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Lietuviai Kongrese
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.

Sovietinė valdžia,
” LKB Kronika ir
Bažnyčia Lietuvoje "

metu

IL

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 Sadūnaitė (už
“LKB Kronikos” dauginimą) iri
kiti.

Iš sovietinės valdžios “išside
rėti” pavyksta tik tada, kai ji pra
deda tikinčiosios liaudies bijoti,
o kai tikintieji pasyvūs ir nesą
. .
.
j
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monrngi — atsiranda palankiau.
. t
.
šia 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.
Šiais metais ypatingai intensy
viai pradėta niekinti
aktyvius
kunigus. Religijų reikalų tary
bos (RRT) įgaliotinis Petras Ani
lionis per spaudą, televiziją ir po
kalbiuose su kunigais — dėka
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

rinį 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.

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
Vizitas Maskvoje
26 d. ir jo darbai teiksis aplink
Rugsėjo 19 d. į Maskvą atvyko
temą „Krikščioniškosios šeimos
Vienos arkivyskupo kardinolo
uždaviniai šiuolaikiniame pasau
Koenig vadovaujama ekumeni
lyje“.
nės organizacijos „Pro Oriente“
Teisininkų kongresas
delegacija. Delegacijos vizitas So
vietų Sąjungoje užtruko dešimt
Chieti mieste, Italijoje, įvyko
dienų. Ji pasimatė su rusų sta
XII-sis kanonistinis , tai yra baž
čiatikių Bažnyčios vadovu pat
nytinės teisės, kongresas, kuriam
riarchu Pimenu, taip pat aplan
buvo parinkta tema: „šeima baž
kė Gruziją ir Armėniją. Ekume
nytinėje
ir civilinėje teisėje“.
ninę organizaciją „Pro Oriente“
Kongrese dalyvavo keli šimtai
prieš penkioliką metų Vienoje
bažnytinės teisės profesorių, se
įkūrė kardinolas Koenig. Jos tiks
minarijų bei religinių institutų
las yra — ugdyti santykius tarp
teisės dėstytojų, teisėjų, advokatų,
Romos katalikų ir rytų krikščio
teisinių
patarėjų
vyskupijose.
nių bei stačiatikių.
Kongreso atidarymo
paskaitą
Šeimos klausimai
skaitė Europos Parlamento vice
pirmininkas
italas
senatorius
Fatimos šventovės mieste, Por
Guido Gonella. Jis kalbėjo tema: tugalijoje, rugsėjo 14 d. pamaldo
“Šeimos teisės Europos žmogaus mis Apsireiškimo koplyčioje, pra
teisių
konvencijoje“. Europos sidėjo II-sis tarptautinis kunigų
bendruomenė, pažymėjo sena suvažiavimas. Jį suorganizavo
torius Gonella, šiandien jau ne Marijos vardo kunigų sąjunga
bėra vien tik ekonominio pobū vadovaujant Vatikano Kunigų
džio sąjunga: ji rūpinasi taip pat Kongregacijos prefektui kardino
Europos tautų moralinėmis, poli lui Oddi. Be jo, dar dalyvavo
tinėmis ir teisinėmis problemo kiti keturi kardinolai — italas
mis, kurių tarpe labai- svarbią Rossi, brazilas De Aranjo Sales,
vietą užima šeimos problemos, ispanas Gonzalez Maryin ir vo
ypač šeimos teisių apsaugojimas. 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: „švč.
bus pastatytas dabartinio popie Jėzaus širdis ir šeima“.
žiaus Jono Pauliaus II-ojo teat
Čigonai pa* popiežh)
rui parašytas veikalas „Mūsų
Rugsėjo 16 d. Joną Paulių IIViešpaties brolis“, šį dramos kū

i
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Irakas pasirengęs
ilgesniam karui
Lėktuvai išsiųsti į kaimynines šalis

Teheranas. — Irano preziden
tas paskelbė karių mobilizaciją
Khuzestano provincijoje, kur Ira
ko jėgos toliausia pasistūmėjo į
Irano teritoriją. Irako praneši
mai kalba apie „pasiektus karo
tikslus ir perėjimą į gynybą“.
Dviejose fronto vietose vyksta
Prieš priėmimą Atstovų Rū artilerijos dvikova.
muose apie 40 min., vadovau
Prezidentas Bani Sadras pa
jant atstovui Charles Dougherty, skelbė, kad keturių miestų gy
buvo kalbama apie Lietuvvą ir nėjai karštai ginasi iš namo į
lietuvių rūpesčius. Kalbėjo 14 namą ir pamažu pereina į ofen
kongresmanų, buvo paskelbtas zyvą. Khorramsharo (gynėjus su
Special Order. Kalbose reikalau stiprino lėktuvų numesti parašiu
ta nepripažinti Lietuvos okupaci tininkai. Mieste herojai greit vi
jos, pratęsti Lietuvos pasiuntiny sai išvarys agresorius, pareiškė
bės gyvavimą ir reikalauta ištei per Tadiją Bani Sadras.
sinti jaunus demonstracijos prie
Diplomatiniame fronte Pakista
Sovietų Sąjungos ambasados da
no prezidentas Zia pripažino,
lyvius.
Priėmime kongreso rūmuose kad jo tarpininkavimas nedavė
dalyvavo ir kalbėjo šen. Carl Le vaisių. Iš Paryžiaus pranešama,
vin (D-Michigan) ir šen. Ri kad buvęs Irano premjeras Bachchard Schweiker (R.- Penn.) Ad tiaras Irako keleiviniu lėktuvu
vokatas E. Raskauskas kalboje išskrido į Bagdadą. Jordano ka
priminė kaip LKB Kronika dė ralius Husseinas pareiškė, jog jis
kojo Dublino demonstrantams įsikiš su Jordano jėgomis, jei Ira
1976 m. Jis palygino Dublino de kui reikės paramos šiame kare.

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
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 UVCQUUI1JMI1
dvasininkai su NCHU1IIV
kardino«
.
-xi.
iv*
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
sakydamas, kad religinės lais
vės tikintieji tiek turėsią, kiek jos
išsikovosią. E 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 1.1. Lietuvoje kiekvienam
aišku, kad sovietinė valdžia bent
laikinai kai kur atsitraukė ne dėl
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V. Vokietijos kancleris Helmut SChmidt prieš sekmadienio rinkimus aplankė
Frankfurte alų ragaujančius “Oktoberfest” dalyvius. Viešosios-opinijos tyri
mai pranašauja, kad kancleri? 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 kiekvie
nam 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.

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 ministeriu.
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

monstracijas su Washingtono.
Asta Banionis perdavė jaunimo
džiaugsmą, kad kongreso nariai
jį remia. Kongresmanas Doug
herty 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.

Mirė prof. Pr. Čepėnas
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.

mis. 1935 m. drauge su kitais,
paruošė ir išleido Tarptautinių
žodžių žodyną. 1953—1966 m.
buvo vienas iš pagrindinių Liet.
Enciklopedijos redaktorių. Prieš
porą metų parašė Naujųjų laikų
Lietuvos istorijos I tomą, kuris
buvo išleistas Liet valstiečių liau
dininkų s-gos rūpesčiu, šiuo me
tu Chicagoje baigiamas spaus
dinti šios knygos II tomas.
Velionis paliko žmoną Albiną
Sirutytę, dukterį prof. dr. Iną ir
žentą dr. Vytautą Užgirius, ki
tus gimines. Laidojamas spalio 6
d., pirmadienį, Worcesteryje. Su
Pradėjus leisti „Liet. enciklo jo mirtimi lietuvių tauta neteko
pediją“, 1931—1940 m. dirbo vieno iš mūsų ryškiųjų istorikų.
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.

