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Sovietinė valdžia,
"LKB Kronika ” ir
Bažnyčia Lietuvoje
ir

KONTAKTAI SU
VAKARU PASAULIU

(Tęsinys)

sovietų raketas
Maskva remia abi kovojančias Sali*

tų tikintiesiems savos termino-]
logijos.
Katalikų kunigams, ir pasau
liečiams netinka kištis tik į sovie
tinę politiką, pvz., važinėti į Ber
lyno “taikos” konferencijas, ben
dradarbiauti su Valstybės saugu
mo organais ir pan. Tokios politi
kos Bažnyčia tikrai neaprobuoja,
bet laiko nusikaltimu ir bažnyti
nės drausmės laužymu.

Ar Apaštalų Sostas tikrai pa
reiškė, kad kunigų tarybos Lie
tuvoje nereikalingos, kol kas neži
noma, nes ęios kalbos kunigus
yra pasiekusios tik iš RRT įgalio
tinio lūpų. Jeigu Apaštalų Sostas
tikrai-_tai būtų pareiškęs, tada
reikėtų tik išsiaiškinti, kas pasi 7. BIJOTI REPRESIJŲ AR NE.
tarnavo KGB, kad Apaštalų Sos
1980 m. Olimpiados neužmirš
tą įtikintų, jog Bažnyčiai Lietu
Sovietų
Sąjungos disidentai. Ji
voje "naudingiausia” tai, ko nori
paskatino
sovietinę valdžią grieb
Valstybinio saugumo įstaigos.

tis stalinistinių represijų, kad į
Maskvą atvykę Vakarų žmonės
RRT įgaliotinis P. Anilionis nesutiktų nė vieno disidento,
ir kiti sovietinės propagandos negirdėtų melą ir prievartą kriti
ruporai kaltina aktyvius kuni kuojančio žodžio. Represijos pa
gus, kad jie užsiimu politika; pri siekė ir Lietuvą; laukiama, kad
menama, kad net Sv. Tėvas jos pasieks ir Lietuvos kunigus.
draudžia kunigams kištis į politi Ar verta jų bijoti? Lietuvos ku
ką. Valdžios pareigūnai “politi nigai, pokario metais pemešę dvi
ka” laiko vaikų katekizavimą, represijų bangas — 1945 — 1953
ateizmo kritiką, peticijų rašymą ir 1957 — 1958 metais, pemeš
valdžiai, ko nors prašant, pvz., su ir trečią. Labai būtų nerimta
norėti be jokių aukų išsikovoti
grąžinti atimtą bažnyčią ir kt.
Ar tai politika? Taip, tai baž Bažnyčiai laisvę. Jeigu bus suimi
nytinė politika. Kunigui ginti nėjami kunigai, pasaulis geriau
Bažnyčios ir žmogaus teises — supras komunizmo nešamą “pil
(katalikų
šventa pareiga, ir šitai drausti ną religinę laisvę”
bendradarbiavimas
kai
kuriose
ša
yra nusikaltimas prieš prigimti
n£ teisę. Šitokią “politiką” Bažny lyse su komunistais rodo, kad
čia laimina ir vykdo. Popiežius jiems komunizmo veidas iš arti
Jonas Paulius IT yra geriausias to nepažįstamas), o kenčiančių la
kios “politikos” vykdymo pavyz geriuose auka pažadins tautiečius
kovoti ne tik už tikėjimo laisvę,
dys.
Reikia tik apgailestauti, kad i bet ir išvis nusimesti tironijos
kai kurie kunigai, vienuolės ir jungą. Istorija moko, kad tada,
pasauliečiai katalikai pasisavino kai tikintieji nebijodavo kentėti,
sovetinę “politikos” sąvoką, nu Bažnyčia žydėdavo ir, priešin
kaltą KGB kabinetuose. Pvz., vie gai, kai Dievo tautoje išblėsdavo
nuolė bijo i rankas paimti “LKB aukos dvasia, ji pergyvendavo kri
Kroniką”, — čia politika. Ku zę. Todėl reikėtų bijoti tik tokios
nigas bijo per pamokslą para- padėties Lietuvoje, kada niekas
raginti tėvus vesti savo vaikus į neturėtų drąsos kentėti už Dievą
bažnyčią, — politika; Seminarijo ir Bažnyčią. Tada būtų tikra tra
je neleidžiama klausyti Vatika gėdija.
Dievui padedant ir laiminant,
no radijo laidų, — politika; vi
Lietuvos
kunigai ir tikintieji pilni
karas bijo su vaikais kalbėti ro
krikščioniško
ryžto sutikti bet ko
žančių, — politika! Reikia la
kią
ateitį.
biau budėti, kad
valstybinio
AR TAI POLITIKA?

i

ateizmo propagandistai neįpirš-

Irano kareiviai, patekę j nelaisvę, buvo Irako parodyti užsienio korespondentams.
Irano‘kariuomenei smūgių, persai kietai ginasi.

Lietuviai tarėsi
Baltuosiuose Rūmuose
Tautybių
komitetas Jimmy Carterio — W.
Mondale perrinkimui spalio 8 d.
buvo pakviestas prezidento J.
Carterio į Baltuosius rūmus. Prie
mime dalyvavo 21 asmuo. Lietu
viams atstovavo Liet Bendruo
menės Visuomeninių
reikalų
tarybos nariai — koopirmininkai
— Rimas Cesonis ir Jūra Viesu
lienė. Su jais prezidentas tarėsi
ministerių kabineto kambaryje,
prie apvalaus stalo. Pasitarimo
pradžioje dalyvavo sapaudos bei
televizijos atstovai, tačiau pra
dėjus diskusijas, jie aplydo posė
džių kambarįPrezidentas leido diskutuoti še
šiais bendro pobūdžio klausimais.
Rimas Cesonis kėlė žmogaus tei
šių klausimą, prašydamas, kad
prezidentas šiuo klausimu stip
riau pasisakytų. Iliustracijai R.
Cesonis paskaitė keturių disiden
tų laišką iš Permės priverčiamų
jų darbų stovyklos. Kaip žino
me, šis laiškas buvo atspausdin
tas LKB Kronikos Nr. 26. Jį pasiWashingtonas.

—

Vizitas Budapešte

KATALIKAI PASAULYJE
Misijonieriai olandai

585-9500

Rugsėjo 27 d. Vatikano vals
tybės sekretorius kardinolas Agos
tino Casaroli drauge su specialia
Vatikano delegacija išvyko į
Vengrijos sostinę
Budapeštą.
Trumpai sustodamas Vienoje, kar
dinolas Casaroli aplankė Tarp
tautinę Atominės Energijos agen
turą ir jos naujai pastatytam
Centrui Austrijos sostinėje įteikė
popiežiaus Jono Pauliaus II dova
ną. Vatikano valstybės sekreto
riaus vadovaujama delegacija
Esztergome ir Budapešte daly
vavo vyskupo ir kankinio Sv. Ge
rardo gimimo tūkstančio metų
sukakties minėjimo iškilmėse.

suvažiavime dalyvavo įvairių
Ūkiniai besivystančiuose vadi konfesijų afrikiečiai teologai ir
namojo Trečiojo pasaulio kraš stebėtojai iš Europos, Azijos ir
tuose šiuo metu apaštalauja dau Siaurės bei Pietų Amerikos.
giau negu penki tūkstančiai trys
Lenkai misijose
šimtai olandų misijonierių. Jų
Varšuvoje “Pax” organizacijos
tarpe daugiau negu du tūkstan
leidžiarAas žurnalas “Katalikiš
čiai aštuoni šimtai yra kunigai,
777-ni yra vyrai vienuoliai ir dau kas gyvenimas Lenkijoje” skel
giau negu 1.500 - seserys vienuo bia, kad dabartiniu metu įvai
lės. Daugiausia olandų misijonie riuose pasaulio misijų kraštuose
rių apaštalauja įvairiuose Azi dirba daugiau negu tūkstantis
jos kraštuose, po to seka Afrika šimtas lenkų vyrų ir moterų
ir Pietų Amerika. Olandai, kaip misijonierių. Vien praėjusiais me
ir kitų kraštų misijonieriai, misi tais į misijų kraštus išvyko 95
Jugoslavų simpoziumas
jų kraštuose dirba ne tik religi lenkai misijonieriai, jų tarpe —
Lublijanos mieste, Jugoslavijo
nėje, bet ir socalinėje srityje, rū 57 į Afriką, 34 į Pietų Ameriką,
trys
į
Australiją
ir
Okeaniją
ir
vie
je, įvyko IV-asis ekumeninis sim
pindamiesi vietinių žmonių vi
poziumas, kurį surengė vietos kata
sokeriopa pažanga, teikdami sa nas į Aziją.
likų teologijos fakultetas, drau
nitarinę pagalbą.
Argentinos laivas
ge su Zagrebo katalikų ir Belgra
Afrikos teologai
Popiežių Joną Paulių II-jį rug do stačiatikių teologijos fakulte
“Dievo Žodis ir žmonių kal sėjo 26 d. aplankė grupė Argen tais. Simpoziumo darbai telkėsi
ba”, —tokia tema buvo parinkta tinos karo laivyno kadetų ir ka aplink temą: “Religinis gyveni
meninės sąjungos studijų suva rininkų, pratybinio karo laivo mas mūsų krašte — krikščiony
žiavimui, kuris įvyko rugsėjo mė “Libertad” įgulos narių. Prisi bės dvasinės tikrovės šiandieni
nėšio pabaigoje Kamerūno sosti mindamas karo laivo pavadini nėje x Jugoslavijoje ekumeninė
nėje Yaounde. Afrikos teologų mą — Libertad, - laisvė. Šven analizė”. Peokių dienų bėgyje
ekumeninė sąjunga buvo įkurta tasis Tėvas kvietė audiencijos katalikų ir stačiatikių teologijos
1977-ais metais. Jos iniciatyva dalyvius savo gyvenime visada fakultetų profesoriai apžvelgė re
yra leidžiamas Afrikos teologijos remtis krikščioniškosios laisvės liginio gyvenimo apraiškas Kroa
biuletenis. Pirmajame sąjungos dėsniais.
tijoje ir Slovėnijoje.

rašė lietuvis Petras Pliumpa —
Pliura, vienas ukrainietis ir du ru
sai. Laiško turinio prezidentas J.
Carteris buvo labai sujaudintas.
Pasitarimo pradžioje dalyvavo
ir prezidento patarėjas saugumo
reikalams Zbignew Brzezinski,
kuris teiravosi, kurios tautybės čia
yra atstovaujamos ir pasisakė, kad
jo svainė yra estė. Spaudos atstovų
tarpe buvo ir lietuvaitė Jolanta
Raslavičiūtė.
, Tos pačios dienos vakarą pasi
tarimas buvo perduotas per Washingtono televiziją.
Rimas Cesonis, kaip JAV dele
gacijos narys, drauge su kitais de
legatais į Madridą išskrenda lap
kričio 10 d. Jis ten išbus ligi Kalė
dų švenčių. Delegacija skris ka
riniu lėktuvu.

Ragina gerbti
žmogaus teises
Europos Tarybos parlamenti
nė asamblėja priėmė specialią re
zoliuciją, kuria Sovietų Sąjunga
yra įsakmiai raginama gerbti
pagrindines žmogaus teises bei
laisves. Europos Taryba rezoliuci
joje reiškia susirūpinimą dėl so
vietų valdžios vykdomų represi
nių priemonių, kuriomis siekia
ma visiškai sunaikinti žmogaus
teisių gynėjų ir, apskritai, kita
taučių sąjūdį Sovietų Sąjungoje.
Taryba dėl to kviečia sovietų vai
džią leisti Tarybos stebėtojam
dalyvauti žmogaus teisių gynėjam
keliamuose teismo procesuose,
taip pat ragina Sovietų Sąjungą
ir kitus komunistų valdomus
Centro ir Rytų Europos kraštus
ryšium su Madride vykstančia
tarptautine konferencija Europos
saugumo ir bendradarbiavimo
klausimais išlaisvinti visus dabar
kalinamus Helsinkio nutarimų
vykdymui remti visuomeninių
grupių narius. Pagrindinių žmo
gaus teisių bei laisvės apsaugoji
mas, sakoma Europos Tarybos
priimtoje rezoliucijoje, yra viena
esminių sąlygų tarptautiniam
įtempimui sumažinti.
— Brazilijoje apsigyvenęs bu
vęs nacių Vokietijos pareigūnas
Gustav Franz Wagner, kaltina
mas karo nusikaltimais ir kali
nių žudymu Hitlerio koncentra
cijos stovyklose, nusižudė savo
ūkyje, netoli Sao Paulo. Jis buvo
69 metų.

