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Saugumietis Šileikį auklėjo ke
turias valandas,
aiškindamas,
kad esą neramių žmonių, kurie
saugumui užduodą labai sunkų
darbą. „LKB Kronika“, saugumie
čio nuomone, tai ištisinis melas.

1980 m. birželio 5 d. pas Že
maičių Kalvarijos kleboną kun.
Alfonsą Lukoševičių atvyko čekis
tas Grigaliūnas
(iš Vilniaus
KGB) ir klausinėjo apie busimuo
sius švč. M. Marijos atlaidus lie
pos mėnesio pradžioje. Saugu

Sovietai turi

Lenkų knygų leidykla “Znak’
Krokuvoje parengė spaudai vie
name tome visą popiežiaus Jono.
Pauliaus II-jo literatūrinę kūrybą.
Knyga pasirodys už kelių savai
čių. Pažymėtina, kad ši Krokuvos
leidykla spausdina plačiai Lenki
joje skaitomą katalikų savaitraš
tį “Tygodnik Powszechny” ir taip
pat katalikišką mėnesinį žuma
Ią “Znak”.

“Caritas” veikla
Italijos katalikų žmonių pa
galbos organizacija “Caritas” šio
mis dienomis pasiuntė į Tailandą
pirmąją savanorių grupę — vi
so I5-ka žmonių — dirbti vienoje
pabėgėlių stovykloje, kurioje pri
glausti apie 30 tūkstančių Kam
bodžos gyventojų.
Savanorių
tarpe yra penki jėzuitai, keturi gy
dytojai, vienas pasaulietis ir ke
turios moterys. Tailande šiuo
metu priskaitoma apie tris šim
tus tūkstančių pabėgėlių, daugiau
šia iš komunistų valdomos Kam
bodijos. Jais rūpinasi Jungtinių
Tautų komisarijatas pabėgėlių
reikalam, kuriam talkina taip pat
įvairios katalikų organizacijos.
Susidomėjimas religija

Sovietų Sąjungoje, ypač jauni
mo tarpe, auga susidomėjimas re
ligija, pažymėjo Vienos arkivysku
pas kardinolas Koenig, sugrįžęs
iš dešimties dienų privačios ke
lionės į Maskvą, Gruziją ir Ar
mėniją. Kelionės tikslas buvo —
paskatinti ekumeninį bendradar
biavimą tarp katalikų ir stačia
tikių. Sovietų valstybė, pažymėjo
kardinolas, buvo numačiusi, kad
religinis tikėjimas Sovietų Sąjun
goję laikui bėgant palaipsniškai
išnyks, bet patirtis liudija visiš
kai priešingą reiškinį. Bažnyčia
Sovietų Sąjungoje auga ne tiek
skaičiumi, kiek jų kokybės atžvil
giu. Religija sukelia vis didesnį
sidomėjimą ypač jaunojoje gene
racijoje.
Naujos seminarijos

Pagal turimus statistinius duo
menis, vienerių metų laikotar
pyje Afrikos kraštuose buvo įkur
tos septynios naujos didžiosios
kunigų seminarijos: trys Zaire,
viena Aukštojoje Voltoje, viena

naują premjerą

mietį labiausiai domino, ar šiuo
se atlaiduose, panašiai kaip per
nai, dalyvausią Tikinčiųjų tei
sėms ginti Katalikų komteto na
riai. Čekisto nuomone, pernai la
bai blogai buvę, nes Katalikų ko
miteto nariai prikalbėję daug blo
gų dalykų.
Kun. Lukoševičius paaiškino,
kad kiekvienas į atlaidus atvy
kęs kunigas turįs teisę laikyti
Mišias, o pamokslas esąs neatski
riama Mišių dalis.