Washingtonas. —Buvęs prezi
dentas Richard Nixon, pasikalbę
jime su “Sun Times” sekmadie
nio priedo korespondente, pareiš
1944 m. pasitraukė-į Vokietiją.
kė, kad Amerika jau yra kare su
Sovietų Sąjunga ir tą karą pralai 1945—1946 m. buvo Uchtės liet.
minti. Dėl Amerikos prestižo ir gimnazijos mokytojas, Lietuvių
galios nusmukimo Nixonas kalti- sąjungos pirmininkas. 1945 —
padėkojo klajokliam už apsilan-(na demokratų prezidentą ir kong- 1949 m. dirbo kaip profesorius
kymą, kuriuo jie norėjo išreikš resą. Jis jau kelis kart kalbėjęs su Pabaltijo universitete Hamburge,
ti savo
prisirišimą
prie Baž respublikonų kandidatu Reaganu, Pinneberge. 1948—1949 m. Pro
nyčios ir ištikimybę popiežiui, kuris vertinąs Nixono patari fesorių bei Tremtinių bendruo
šventasis Tėvas šia proga taip mus užsienio politikos srityje. Ni- menių valdybų na»ys.
Aktyviai
reiškėsi
spaudoje.
pat padėkojo visiems vyskupams, xonas kaltino demokratų vyriau
kunigams ir vienuoliams, skel sybę'dėl Irano Šacho nuvertimo ir 1931—1933 m. .Aušrinės“ re
biantiems klajoklių tarpe Kris dėl sovietų invazijos Afganis dakcijos narys, bendradarbiavo
taus mokslą ir besirūpinantiems tane^ Net ir Kinija buvusi pri eilėje laikraščių bei žurnalų, jų
jų sielovada. Klajokliai audienci trenkta, pamačiusi, kaip Ameri tarpe ir „Draugo“ kultūriniame
jos metu padainavo Popiežiui ke- ka apleidžia savo sąjungininkus, priede, rašydamas istorijos, kul
tūros bei visuomeninėmis temo. lotą čigoniškų dainų.
pasakė Nixonas.
-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

Irako užsienio reikalų ministe
ris Hamadi pasakė, kad jo kraš
tas turi jėgų ilgesniam kaTui, ta
čiau Iranas tam nepasirengęs.
Karinių komentatorių nuomone,
Irakas išsiuntė didesnę dalį sa
vo karo lėktuvų į kitas arabų
šalis. Lėktuvai taupomi ilges
niam karui. Irako bombonešiai,
naikintuvai ir transporto lėktu
vai esą Jordano, Kuwaito, Oma
no aerodromuose.
Naikintuvai
iki šiol nepasirodė kovose su Ira
no lėktuvais, nes Irakas turįs
daugybę sovietų priešlėktuvinių
raketų, kurios pajėgios atmušti
Irano aviacijos puolimus. Irano
lakūnai sudaužė svarbius Irako
naftos pramonės įrengimus, ne-

žiūrint sovietų raketų apsaugos.
Iraniečiai daugiausia
naudoja
Amerikos „Fantomus“ naikintu
vus, kurių Iranas turėjo 225. Tie
F-4 lėktuvai yra dviejų motorų,
dviejų lakūnų ir gali pasiekti tai
kinius už 786 mylių. Jie gink
luoti 20 mil. kulkosvaidžių ir ra
ketomis. Bombardavimo uždavi
niuose lėktuvas gali nešti 16,000
svarų sprogmenų.
Arabų spaudos žiniomis, Sovie
tų Sąjunga pabrėžia savo neutra
lumą. Du sovietų prekiniai lai
vai, gabenę ginklų dalis Irakui,
iau įplaukę į Persų įlanką, karui
kilus, apsisuko ir grįžo atgal.
Korespondentai
iš Teherano
rašo, jog Irane didžiausi herojai
šiuo metu yra aviacijos lakūnai
už skaudžius Irakui suduotus
smūgius. Aviacijos kariai prieš
revoliuciją ir jos metu nebuvo
panaudoti prieš šacho priešus,
jie nešaudydavo minias de
monstrantų, kaip armijos dali
niai. Revoliucijai prasidėjus, kaip
tik aviacijos mokyklos kadetai ir
technikai pirmi susišaudė Tehe
rane su šacho gvardijos Javadano daliniais. Todėl tarp revoliu
cijos šalininkų, aviacijos kariai
visada buvo populiarūs. Dauge
lis lakūnų karo mokslą ėjo Ame
rikoje, kur tapo liberalais, de
mokratais ir šacho priešais.
Londone Irako kurdų vadas
egzilėje pareiškė, jog kurdai pra
dėjo naujus puolimus Irake. Puo
lami Irako kariuomenės konvo
jai, neseniai buvo numušti du
kariniai helikopteriai.

Konfliktas nepaliete

naftos kelių
New Yorkas. — Valstybės sek
retorius Muskie pasidžiaugė, jog
Irano - Irako konfliktas nerodo iš
siplėtimo žymių, nebuvo bandy
mų užblokuoti naftos kelius, lai
vai
plaukioja per
Hormuzo
sąsiaurį netrukdomi.
Atsiliepdamas į Irano kaltini
mus kad Amerika bendrai veikia
su Iraku, Muskie pareiškė, kad šis
kaltinimas absoliučiai nepagrįs
tas.
Washmgtone kalbama, kad pla
nuojama sudaryti tarptautinį jū
rų laivyną, kuris saugotų van
dens kelius, kuriais plaukia nafta.
V. Vokietijos gynybos minister
ris Hans Apel pareiškė, jog Vokie
tija negalėtų įsijungti į tokį lai
vyną su savo karo laivais, nes tai
draudžia vokiečių konstitucija.
Savo karines jėgas Vokietija gali
naudoti tik gynybai, jei kas V. Vo
kietija pultų, pareiškė ministeris.

__ 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 teka 6:49, leidžiasi 6:29

ORAS
A. a. Prof. Pranas Čepėnas

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

vyklos 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“ muzika. 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 (jauniai) 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 baiduok
lis. 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
BUVO SUSIRINKĘ
ATEITININKAI
SENDRAUGIAI
Gražų rugsėjo 21 sekma
dienį, Ateitininkų namų gegu

Stovykloje dainuoja: Antanas Kulbis, Vita Rygelytė ir Henrikas
Satinskas.____________________ Nuotr. Rūtos Musonytės

žinės metu, Lemonte, Chica
gos ir apylinkių ateitininkai
sendraugiai turėjo skyriaus
susirinkimą. Susirinkimą ati
darė ir jam vadovavo Juozas
Baužys, valdybos vardu pada
ręs pranešimą. Trumpai nupasakojo skyriaus veiklą,
apgailestavo,
jog
vasaros
pradžioje į Floridą išsikėlė
buvęs skyriaus pirmininkas
Mečys Šilkaitis, ir susirinki
mui pateikė likusios valdybos
narių
oficialų
atsistatydi
nimą. Tačiau susirinkimas po
keletos pasisakymų ir disku
sijų nesiėmė rinkti naujos
valdybos ir prašė buvusios
valdybos narius ir toliau tęsti
darbą. Juozas Baužys ir kiti
valdybos nariai pagaliau suti
ko pasilikti su sąlyga, jei visi
skyriaus nariai aktyviau prisi
dės prie veiklos ir valdybos
planų vykdymo.
Dalyvavęs ASS CV pirmi
ninkas Vytautas Soliūnas tarė
žodį susirinkusiems. Jonas
Pabedinskas
pranešė
apie
spalio 17-19 sienomis rengia
mą Chicagos ateitininkų
savaitgalį. Iždininkas Kazys
Pabedinskas išsamiai nuš
vietė skyriaus kasos stovį. Jis
pabrėžė, kad kiekvienais
metais skyrius prisideda prie
lėšų telkimo Lietuvos laisvi
nimo darbams, skundėsi, kad
nemažas skaičius narių neuž
simoka nario mokesčio.
Po diskusijų buvo ir toliau
pavesta valdybai Vasario 16
proga rinkti aukas ir pagal
aukotojo valią persiųsti jas
atitinkamiems
veiksniams.
Nutarta taip pat iš iždo pa
siųsti 100 dol. Washingtone
prie
Sovietų
ambasados
demonstravusių ir už tai teisia
mų asmenų gynimo fondui.
Susirinkime
dalyvavo
daugiau kaip 50 skyriaus
narių. Nemažas skaičius send
raugių negalėjo susirinkime
dalyvauti, turėdami pareigas
nepaprastai puikiai pasise
kusioje gegužinėje, užimdami
ir vaišindami svečius.
Chicagos
ateitininkų
sendraugių skyriaus valdybą
dabar 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.
—
Kor.