Nežiūrint revoliucijos suduotų

Taikos premijai
daug kandidatų
Oslo. — Pirmadienį Norvegi
jos parlamento specialus komite
tas paskelbs, kas šiais metais gavoNobelio Taikos premiją. Pasiū
lyta premijai gauti 70 kandidatų,
jų tarpe popiežius Jonas Paulius
II-sis, prezidentas Carteris, britų
užsienio reikalų ministeris lordas
Carringtonas, Zimbabvės prem
jeras Robert Mugabe, Suomijos
prezidentas Urho
Kekkonen,
Lenkijos primas kardinolas Stefan Wiszynsky.

Afganistane žūva
nemažai sovietų
New Delhi. —Iš Afganistano
į Indiją atvažiavusi afganų gai
lestingoji sesuo Nili Rahim
Panjsheri, ištremta su 12 gimi
naičių iš Afganistano, papasako
jo užsienio korespondentams apie
savo darbą specialioje Kabulo li
goninėje. Kiekvieną savaitę per
tą ligoninę, kurioje dirba ir daug
sovietų daktarų, pereina 20 - 25
sovietų kareivių kūnai. Jos many
mu, kas savaitę kovose su lais
vės kovotojais žūna apie 30 afga
nų. Jų kūnai, jei giminės tuoj pat
jų neatsiima, palaidojami naujo
se kariuomenės kapinėse „Kan
kinių kalne“.
Kabulo karinėje ligoninėje dir
ba ir 35 sovietų gailestingosios se
serys, pasakojo Panjsheri. Liepos
mėn. ji mačiusi vieno sovietų ge
nerolo kūną. Jis buvęs peršautas
per bumą ir jo akys išluptos. Jis
žuvęs Panjshir slėnyje. Jai tekę
matyti ir nemažai sužalotų afga
nų kariškių kūnų, daugiausia su
nuplautomis ausimis.

Palaiko ryšius
su įkaitų vadu
Teheranas. — Irano premjeras
Ali Rajai, pasikalbėjime su japo
nų televizija, pareiškė, jog Ame
rikos vyriausybei visai nesvarbu
atgauti amerikiečius įkaitus. Jai
būtų patogu, jei įkaitai būtų Ira
ne nužudyti, tuomet vyriausybė
galėtų griebtis keršto veiksmų.
Lapkričio mėn. 4 d. sueis me
tai, kai amerikiečiai buvo pa
grobti. Valstybės departamentas
paskelbė, kad jis reguliariai palai
ko ryšį su Irane užsienio reikalų
ministerijoje laikomu buvusiu
ambasados galva Bruce Laingen.

— Du Čekoslovakijos čiuožė
jai, dalyvavę figūrinio čiuožimo
pirmenybėse Londone: Anna Pisanka ir Jiri Musil pasiprašė po
licijos įstaigoje politinės globos,
nes jie nenori grįžti į Čekoslova
kiją.

Teheranas. — Pirmą kartą Ira
no - Irako kare buvo panaudotos
sovietų gamybos žemės paviršiaus
raketos, iššautos iš Irako. Keturios
nukrito Dezful mieste, kitos ’.dvi
gretimam kaime. Irano žiniomis,
apie 200 žmonių žuvo, sužeistų
Skaičius siekia 300. Irano aviacija
vėl daužė Irako naftos centrus:
Kirkuk, Mosul ir Irbfl. Prie Te
herano dega naftos refinerijos,
nauji gaisrai kilo Ahwaze.
Irano prezidentas ir premjeras
patvirtino, kad iraniečiai pasiun
tiniai išvyko į kelias musulmonų
valstybes “paaiškinti Irano pozi
cijos”, Irakas irgi lanko 27 valsty
bes, ieškodamas paramos ir sim
patijų. Irakas pripažino, kad Dezfului suduotas stiprus smūgis, nai
kinant karinius ir ekonominius
iraniečių įrengimus.
Skilimas arabų valstybių tarpe
didėja. Sirija ir Libija nutarė pa
remti Iraną. Jo lėktuvai kasdien
skraido tarp Libijos Tripolio ir Te
herano. Izraelio žvalgyba nustatė,
kad Irano lėktuvai skrenda ap
link, virš Juodosios jūros ir so
vietų Kaukazo kalnų į Iraną. Iranui paramą pasiūlė ir Šiaurės Ko
rėja. “Washington Post” žinio
mis, sovietų ginklai eina Iranui
ir iš Vietnamo, šitokios žinios ro
do, kad Maskva remia abi bekovojančias šalis. Libijos parama
Iranui labai svarbi, nes Libija tu
ri ne tik didelius sovietų ginklų
sandėlius, bet turi ir Vakarų gink
lų, ypač prancūzų gamybos. Libi
jos valdžia simpatizuoja islamo
revoliucijos idėjoms Irane. Be to,
Libija yra pasirengusi susijungti
su Sirija į vieną valstybę, o Siri
jos vadai seniai nesugyvena su
Iraku.
Tuo pačiu metu, kada sovietų
ginklai iš Libijos plaukia į Ira
ną, Jordano uoste Aąaboje stovi
septyni sovietų laivai su ginklais

Kinijos paroda
1

San Francisco. —šiame mies
te užsibaigė komunistinės Kinijos
prekių paroda, kuri bus kilnoja
ma į kitus miestus. Chicagoje ji
prasidės spalio 29 d. Paroda skir
ta JAV prekybininkams ir apima
apie 20,000 kinų gaminių, pirk
liai daugiausia domėjosi ne bui
tinėmis prekėmis, bet meno dir
biniais, muzikos instrumentais,
žaislais, chirurginiais instrumen
tais, sporto įrankiais.
Siekdama sumoderninti savo
pramonę ir žemės ūkį, Kinija sie
kia išplėsti prekybą, nes jo pla
nai daug kainuos. Tarp įvairių
prekių, Kinija siūlo eksportuoti ir
apelsinų sunką, kuri esanti piges
nė ir neblogesnė už Floridos.

Kinija pyksta dėl
Taiwano ryšių
Pekinas. — Kinijos „Liaudies
laikraštis“ piktai puolė Amerikos
vyriausybę
dėl
diplomatinio
imuniteto teisių suteikimo Taivano pasiuntiniams Washingtone. Tai esanti išdavystė, kuri
galinti pakenkti Amerikos - Kini
jos santykiams. Amerika toliau
norinti pripažinti „dvi Kinijas“,
o tokios pozicijos Kinija negalin
ti priimt.
Washingtonas bandė paaiškin
ti, kad imuniteto klausimas Taivano - JAV neoficialiems ryšiams
yra nesvarbus, neesminis klausi
mas, tačiau Kinija čia įžiūri tarp
tautinės teisės principų laužymą,
nedraugišką Kinijai žygį.

Irakui. Jų tarpe Izraelio žiniomis,
yra didelis sovietų laivas “Nikolai
Gogol”. Komentatoriai spėja, kad
Maskvos tikslas susilpninti Viduriniuosius Rytus, privesti visas ša
lis, ypač Iraną ir Iraką iki eko
nominės katastrofos, po kurios
būtų lengviau įvesti komunisti
nius režimus.
Irako propaganda pradėjo stip
resnę ofenzyvą prieš Siriją ir jos
“skerdiką” Assadą, kuris esąs
slaptas “sionistas”. Arabų tarpe
tai didžiausias įžeidimas. Siri
jos “režimas” puolamas už Liba
no okupaciją, už palestiniečių per
sekiojimą, už arabų interesų išda
vimą.
Jordano vyriausybė sustabdė visų
vaisių ir daržovių eksportus. Mais
to gaminiai gali būti siunčiami
tik į Iraką. Jordano karalius pa
reiškė britų BBC televizijai, kad
Jordanas dar nepasiuntė Irakui
kareivių, tačiau, jei reikės, pa
siųs, nes persai esą arabų prie
šai.

Tarp sužeistų
yra du lietuviai
Muenchenaą. — Tarp 213 su
žeistų rugsėjo 26 d. Muencheno
„Oktoberfest“ teroristų bombos
sprogime yra ir du lietuviai. Ligo
ninėje guli skeveldrų apdraškytom kojom tautinių šokių grupės
„Ratukas“ šokėja Sigita Mečionytė ir ypač sunkiai sužeistas jos
brolis Vytautas Mečionis.
Mūsų bendradarbė Alina Gri
nienė rašo: „Rodos dar taip ne
seniai Sigita šoko su „Ratuku“
Chicagos amfiteatre. Dabar ji la
bai susirūpinusi, ar kairės kojos
apmirusi pėda vėl galės laisvai
judėti. Sigitos lova skendi gėlių
puokštėse“...

Premija - 212.000 dol.
Stokholmas. — Literatūros
Nobelio premija šiais metais sieks
212,000 dol. Jos laimėtojas Czeslaw Milosz planuoja vykti į Svediją gruodžio 10 d. premijos at
siimti.
JAV spauda, rašydama apie
devintąjį amerikietį, gavusį No
belio literatūros premiją, pamini,
■kad Milosz gimęs Lietuvoje.
„Washington Post“ savo aprašy
me, kurį pakartojo ir Chicagos
„Sun Times“, rašo, kad „Milosz
buvo gimęs Lietuvos kaime Vil
niuje“. Iš devynių amerikiečių,
kurie gavo šią premiją, tik 1976
m. laimėtojas Saul Bellow buvo
gimęs Amerikoje ir rašė angliš
kai.
Vatikane popiežius Jonas Pau
lius II-sis sužinojęs apie Milosz
laimėjimą, pasakė, kad tai ma
lonus siurprizas. Popiežius skaitęs
jo kūrinius ir laikąs juos pilnais
dvasinių vertybių.
Lenkijoje oficialių žinių agen
tūra keturias valandas laukė
prieš paskelbdama Nobelio pre
mijos paskyrimą.

KALENDORIUS

Spalio 11 d.: Germanas, Zina
ida, Beraustas, Daugvydė
Spalio 12 d.: Serafinas, Domnina, Gantas, Deimena
Spalio 13 d.: Kolumbo diena,
Eduardas, Kaledonija, Mintas, Vi
lūne
Saulė teka 6:57, leidžiasi 6:18.
ORAS

Saulėta, stiprokas vėjas, tempe
ratūra dieną 60 1., naktį 45 l
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LIETUVIS TĖVYNĖJE IR
IŠEIVIJA
Nuo pačių pirmųjų įsikūrimo
dienų ateitininkai didelį dėme
sį skyrė Lietuvai, jie dalyvavo
jos atsikūrime, dirbo jos nau
dai laisvės metais ir pagaliau
su širdgėla turėjo tėvynės
laukus pakeisti svetimais mies
tais. Tačiau, kad ir svetur gyve
nant, rūpestis dėl pavergtos
tėvynės neišnyko. Vis labiau
norisi pažinti dabartinį gyve
nimą ten ir arčiau susipažinti
su komunistinės sistemos pri
spaustu žmogumi — tautiečiu.
Tą rūpestį bei pažinimo ieško
jimą skatina net ir ateitininkų
tautiškumo principas.
Tad ir šio ateinančio savait
galio paskaitose ir diskusijose,
kurių bendra tema yra „Lie
tuvis tėvynėje ir išeivija“, bus
bandoma susipažinti su oku
puotos Lietuvos gyvenimu ir
problemojnis. Prelegentais
buvo pakviesti tos srities spe
cialistai: raš. A. Landsbergis,
dr. A. Liulevičius, kun. K. Puge
vičius ir poetas T. Venclova.
Savo žiniomis ir gražiu minčių
perdavimu jie prisidės prie atei
tininkų akademinio savait
galio programos.