1980 m. gegužės 14 d. buvo
iškviesta į saugumą tauragiškė
Nijolė Galminaitė. Saugumietis
Antanas Laurinavičius ją kaltino
parašų rinkimu po pareiškimu
televizijos „Argumentų“ redakci
jai. Tardytojas reikalavo nurody
ti, kas rinko parašus, kas orga
nizavo ir Lt. Be to, siūlė dirb
ti saugumo agente ir stoti į me
dicinos institutą. Atėjęs į kabi
netą saugumo viršininkas Vitke
vičius pagrasino: „Jei nesusitarsi
me, sekantis pokalbis bus liūd
nesnis“.
(Bus daugiau)
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Kratos, tardymai, areštai
1980 m. birželio 3 d. šiaulie
tis Juozas Šileikis buvo iškvies
tas i Šiaulių KGB tardymui. Tar
dytojas savo pavardės nepasisa
kė. Jis perskaitė iš „LKB Kroni
kos“ (Nr. 42) žinutę, kad Šilei
kis nedalyvavęs vasario 24 rinki
muose i Aukščiausiąją ir vieti
nes tarybas. Šileikis faktą patvirti
no, teigdamas, kad jis negalįs
dalyvauti rinkimuose, nes iš ti
kinčiųjų bendruomenės rinki
muose kandidatai neišstatomi, o
bedieviai tikinčiųjų reikalų negins.
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Zambijoje, viena Malawyje ir vie
na Nigerijoje. 70 procentų Af
rikos vyskupų dabar jau yra vie
tinės kilmės. Daugelyje Afrikos
kraštų pastoviai auga dvasiniai
pašaukimai. Padrąsinančios žinios
apie dvasinius pašaukimus atei
na taip pat iš Azijos, kur šiuo
metu didžiosiose įvairių kraštų
seminarijose kunigystei ruošiasi
apie 4.500 auklėtinių. Pietų Ko
rėjoje .pavyzdžiui, kur iš bendro
37-nių
milijonų
gyventojų
skaičiaus katalikų tėra tik apie
pusė milijono, apie 430 semina
ristų ruošiasi kunigystei. Pietų
Korėjoje dabar yra iš viso apie
1.100 kunigų.
Vokiečiai Lenkijoje

Vakarų Vokietijos vyskupų de
legacija užbaigė penkias dienas
užtrukusį pirmąjį oficialų vizitą
Lenkijoje. Vokiečių
vyskupai
būdami Lenkijoje, aplankė Čens
takavą, kur dalyvavo lenkų vys
kupų konferencijos darbo posė
dyje, taip pat Varšuvą, Wroclawą, Opolę, Krokuvą, Katowicus
ir buvusią nacių koncentracijos
stovyklą Oswiecim, kur pagerbė
Antrojo pasaulinio karo aukas.
Atsisveikindamas su vokiečių vys
kupais, Lenkijos primas kardino
las Višinskis pažymėjo, jog Len
kijos ir Vokietijos Bažnyčios turi
daug bendrų problemų, ypač
kiek tai liečia abejų tautų reli
ginį gyvenimą. Vokiečių vysku
pų delegacijos pirmininkas kardi
nolas Hoeffener, iš savo pusės,
išreiškė viltį, kad ateityje vis
daugiau jaunų lenkų turės gali
mybę aplankyti Vakarų Vokieti
ją, tuo būdu patarnaujant tai
kos reikalui.
Gtna žmogaus teises

Čilės katalikų Bažnyčia pra
vedė Maldos Dieną už žmogaus
teisių apsaugojimą. Atžymint
vienerių metų sukaktį nuo Santiage surengto tarptautinio stu
dijų simpoziumo žmogaus teisių
klausimu, kurio metu buvo pa
skelbta vadinamoji “Santiago
Charta", Čilės sostinėje buvo
surengtos specialios pamaldos,
kuriom vadovavo vietos arkivys
kupas kardinolas Silva Henriquez. Čilės katalikų Bažnyčia
žmogaus teisių gynybai yra įs-

Kosyginą pakeitė padėjėjas Tichonovas
Maskva. — Aukščiausios ta
rybos sesijoje prezidentas Brežne
vas paskelbė gavęs iš Aleksejaus
Kosygino laišką, kuriame Kosygi
nas prašo atleisti jį iš premjero
pareigų dėl sveikatos sumeti
mų. Brežnevas pasiūlė jo vieton
Nikolajų Tichonovą, pirmąjį vi
cepremjerą. Šis pasikeitimas ne
atneš didesnių pasikeitimų so
vietų ekonominėje politikoje, nes
Tichonovas jau senokai vado
vauja vyriausybei, po kelių Kosy
gino širdies atakų. Kosyginas yra
76 metų amžiaus, o Tichonovas
— 75 m.
Svarbiausieji Kremliaus vadai. Pirmoje eilėje: Michailas Suslovas, Leonidas Brežnevas. Antroje — Maskvos parti
nis vadas Viktoras Grišinas, partijos kontrolės komisijos pirm., Arvydas PeU*,-naujasis premjeras Nikolai Tichonov.
Už jų — gynybos ministeris, maršalas Dimitrijus Ustinovas. KGB viršininkas Juri Andropovas ir užsienio reikalų
ministeris Andrejus Gromyko.