Šiemet

PADĖKOS DIENOS
KURSAI

MAS
CV-bos ruošiami
Padėkos
dienos
kursai
(kalakursai) įvyks lapkričio 2730 dienomis Dainavos sto
vykloje. Šiais metais bus
nagrinėjama 3-čioji dalis
ateitininkų vadovo. Į kursus
kviečiame
visus
8,9,10
skyriaus moksleivius. Kursų
programą praves kun. Stasys
Yla. Kursų vadovybė: Saulius
Gyvas — komendantas, And
rius Kazlauskas
vyr. ber
niukų vadovas, Vidas Neverauskas — berniukų vadovas;
Daiva Barškėtytė — vyr.
mergaičių vadovė, Daina
Kamantaitė — mergaičių
vadovė. Raštinę tvarkys Mir
ga Bankaitytė, o kalakutus
keps Zita Šoliūnaitė ir Alma
Lėlytė. Šiais metais prie vado
vybės prisidės Darius Poli
kaitis ir Rūta Musonytė, vado
vų padėjėjai. Atvykstant į
kursus prašome atsivežti
ateitininkų vadovą, uniformą,
kuopos vėliavas, miegmaišius,
pieštukus ir popieriaus, šyp
senas ir gerą nuotaiką. Regist
racijos anketas galima gauti iš
kuopų globėjų arba iš šių asme
nų: Chicagoje — MAS CV-bos,
Clevelande — P. Balčiūnienės,
Detroite — Lilės Gražulienės,
Toronte — Rūtos Girdauskaitės. Kviečiame visus, senus
ir jaunus, pasimokyti ir
pasilinksminti su mumis. Jei
yra klausimų, kreipkitės į Rasą
Šoliūnaitę, 115 Stephens Str.,
Lemont, IL. — telefonas:
(312)257-7071. Dėl tolimesnės
informacijos sekite Ateitinin
kų Skyrių „Drauge“.
MAS CV

DAR REIKIA
MECENATŲ
„Ateities“ žurnalo vakaras
bus už dviejų savaičių. Jo metu
„Ateities“
bendradarbiams
bus
skiriamos
premijos.
Tačiau dar trūksta premijoms
pinigų, todėl būtų gera, kad
atsirastų daugiau dosnių mece
natų.
Prašome kreiptis į

STUDENTŲ
ATEITININKŲ
SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS
1980-81 metų suvažiavimas
bus spalio 11-12 dienomis
Clevelande Lietuvių namų
apatinėse salėse. Registracija
prasideda 9 vai. ryto, kaina 19
dol. Suvažiavimo programa:
centro valdybos rinkimai, įsta
tų pakeitimai ir numatomi
veikimo būdai.
Draugovės turi teisę siųsti
balsuojantį atstovą nuo 5
nario mokestį užsimokėjusių
narių. Į suvažiavimą kvie
čiami ne tik atstovai, bet ir visi
studentai ateitininkai panagri
nėti ateities planus.
Studentų ateitininkų
centro valdyba

O'A
JIlUIUlu
and Canada. Elsewhere in the U.S.A $3800 Foreign countries v
$40.00.

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

metams
Chicago ir Cook County $40 00
Kanadoje -----U.S.A 40.00
Užsienyje
40.00
Kitur
38 00
Savaitinis
25.00

Chicagos
apylinkių A.
Stulginskio kuopos nariai susi
rinko pirmą kartą šiais mokslo
metais
* rugsėjo 12 d., Pabedins-

r

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers Mufflers
and pipea. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

BAIGUSIEMS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wed 59th Str««t _ Ttl. GA 6-7777

i

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.

JAV DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71»l St., Chicago. ūl. 60629
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

D. KUHLMAN. B.S.. Registruota* vaistininkas
Atdara šiokiadieniai* nuo £ ’al ryto U 10 vaL vakaro.
Sekmadieniai* nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro

’/į metų
$22 00
22.00
22 00
20.00
15.00

ii

q

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

$15.00
15.00
15.00
13.00

r - J

"3
•a

• Administracija dirba kas- > e Redakcija straipsnius taiso sa- ‘
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
■ nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
u
,
j* anksto susitarus Redakcija už:*
• Redakcija dirba kasdien l ,
,
n. «
a or.
Jaa
.
skelbimų tunnj neatsako. Skel8.3C — 4:00 šeštadieniais iv
» •
• •
__ 12-00.
! bimų kainos prisiunčiamos gavus ,
j prašymą.

kų namuose. Erikas Vasiliaus
Advokatų Draugija
kas, pereitų metų kuopos
VALDEMARAS BYLATHS
pirmininkas,
atidarė
susi
rinkimą ir pravedė rinkimus
VINCAS BRIZGYS''
naujos
valdybos.
Naująją
Teisių daktarai
1980-81 metų valdybą sudaro
2458 W. 69th St., ChicagOr olll.
šie kuopos nariai: Saulius
Soliūnas — pirm., Arūnas
Visi teL 778-800©^
„ji
Pabedinskas
—
vicepirm.,
Valandos pagal susitarimą
Alma Ostrauskaitė — sekre -----------------------------------torė, Lėlė Žukauskaitė —
ATEITININKŲ
M
iždininkė ir Andrius Pabe RELIGINĖS
’ ’
dinskas kuopos koresponden LITERATŪROS
J
tas. Kuopos globėjais ir toliau
PREMIJA
\
sutiko būti dr. Ganė Žukaus
Ateitininkų federacijos ^Il
kienė ir dr. Edmundas Vasi
ginės literatūros preoyja
liauskas.
paskirta kun. Antanui,,L.
Naujoji valdyba jau turėjo
Rubšiui, Manhattan koledžo
posėdį aptarti šių metų kuopos
profesoriui, bus įteikta spalio
veiklą ir kitus ateities planus.
19 d. Amerikos Lietuvių Kata
Sekantis kuopos susirinkimas
likų federacijos kongreso iškil
įvyks pas p. Venciovus spalio 3
mingame posėdyje, Detroito
dAndrius Pabedinskas,
lietuvių Kultūros centro salėje.
kuopos korespondentas
. „ (Nukeltą į 7 psl.U;
Tę| ofiso ir buto: 0Lympic(^lŠ9

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71 st Street

0R. P. KISIELIUS• —
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Aee.. Cicero,,;
kasdien 1 3 vai ir 6.-8.yal. vak jšskvru*
treč. Šešt 12
4 vai popiet *!

Tel. REliance 5-181 Įį ,

DR. WALTER J. KIRSTUK
.Lietuvis gydytojas- i- yi
3925 West 59th Stretti.^i
Vai pirm . antr. ketv. ir penkt. nuo!2-4
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč tr sešt.

Vai : pirm . antr. ketv ir penkt. 1:00 5:00 uždaryta
/ai popiet, treč ir šešt tik susitarus

DR. IRENA KURAS, ė

GYDYTOJA IR CHIRURGE į

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ •1
MEDICAL BUILDING

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

*

3200 W. 81st Street

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 V'((į
/ai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir Ofiso tel RE 7-1168: rezid 239-2*lfc
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10-3val

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

Ofs tel. 735 4477; Rez. 246-2839

A. STULGINSKIO
KUOPOS VEIKLA

_ 'B

------ - ---

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad- xi
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. į,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS^
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS ,♦
Specialybė vidaus ligos ,
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai pirmad antrad . ketvirtad trpenidad
3 iki 7 v p p Tik susitarus ’
' 4

Ofs. 742-0255

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

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.

TeL

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
J0 K S A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Avė Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitanma

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS;

DR. A. B. GLEVECKAS

mokslus

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
goje rašyti skyriaus pirmi
ninkui: Juozas Baužys, 7225
W. Higgins Avė. Chicago, IL
60656, arba skambinti tele
fonu 775-1163.

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.
Į Kolumbkursus priimami
aštunto skyriaus mokiniai,
visų klasių gimnazistai ir
studentai, kurie nori pasigilin
ti ateitininkų ideologijoj.
Kursantai prašomi atsivežti
uniformas ir kuopų vėliavas.
Kursai prasidės penktadienį
vakare, spalio mėn. 10 d.
Atidarymas numatytas 7:00
v.v., todėl prašome visų būti
nai iki to laiko atvykti.
Dėl registracijos ir tolimes
nės
informacijos
prašome
kreiptis pas sekančius as
menis:
New Yorke ir apylinkėse:
Rasa Razgaitienė, 304 Bayville
Road, Lattingtown, New York,
11560, tel. (516)671-7975.
Philadelphijoje ir apylin
kėse: Jūra Viesulienė, 333
Bickley Road, Glenside, PA
19038, tel. (215)885-3122.
Naujoje Anglijoje ir iš kitų
vietų: sės. Margarita Barei
kaitė, Immaculate conception
Convent,
Putnam, Conn.
06807, tel. (203)928-3135.
Iki pasimatymo Kolumbkursuose!