DRAUGO prenumerata mokama H anksto

Los Angeles Lietuvių Bendruomenės dienoje susitiko. Iš kairės: prel. J. Kučingis, prof. J. Kuprionis, M. Juodienė, sol. A. Pavasaris, žum. A. Gustaitis, dail. J. Juodis ir arch. E. Arbas.

giant į neregėtus miestus“ kaus balsavimo. Balsavimo
supažindinimas.
rezultatai: pirmoji premiją —
Šeštadienis (spalio 18 d.) jaunutei Dailei Grigaitytei iš
Ateitininkų namuose, Archer ir Northbrook, III., antroji — L.
127th gatvės, Lemonte, prieŠv. Venclovui iš Deerfield, III., o
Vincento vienuolyno. 10 v.r. atžymėjima8 — Linai Grigai
„Kultūrinis gyvenimas tėvy tytei iš Northbrook, III.
Veiklos fotografijose pirmąją
nėje“ (Nuotaikos, varžtai, įta
kos, siekimai...) A. Landsber premiją savo stovyklinėmis
gis; 12 vai. Užkandžių nuotraukomis paveržė Rūta
pertrauka; 1:30 vai. p.p. „Susi Musonytė iš Oak Lawn, III.; o
tikimas su tautiečiu tėvynėje“ atžymėjimą gavo Linas Vyš
(Įspūdžiai, reakcijos,
paly nioms iš Willowick, Ohio.
ginimai...) Kelių a-kų pastabos
Iš 32 laimėjimų 21 atiteko
apie sutiktus tautiečius ok. Chieagos ir jos apylinkių jau
Lietuvoje; 3 vai. p.p. „Lietuvis nimui. Viršijo ciceriškiai su 9
valdininkas tėvynėje“ (Parsi laimėjimais, sekė, čikagiškiai
davėlis ar idealistas. Ar jis su — su 5. Po jų — Clevelandas ir
tauta ar prieš ją — tarp Vil Detroitas (po 3), Torontas ir Los
niaus ir Maskvos. Ar jis rezis Angeles (po 2), New Yorkas ir
tentas ar pakalikas...) — T. Vakarų Vokietija (po 1).
Venclova.
* ♦*
Šeštadienis — Jaunimo
centre: 7 v.v. „Ateities“ žur
nalo vakaras (Premijų įtei
kimas, programa, šokiai...).
Sekmadienis (spalio 19 d.)
Ateitininkų namuose: 10 v.r.
„Tikintis lietuvis tėvynėje“ (Jo
pažiūros į tikėjimą, moralę,
pasaulėžiūrą...) — kun. K.
Pugevičius; 11:30 vai. Paskai
tų, diskusijų, klausimų, minčių
išvados — dr. A. Liulevičius;
11:45 vai. „Ateitininkų 70 metų
veiklos reikšmė“ — dr. P. Kisie
lius; 12:10 vai. Pertrauka; 1:30
vai. Šv. Mišios (di Andrea’s
bažnyčioje, netoli A-kų namų).

Spalio 18 d. Jaunimo centre
įvykstančiame vakare svar
biausias ir labiausiai jau
dinantis momentas bus tada,
kai rinktiniai jaunieji kūrėjai
atsiims jiems skirtas premijas
bei atžymėjimus. Tada ir .Atei
ties“ redaktoriai nesigailės
įdėję tiek darbo „medžiodami“
jaunus talentus, nesigailės žur
Kultūrinio - akademinio
nalo administratorius paštu
savaitgalio programa
skleidęs jaunų bendradarbių
pripildytus žurnalo numerius,
Penktadienis (spalio 17 d.)
dar giliau suvoks savo do
vakaronė, Jaunimo
centro
vanos prasmę dosnus premijų
kavinėje. 7:00 v.v. A. Lands
mecenatas, pasikels benusvybergio knygos „Muzika įžen
ranti galva daugeliui vyresnės
kartos tautiečių, matant besi
skleidžiančius jaunus mūsų
„ATEITIES“ JAUNIMO
tautos kūrybos pumpurus. Tai
KONKURSO LAIMĖTOJAI
ir yra pati didžiausia .Atei
ties“ žurnalo ir jam rengiamo
ravo fotografijos srityje, pelnęs vakaro reikšmė.
,„Ateities“ žurnalas ugdo ir
pirmąją premiją už veiklos foto
puoselėja jaunimo kūrybines
Kęstutis Trimakas
grafijas ir pasidalinęs pirmąją
pastangas. Redakcija kasmet
ir antrąją premiją su nauju
skelbia kelių sričių jaunimo
fotografu Romu Kūhn iš
konkursą geresnius kūrinius
Warendorf, Vakarų Vokietijos,
atrinkti, o jų kūrėjus įvertinti
už menines nuotraukas. An
premijomis.
troji premija už veiklos foto
1979—1980 m. konkursas
baigėsi rugsėjo 15 d. Jury komi grafijas paskirta Vidai Kupry
tei iš Cicero.
sijos posėdis įvyko spalio 1 d.
Pirmoji ir antroji premija už
Buvo
nutarta
pirmosioms
iliustracijas buvo padalintos
premijoms skirti po 50 dol., o
dviems stipriems ir išradin
antrosioms — po 20 dol. Be šių
dailininkams:
Dan
premijų, buvo apsispręsta at giems
žymėti šiaip geresnius kūri guolei Stončiūtei-Kuolienei iš
Pickering, Kanados ir Vyte
nius, o jų autoriams skirti
vienerių metų „Ateities“ prenu niui Žygui iš Cicero.
Veiklos aprašymuose pirmeratą.
mojon vieton stipriai iškilo
Atrinktų kūrinių skaičius
Rita Neverauskaitė iš Sterling
šįmet rekordinis — viso 32.
Hights, Mich. (tik su vėlavi
Gausiau dalyvavo 19—30 m.
mosi minusu), antroji premija Vytautas Sužiedėlis džiaugiasi
amžiaus jaunimo.
atiteko Kristinai Veselkaitei iš „Draugu“ ateitininkų stovyk
Detroito, o atžymėjimas — loje, Neringoje
19—30 m. amžiaus jaunimo
Nuotr. R. Musonytė8
Andriui Kazlauskui iš Euclid,
grupėje
Ohio. Poezijos premija paskir
Šioje grupėje beveik kiek
ta Rūtai Girdauskaitei iš
vienoj srity buvo palyginant
MONTREALIO
Toronto, Kanados.
stiprių
pajėgų,
išskyrus
ATEITININKU
poeziją. Pasitaikė ypač iškilių
ŠVENTĖ
Moksleivių grupėje
straipsnių, rašinių. Suskirs
Beletristikoj vertai pirmąją
Montrealio ateitininkai pra
čius į specialias sritis, buvo pa
premiją
pelnė
Linas
Palu

skirtos keturios 50 dol. pre
dėjo savo 1980—81 metų veik
mijos: Petrui V. Kisieliui iš binskas iš Huntington Beach, lą metine švente rugsėjo 20—
Cicero — už IV Jaunimo kong Calif. (šiuo metu pradėjęs stu 21 dienomis. Kadangi šiais
reso analitinį reportažą, Vitai dijuoti Čikagoj).
metais sueina 70 metų nuo
Rima Valiulytė iš Čikagos ateitininkų
Musonytei iš Cicero — už jauįsisteigimo,
ši
. nimo anketos sociologinę lakia fantazija ir lanksčiais sukaktis buvo kartu pami
studiją. Marijai Eivaitei-Hau- bruožais užsitikrino iliustra nėta.
ser iš Čikagos (dabar Lexing- cijų pirmąją premiją. Rimui
Šventę pradėjome
šešta
atiteko
antroji dienį „mini“ rekolekcijomis,
tone, Mass.) — už knygos re-, Lukošiūnui
cenziją ir dr. Linui Sidriui iš premija.
kurias pravedė sės. Ignė iš
Čikagos (dabar Floridoj) — už
Rita Bureikaitė iš Glendale, Toronto. Ji pirmiausiai parodė
Calif., mėnesinėmis Los Ange filmą — ištrauką iš „The Little
aktualios temos straipsnį.
Beletristikoj
konkuruojan les veiklos apžvalgomis pelnė Prince“, parašytą Antoine de
premiją
veiklos Saint-Exupėry. Tai yra vaikų
čių kandidatų taip pat buvo pirmąją
nemaža. Pirmoji premija ati aprašymų srityje. Dainai Ka- pasaka, kurioje galima rasti
teko Daivai Markelytei iš Cice mantaitei iš Darien, III., pa daug gilių minčių. Pasiskirstę
ro, antroji — Vilijai Dėdinaitei skirta premija už rašinį.
į
mažus būrelius,
disku
Už eilėraščius pirmąją pre tavome pasakos pagrindines
iš Fordham universiteto,
Bronx, N.Y., o atžymėjimai — miją laimėjo Lina Palubins mintis. Tada visi kartu pasi
Lionei Bradūnaitei iš Čikagos, kaitė iš Clevelando, antrąją — dalinome savo išvadomis ir
Viliui Dundzilai — iš Claren- Lora Vasiliauskaitė iš Glen mėginome jas pritaikyti Šv.
don Hills, III., ir Audriui Tadui Ellyn, III.
Raštui. Kalbėjome apie susi
Skirtingų temų ir stilių meno draugavimą, ištvermę ir kant
Klimui iš Cicero.
Jonas Kuprys iš Cicero vy- nuotraukos privedė prie sun- rybę, laiko atradimą. Priėjo-

v

me išvados, kad Dievas yra
mūsų draugas ir, kad mes ar
čiau prie Jo priartėtume reikia
atrasti mums laiko kartu su
juo pasikalbėti maldoje ir Jį
geriau pažinti.
Užbaigėme
skaitymais iš Šv. Rašto, bend
ra giesme ir bendra malda,
mėgindami Dievą geriau paži
nti. Turime skirti tam dau
giau laiko, nes žmonės dabar
per daug skuba. Prieš išsiskirstant, atvažiavo mus
aplankyti Federacijos vadas
Juozas Laučka. Trumpai pasi
kalbėję, išsiskirstėme į namus.
Į mūsų šventę atvažiavo 14
Toronto ateitininkų. Kadangi
Montrealyje mūsų yra mažai,
jie pakėlė musų nuotaiką. Šeš
tadienio vakare, pas Paulių ir
Danielių Mališkus, suruošėme
susipažinimo
Vakarą,
kad
vieni kitus galėtume geriau
pažinti ir susidraugauti.
Šeštadienio vakare buvo ir
sendraugių susirinkimas pas
Adamonius,' kuriame daly
vavo Federacijtos vadas ir Šv.
Kazimiero parapijos klebonas
Feliksas
Jūcevičius.
Buvo
diskutuota veiklos ir reli
ginėmis teriicrmiš. Liko dar
daug neatsakytų klausimų,
tad Aldona MaliŠkienė pasiūlė
susirinkti pas juos spalio pa-'
baigoje ir diskusijas tęsti
toliau.
Sekmadienį
visi
susi
rinkome iškilmingoms Šv. Mi
šioms Aušros Vartų bažny
čioje, kuriose-dalyvavome su
vėliavomis. ŠV-. Mišias ir ta
proga pritaikytą pamokslą
pasakė kun.'-'J? Kubilius, &.J.
Tuoj po Mišių; parapijos salė
je, pradėjome 70 metų atei
tininkų veikimo minėjimą.
Minėjimą trumpu žodžiu ati
darė Kristina Mališkaitė. Ir
visus pakvietė sugiedoti atei
tininkų himną. Po to sekė
Federacijos vado Juozo Lauč
kos paskaita, kurioje jis pami
nėjo at-kų įnašą
lietuvių
gyvenime tiek
Nepriklausomybės
laikais,
tiek dabartiniais.
Vytauto
Mačernio
„Šeštoji
Vizija“
skaitė Julija ir Joana Adamonytės. Visi žiūrėdami trumpą
filmą „Šimtamečių Godos“ ir
klausydami senelių pasako
jimus mintimis nukeliavome į
senovės Lietuvos laikus.
Baigėme šventę ir minėjimą
šeimyniškai užkandžiaudami
prie vaišių stalo ir diskutuo

dami minėjime iškeltas min
tis.
Julija Adamonytė
Chieagos studentų
ateitininkų žiniai

KUOPOS IŠVYKA

JURGIS JANKUS

Anapus Rytojaus
Romanas
296 pusL Išleido ATEITIS 1978.
Spaudė “DRAUGO” spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina au persiun
timu $7.73.
DI. gyv. prideda 5% valstijos
mokesčių.
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Advokatų Draugija

VALDEMARAS BYLAITIS

Petras Tutinas aiškina vestuvi
nius papročius, ateitininkų sto
vykloje, Neringoje
Nuotr. R. Musonytės

ER

VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 69th St, Chicago, III.

