atliks Berklee ko mas prenumeratą, atsiuntė 25
FRANK’S PIZZA & RESTAURANT
atsistatydinti.
X šakių Apskr. Klubo rudens legijos koncertinis choras (46 dolerių auką. Nuoširdžiai dėko
Aukštos kainos mokamos už
— Mirusieji. Rendsburge rug
Apen during remodeling. The world’-s
AUKSĄ — DEIMANTUS — best pizza and sandwiches, Italian apd
balius įvyks šių metų spalio asmenų) ir styginis ansamblis, jame ir skelbiame Garbės pre piūčio 11 d. mirė Konstantinas
ATSISVEIKINO
mėn. 18 d. Lietuvos Vyčių sa susidedąs iš kolegijos dėstyto numeratorium.
SIDABRĄ
Bill
Veeck,
kuris
nuo
1959
m.
American dinners.
Jankauskas, savanoris kūrėjas.
MAKGOT'S FINE JEVVELRY
lėje, 2455 West 47 St., Chicago. jų. Programoje kompozitoriaus
EVERYTHING HOME MADE
vadovavo
Chicagos
White
S6ic
X Juzė Juškevičienė, Balti- Gimęs buvo 1896. VII. 27 d.
520 SOUTH MICHIGAN AVĖ.
5723 West 63rd St. — Tel. 585-6144
Šalta ir šilta vakarienė, laimės Jeronimo Kačinsko chorui dai more, MD., aukojo 10 dolerių. Liudvinave. Palaidotas rugsėjo beisbolo komandai, sveikatos
PHONE: 427 - 2225
šulinys, turtingas baras, šo nos bus atliekamos lietuvių Labai ačiū.
sumetimais iš šių pareigų pasi
15 d.
kiams gros Evaldo Knoll orkest kalba, o taip pat ir styginiams
X SuperintenGento kun. Povi
Vechtoje, St. Hedwig-Stift, traukė ir su sportininkais atsi
ras. Pradžia 7 vai. vakaro. Įėji instrumentams kūriniai. Bilie lo Dilio 50-ties metų kunigavimo rugpiūčio 12 d. mirė Jonas Čer sveikino.
mas, auka 9 dol. asmeniui. Bi tus prašoma įsigyti Vaznelių ir 75-to gimtadienio minėjimas niauskas, gimęs 1907. IU. 22 d.
“OKTETAS 21”
lietų galima užsisakyti pa prekyboje arba užsisakyti tel. jvyks spalio 12 d., sekmadienį,
—
Naujas
kun.
V.
šarkos
laiš

Kaune.
Palaidotas rugpiūčio
skambinus tel. 925-0911 arba 471-1424.
kas Brežnevui. Kun. V. Šarka
(pr.).
Lietuvių Ev. Reformatų bažny 15 d.
BALIUS - KONCERTAS
927-9672.
(pr.).
— Hamburgo lietuvių jauni parašė naują laišką Leonidui
X Kražių monografijai išleisti, čioje, 5230 S. Artesian Avė.
— Į v y k s —
x
Fritala - Flnland avies aukas siųsti: Jonas Žadeikis, Pamaldų pradžia 12 vai. Šio mi mas ketina leisti lapelį prie Brežnevui, prašydamas paleisti
kalinius
ir
išvežtuosius
olimpi

kailio, odos ir kitų įvairių kaili 6522 So. Rockvvell St., Chicago, nėjimo akademinė dalis ir vai “Aušros Vartų”, Hamburgo lie
nių metų proga. Jis prašė, kad
1980 m. lapkričio 1 d., šeštad.
nių parduotuvėj vyksta didelis IU. 60629.
(sk.). šės prasidės 3 vai. popiet Lie tuvių informacinio lapelio, vo
tikintieji
Lietuvoje
nebūtų
per

tuvių Tautiniuose namuose, 6422 kiečių kalba. Pirmas lapelis pa
moterų ir vyrų paltų ir sporti
X Reikalinga moteris kom S. Kedzie Avė.
sekiojami ir galėtų naudotis
sirodė Tautos šventės proga.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE,
nių
drabužių
išpardavimas.
panionė
vyresnio
amžiaus
mote

žmogaus
elementarinėmis teisė
■1
Krautuvė atdara 7 dienas sa
mis. šiaip Lietuvoje visada ate
CLEVELANDE
vaitėj. Valandos: Pirm., antrad., riai dviem savaitėm ar ilgiau
istai buvo proteguojami ir favonuo
spalio
18
d.
67-tos
ir
Pulaski
trečiad ir penktad. nuo 10 v. r.
rizuojami, o tikintieji skriau
Kokteiliai — 7:30 vai. vak.
iki 6 v. v.; ketv. 10 v. r. iki 7 v. apylinkėj. Skambint 735-4688.
džiami
ir
net
persekiojami.
(sk.).
Vakarienė
8 vai. vak.
v.; šeštad. 10 v. r. iki 5 v. v.
— Vasario 16 gimnazijoje
Programa
9 vai. vak.
Sekmad. 11 v. r. iki 5 v. v. Nuo
x Akiniai siuntimui į Lietu
spalio
18-19
d.
susirinks
apylin

Muzika
—
R. Strimaičio
pirmad. iki penktad. Kreiptis į vą. Kreipkitės į V. Karosaitę —
kių
pirmininkai
ir
jų
pavaduo

Kaina
15
dol.
asmeniui
Genę telef. 329-0346. Kalbame Optical Studio, 2437y2 W. Li
tojai,
tarybos
nariai,
kraštų
lietuviškai. Adr.: 300 W. Grand thuanian Plaza Ct. (69th St.),
Rengia Clevelando Vyrų oktetas
įgaliotiniai, lituanistinių mo
Avė., Chicago^ UI. 60610. Ket Chicago, III. 60629. Telef. —
Globoju
A.L.B. Ohio Apygardos socialinis
kyklų mokytojai, Jaunimo są
virtas aukštas,
(sk.)
778-6766. (sk.)
skyrius
jungos atstovai, moterų klubo
X NAMAMS PIRKTI PA
federacijos atstovės, katalikų ir
x RAŠOMOSIOS maš. lietuvišku
Bus automobilių policinė apsauga.
SKOLOS duodamos mažais mė raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
evangelikų sielovadų atstovai
Rezervacijoms skambinti Vitalijai Butkuvienei
nesiniais įmokėjimais ;r priei suose modeliuose gaunamos CHICA
bei visų kitų organizacijų vado
namais nuošimčiais. Kreipkitės į GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St.,
vai
ir
jų
įgaliotiniai.
Numato

tel. 732 - 8250; Valdui Žiedoniui, 481 - 8023;
ir vakarais pas A. Daugirdą, tel.—
Mutual Federal Savings, 2212 476-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi
ma gana plati darbo programa
ir kitiems okteto nariams.
West Cermak Road — Telef. ninko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr., Elzbietos Anužienės gimtadienį minint, trys dukros Galminaites: Liuda Ji- ir pranešimas: “Bendruomenės
VI 7-7747.
(sk.) E. Northport, N. Y. 11731.
lekienė, Vanda Kaunienė ir Zita Gražienė.
Nuotr. dr. F. Kauno
(sk.)
padėtis ir ateitis”.
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