THE LTTHUANIAN WORLO-WIDE 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)

Stl-UŽS,

SM-M7B

Dr. ROMAS PETKUS,

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA „
Ofisai:
111 NO WABASH AVĖ.’’ 4200 NO CENTRAL AVĖ.-'U'
Valandos pagal susitarimą, ty

DR. FRANK PLECKAš"
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

.

*

Tikrina akis* Pritaiko akiniu* ir1'
"Contact lenses'* " 7?

2618 W 71st Str - Tel 737-5*49
Vai pagal susitarimą Uždaryta tjęč

DR. LEONAS SEIBUT&
INKSTŲ. PŪSLĖS IR ...
PROSTATO CHIRURGIJA 4
2656 W 63rd Street ~
Vai antr 14 popiet ir ketv 57 vak L

Įstaigos ir buto tel 652-1381

Ofiso tel 776 2880 rezid 448-5645

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel HE 4-2123. nemų GI 8-6195

Gydytojas ir Chirurges
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTtCE

1407 So 49th Court. Cicero. III.

DR. V. TUMASONIS ’*
CH1RURGAS
2454 West 71st Street

Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

Vai pirm . antrad . ketv ir penktad J? 5 ir
6 7 — iš anksto susitarus 1 ' *

DR. IRENA KYRAS

Ot* tel 586 3166 namų 381 3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS ŽLIOBA^

26Š9 W 59 SL. Ch«ca<o

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

476-2112

6745 We«t 63rd Street
-a
Vai pirm . antr ketv ir penktJ
2-7) šeštadieniais pagal susitanma

Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai
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Ateitininkijos sąjūdžiui
70 metą

šį rudenį vienur kitur lais
H’.,
Mt!
vajam
pasauly jau paminėta
fe
ateitininkijos sąjūdžio 70 me
i;;; tų sukaktis. Ateitininko, kaip
į
ir ateitininkijos, vardas ir Šian
a!» dien dar kai kam neaiškus, ne
pilnai suprantamas arba net
rišamas su kuria egzistuojan
čia partija ar partijomis. Tai
tikras nesusipratimas ir
U»> nesugebėjimas skirti partijos
fe nuo ideologijos. Žmogus gali
«)■ nepripažinti jokios partijos
ū!< visą gyvenimą, nepriklausyti
jai, bet aiškią ideologiją turi
kiekvienas susipratęs žmogus.
•m
Ateitininkų
sąjūdis apie
p"
km 1910 metus atsirado, kaip kun.
>t
; Stasys Yla sako (Ateitininkų
J—vadove),, pasipriešinti
svetimai pnespaudai ir atsis
pirti neigiamoms pasaulėžiū
rinėms 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
_t$da, kaip ir dabar Lietuvoje,
kad svetimos jėgos bruko ateis
tinę pasaulėžiūrą, ypač inteli
gentų eilėse. Atsirado būrelis
šviesių galvų, kurie pajuto rei
kalą šalia tautinio atgimimo
c$ravesti tokį pat sąjūdį ir
z -tfvasinio atsinaujinimo, skleisti krikščioniškos kultūros vys° tymą.

B!i

drauge su kitu jaunimu, atei
tininkai aktyviai stojo į kovą ir
frontuose daug jų žuvo. Įsi
jungė ir į kitus skubius darbus
— į valstybės kūrimą, politinę
visuomeninę bei
kultūrinę
veiklą ir tuo paneigė jau stip
riai įsigalėjusią iš maskolijos
atneštą teigimą, kad tos sritys
priklauso tik “pirmeiviams”,
kad lietuvis tikintis nėra tik
ras inteligentas, bet kažkoks
nevykėlis
“atžagareivis”.
Vėlesnė gyvenimo praktika pa
rodė, kad ateitininkų principai
mūsų tautai yra patys svei
kiausi ir naudingiausi. Jie sau
tikslu statė išauginti ir išugdy
ti lietuvį inteligentą su tvirta
ideologija, aiškiais prin
cipais ir moksliniu krikščiony
bės vertės patikrinimu bei
suderinimu su gyvena
maisiais laikais.

Sąjūdis davė veidą atgi
musiai Lietuvai. Ateitininko
vardas pradėtas linksniuoti
nuo žemiausių klasių moks
leivių iki aukštuosius mokslus
vainikavusių daktaro laips
niais. Apėmė visus inteligentų
sluoksnius ir profesijas. Jis
buvo patrauklus kiekvienam
šviesesniam ir plačiau gal
vojančiam inteligentui. Jis su
gebėjo suderinti tikrąjį patrio
OIIBtitizmą, atmetant šovinistinį,
“ClfiZ* Vi '
kitas
tautybes
niekinantį,
Tcr V •
* '
nacionalizmą iš vienos pusės ir
GjICZIj f*
v
{
kai kieno peršamą nepri
•JįėhAteitininkų ideologas, imtiną, tautas asimiliuojantį
šviesus filosofas ir paskutinis kosmopolitizmą.
nepriklausomoje Lietuvoje Vy
Per tuos netrumpus 70 metų
tauto Didžiojo' universiteto atfatininkija yra pergyvenusi
rektorius Stasys Šalkauskis, ir šviesių ir ne taip šviesių
mėgindamas nusmaigstyti lie laikotarpių. Šviesių, kai jos
tuviu kultūros gaires, buvo pa kūrėjai matė eiles didėjant, kai
skelbęs, jog mums, lietuviams, organizacija prigijo ir, įsiesantiems dviejų rivalizuojan- pilietino
visuose
Lietuvos
čių kultūrų, Vakarų ir Rytų, inteligentų gyvenimo sluoks
•Isiaksiy, nebūtų išmintinga
niuose, kai visas katalikiš
remtis tik viena kuria kultūra. kasis gyvenimas įskaitant ir
Reikia ieškoti ir imti, kas yra spaudą, rėmėsi ateitininkais.
t sero if pas vienus, ir pas kitus, Būta ir netaip šviesių, kai
iki ano laiko mus veikė dau- anais
laikais
valdančiųjų
—-giausia slavų įtaka, o su XX sluoksniuose pradėta kalbėti
amŽAus
pradžia atsirado apie klaidingai suprastą vie
šviesuolių, išėjusių mokslus nybę ir abejoti lojalumu tų, ku
jau ir Vakaruose. Ateitinin rie vienybę supranta pliu
kai, kurdami sąjūdį, mokėsi ralistinėje, bet tolerantiškoje
daugiausia iš Vakarų, bet ne kitaip galvoj an tiems visuome
paliko už durų, kas atėjo gero ir nėje. Iš dalies varžymai išėjo į
iš Rytų. Mokėsi ir iš savo tau- naudą: ateitininkai labiau nei
—tos buvusių patirčių. Taip jie kiti, neskaitant valstybės prie
davė pradžią organizacijai, ku šų, kurie visur ir visada veikė
ri šavo ideologine sistema, pogrindy, paruošė vadus ir
federacine sąranga ir struktū išmokė veikti rezistencijos
ra, veiklos apimtimi ir meto- sąlygomis. Tai labai pravertė,
dįniu pažangumu pralenkė kai Lietuvą užgriuvo ir bol
jiaugelį žinomų Vakaruose
ševikų, ir nacių armijos.
katalikų
sąjūdžių. Niekad
pepaseno, eina su gyvenimu ir
prąmatoma tolimesnė šviesi
ateitis.