Višta nupešta,
Po palėpe pakišta.

Visi tel. 778-8006
Valandos pagal susitarimą

(Bruktuvė)

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė.. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. j.^ąkyrys
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street

DR. PETER T. BRAZIS

Vai pirm., antr., ketv ir penkt. nuo 12-4
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir šešt
Vai.; pirm , antr. ketv ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta
✓ai popiet, treč ir šešt tik susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 7 lst Street

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
Kun. Alf. Lipniūno mokslei
OPTOMETRISTAS
vių at-kų kuopos išvyka bus šį
2709 West 51st Street
sekmadienį, spalio mėn. 12 d.
Tel. - GR 6-2400
Ateitininkų
namuose, /ai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 ir
Lemonte.
Važiuoti
Archer 7 9 antrad. irpenkt 10-4 šeštad 10-3val
Avė. iki 127-os gatvės, iš jos
Ofs. tel 735-4477; Rez. 246-2839
pro St. Vincent Seminary — į
DR. E. DECKYS
At-kų namus. Išvyka prasidės
GYDYTOJA IR CHIRURGE
11 vai. šv. Mišiomis. Po to bus
Specialybė — Nervu ir
vaišės,
sportas,
žaidimai,
Emocinės ligos
dainos.
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Visi kuopos nariai, jų
Valandos pagal susitarimą
tėveliai, draugai ir svečiai
raginami ir kviečiami išvy
DR. A. B. GLEVECKAS
koje dalyvauti ir gražioje ru
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dens gamtoje kartu pabend
Tel. - BE 3-5893
rauti.
Specialybė Akių ligos
Kviečia kuopos vadovybė.
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Valdyba

patriotinės tematikos, dalis
TAPYBOS
religinės,
pvz.: Vytis, Vytauto
PATRIOTINIAIS
trimitai,
Laisvės Lietuvai!,
MOTYVAIS PARODA
Gediminas, Kalantos mirtis,
šiemet LB Los Angelėje Geležinis vilkas, Kražių sker
Lietuvių dienos rūgs. 27 ir 28 d. dynės, Pakeliui į Sibirą, Kovo
praėjo sėkmingai pagal šią jantis Simas, Visa Jo rankose
programą: pamaldos bažny (Kristus virš Vilniaus bokštų),
čioje, Donelaičio 200-metinių šalin, šėtone, Šventoji ugnis ir
minėjimas, sporto varžybos ir kt.
paroda. Dail. Jurgio Juodžio
Gražiai pavaizduojama Ie
tapybos 30 paveikslų buvo iš va, kai ji dar buvo Rojuje; nors
dėstyti parapijos žemutinėje ji apsirėdžius pagal ano meto
salėje. Juose dominuoja lietu Rojaus madas, bet nei Adomo
viškų spalvų tonai. Spalvos visai nepykina, tik apie ją
ryškios, šviesios, linksmos. pačią vyniojasi žalčiai. Kitą
Vaizdai kai kurie stilizuoti, bet moterį vaizduojantis paveiks
visų paveikslų temos aiškios, ir las — Birutė. Ji čia pavaizduo
žiūrovui nereikia sukti galvos jama ne tokia, kokią esame
ir svarstyti: na, kas gi ten pratę matyti, kai Kęstutis ją
norima pavaizduoti? Taip
sutinka Palangos pajūryje. Ji
parodą apžiūrint, praeina Ber 6a puošniuose rūmuose, apsi
nardas Brazdžionis ir sako: rėdžiusi turtingais vėlumais.
„Na, mat turime parodą, kur Paveikslas itin patrauklus, ir
aiškiai matai, kas yra — jei nežiūrint jo aukštokos kainos
moteris, tai matai moterį, jei — 1,000 dol., dėl jo varžėsi net
.žirgas — tai žirgas* “. Pa
veikslai daugumoje tautinės(Nukelta į 6 pel.)

J
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JAUNIMO KŪRYBOS
RATELIS
Šį rudenį steigiamas prozospoezijos kūrybos ratelis jau
nimui. Bandantieji lietuviškai
rašyti poeziją ar prozą kvie
čiami įsirašyti į šį ratelį. Susi
rinkimuose pakviesti rašy
tojai ir literatūros specialistai
vertins jaunimo kūrybinius
bandymus, pateiks geros kūry
bos pavyzdžius, o psichologas
duos praktiškų sugestijų apie
kūrybos procesą.
Susirinkimų
dažnumas
priklausys nuo ratelio narių, ir
jų kūrybinių pastangų. Susi
rinkimai įvyks nedažniau kaip
kas mėnesį, nerečiau kaip du
kartus į metus.
Įsirašyti gali kiekvienas
patelefonuodamas
Daivai
Markelytei (652-9297), arba dr.
Kęstučiui Trimakui (366-2446);
galima jam ir laišku pranešti
jo adresu, 850 DesPlaines
Avė., Apt. 409, Forest Park, IL
60130

% metų 3 mėn.
$22.00
$15.00
22.00
15.00
22.00
15.00
20.00
13.00
—
15.00

• Administracija dirba kas- s e Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
_ . , ..
„ anksto susitarus Redakcija už
Redakcija dirba kasdien, skelbimų turinį neatsako. Skel8.30
4:00, šeštadieniais j
kajnos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
j prašymą.

„Ateities“ žurnalo vakare,
spalio 18 dieną Jaunimo cen
tre, studentams rezervuoti du
stalai. Norintieji kartu prie tų
stalų sėdėti, prašomi skambin
ti Edžiui Razmai, tel (815). 7271196, Daliai Bilaišytei — 9250939 ir Irenai Pranckevičiūtei
— 776-2191.
Draugovės valdyba

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

t

metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje
... U.S.A 40.00
Užsienyje
40.00
Kitur ............ ........... ....... 38.00
Nuotr. L. Briedžio
Savaitinis
25.00

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai pirmad .antrad . ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p Tik susitarus

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

1185 Dundee Avė.
Elgm. Hl. 60120
Valandos pagal susitarimą.

TeL

Ml-441ė,

37S-&9SS,

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:

J0 K5 A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

valandos pagal susitarimą

111 NO WABASH AVĖ.
4200 NO CENTRAL AVĖ
Valandos pagal susitarimą

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Avė Chicapo
WA 5-2670 arba 489 4441

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 W 71«t St. — Tel 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč ,

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 6-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OP FAMILY PRACTICE

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2 5 >r
6 7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586 3166; namu 381 3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W 59 St. Chicago
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai pirm . antr ketv ir penkt
2-7) šeštadieniais pagal susitanma

6745 Wwt 63rd Street
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Katalikų federacijos

;{ DEIMANTINEI SUKAKČIAI
»
PAMINĖTI
jl’i

•

Ateinančios
savaitės
pabaigoje Detroite renkasi
įvairių
lietuvių
katalikų
organizacijų atstovai pasvars
tyti savo veiklos katalikų
federacijos sudėtyje ir pamiii'i nėti Šio vieneto deimantinę —
A 75-rių metų — sukaktį. Tai
įvykis išeivijoje visiškai neeili
nis ir ne be praeities darbais
sukrautų dvasinių, kultūrinių
ir organizacinių turtų, kuriais
a daugeliu atvejų naudojasi ir
dabartinės lietuvių kartos.,
i;;!
Amerikos Lietuvių Romos
katalikų federacija yra dau
giau negu organizacija. Ji toįL-kia buvo nuo pat pradžios —
nuo
įsikūrimo
1906.4.19.
•^■Federacija
buvo
daugelio
organizacijų susijungimas po
vienu
stogu, neprarandant
turįmų
organizacinių savi
tumų ir siekiamų tikslų. Joje
derinamos buvo priemonės su
* įeitomis katalikų organizacijo' ^ 'mis, padedant vienos kitoms,
ką vėliau popiežius Pijus XI
..yra. pabrėžęs bendro apgal~'voto darbo priemonėmis —
. ^subsidiarium. Dar vėliau buvo
pabrėžta Vatikano II susirin-_kimo dokumentuose, kad
vienų pagalba, siekiant to
paties tikslo, reikalinga ir
kitiems, bet kad tai, ką atlie
re
!;į,
v
ai

»

ka mažesnės organizacijos ar
pavieniai asmenys, nereikia iš
naujo dėti pastangas. Šiai
■ pagalbai teikti, darbams ir
priemonėms derinti buvo Kat.
federacija, atlikusi lietuvių
,_jšėivijai ir besikuriančiai vals
tybei didelius darbus.
H 'Anuo metu buvo galima
fed erą ęiją laikyti idealia
organizacijų organizacija, nes
jos tikslai ir priemonės vi
suomet išėjo už paskirų
organizacijų ribų. Buvo svar
bu, kad visos katalikų organiząęįjos siektų to paties lietuvių
katalikų
tikslo,
priemones
pasirinkdamos pačios arba
prašydamos
pagalbos
iš
organizacijų
junginio.
Jis
buvo pajėgesnis savo apim
timi, intelektualiniu svoriu ir
platesniais užmojais didie
siems krikščioniškiems ir tau
tiniams tikslams. Čia buvo
galima jausti, kad katalikų
organizacijos buvo stiprios ir
norėjo lietuviškam gyvenime
atlikti savo misiją.
*

I

Kai pirmojo karo srovė
skaudžiai palietė ir Lietuvą,
Katalikų federacija rūpinosi
nukentėjusių,
pabėgusių
į
svetimus kraštus žmonių šal
pa. Ji norėjo kaip gali dau
giau padėti, sukurdama su
kitomis ideologinėmis organi
zacijomis Amerikos lietuvių
tarybą ir Tautos fondą. Šios
institucijos
stipriomis
pa
jėgomis ir įtemptu darbu pajė* gė sutelkti lėšų, kad vėliau
galėjo šelpti ne tik nuo karo
nukentėjusius, bet ir Lietuvai
kovojant už savo nepriklau
somybę. Jaunos respublikos
diplomatinėms
pastangoms
Paryžiuj išlaikyti pasiuntė
savo atstovą padėti kovoje
prieš svetimą propagandą.
Taigi, kad Lietuva ne tik gink
lais, bet ir diplomatinėmis pa
stangomis laimėjo laisvę ir ki
tų tautų pripažinimą. Katalikų
federacija šiame kongrese gali
pasididžiuoti, nors tai bus tik
savo pranokėjų patriotinės
veiklos ir ištikimybės savo
tautai džiaugsmas.
Federacija
pradžioj
^augiausia rėmėsi nedideliais
būriais, kurie buvo susikūrę
prie lietuviškų parapijų. Bet
jai priklausė ir didžiosios
organizacijos, kaip Lietuvos
Vyčiai,
Moterų
sąjunga,
Susivienijimas ir kitos, nors

MOKINIŲ RŪSYS
Bionas sakė, kad, anot
Hesiodo, yra trys mokinių
rūšys: auksiniai, sidabriniai ir
'bronziniai.

šios visuomet turėjo savų
organizacinių rūpesčių, turėjo
savitai spręsti vidines prob
lemas. Jos daugiau rūpihosi
savo pačių veikla ir siekimais.
Tai natūralu, nes, tuo nesi
rūpindama, organizacija pra
rastų savo veido spalvą, o gal
greitai ir išsiskklaidytų.
Federacija ir šiuo atveju
sugebėjo kitas organizacijas ir
mažesnius vienetus išjudinti,
kai iškildavo bendras ir tau
tai būtinas reikalas.
Kai reikėjo telkti lėšas, telkė
tautos reikalams visos federa
cijos narės — organizacijos.
Tarp 1914 ir 1920 m. skaičiuo
jama, kad buvo jau išleista
apie milijonas dolerių tėvynės
ir savų brolių pagalbai. Kai
reikėjo stiprinti informaciją
Europoje, federacija tuoj prisi
dėjo su šimtu tūkstančių. Kai
reikėjo ginklams, federacija
taip pat nestatė klausimo, o
kartu su kitais sambūriais rė
mė laisvės ir nepriklau
somybės įgyvendinimą Lietu
voje. Tai ir buvo tiesioginis
įnašas į kovas už Lietuvos ne
priklausomybę.

Per pastarąjį dešimtmetį
JAV
politinės
institucijos
smarkiai pakito. Iki Watergato visuotinai buvo priimta,
kad JAV santvarkai būtinai
reikalingas stiprus preziden
tas, nes kongrese vyravo kon
servatoriai, nesugebą reaguoti
į besikeičiančius poreikius.
Tad buvo tikima, kad be stip
raus prezidento susidarys tuš
tuma. Užsienio politikoje pre
zidentai jau nuo seniai vyravo.
Atominiam amžiuje slap
tumas
bei
diskretiškumas
visiem atrodė suprantamas ir
būtinas. Bet prez. Johnsono gi
lus JAV įtraukimas į Viet
namo karą parodė, kad visuo
menė gali būti suklaidinta, o
kongresas prezidento slaptai
vedžiojamas.

Nors tiksli Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų fede
racijos gimimo diena nesupuola su ateinančią savaitę
vykstančiu kongresu, bet įpu
sėjus septyniasdešimt penktie
siems metams reikia prisimin
ti, kas padaryta ir kas dar
galima
padaryti.
Organi
zacija tol gyva, kol jos narių
dalis, ypač kol jai. vadovaują
asmenys turi pasiryžimo tęsti
darba^ ir vizijoje matyti nau
jus pasaulius, kuriuos reikia
dar užkariauti.Tai ir būtų šiuo
metu svarbu ne tiek susirinki
mai^ kongresai ir minėjimai,
bet nuolatinis atsinaujinimas,
kad iŠ federacijos kiltų dvasi
niu • požiūriu atsinaujinimas
ir sudedamose dalyse — ki
tose katalikų organizacijose.
Federacija turi matyti sa
ve, Šavo vidų, kad iš širdies
gausumo galėtų perduoti ki
tiems tikėjimo dvasią, gaivi;
nančią meilę ir ištikimybę
krikščioniškiems
ir
tau
tiniams dėsniams.

Federacija eina ir į politiką
ne tiesiog savo pašaukimu, bet
verčiama dabartinės aplinkos
ir sąlygų, kad tik galėtų pa
gelbėti pavergtai tėvynei. Ir
šiuo atveju ji neturi užmiršti
savo tiesioginės paskirties —
suteikti savo aplinkai gilesnį
tikėjimą, labiau šviesti krikš
čioniška šviesa, net politikoj
neišduodama savo principų.
Pavienis žmogus, kaip šio
krašto pilietis, gali ir turf*rūpintis, kas ' valdys valstybę,
kas rūpinsis pavergtųjų vil
timis. Bet svarbiausia gyveni
mo pasikeitimuose neprarasti
dvasinės
pusiausvyros,
nepasiduoti virinimo katilui
galutinai sumalti lietuvišką
išeiviją, kuri gali dar ilgai
reikštis su savo tautine kul
tūra, krikščioniška šviesa ir
būti ištikimais Amerikos pilie
čiais.
Septyniasdešimt
penkeri
metai jau yra gerokas laiko
tarpas, kad galėtume ryškiau
pamatyti ilgą kelią istorijoje.
Bet tai nereiškia, kad tą kelią
reiktų
sukakties minėjimu
užbaigti. Reiktų palinkėti šia
me kongrese geriau pajusti sa
vo katalikiškus, lietuviškus ir
asmeninius
siekimus,
kad
juos, vieni kitiems padėdami,
galėtume geriau atnaujinti,
dvasine šviesa dabarties
duoti galintiems dar šviesti
aplinkoje.
Pr. Gr.
Auksiniai tai tie, kurie moka .
pinigus ir nesimoko, sidab
riniai, — kurie moka pinigus ir
mokosi, bronziniai, — kurie
mokosi, bet nemoka pinigų.

Prezidentas ir kongresas

1974 m. kongresas atstatė
konstitucijos nuostatą vals
tybės galių išskyrimą ir atėmė
iš prezidentūros teisę skelbti
karą ir kontroliuoti užsienio
politiką, tas teises rezervuo
damas sau.
Watergato
susmukdė prezidento auto
ritetą.
Prez. Carteris susidūrė su
kongreso opozicija energijos,
infliacijos
tvarkymo
reikaluose ir turėjo sunkumų
ratifikuojant Panamos sutartį
bei užvilkinant SALT su
tarties patvirtinimą. Kong
resas parodė savo aktyvumą
ne reikalingų įstatymų
priėmimu, bet pasipriešinimu
prezidento pasiūlytiems. Pre
zidentui ką laimėjus užsienio
politikoje, kongresas nekreipė į
tai dėmesio, bet prezidentui pa
darius klaidą, jie kėlė didelį
triukšmą.
Pačioje prezidentūroje įvyko
svarbus pakitimas ryšium su
ministeriu (sekretorių) kabi
neto vaidmeniu. Iki 1960 m.
sekretoriai buvo svarbiausi
prezidento patarėjai. Tačiau
pradedant Kennedžiu, dar la
biau su Nixonu ir Carteriu,
sekretorių vaidmuo labai su
siaurėjo ir, priešingai, smar
kiai
padidėjo prezidento
asmeninių patarėjų Baltuose
rūmuose. Ministeriu kabinete
turi būti atstovų iš darbo uni
jų, biznio, mažumų ir atskirų
krašto sričių atstovų, kurie,
nors prezidento parenkami, ne
visad prisiderina prie ję norų ir
neretai varžo jo užmojus. Su J.
Kennedžiu prasidėjo pre
zidentų atsipalaidavimas nuo
savo politinės partijos. J.
Kennedy buvo išrinktas ne tiek
demokratų partijos parama,
kiek savo asmeninių šali
ninkų pastangomis. Ta linkmė
dar labiau sustiprėjo preziden-

Rimties valandėlei

Santuokai
pasiruošimas

P. GAUČYS

sunku rasti vienam asmenyje.
Vidaus politikoje jis turi būti
taujant Nixonui ir Carteriui, vadovaująs, sugebąs kompro
kurie buvo išrinkti beveik misus rasti politikas, supran
nepriklausomai nuo savo par tąs biurokratijos, kongreso ir
tijų. Tokiais atvejais neišven lobistų reikalus. Jo patarėjai
giama, kad prezidentas pasi turi turėti kongreso gebėjimų ir
renka
sau
patarėjus, lobistų^pasitikėjimą. Užsienio
atsižvelgdamas į jų kvalifika politikoje reikia kitokių suge
cijas ir lojalumą joms, o ne į jų bėjimų. Vyro su plačia vizija,
partinę priklausomybę. Tokie sugebančio bendrauti su sveti
iš šalies paimti patarėjai ne tik mų valstybių galvomis ir turin
dar labiau izoliuoja prezi čio
kongreso pasitikėjimą.
dentą, bet ir jį atitolina nuo Daug prezidentui reikiamų
daugelio politinių spaudimų. problemų išspręsti gali būti ne
Nixono prezidentavimas įrodė jo galioje. Pavyzdžiui, ener
netobulumus sistemos, kurioje gijos, kuri priklauso nuo ara
valstybės galva yra visiškai bų naftos valdovų malonės.
priklausomas nuo savo drau
Dabartinis kongresas irgi
gų patarėjų. Panašiai ir J. Car labai skirtingas nuo buvusio
teris apsisupo tokiais drau prez. Johnsono laikais. Seniogais. Naivumas tokiu būdu rity (vyresniškumo) sistema,
valdyti didelę valstybę greitai kurioje daugiamečiai kongreso
buvo akivaizdus. Jis yra pan nariai būdavo labai įtakingų
ašus į Nixono valdymą.
komitetų pirmininkais, jau
panaikinta. Jauni ir labai libe
Prezidento santykiai
ralūs kongreso nariai nuša
su aplinka
lino
senuosius.
Komitetai
reformuoti, susilpninant jų pir
Santykiai tarp prezidento, jo
mininko galią. Dabar nė vie
patarėjų, biurokratijos, įtakin
nas komiteto narys neturi
gų lobistų ir kongreso jau
lemiamos galios. Dabartinio
pakito. Prez. Carteris valdo
kongreso didžioji silpnybė — jo
JAV kaip gerų norų, bet netu
jaunumas. Jie stokoja paži
rįs patyrimo vyras. Jo pata
nimo ir patirties valdymo
rėjai yra jauni, arogantiški ir
procese. Prezidentas dabar
pietietiškų manierų, tuo tarpu
nebegali susitarti su sauja
Washingtone visad vyravo
komitetų pirmininkų ir būti
prityrę šiauriečiai
tikras, kad jo įstatymų pro
Rinkimų procesas irgi pa
jektai bus priimti.
kito. Reikalas dalyvauti 32
valstijų pirminiuose rinkiKongreso trūkumai
muose be partijos ar su maža
jos pagalba labai pakeitė kanAnksčiau kongreso nariai
didatams
statomus
reika priklausė nuo lobistų infor
lavimus. Norint, kad preziden macijų, kurios būdavo labai
tinio
kandidato
rinkimų šališkos, kaip naftos ben
išlaidas apmokėtų valstybės drovių. Dabar kongresas vis
iždas, jis turi dalyvauti pirmi plečia savo informacinį per
niuose rinkimuose ir dau sonalą ir išsilaisvina nuo
gelyje valstijų
smulkiomis lobistų įtakos. Tačiau atsirado
sumomis rinkti lėšas rinkimų kita negerovė. Kadangi pre
reikalui.
•n
zidentiniai rinkimai dabar
Televizijos panaudojimas su finansuojami iždo, lobistai at
mažino vaidmenį partijos, nes kreipė dėmesį į atskirus
jos
organizacijos
kandida kongreso narius ir 1976 m. tam
tams jau nebereikia susisiekti tikslui skyrė 26 mil. dol. Jeigu
prezidentui
sunku
įtikinti
su rinkėjais.
Dabar jos vaidmenį atlieka kongresą priimti jo siūlomą
televizija. Partijos reikšmės įstatymą, tai dabar kongresui
sumažėjimas reiškia, kad pre dar sunkiau susitarti dėl savo
zidentas nebegali remtis par paties programos vykdymo.
Statistika rodo partijų nuo
tijos ryšiais, turėdamas reikalų
su kongresu. Taip pat tai reiš smukį. 40% rinkėjų save laiko
kia, kad dabar pilietis gali bal nepriklausomais.
Tik
20%
suoti už prezidentą vienos par- remia respublikonų partiją.
tijos
kandidatą,
už 54% galimų balsuotojų tedaly
gubernatorių kitos, už atstovą vavo 1976 m. prezidento bal
pirmos partijos, o už senatorių savimuose ir tik 35% 1978 m.
antros. Tuo būdu kongresas kongreso rinkimuose. Stebė
nesijaučia prezidentui sko tojai pažymi polinkį apseiti be
lingas už išrinkimą. Televizija partijų. Ateityje rinkėjai never
yra laikoma atsakinga už vis tins
kandidato
partinės
didėjantį prezidento autoriteto priklausomybės, o jo suge
ir jam pagarbos mažėjimą.
bėjimus, įtaką ir duodamus
JAV valdymas reikalauja
pažadus,
kongrese
vyraus
įvairiopų sugebėjimų, kurių
Nukelta į 7 psl.