Visokias priemones jie pateisina
Vakarų Europos spauda,
rašydama apie Izraebo sugebė
jimą ginklu apsiginti nuo
priešų pažymi, kad jis dar ge
riau sugeba tai padaryti gudru
mu, išmoningumu ir įžval
gumu.
Čia jam daug
pasitarnauja Imigracijos insti
tutas — žvalgyba, sutrum
pintai vadinamas Massadu.
Jeigu JAV ČIA (Centrinė žval
gybos valdyba) jį pralenkia
savo dydžiu, Sovietų KGB
savo patyrimu, tai nėra pasau
lyje žvalgybos įstaigos labiau
bijomos už Izraelio Massadą.
Jis dirba labai tiksbai ir be
jokių skrupulų. Daugebs tur
būt atsimena, kaip Massadas
susidorojo su 1976 Miuncheno
Olimpiados žydų sportininkų
žudikais, kebolika jų sume
džiodamas ir bkviduodamas;
arba Ugandos Entebe aerouos
te išvadavo 103 įkaitusi 1937
m. įsteigtas, kaip pogrindžio
organizacija, slaptai iš Euro
pos gabeno nelegabus imi
grantus į Palestiną ir telkė
ginklus būsimai kovai prieš
arabus.
•
Uranas ir atominė bomba

Tarp Massado pažymėtinų
veiksmų minėtinas piratišku
būdu įsigijimas urano, kuris
Izraebui
buvo
reikalingas
atominėms bomboms pasi
gaminti. Susirūpinusi arabų
valstybių,
supančių jauną
Izraebo valstybę, nepralenkia
ma jėga, priėjo išvadą, kad
vienintelis būdas užsitikrinti
saugumą — atominė bomba.
1958 m. Prancūzijai padedant,
Izraebs įrengė Negevo dyku
moje atominį reaktorių. Po
arabų—Izraebo šešių dienų
karo, Prancūzija, matydama
arabų įtūžimą prieš Izraelį,
sustabdė jam ginklų tiekimą
Dėl to sustabdymo Izraelis
neteko urano, be kurio negabma pagaminti atominės bom
bos. Tada buvo pasiryžta įsi
gyti uraną nelegabu būdu,
atseit jį pavogiant. Massadas
patyrė, kad viena belgų firma
turėjo atsigabenusi iš buv. bel
gų Kongo kolonijos didelj kiekį
urano ir jį laikė Antverpene.
ČIA padedant, buvo sugal
vota parduoti uraną vienai
vokiečių firmai neva chemi
niams dažams gaminti. Bet,
kadangi į Vokietiją urano
nebuvo galima įveiki, jis turė
jo būti nuvežtas į Itabją, ten
perdirbtas ir tik kitu pavidalu
atvežtas į Vokietiją.
Pagal Massado planą, jūro
je tas uranas turėjo būti
pagrobtas ir nugabentas į
Izraelį. Massadas tam tikslui
įgijo seną laivą, kuriuo 200

P. GAUČYS
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
Itabjos. Izraebo tanklaivis
netob Kipro priplaukė prie to
laivo ir per 4 valandas uranas į
jį buvo perkrautas. To urano
Izraebui užteko pasigaminti 20
atominių bombų, numestos ant
Hirosimos 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 detabus 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 Izraebui
labai pavojingu priešu. Per
savo šnipus Massadas tiksbai
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 sandėbų.
Tuo laiku jie perlipo per
aukštą tvorą, padirbtais rak
tais atrakino duris ir išjungė
abarmo
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 mibjonus dol. Nau
jam reaktoriui pagaminti rei
kia dvejų metų laiko. Irakas
atsisakė pirkti naują.

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 ministėris. bolševikų - nukankintas
1941.
Organizatorium ir
ateitininkijos tėvu yra kitas
bolševikų kankinys, taip pat
? Nepriklausomybės akto sig
nataras profesorius Pranas
Dęvydaitis.
Apie jį prof.
Mykolas Biržiška savo knygoj
“Lietuvių tautos kebas” II,
taip sako: “Pranas Dovydaitis
yra ne tik ‘ateitininkų’ tėvas ir
„.Žymiausias ateitininkas, bet ir
-Jtaip vienas pačių ryškiau' šiųjų betuvių kultūros darbi
ninkų, turint čia galvoje ne tik
praktikuojančius
tikybininkus, bet iš viso pasaubečius ii
dvasininkus drauge”.
Ateitininkai praktiškai pla
čiau į lietuvių tautos gyvenimą
įsijungė po Rusijos revobuciJos 1917 metais, Didžiajam
karui besibaigiant. Atstatant
Lietuvos
nepriklausomybę,

Sveikindami ateitininkų
sąjūdį, nuo jaunučių iki vyriau
sių sendraugių, nuo eilinių, iš
tvermingų narių iki nepa
vargstančių
vadovų,
džiaugiamės jų pasiaukojimu
idealui, jų veikla, siekiant
“Visa atnaujinti Kristuje”,
Enkime ištvermės ištesėti prie
saikos formulėje išreikštiems
pasiryžimams neapleisti eilių
nors ir žemė drebėtų, nors ir
kalnai virstų į jūrų gelmes.

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 Izraebui. 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

av.:

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
da. Prisimintinas Rainių
miškely nukankinto Telšių
moksleivių ateitininkų kuopos
pirmininko H. Žvirzdino pasa
kyti žodžiai, kad “tos idėjos
miršta, dėl kurių niekas ne
miršta”. Neabejojame, kad tas
sąjūdis, prieš septyniasdešimt
metų parodęs Lietuvai krikščio
niškąjį kebą, niekad nemirs, o
kankinių kraujas bus sėkla, iš
kurios augs nauji, dar gražesni
ir tvirtesni ąžuolai.

Sunkūs uždaviniai

KOVOTA UŽ
LIETUVIUKĄ
IGNAS MALĖNAS
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Aš, būdamas gretimam kambary, beveik viską
girdėjau, nes vyskupas kalbėjo garsiai (matyt man,
kad visa būtų aišku, suprantama) .O klausytojas tik
verkė, verkė... Išėjo visas apsiverkęs.
Vyskupas atsiprašė už jo altaristos padarytą
nemalonumą, padėkojo už kietą veiklą, už „Valančiauskišką“
aplinkraštį mokytojams blaivybės
reikalu ir paprašė jam palikti laišką. Padėkojęs už
reikalo sutvarkymą išėjau.
Lueth įsigali
Užėjus vokiečiam pas mus atsilankė du uni
formuoti naciai, pasisakė, kad jie generalkomisaro
Rentelno tarnautojai ir ima sau butą. Gyventojas
Strimaitis turi išsikelti. Tokia „viešpačių“ valia. Prieš
vėją nepapūsi. Žmonės tuojau išsikėlė ir II aukšte
apsigyveno Lueth ir Fritche. Iš pradžių gyvenome
gražiai: rytais išeidavom į darbą, po piet pareidavom, susitikdavom, pasikalbėdavom. Lueth buvo
brilijantiniu kryžium apdovanoto leitenanto
brolis (jau mirusio). Vokiečiui hitleriniais laikais tai
buvo žymus dalykas. Lueth buvo kietas nacis ir
gyveno pagal šiuos principus — niekam neužsileis-

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 pasaubo realybės, todėl
jomis rūpinasi filosofiniai ir
tiksbeji mokslai. Teologija
negab atsiriboti nuo to, ką kiti
mokslai sako apie santuoką ir
šeimą. Teologijos uždavinys —
aiškinti kokie yra santykiai
tarp Dievo ir pasaubo. 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
apbnkybes,
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 simbobšką
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 kanonės teisę.
Pamažu santuokos ir šeimos
teologija tarsi pranyko. Didžio
sios ir garsiosios popiežių
encikbkos: Leono XIII (Arcanum 1880), Pijaus XI (Casti
connubn 1930) ir Pijaus XII
kalbos nedaug padėjo atgai
vinti santuokos ir šeimos teolo
giją. Tokia padėtis faktiškai
bko 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 bnkmę.
Reikia pasakyti, kad
pasauliniuose moksluose ne ką
buvo geriau. Šeimos sociolo
gija pradėjo vystytis teigiama
bnkme 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 moksbnių 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 pasaubo 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 kebą.
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 jaunuobų,
kurie nėra gavę teologinio
požiūrio į santuoką ir šeimą.
Jie nesupranta, ko reikia tais
klausimais
mokyti
pasau
bečius. Bet santuoka ir šeima
turi aukštesnį uždavinį —
bendrą šeimos narių išga
nymą viso pasaulio istorijoje.
J .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 pobcijo8 vadu ir su daugeliu kitų.
Pykosi jis ir su mano 3 metų dukra ir čiupęs už
rankos, kun 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
betuvių gimnaziją, kuri vėliau buvo nukelta į Scheim
feldą, todėl vadinam Regensburg-Scheinfeld betuvių
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 komisą rijato ir turėjo posėdį su
tarėjais. Ir sakė, kad vokiečiai įšėlę dėl pasiprie
šinimo mobibzacijsd, 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 bko švarūs.
Peržiūrėję visus raštus, kurie gab 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)__________________ _

Split by PDF Splitter

“GETTING AROUND WITH PAT”
Make youreelf at home in the family
atmosphere of Towna Restaurant A
Lounge Ine. and enjoy fine home
cooking. Carry out menu, too. Opendaily
and on *eekend 24 hours!
4066 Southwest Hwy, Hometovn.
422-4867

The best drassed women *e kno* shop at
Entre Nous Designers Resale Shop.
Join them! Find fabulous faahions at a
fraction of their original price.
On the 2nd floor — 1061 N. Rush.