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
MINISTERIŲ LIKIMAS
L.KERULIS

Kadangi krikščioniškoji san
tuoka yra „didelė paslaptis“ —
sakramentas, kadangi ji turi
būti tvarkoma Dievo nusta
tytomis normomis, pasiruoši
mas santuokai turi būti rim
tas, neišeinąs iš Dievo
nustatytos tvarkos. Tačiau
šiais laikais ir santuokai pasi
ruošimas sudaro naujas mora
lines problemas. Įsivyrauja
priešvedybinės etikos klai
dingas supratimas, ypač kiek
tai
liečia
priešvedybinius
seksualinius klausimus.
Katalikų
mokslo etika
visuomet mokė ir moko, kad
seksualiniai santykiai prieš ve
dybas yra neleistini. Katalikų
Bažnyčios moralė šiuo klau
simu buvo visuomet damoje su
papročiais tautų, kuriuos
sudarė krikščioniškąją Eu
ropą: su romėnų, graikų, keltų,
germanų ir slavų. Per ištisus
du tūkstančius metų seksuali
niai santykiai prieš vedybas
buvo laikomi moraline ir so
cialine blogybe. Tiktai pasku
tiniu metu, kai visur ėmė reikš
tis
vadinama
„seksualinė
revoliucija“,
priešvedybiniai
santykiai imta aiškinti kaip
natūralus dalykas.
„Seksualinę
revoliuciją“,
skelbiančią visišką seksua
linių
santykių
palaidumą,
labai palaiko tie, kurie iš to turi
gražaus pelno. Tai visokios
tarpininkavimo
agentūros,
neva patarimų jaunimui biurai
ir kt. Socialinė ir kultūrinė
atmosfera užnuodyta. Tokioje
atmosferoje jaunimo tarpe, net
ir katalikų, susidarė įsitiki
nimas, kad seksualinė moralė
yra jau atgyvenusi savo
laikus.
■ . ,
Šių dienų sociologai tvir
tina, kad priešvedybinės etikos
srityje yra keturios kryptys.
Pirmoji jų yra tradicinė,
liepianti susilaikyti nuo sek
sualinių santykių prieš ve
dybas. To laikosi visos žymes
nės konfesijos, pirmoje vietoje
katalikų Bažnyčia. Kai ku
riuose kraštuose įsivyrauja
kita dvigubos moralės linija:
kitokia moralė taikoma vyrui,
kitokia — moteriai. Moteris
turinti išlaikyti savo mergystę
iki vedybų, tuo tarpu dėl vyro
elgesio ir jo priešvedybinių
santykių užmerkiama akys.
Trečioji linija skelbia visišką
priešvedybinės moralės lais
vumą vyrui ir moteriai.
Pagaliau ketvirtoji linija
leidžia turėti seksualinius san
tykius prieš vedybas, jei tik jie
remiasi abipuse meile.

remiasi Vatikano II susi
rinkimo mokslu, pagal kurį
seksualiniai santykiai yra ne
vien tik vaikų gimdymui, bet ir
savitarpio vyro bei moters
meilei ugdyti ir palaikyti. Kai
du jaunuoliai ruošiasi vedy
boms, jų seksualiniai san
tykiai kaip tik ugdo ir stiprina
jų meilę,vedančią į vedybas.
Priešvedybinė moralė, kurią
skelbia katalikų Bažnyčia,
remiasi Šventuoju Raštu, kurio
gilesnės studijos rodo, jog ir Se
najame Testamente nebuvo lei
džiami ar pakenčiami prieš
vedybiniai
seksualiniai
santykiai. Jei tokie pasitaiky
davo sužieduotuvių metu, tai
vyras turėdavo būtinai vesti
moterį ir dar sumokėti didelį
mokesti,
Krikščionybė nuo pat pra
džios atmetė ir išskyrė priešve
dybinių santykių leidimą. Apie
tai nebuvo reikalo nė kalbėti,
nei mokyti. Šv. Paulius sako,
kad krikščionys turi prisista
tyti Kristui kaip „skaisti mer
gaitė“. Tai reiškia, kad prieš
vedybinė moralė reiškė pilną
priešvedybinį skaistumą. To
kios etikos Bažnyčia laikėsi
visais amžiais. Jos nekeičia ir
šiandien, nors ir pasikeitu
siuose modernaus gyvenimo
sąlygose.
Sužieduotuvių laikas yra ne
savo jausmų tenkinimas, o
savo valios stiprinimas, besi
ruošiant laimingai santuokai.
Priešvedybinė skaistybė yra
ne vien susilaikymas nuo.ne
leistinų veiksmų, bet ir tikrųjų
vertybių ugdymas. Pagaliau
priešvedybinė skaistybė- reiš
kia. pasirinkimą pačios
didžiausios gyvenimo verty
bės — Dievo meilės.
Priešvedybinis
susilaiky
mas yra naudingas ir dėl :to,
kad jis padeda žmogui vys
tytis, tobulėti.
Kaip sodi
ninkas,
norėdamas,
kad
medelis gražiai, tiesiai augtų,
pašalina nereikalingas šakas,
taip ir žmogaus savitvarda
išskiria iš savo gyvenimo visa
tai, kas būtų žalinga jo gyve
nime, jei netvardytų savo sek
sualinio polinkio. Savitvarda
padaro žmogų savęs val
dytoju, kas taip būtina santuo
kiniame gyvenime.
Suprantama, kad mokėti
valdytis. įprasti vienas kitą
gerbti, kartais pareikalauja
nemažai pasiaukojimo dva
sios. Bet ir tai kaip tik kilnina
žmogų ir paruošia jį laimingai
santuokai. O jei dar sužieduo
tiniai bandymo periode ieško
Ši pastaroji linija mūsų lai paramos ir jėgos Dievo
kais randa sekėjų net ir ka malonėje, jų santuoka bus gra
J.V.
talikų
tarpe. Tokie neva ži, laiminga.

m. baigė Petrapilio komercijos institutą,
ekonomistas, Lietuvos Banko valdytojas, II
kab. 1918.XII.26 - 1919.ITI.12 maitinimo ir vie
šųjų darbų min-jos valdytojas, IV kab.
1919.IV.12 - 1919.X.7 darbo ir socialinės ap
saugos ministeris. Nuo Sov. Rusijos okupacijos
1944 m. pasišalino į Vokietiją. Mirė 1948.1.3
Reutlingene.
Papečkys Juozas, s. Mykolo, g. 1890.1.1
Puskepurių k., Šunskų vis., Marijampolės aps., a.
1916 m. baigė Maskvos univ. teisių fak., vėliau
mobilizuotas į karo mokyklą Maskvoje. Teisininkas,
pulkininkas Įeit. XIII kab. 1926.VI.15 - 1926.XII.17
krašto aps. ministeris. Bolš. 1941.VI.14 iš Kauno
išvežtas į Sverdlovsko kone. stov. prie Š. Uralo. Sibire

mirė.

Naruševičius - Norus Tomas, g. 1871 .XI. 17
Daugirduose, Krokialaukio vis., Alytaus aps., studi
javo Maskvos univ. ir Aukštojoje inžinierių technikų
mokykloje Maskvoje. Inžinierius, visuomenės vei
kėjas, diplomatas, IX kab. 1923.VI.29 — 1924.VI.10
susisiekimo ministeris. Mirė 1927.IX.16. Kaune.
Noreika Liudas, g. 1884.VIII.7-19 Pasruojos k.,
žem. Kalvarijos vis., Telšių aps., 1917 m. baigė Petra
pilio univ. teisių fak., teisininkas, žurnalistas, redak
torius, visuomenininkas, politikas, III - V kab.
1919.III.12 - 1920. VI.19 teisingumo ministeris.
1928.V.30 Kaune karininko Okulič • Kazarino
nušautas.
Oleka Kazimieras, g. 1880.III.4 žardelių k.,
Kud. Naumiesčio aps., 1907 m. baigė Maskvos univ.
teisių fak., teisininkas, VII - VIII kab. 1922.II.2 1923.VI.29 vidaus reik. ministeris. Nuo rusų okupaci
jos 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
Paknys Juozas, g. 1883.IX.10-23 Pakniškių vnk., Jūžintų vis., Rokiškio aps., 1912.

Petrulis Vytautas, s. Juozo, g. 1890.II.3 Katališkių k., baigęs Maskvos prekybos institutą, ekonomis
tas, III kab. 1919.III.12 - 1919JV.12 finansų min-jos
valdytojas; VII - VIII kab. 1922.VIII.23 - 1923.VI.29
finansų, prekybos ir pramonės ministeris; IX - X kab.
1923.VI.29 - 1925.II.4 finansų ministeris; XI kab.
1925.11.24 - 192fiIX.25 ministeris pirm. ir finansų
ministerįs. 1940.VII.3l bolš. areštuotas, kalintas
Kauno sunk. darb. kai., 1941.V.25 rusų okupantų
išvežtas į Komi sritį, 1942 m. sušaudytas Uchtos
apylinkėse.

Požėla Vladas, g. 1879.TV.9 Stegvilių k.,
Žeimelio vis. Šiaulių aps., 1917 m. teisės studijas
baigė Maskvos univ., advokatas, visuomenės veikė
jas, XIII kab. 1926.VI.15 - 1926.XII.17 vidaus reik.
ministeris. Sov. Rusijos okupacijos metu 1941.III.3
repatriavo į Vokietiją. 1949.V išvyko į Australiją,
mirė 1960.IX.21 Adelaidėje.
Purickis Juozas, g. 1883.IV.19 Jiezno vis., kuni

gas, 1912 m. baigė Petrapilio dvasinę akademiją,
Šveicarijoje, Friburgo univ. studijavo istoriją, filoso
fiją ir visuomenės mokslus ir gavo dr. laipsnį.
Publicistas, istorikas, visuomenės veikėjas, žurnalis
tas, valstybininkas. VI kab. 1920.VI.19 - 1921.XII.20
užsienio reik. ministeris. Mirė 1934.X.25 Kaune.
Putvinskis (Pūtvis) Stasys, s. Vlado, g. 1898.
VIII.25 Šilo-Pavėžupio dv. Šaukėnų vis., Šiaulių aps.,
Lietuvos kariuom. savanoris, 1919 m. baigė karo
mokyklą, 1922 - 25 m. Vokietijoje, Hallės • univ.
studijavo ir baigė agronomiją. Agronomas, XVII kab.
1935.IX.6 - 1938.III.24 žemės ūkio ministeris. Sov.
Rusijai Lietuvą okupavus, 1940.VII areštuotas, kalin
tas Šiaulių kai., 1941.VI.25 išvežtas į Sov. Rusiją,
mirė Gorkio kalėjime.
Raštikis Stasys, g. 1896.IX.13 Kuršėnuose,
Šiaulių aps., 1917 m. baigė Tifliso karo m-lą ir 1929
m. LU Kaune. Lietuvos kariuom. savanoris, div.
generolas, 1932 m. baigė Vokietijoje generalinio šta
bo akademiją, 1935.1.1 - 1940.1 Lietuvos kariuomenės
vadas, XVIII kab. 1938.III.24 - 1938.XII.5 ėjo krašto
apsaugos ministerio par. 1941.III slaptai perbėgo į
Vokietiją iš Sov. Rusijos okupuotos Lietuvos. Grįžo
1941. VI; Pasitraukė į Vokietiją 1944 m., atvyko į JAV
1949.V.18.
Reinys Mečislovas, s. Jeronimo, g. 1884.II.5
Madagaskaro vnk., Daugailių vis., Utenos aps., 1909
m. baigė Petrapilio dvasinę akademiją, 1912 m.
Liuvene, Belgijoje, baigė filosofijos studijas dr. L, ten
pat 1912-13 m. studijavo gamtos mokslų fak., kata
likų akcijos veikėjas, psichologas, prof., arkivys
kupas. XII kab. 1925.IX.25 - 1926.IV.21 užsienio reik.
ministeris. Rusų okupantų Vilniuje 1947.VI.12 su
imtas, kalintas Lukiškių kai., nuteistas 8 m., 1947.XII
išvežtas į Rusiją, kalintas Vladimiro kalėjime, ten
mirė 1953. XI.8.
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“GETTING AROUND WITH PAT”
Make yourself at home in the family
atmosphere of Towns Restaurant A
Lounge Ine. and enjoy fine home
cooking. Carry out menu, too. Open daily
'god on weekend 24 houra!