Davis

De 7-2919

Hats! Hats! Hats! For *eddings, parties,
Did you kno* GIORDANO'8 church — even diacos! The custom made
RESTAURANT A PIZZERIA is the styles at VESTER’S HAT SALON are
home of the *orld’a greatest pizza in the so lovely — and such a *ide choice in all
pan? Eat it there, carry it out or have it
delivered. A treat!
17 N. State, Saite 1515A.
3214 W. 63rd

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

Likę magic! Sherwood Kitchen tume
old kitehens into ne* by laminating ne*
Breakfast lunch and dinner, the place fronts on old metai or *ood cabinets.
For perfect hair styling — HAIR for home cooking is the Home Completely ne* look at half the price!
DE8IGN8 BY CALVERT8. Tip: Oct Restaurant Both Bohemian and
Free estimatee — Call; 620-0179
“Glamour” magazine has a SensorPerm American. Open 7 days a *eek.
coupon *orth $15. Bring it to Calvert’s
6831 W. Ogden Ave., Berwyn.
for the perfect perm!
have all the barbeąue spareribs you can
Phone 788-4104
6617 W. Cermak, Beraryn.
eat at the Red Barrel! It’s their every
749-1700.
749-1701
Mateo’s is the place for great Mezican day special. Only $5.95. YouTl enjoy the
casual rustic setting too. All their other
Joe says “You’ve had the ręst. No* try and American dining And the every dishes are tasty as *ell. Bring the family.
Wednesday
special
is
fantastic!
A
*hole
the best” Call him at CONTE PIZZA.
Archer Avenue at Kilbourn.
Many, many pizzas from sausage to red snapper *ith vegetable and salad,
284-0044
mushroom — and lota more. Pick up or only 5.95.
6461
N.
Lincoln
Ave.
delivery.
271-3360
Looking for satisfying food and ąuick
8611 S. Pulaski.
686-3714 or 686-3736
Wiah you could change? JENNA Service? Try COZY CORNER for
breakfast, lunch and dinner. YouTl
CONSTANTINE-TANENBAUM
Keep your home in top shape. Call JIM
Ph. D. offere encouragement support enjoy ordering from their fountain, too.
at GILDO HOME IMPROVEMENT. feedback. She counsels elients of every Very pleasant! 15917 S. Harlem,
Soffit fasda, even aeamless baked age individually, *ith their family or in Tinley Park. 429-4111
enamel guttera (Colors available) — at
groups.
savings! Best materiale and ąuality
Call 644-7010
workmanship.
GARY A. ARNSTEIN, D.D.S., brings
Phone 662-8378 now!
you ąuality dentistry for affordable fees.
Your party is a sure success *ith
If you wish, nitrous ozide gas (conscious
HANS’ BAVARIAN LODGE has the
ARTHUR J. AND FRIENDS.
sedation) — headphones for your
tastiest German and American dishes, a Just imagine! A professional disc
friendly atmoephere, and even entertain jockey and other entertainere at your cassettes, too!
30 N. Michigan Dental Center,
ment! Banąuet rooms too, for 15 to 130 o*n party! And theyTl play any-type of
Saite 1803. 236-9895
ssts. 931 N. Milwaukee, 1 mi. N. of music you request Yes, Lithuanian,
Wheeling. 637-4141.
too! Besides, they have all sorts of
Open 7 day s a wk.
special effects - even fog. So if you’re Job hunting? AAA SECRETAR1AL
planning a *edding, anšivereary, or SERVICE has a complete resume Service
Steaks, chops, chicken, seafood —
any other party, all them. Rates are — consultation, editing, typing, printing,
all home cooked at the ARCHWAY
cover letters. Everything for success!
reasonable.
INN RESTAURANT. And a special
CaUSally!
every day! Enjoy them all in a pleasant,
620 N. Michigan Ave.
Phone 889-8886.
family atmosphere.
467-4043
'
’

641-9738

436-2960

6366 S. Archer. 767-3665

When you’re in a happy mood—or *ant
to be—visit OLD BELGRADE. Sump
tuous Continental and Serbian cuisine.
And *hat joyful entertainment Fri.
through Moti. evenings!
3246 W. Fullerton. 486-3698

Headaches? Dizzy? Tense? Back
ache? SeeDR. MICHAEL LOTTTO for Get rehef from tensien,'improve circula*
these and other prcblema. Graduate and
teacher from Palmer Chiropractic
College, *as on the staff of t*o of the
argest elinies in the country.
7318 W. Madiaon, Forest Park.
Call 366-3000,24 hrs

8HOWCASE FURNITURE has ne*
furnitūra for every room. And ifs
beautiful! Lo* prices, and fast, free
delivery. Easy credit, too — no co-signer
needed.

6616 S. Halsted. 846-1662

A hair piece? Special hair style?

Meet SYLVIA OF SOPHIE’8 first
female barber licensed in Chicagoland
since 1974. Men and *omen, enjoy a
*oman’s touch *ith the most flattering
hair styling!

26 E. Washington, Saite 815.
726-0130

Manicure? House of Roffler is just the For magnificent maerame, go to the
place. A full Service salon, “professional- MACRAME
WORKSHOP
A
ly ahead in hair” and most Creative! 21 GALLERY. Get original *all
E. BeUevue PL Call 642-2410 hanginga, or make your o*n. Complete
Leonard Deluca, Thurs. Fri. A Sat. supplies, classes with ezcellent instruc9-6
tion.

2215 W. Lawrence.

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

tion! See LARRY Č. CLEMMON8,
Registered Reflezologist. Backaehee,
headaches *ill vanish as body fimet^sas
normalize.
V,’.?.'"*'
17 N. State, Saite 1602.
368-0140
34gi____ —___ "
■•f
Planning an a*ard evant? It’s easy *ith
trophiee, certificates, bronze platės,
»plaqties, etc. orde-ed at SCOTTIE’S
SCROLL STUDIO INC. Fine em
bo8sera and illuminators!
,
53 W. Jackson Blvd.

786-1894
For the fine prime rib, steak, roast, duck,
lobster and other treats - THE PRIME
MINISTER
RESTAURANT
A
COCKTAIL LOUNGE. Business
men’s Lunch, special sand*iches, too!

3366 N. Milvvaukee, Northbrook.
298-4423

Your family *ill love American and
Bohemian dishes at the PELIKAN
RESTAURANT. And hosts, Laddi and
H ana, *ill make you right at home. 11
a.m.—8 p.m. ezcept Mon.

6639 Cermak, Cicero. 01 2-4105

ALEXANDER*8 RESTAURANT Just call 961-1086.

Save money - and your back - at Bill
Grice Furniture, Carpeting A
features Bohemian and American dish YouTl *ant more and more *hen you eat
Appliances. Try their King Koil
es. Both are vronderful! And the family Vince’s Pizza. Enjoy it tfcšre or pick it
atmoephere is as enjoyable as the mouth up. Vince even delivers — in a limited “Spinal Guard” mattress. Chiropractora
helped design it!
*atering home cooking.
area. For a treat try it today!
6640 S. Pulaski Rd.

6726 Pershing, Stickney.
788-6000

6217 W. 63rd St.

Call 686-8660
Ezeiting, tastes, homestyle cooking.
Find both at OLYMPIC INN, home of
the Polish-American smorgasbord. Even
potato pancakes! Banąuet rooms and
carry-outs, too.
6111 Kedzie Ave.

For an understanding ear, its Laurie A.
Shataoff, the *oman attorney, concentrating in family la* cases such as
divorce, separation. child custody. Free
consultations.

776-0796

Call 782-6978.

For ezpert advice on Chapter 13
bankruptey. Real Estate A Wills see
attorneys Brown A Mabie. Rely on
them, too, for understanding help on
other legal mattera.
63 W. Jackson. 922-2700

Play safe! Be secure! Have D’JOY
ALARM SY8TEM8, INC. burglar
proof your property. They’re dealera for
Ademco, Chapman, Maži Guard security
systems.

6794 S. Archer. 284-2633.

STRONG CO. can boastof over 50 years
and 3 generations in remodeling and
home improvements. Their public spirit
and fine *ork makes many friends.

3923 8. Kedzie. 847-6688
(Free estimatee.)

787-3988
Good food, friendly atmoephere, oon
venient locstion in the Argyle “L”
station. APOLLO RE8TAURANT
has all this! So enjoy their eztra good
dinners and sand*iches.
1116 W. Argyle. 271-9667

Full menu — liquor, *ine, mi*** drinks.
Central gyroe! Weekend special: prime
rib, $6.95! A family spot Carry outs, too.
Bring this for free glass of *ine. For

adults only. 9663 Franklin. Franklin
Park. 461-0262
Old fashioned luzury > modern convenience. ALTA VISTA VIEW*8
CONDO HOME8 have itl 5 to 7 rooms.
Substantial brick and stone.

Only $44,900 to $83,900. See them!
1014-1060 W. Byron.
871-4688.

Weddings and all special oeeasions are
events to remember *ith ALAN
PONGETTI and his CLASSICAL
GUITAR. TraditionaL classical popular tunes choeen with you and for you.
Phone 625-9157 .

Mothere! Enjoy bo*ling momings and
aftemoons! Bring your tots to Marzano’s Miami BowL They’ll love the
supervised play room. (Wateh on elosed
Circuit TV.)

5023 S. Archer. 686-8787
Target Auto Parts has the largest
seleetion of parts you’ve ever seen! And
if they don’t have it they’ll get it.
Al*ay8 anzious to be helpful — visti
them soon.
5919 Archer Ave. 767-1120
Learn your potential, how to handle

crises, relationships. For info on
Gestait/Encounter Groups, Psychodrama Workshope, other sessions —
call PHILIP WATT, M.A., 6798730, or *rite THE OPEN ROAD,
8646 N. Kimball, Skokie 60076

Ho* 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. 867-4665
For Thai food cooked the *ay you’ll
love it, visit the ROSDED
RESTAURANT. An unusual and
ezeiting dining ezperience! You’ll go
back again and again. „
2308 W. Leland. 334-9055

Have ezcellent 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 buftermilk.
/ '. r

6359 W.*niversey. 889-1127 /.
Naturally different, pure and splendid!

MOUNTAIN VAItEY WATER from Hot Springs, the only spring *ith
the combination of mineralu te create
this ezhilerating taste and satisfacfionf

PhdfiS 661-1110
Mr. Robert’s Restaurant A Lounge
is remodeled and gorgeous. Fresh
catfish is better than ever! Other
speciaities too! Breakfast, lunch,
dinner every day. 1900 S. Laramie,
Cicero. 652-6640
Steamaster, Ine. Steam Carpet A
Upholstery Cleaning is a family run
business you can rely on to give your
carpeting and furniture eztra care,
eztra attention. Call 964-7726 for a
free estimate.

You mušt see the impressive collection
of 14 kt. religious je*elry at
FREEMAN JEWELERS.
Many
crucifizes and medals includihg the
Virgin Mary and numerous saints.
6256 S. Western. 776-4900

436-4363
Imagine! A menu *ith over 80 delidous
items - plūs sand*iches! That’s *hat
you’ll find at BIMBO’S. COMFORTABLE LOUNGE, too. Open every day
ezcept Sunday.
1680 Rand Rd., Palatine.
369-6171

It’s *orth 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 Deerfield Rd., Highland Park. 831-3166
and 831-3156

Ali of Michigan Ave. looks to AlperRichman Furs, Ltd. for value and
ąuality. 57 years in the šame place, and
3 generations of ezperience. The shop
for impressive furs!

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

646 N. Michigan Ave. 266-1800

WANT MORE CASH? I. Harris A
Son Co. gives it to you for old gold
je*elry - diamonds, too. 3 generations
ezperience, 40 years in the šame loca
tion. Ask for Brian.
6 S. Wabash, Saite 1306. Chicago
263-6662

Evarything’s at Dolly’s Restaurant'
Traditionally beautiful glasa is sho*n iu
ne* ezpressions of light, color, tezture
and form at the unique Marilyn Faith
Gallery. Beautiful to enjoy for years te
come, and a fine investment too.
148 E. Ontario.

Refinishing

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

Want to play piano in 7 *eeks? Organ in Winter*s ahead. Get sėt! Call Midway
You”ll be thrilled at the famous 12? At MUSIC DYNAMICS CENTER Heating A Air Conditioning Ser
designer’s labels at Jackie Cs you can learn to sight read and play that vice for cleaning and repairing your
Resale Boutiąue. Prices are far, far fast' It’s a ne* concept Have a free furnace and boiler. Fast Service, fine
belo* the original. We buy your intervie*.
*ork.
410 8. Michigan 8uite 922.
clothes consignment Even large sizes!
6619 W. 63rd. Phone 736-1291
341-1279
828-830 N. State St 337-1666
Be a lady, or gentleman. of leisure. Let
BERNICE’S MAID SERVICE do
the *ork - light or heavy - in your
home, store or offiee. They are
reliable, efficient, reasonable.
Phone 763-1777.

Furniture

Studio al*ays has time for a better job.
Repairing, touch-up, hand stripping,
upholstery. Handles insurance claims
and moving damage.'
642 S. Dearborn. 663-6324

Home Care Service-South A West
Ine. caras for Medicare. Medicaid
other insurance patients 7 days a week
Every need from nureing to physical
therapy. Just call and inąuira.
4839 W. 128th PI., Alsip.
371-6170
Great proteetion: your dog. Dogo Only
Training Center A Workahop says
“We teach you to train your dog.
Security, personai proteetion, guard
training. Also obedience.

2242 E. 76th St. 376-2981

From the practical...

and Service

Money, money, money! Find it right
your home — in dfd furniture,
antiques, art! Have them appraised.
See Sandra Hart, member of Int’l
Society of Appraisers. Call 7436522
for appointrnent.
Now is the time to check your roof.
Call
DEPENDABLE
HOME
MAINTENANCE and have a worry
free winter. They do ezpert repairing.
Specialize in all types of re-roofing and siding. Free estimates. 5450633.

Thinking of selling your home? Interested in its value? Call ED
SHARIF at MIDWAY REALTY. He
knows your neigborhood, and *ill
appraise it without any obligation.
4632 W. 63rd. 682-4646
DR.

ANTHONY ZJ.

GAREFFA

announces his association with DR.
JAMES
CUSTARD
OPTOMETRISTS.
In
addition to
general practice, he specializes in
problems of children and subnormal
vision. 2537 W. 95th, Evergreen
Park. 426-6600
At the “original” HOBSON’S
OYSTER BAR everythings the Best'
Fresh oysters, cianas. Ne* 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
banquet facilities for up to 125! Yes,
125! 3011 S. Harlem, Berwyn. 788I/VVV
X*

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

For dishes prepared the šame as in an
Italian hdme 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 makes 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 repaire?
How about those handsome glass
blocks? For BRICK WORK call
HUGH GILGUNN. No job is too
small and his work is ezcellent He’U
give you a free estimate.

298-1459
Learn to draw and paint STUDIO 4
ART WORKSHOP. Fundamentais,
also figure classes - beginnera or
advanced - day or eve. Individual
instruction. Ask about children’s
ciasses.

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.

For pizza likę you dream about —
LITTLE JOE’S PIZZERIA AND
RESTAURANT. Italian
and
American speciaities. Pick up — or
they deliver. Private party room, too,
for upt to 50. Pat A Joe owners.
2921 W. 63rd. 476-5233.
Something old, something new at
THE ORIGINAL MITCHELL’S
Old: Buffalo ice cream. New:
vegetarian dishes. George Mitohell
greets you at this 25 year old favorite
spot
North A Clark.
642-5246. 642-6247

Have a taste for authentic Mezican
cuisine? CUATRO CAM1NOS has
real “south-of-the-border” flavor! Dine
late if you *ish. Open 11 to 10 pm
daily. Fri. A Sat. to Midnight Sun. 4 to
10 pm. Closed Mon. 5728 S. Archer.
284-2163.

- - -In Merchandise

- - - Ali Over Chicagoland!!

Make an occasion a gala eveut! Call
MR. MIKE’S BUFFET CATERING
SERVICE by the Valentino’s for
*eddings, sho*ere—any and every
party and meeting. 6634 S. Pulaski.
767-1137. Also: 2137 Pepper*ood,
Glendale Hts. 893-6632.