Everything is freshly baked and melts
in your mouth st LORRAINE’S
BAKERY. Their party cakes taste as
wonderful as they look, too! And the
prices are amazingly reasonable!

4055 Southvvest Hwy, Hometovvn.
422-4867 .

3956 W. 63rd. 767-1336

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

Hats! Hats! Hat*! For vveddings, parties,
church — even discos! The custom made
styles at VE8TER’S HAT SALON are
so lovely — and such a wide choice in all
sizes!

17 N. Šute, Saite 1616A.
641-9738

3214 W. 63rd
436-2969
For perfect hair styling — HAIR
DESIGNS BY CALVERTS. Tip: OcL
“Glamour” magazine has a Sensor Perm
eoupon worth $15. Bring it to Calvert’a
for the perfect perm!

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

8611 S. Pulaski.
586-3714 or 686-3736

Keep your home in top shape. Call JIM
at GILDO HOME IMPROVEMENT.
Soffit, fascia, even seamlees baked
enamel gutters (Colora available) — at
savings! Best materials and ąuality

20 E. Jackson. 427-2446

Phone 662-8378 now!
HANS’ BAVARIAN LODGE has the
tastiest German and American dishes, a
riendly atmoaphere, and even entertain
ment! Banąuet rooms too, for 15 to 130
guests. 931 N. Milwaukee, 1 mi. N. of
Wheeling. 637-4141.
Open 7 days a wk.

Steaks, chops, chicken, seafood —
ąll home cooked at the ARCHWAY
INN RESTAURANT. And a special
every day! Enjoy them all in a pleasant,
family atmosphere.
6366 S. Archer. 767-3665
■■■

When you’re in a happy mood—or want
to be—visit OLD BELGRADE. Sump
tuous Continental and Serbian cuisine.
And what joyful entertainment Fri.
through Mon. evenings!
3246 W. Fullerton. 486-3698
8HOWCASE FURNITURE has new
furniture for every room. And it’s
lutiful! 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
fiacgtA full Service salon, “professionally aBnd in hair” and most Creative! 21
E. BeUevue PL Call 642-2410
Leonard Deluca, Thurs. Fri. A SaL
9-6
Loeber Motors needs used cars and will
pay more for your trade! Diesel rabbits,
convertible rabbits, diesel dashers,
others! And see their new Jettas — in
stock!

1111 N. Clark St.
944-0600

ALEXANDER’S

RESTAURANT

Have all the barbeąue spareribs you can
eat at the Red Barrel! It’s their everyday special. Only $5.95. YouTl enjoy the
casual rustic setting too. All their other
dishes are tasty as well. Bring the family
Archer Avenue at Kilbourn.
284-0044

Wedding8 and banąuets are always a
success at GRAND MAN0R
RESTAURANT & LOUNGE. Fine
food and eoektails. Large dance floors.
And reasonable prices! Ask about
special packages.
6436 S. Archer. 767-2300
Wiah you could change? JENNA
CONSTANTINE-TANENBAUM
Ph. D. offers encouragement, support,
feedback. She counsels elients of every
age individually, with their family or in
groups.

Looking for satisfying food and ąuick
Service? Try COZY CORNER for
breakfast, lunch and dinner YouTl
enjoy ordering from their fountain, too.

Very pleasant! 16917 S. Harlem,
Tinley Park. 429-4111

Call 644-7010

workmanship.

■

Go as fast as you can to the SANCTUARY RESTAURANT A
LOUNGE for abeolutely fabulous
Lithuanian specialties. Other great
dishes, too. Oct. feature: Barbeąue rib
dinner, $6.50.
8828 Brookfield Avė., Brookfield.
486-6443

COLLEGE STUDIO takes passport
photos while you wait Color available,
too. Also other 1D photos and glossies
for all purpoees. They’re wizards at
restoring old photos, too!

6617 W. Cermak, Berwyn.
749-1700.
749-1701

n*

HEDD SURGICENTER is a One
Day Surgery Center that specializes
in minor surgery — and will have you
back home the šame day. Ezamples:
cast application and removal, ear
piercing, orai surgery, minor skin
procedures. General anasthesia is
always available. All cases are handled
individually and understandingly You
may phone for further Information.
6020 S. Halsted. 224-7000

TALLY

CHEVROLET

offers
savings, Service and mueh more!
Besides their low, low prices with the
purchase of a new vehiele you get 5
years free maintenance on all these
items: engine oil changes, čhassis
lubrications, fluid level checks, tire
rotations, cooling system checks, rear
lubrication and checks. automatic
transmission fluid and filter change.
$663 savings! Wow!

6711 S. Western.
926-6700
JOAN P. CONROY, ATTY AT
LAW is licensed to practice in DI. and
Fla. It’s an advantage with wills,
estates, real estate when family
members live in both statės. Ezpert in
other legal matters, too. 11130 S.
Western. 233-4100. Also 127 N.

Dearborn. 726-6560

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

Weddings and all special occasions are
events to remember with ALAN
PONGETTI and his CLASSICAL
GUITAR. Traditional, classical popular tunes chosen with you and for you.
Phone 625-9157

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

Mothere! Enjoy bowling momings and
aftemoons! Bring your totą to Marzano’s Miami Bowl. They’ll love the
supervised play room. (Watch on elosed
Circuit TV.)
5023 S. Archer. 686-8787

Target Auto Parts has the largest
selection of parts you’ve ever seen! And
if they don’t have it they’ll get it.
Alway8 anxiou8 to be helpful — visti
them soon.
5919 Archer Avė. 767-1120

Leam 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,
8546 N. Kimball, Skokie 60076

love the Frank Eng
Authentic Cantonese
GARY A. ARNSTEIN, D.D.S., brings dishes cooked by Mr. Eng himself.
you ąuality dentistry for affordable fees.
American food, too, and eoektails.
If you wiah, nitrous ozide gas (conscious
Bring the family, or carry it out.
sedation) — headphones for your
4734 N. Harlem. 867-4655
cassettes, too!
30 N. Michigan Dental Center,
For Thai food cooked the way you’U
Saite 1803.236-9896
love it, visit the ROSDED
RESTAURANT. An unusual and
Job hunting? AAA SECRETARIAL ezciting dining experience! You’U go
SERVICE has a completeresume Service back again and again.
— consultation, editing, typing.printing,
2308 W. Leland. 334-9066
11 l . '
cover letters. Everything for success!
Have excellent fbcx^-7 days a week 6 AM
Call Sally!
to midnight at MR. EDWARD’S INC.
520 N. Michigan Avė.
And Sunday bruhch is delightful!
467-4043
Great for the family. Try pancakes
made
with buttermijk.
Get relief from tension, improvečirčula6369 W. Diversey. 889-1127
tion! See LARRY C. CLEMMONS,
Registered Reflexologist Backadies,
headaches will vanish as body funetiens
normaKze.

17 N. State, Saite 1602.
368-0140

26 E. Washington, Saite 815.
726-0130

63 W. Jackson Blvd.
786-1894

NaturaUy different, pure and splendid!
MOUNTAIN VAJULEY WATER from Hot Springs, the only spring with
the combination of minerals to create
this exhilerating taste and satisfac
tion!

Phone(661-1110

Mr. Robert’s Restaurant A Lounge

For magnificent maerame, go to the For the fine prime rib, steak, roast, duck
MACRAME WORKSHOP A lobster and other treats - THE PRIME
GALLERY. Get original wall MINISTER RESTAURANT
A
hangings, or make your own. Complete COCKTAIL LOUNGE. Business
supplies, ciasses with ezcellent instruc- men’8 Lunch, special sandwiches, too!
tion.
3366 N. Milwaukee, Northbrook.
2216 W. Lawrence.
296-4423

is remodeled and gorgeous. Fresh
catfish is better than ever! Other
specialties tool, Breakfast, lunch,
dinner every day. 1900 S. Laramie,
Cicertš 652-6640
i iau* ■
Steama8ter, In^. Steam Carpet A
Upholstery Clėąning is a family run
business you can‘rely on to give your
carpeting and furniture extra care,
eztra attention. Call 964-7726 for a
free estimate. :

Your family will love American and
Bohemian dishes at the PELIKAN
Savor the finėst Northern Italian RESTAURANT. And hosts, Laddi and
dishes at PRONTO. Enjoy subtle Hana, will make you right at home. 11
tastes, fine wines in a handsome a.m.—8 p.m. ezcept Mon.
setting. Watch them spin fresh pasta!
6639 Cermak, Cicero. OI 2-4105
Luncheon, dinner, supper, eoektails.

You mušt see the impressive coUection
of 14 kt. religioua jevvelry at
FREEMAN
JEWELERS. Many
crucifixes and medals including the
Virgin Mary and numerous saints.
6256 S. W estera. 776-4900

561-4499

Ezciting, tastes, homestyle cooking. Enjoy superb Italian dishes in an
Find both at OLYMPIC INN, home of elegant atmosphere at CORONA
the Polish-American smorgasbord. Even CAFE AND RESTAURANT. Each
potato pancakes! Banąuet rooms and dish is a delight Eąually fine
American food. And a delightful
carry-outs, too.
eoektail lounge.
6111 Kedzie Avė.
601 N. Rush. 527-6466
776-0796

Save money - and your back - at Bill
Grice Furniture, Carpeting A
Appliances. Try their King Koil
“Spinal Guard” mattress. Chiropractors
helped design it!
6640 S. Pulaski Rd.
436-4363

Make eye glasses a fashion asset!
Choose from over 500 different styles of
eye class frames — all designer ąuality
- at FRAME A EYE INC. Prescriptions expertly filled. Also hard and soft
contact lenses. 6264 S. Pulaski. 5811517

Imagine! A menu with over 80 delicious
items - plūs sanduriches! That’s what
you’U find at BIMBO’S. COMFORTABLE LOUNGE, too. Open every day
ezcept 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
field Rd., Highland Park. 831-3155
and 831-3156

1680 Rand Rd., Palatine.
359-6171

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

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 leara to sight read and play that
Resale Boutiąae. Prices are far, far fast! It’s a new concept. Have a free
below the original. We buy your interview.
410 S. Michigan Saite 922.
clothes consignment, Even large sizes!
341-1279
828-830 N. State St. 337-1666

MARQUETTE CLEANERS keeps
your garments looking their best longer
— with Sanitone Drycleaning, the
world’s most recommended by
McGregor, Dalton, Botany 500 and
other famous narnės.

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

STRONG CO. can boast of over 50 years
Be a lady, or gentleman, of leisure. Let and 3 generations in remodeling and
BERNICE’8 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.)

For Pizza the Italian Way — BOB’S
PIZZA. Regular or Pan style — also
other fabulous specialties, and
delicious
sandwiches.
Remember
BOB’S the next time you have a party
Pck up or delivery or dining. 11840 S
Westem. 779-9700________

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

63 W. Jackson. 922-2700

5794 S. Archer. 284-2633.

Phone 763-1777.
Traditionally beautiful glass is shown tu
new ezpressions of light. oolor. tezture
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
Good food. friendly atmosphere. convenient location in the Argyle “L”
station APOLLO RESTAURANT
has all this! So enjoy their eztra good
dinners and sandwiches.
1116 W. Argyle. 271-9667

Everything’* at Dolly’s Restaurant!
Full menu — liąuor, wine, mized drinks.
Central gyros! Weekend special: prime
rib, $5.96! A family spot. Carry outs, too
Bring thia for free glass of wine. For
adults only. 9653 Franklin, Franklin
Park. 451-0252

Old fsLshioned luzury - modern con
venience. ALTA VISTA VIEW’8
CONDO HOMES have it! 5 to 7 rooms
Subetantial brick and stone.
Only $44.900 to $63.900. See them!
1014-1060 W. Byron.
871-4688.

DR. ANTHONY J. 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. 425-6500

At the “original” HOBSON’S
OYSTER BAR everythings the Best'
Fresh oysters, clams. New Orleans
Gumbo. Also casual eats and libation!
Private parties available.
448 N. State, 642-1906

2416 W. 69th. Pr 8-9155

Home Care Service-South A Weat
Ine. care* for Medicare, Medicaid,
other insurance patienta 7 days a week
Every need from nursing to physical
therapy. Just call and inąuire.
4839 W. 128th PI., Alsip.
371-6170
Great proteetion: your dog Dogs Only
Training Center A Workshop says
“We teach you to train your dog.“
Security, personai proteetion, guard
training. Also obedience
2242 E. 75th St. 376-2981

Lunch, dinner, late evening snaeks —
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. 788-

9066
Live near Marine Dr. and the park!
Tynan Realty’s 1-3 br. AINSLE
TOWNHOUSES are affordable! Vintage modernized by European
eraftsmen. Ranches from $31,950,
duplexes from $59,500. Model: 1020
W. AinsDe (daily 12-7). 998-9494
or 271-8039

For dishes prepared 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 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 tnckpointing? Chimney repairs?
How about those handsome glass
blocks? For BRICK WORK call
HUGH GILGUNN. No job is too
small and his work is excellent He’ll
give you a free estimate.
298-1459

Leam to draw and paint STUDIO 4
ART WORKSHOP. Fundamentais,
also figure ciasses - beginners or
advanced - day or eve. Individual
in8truction. 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’U go back
again and again. Carry out Service,
too.

For pizza likę you d rea m about —
LITTLE JOE’S PIZZERIA AND
RESTAURANT. Italian and
American, specialties Pick up — or
they deliver. Pri vate 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 A Clark.
642-5246. 642-6247
Have a taste for authentic Mexican
cuisine? CUATRO CAMINO9 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.

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

2648 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 careers.
Brush up for beauticiana, too. Elec
tronic hair removal, seulptured nails,
manieuring. 2 new courses: hair
weaving (methods of attachment) and
hair replacement (repair, cleaning,
servicing, selection of hair piece* for
men and women). Approved by the III.
Board of Education. Mary Matthews,
director.
17 N. State, Suite 1310.
372-2331

- - -In Merchandise

- - - All Over Chicagoland!!

Make an occasion a gala event' Call
MR. MIKE’S BUFFET CATERING
SERVICE by the Valentino’* for
wedding8, showers—any and every
party and meeting. 6634 S. Pulaski.
767-1137. Also: 2137 Pepperwood,
Glendale Hts. 803-6632. '

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. 965-

No more transmission worries! Go to

Absolutely outstanding! The
Polish smorgasbord at SKY H7
BOR INN. Amazing vaidely,
every taste is a special treat 7 da>
week. Take your family.

AUTOMATIC
TRANSMISSION INC. Transmis
UNITED

sion tune-up Special, $29.50 complete!
Major repairs on most .American
transmissions, only $245.

6830

5719 S. Archer.

2740 N. Kedzie. 772-3226

767-3628

For gaiety with wonderful food—
MIOMIR’S SERBIAN CLUB. Enter
tainment nightly—Gypsy orchestra,
singer, dancing. Dinner, late dining,
snaeks. Open to 2 am. Cloeed Mon.,
Tues.
2266 W. Lawrence. 784-2111

HAKIMIAN & CO. will pay top
doUar for your antiąue and sets
antiąue Oriental rūgs. Sarouk,
Kashan, Tabriz, Kerman. Šilk and
tapestries, too. Condition not impor
tant. Call now! Chicago: 973-6030.
Suburbs: 475-0505

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.

A career opportunity opens with a
course at AMERICAN SECURITY!
TRAINING INSTITUTE INC. Get
statė reąuired training for security
officers. Have a bright future. Fee ia,
only $50.
640 N. LaSalle. 944-0446

3623 S. Archer. 264-4080

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. 56th. 582-3611
So many Continental pastry treats at
ROLF*S PATISSERIE! Every one
freshly baked and light! That’s Svviss
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
waU hangings. Shop now! 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
courtesy and attention to detali in a
home-y atmosphere. Everything for the
bride. Formals, too—200 styles! Sizes 3
30 .17204.Oak Park Aire., Tinley
Park, 429-6969.
Do you have a credit problem?
Bankruptey? Do you want a Visa or
Mastercharge card within 30 days? Do
you want a lifetime of ezcellent credit?
The an8wers to handling credit
problems — and mainta-ining one’s
credit — are easy when you consult the
credit experts at THE CREDIT
CLINIC INC. Their understanding
advice wiU solve your present problems
and prevent future ones.

625 N. Michigan. 649-6828
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 problems, sportą
medicine, ambulatory and hospital
surgery. See him, too, for a free foot
screening. Preventative medicine is
ilso important 111 N. Wabash, Suite

1609. 641-6288

7016 Cermak, Berwyn.
795-6555

Name any far off glamoroua, romantic
spot — Nepal, Asia, Mexico
anywhere - EXOTIC JOURNEYS/
SAI TRAVEL will plan your tour
economically, conveniently. Call them
— and travel!
17 N. State. (312) 346-5666

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

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

Restaurant!

Planning an award event? Ifa easy with
trophiee, certificates, bronze platės
plaąues, etc. orde~ed at SCOTTIE’E
SCROLL STUDIO INC. Fine emboesere and illnminators!

features Bohemian and American dish- Feel those winter winds? Time to call
Both are wonderful! And the family MIDWAY HEATING A AIR CONatmosphere is as enjoyable as the mouth- DITIONING SERVICE — for cleanwatering home cooking.
ing and repairing your furaace and
6726 Pershing, Sticlcney.
boiler now. Fast Service, fine work.
788-6000
6619 W. 63rd. Phone 736-1291

and Service

Davis Furniture Refinishing
Studio alway s has time for a better job.
Repairing, touch-up, hand stripping,
upholstery. Handles insurance claims
and moving damage.
542 S. Dearborn. 663-5324

How you’U

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!

200 E. Cbestnut. 664-6181

From the practical... to the exotic

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 risk*,
and many other things vital to
achievement And to ezpand 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 ąuality at
lowest rate*. You will treasure these
tapė* more each year. Call 972-0078.
BUDAPEST CAFE has a simply
wonderful Continental cuisine. Chicken
paprika. shi*h-ke-bab and other dishes
you’U love! Also the finest European
pasines Take some home!

506 Main, Evanston. 491-0333
NEW GOLD COAST INN is one of
the world’s greatest place* for a
celebration. A gorgeous banąuet room’
Also outstanding food. Try their Fami
ly Fish Fry — every Fri. night.
2526 W. 7Ist. 434-4149

CALL MOMMA — this fantastic new
Service does all the things you don’t
have time to do! Likę plan and;
organize splendid parties! Sits with
elderly parents, too! For shopping,
errands - anything - call 327-7916.

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

944-9714 or 944-2258
DR THEODORE F. WEBER an
nounces the relocation of this office for ’
PODIATRIC MEDICINE, surgery
and injuries to the foot, to the Dodge~>
Drug & Medical Bldg. Very convenient. 3235 W. Ulth (1 bl. W. of
Kedzie), 238-7270

THE IRON HORSE has
you
want from great breakfasts.Tto'daily
luncheon specials, to super salad ’bar
with all dinners. Live entertaiijment in
lounge. Banąuet facilities, 'too. Men
tion “Pat” for Complimentary glass of
wine! 2844 W. 127th, Blue Island.

389-0506
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When you need an automatic engine
rebuilder
—
BROOKFIELD
ENGINE REBUILDERS. Also for
valve jobs and engine part< —=joafs
and trucks, both foreign and domestic.
Fine work!

9546 W. 47th, Brookfield.
485-3322
frny*
.
-------------------------- I.
From strudel to spaetzles, it’s the be^)
at EPICUREAN — famous for
Hungarian style cooking since 19L*,.,
Wide selection for lunch and dinner. AM
superb! Free dinner parking.

316 S. Wabash.
We 9-2190
Magnificent old stained glass windo^£
and solid oak pews — what could be
more beautiful in your decorating
scheme? TERRY FRACCARQ hąaĮ,
both. And at affordable prices!

3619 W. 216th PI., Matteaon. £
747-2419
’
Buy that beautiful. glowing brašs
direct from THE BRASS BED FAC
TORY and save! Genuine Dresher
brass beda! Brass accessories, too.,
Amazing selection — the widest c
anywhere!

601 W. Lake. 372-3812
Specialiste in foreign car repair*,DIVERSEY FOREIGN CAR SER
VICE handles every job with outstan;
ding ezpertise. Transmission, engine,
electrical, tune-up—everything!

5310 W. Diversey. 777-7989. "1
Simply
stunning!
Women’s
aq^
children’s clothes at the SAMPLE
SHOP. Everything at discount pricesf
Have name brands for winter and the
holidays at savings!
—«j

176 W. Adams, Rm. 2237.
368-0615

MATEO*S, your favorite spot for Mezican and American dining stiD !
feature* the every Wednesday specf£) į
you rave about' Whole red snapper
vegetable and salad, only $5.95.

5451 N. Lincoln Avė.
271-3350

7

If you love the ezotic in decorating see’
BOB CATALANO. Zebrą and bąiar
rūgs — and the most interestifrf
African trophies. Just a small exam
of his many uniąue items.
,(U,

2276 Wuhrley Rd., Napervilia,,,
420-8203

' • ' v*

Likę magic! DURAGLAZE'* with the
exclusive T.I.M.® Fusion Procese
fThermal Inter-Molecular). Restores
tub*, sinks, tile* to “likę new” conditioo Duraglaze' nonporous finish is
bonded to the original porcelain —
and meet*. or ezceeds, new tub
specification* for stain and acid
resistance. There’s nothing else likę it.
And at a fraction of replacement cost!
For more Information phone 8940300.

Keep your auto, truck, tractor erane, or
aluminum condenser in top running
order. Your livelihood may depend on
it And you can depend on CERTIF1ED RADIATOR SERVICE. 50
years’ ezperience. Rodding, recoring,
soldering, cleaning. Gas tanke
repaired. See them for Harrison
radiators and Delco parts, too. They are
not only ezpert — they’re fast — with
speedy drive-in Service!

6723 S. Western. 476-6111

Call MRAZEK REXALL DRUGS. '
prescription specialistą. Then they’ll“
call your doctor for your prescriptreni »
They have a fine reputation for egr
cellent Service. And their prices arę
most reasonable. You'll likę shopping
there for other items. too, such a's "
cosmetic*. photo supplies, vitami/M'
and baby needs (Right at 51 st aSd
Ashland.)
,
7

5068 S. Ashland. 776-7905