It’a the BLACK FOREST C HALET
for unusually appetizing German dis
hes. American, too! Roast duekling is a
week end specialty. Moderato prices!
Private party rooms for up to 55. 8840
Waukegan Rd., Morton Grove. 966-

No more transmission *oniea! Go to
UNITED
AUTOMATIC
TRANSMISSION INC. Transmis
sion tune-up Special, $29.50 complete!
Major repaira on most American
transmiasions, only $245.

Absolutoly outstanding! "The'W
Polish smorgasbord at SKY H^
BOR INN. Amaring variety.
every taste is a special treatįf daji
week. Take your family.
5719 S. Archer,
767-3628

2740 N. Kedzie. 772-3226

6830

For gaiety with *onderful 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. La*rence. 784-2111

HAKIMIAN & CO. will pay top
dollar for your antiąue and.
antique Oriental rūgs. "Sarouk*
Kashan, Tabriz, Kerman. Šilk ancĮ
tapestries, too. Condition not impor*
tant Call now! Chicago: 973-6030
Suburbs: 475-0605
. >-

BLAKES ALLEY RESTAURANT
fighta infiation! All-you-can-eat
Special—Fri. 4-11 pm. Only $4.25,
children, $225. Perch, white fiah,
amelt chicken, *ith mostadolli, eole
sla*.

A career opportunity opeus with
course at AMERICAN SECU
TRAINING INSTITUTE INC.
stato reąuired training for securi
officers. Have a bright future. Fee
only $50.
640 N. LaSalle. 944^0446

3623 S. Archer. 264-4080
MARIE DeCHRISTOPHER
ramoves unwanted hair safely, gently,
permanently by SHORT WAVE, the
medically
approved method.
Recommended by physiciang, she’s
member of ESĄ, AEA KAI.
4264 W. 56th. 682-3611
So many Continental pastry treats at
ROLFAS PATIS8ERIE! Every one
freahly baked and light! Thafa Swias
pastry a*ard winner, Rolf Stoiner,
former head pastry chef of Hyatt
Regency.

621 Diversey. 883-0660
Plan your Christmas gift-ing! Lovely
and different your o*n needlepoint
SEW BEE IT has everything you need
for dozens of creations including lovely
*all hangings. Shop no*! Tues. thru
'Fri 12 to 7:00, Sat 12 to 5 pm. Starting
Oct 5th’Sun. 12 to 5 pm. 340 W.

Armitage. 871-4433
-------------------------- '•
Not just another shop—DONNA K.
BRIDALS gives old fashioned
coacteey. and attention to detail irt a
home-y atmosphere. Everything for the
bride. Formals, too—200 styles! Sizes 330 .17204 Oak Park Ave., Tinley >
Park. 429-6969.
. ?
Specialiste in foreign car repairs,
DIVERSEY FOREIGN CAR SER
VICE handles every job*ith outetanding ezpertise. Transmission, engine,
eiectrical, tune-up—everything!
6310 W. Diversey. 777-7989.

JIM CHING delivers do*ntown and
near north. Absolutoly delicious
Chinese, Italian and American dishes.
Unusual variety! Wonderful for a
cro*d. Something for everyone!
120 N. Halsted. 733-8200
Healthy feet are so basic to one’g *ell
being. And absolutoly necessary to a
*orking person. That’s *hy 0LEG
PETROV D.P.M. and his
PODIATRIC CARE is so eesential.
He specializes in rehabilitation and
correction of foot problems, sporte
medicine, ambulatory and hoepital
surgery. See him, too, for a free foot
screening. Preventative medicine is
also important 111 N. Wabash, Saite

CALL MOMMA — this fantastic ne’
Service does all the things you don’1
have time to do! Likę plan and
organize splendid parties! Sits with
elderly paMhns, too! For shopping,
errands - anything - call 32747916.

TWIN ANCHORS, a favorito for riba
for almost half a century, -also has
some of the best steaks around. Sur
prisingly reasonable, too! Friendly,
casual, relazing. Go!
/
1655 N. Sedgwick.'

944-9714 or 944-2258
DR THEODORE F. WEBER an
nounces the relocation of this offiee for
PODIATRIC MEDICINE, surgery
and injuries to the foot, to the D^gą j
DrUg & Medical Bldg. Very con
venient. 3235 W. lllth (1 bl. W. of
Kedzie), 238-7270
•4
THE IRON ĄORSE haš*MiiJV you
waatvfrv£n; great bteaRfasts.
iLkily

lunchęon speeals.to suj^rjsdlad
*ith all dinners. Live entertainment in
lounge. Banąuet fecilitieš,
Men
tion “Pat” for Complimentary glass of
wine! 2844 W. 127th, Blue Island.
^89-9506 ,
4.
.
*1—
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When you nėėd an automatic engine,
rebuilder
BROOKFIELD
ENGINE REBUILDERS. Also,-for
valve jobs and engine parts'
and trucks, both foreign and
___ dc
įomestic.
Ori
Fine work!

9546 W. 47th, Broofcfiekl?
486-3322
Ina;
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FORTY

THE
OF

TEARS

D4RERESS

Parale Dr. Juozu Vziiaortcn
Apie istorinius. lietuvių < kotenč;
metus.
ii
Į anglų kalbų išvertė >ilięį
Kaina $2. Kietais virieUaiė —
.rulail
Si įdomi knyga gaunama:

DRAUGE, 4545 W. 63 SU
CMcago, m. 60628 ‘

1609. 641-6288

7016 Cermak, Berwyn.
795-6655

Incredible! Lovely homes in Zion’s
LORELEI ACRES, only $181.64
monthly principai and interest. Finan
cing guaranteed, too, if yearly income
is $11,000 or more. Opportunity! Call!
Green Bay Rd., N173, Zion
872-3666.

to the exotic

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

OUt8.

2548 W. Devon.
274-4473
For eztra 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 trains men
and women for profitable careera.
Brush up for beauticians, too. Elec
tronic hair removal, seulptured nails.
manieuring. 2 ne* courses: hair
*eaving (methods of attachment) and
hair replacement (repair, cleaning,
lervicing. seleetion of hair pieces for
men and women). Approved by the III.
Board of Education. Mary Matthe*s.
director.
17 N. State, Saite 1310.
372-2331

Likę magic! DURAGLAZE*; *ith the
ezelusive T.I.M.* Fusion Procesą
(Thermal Inter-Molecular). Restores
tube, sinks. tiles to “likę new” condition. Duraglaze*' nonporous finish is
bonded to the original porcelain —
and meets, or exceeds. ne* 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.

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 ho* to sėt goals, take risks,
and many other things vital to
achievement And to ezpand your
kno*ledge further call HUMAN
RESOURCE DEVELOPERS, INC. for
no cost, confidential consultations.
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606 Main, Evanston. 491-0333
NEW GOLD COAST INN is one of
the *orld's grsatost places for a
celebration. A gorgeous banąuet room!
Also outstanding food. Try their Fami
ly Fish Fry — every Fri. night
2626 W. 71sL 434-4140

Keep your auto, truck, tractorcrane, or
aluminum condsnser in top running
order. Your livelihood may depend on
it And you can depend on CERTIFIED RADIATOR 8ERVICE. 50
years’ szperisnca. Rodding. recoring,
soldsring, cleaning. Gat tanke
rapairad. See them for Harriaon
radiatore and Delco perta, too. Ibey are
not only ezpert — they’re fast - *ith
apssdy drive-in Service!

6723 8. Western. 476-6111
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BUDAPEST CAFE has a aimply
vronderful Continental cuisine. Chicken
paprika, shish-ke-b«b and other dishes
you’ll love! Also the finest European
pastries. Take some home!

ho:

•

IR MRGRJAMS

644-1921
Enjoy an important event — sedding,
anniversary, holiday — forever! Have
H. 8. PRODUCTIONS record it on
VIDEO TAPĖ. Highest ąuality at
lo*est ratas. You *ill treaaure theee
tapęs more each year. Call 972-0078.
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Rptarnavtmea. Atidaryta

pimiiM?1

Ir ketvirtai vakarais iki 9

3314 We.t 63rd Streii/,
Tel. — PRoipeet 6-8938'
2aj

WAGNER and SONS
TYPEWRITERS AND
ADDING MACHINES
Noemeja,

Parduoda,

i»
rA I

Taiso

Viri 30 metų patikimas jums,,
patarnavimas.

$619 Sa. Pulaski R<L, Chieago
Phone — M1-41U
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