Vyskupų sinodas
Roma. — Šį savaitgalį turi
baigtis Pasaulio Vyskupų sinodo
penktoji generalinė asamblėja. Ji
buvo atidaryta rugsėjo 26 d. Šv.
Mišias garsioje Siksto koplyčio
je aukojo pats popiežius Jonas
Patriras II drauge su trimis jo
įgaliotais asamblėjos pirminin
kais kardinolais — Primatesta iš
Argentinos, Picachy iš Indijos ir
Gantin iš Afrikos — ir Sinodo
generaliniu sekretoriumi vysku
pu Tomko iš Slovakijos. Pamal
dose dalyvavo visi 216 šios Si
nodo asamblėjos narių, tarp ku
rių 44 kardinolai ir šeši Rytų
Bažnyčios patriarchai. Sinodo na
rių tarpe dalyvavo ir Lietuvos
vyskupų konferencijos pirminin
kas Kauno ir Vilkaviškio vysku
pijų apaštalinis administratorius
vyskupas Liudas Povilonis.
Pats popiežius sv. Mišių me
tu išdalijo komuniją Sinodo pa
tarėjam bei patarėjom, kurių šio
je sesijoje dalyvavo iš viso ke
turiasdešimt trys. Didžioji jų da
lis yra pasauliečiai, daugiausia
vedusieji vyrai ir moterys, šei
mos problemų žinovai. Dalyva
vo taip pat 19 oficialių šios Si
nodo asamblėjos ekspertų, kele
tas kviestų svečių, tarp kurių spau
dos ir tarptautinės komunikaci
jos atstovai.
Šiai Sinodo asamblėjai charak
teringa tai, kad joje kaip patarė
jai ir ekspertai dalyvavo didelis
būrys pasauliečių, daugiausia ve
dusiųjų porų, parinktų iš penkio
likos pasaulio kraštų bei visų
kontinentų. Šie ir kiti pasaulie
čiai aktyviai dalyvavo paruošia
muosiuose asamblėjos darbuose
ir turėjo
įtakos į asamblėjos
sprendimus.
Šią Sinodo darbų naujovę pa
brėžė ir popiežius Jonas Paulius II
savo pamoksle šv. Mišių metu,
kalbėdamas „apie krikščioniško
sios šeimos uždavinius šiuolaiki
niame pasaulyje“, kurie sudaro
šios Sinodo asamblėjos pagrindi
nę temą. Per šeimą — pažymėjo
Šv. Tėvas —Bažnyčia gyvena ir
vykdo jai Kristaus patikėtą misiją.
Sinodas stengsis akivaizdžiau pa
rodyti visom krikščioniškom šei
mom jų dalyvavimo šioje Bažny
čios misijoje giliausią prasmę.
Dėl to Sinodo darbuose dalyvau
ja ir šeimos, atstovaujančios viteiguai vadinamą "Solidarumo
Vikarijatą”, kuris taip pat rūpi
nasi juridinės, socialinės ir eko
nominės pagalbos teikimu po
litiniam kaliniam ir jų Šeimom.

sam krikščioniškajam pasauliui.
Vedusieji krikščionys, yra Bažny
čios dėmesio centre. Bažnyčia
laiko savo esminiu uždaviniu sau
goti vedusiųjų meilę, jų ištikimy
bę, garbę bei orurrųj ir visa, kas
pe*-še«aa*-.-«eša palaimą ir ge
rovę visai žmonių bendruomenei.

(Bus daugiau)

Laukiama įkaitų
klausimo sprendimo
Teheranas. — Irano premjeras
Rajai pareiškė spaudai, kad Ame
rika pasiruošusi priimti ajatolos
Khomeinio reikalavimus: atšal
dyti Irano lėšas, grąžinti šacho
išvežtus turtus, atšaukti Iranui
sankcijas ir pažadėti niekad ne
sikišti į Irano reikalus.
Irano parlamento komisijos, ku
ri svarsto įkaitų klausima, pirmi
ninkas pasakė, kad parlamentas
svarstys įkaitų klausimą sekma
dienį, o pirmadienį jie jau gali
būti paleisti.
Valstybės departamentas teigia,
kad Irano pareiškimus reikia pri
imti atsargiai ir neturėti per daug
vilčių. Jau dvi savatės Amerikos
spauda ir televizija spėlioja įkaitų
klausimus ir vyrauja “optimizmo
atmosfera”.

Įspėjo Izraelį
neliesti Golano
— Valstybės
departamentas įspėjo Izraelio vy
riausybę ir parlamentą nepaskelb
ti Golano aukštumų prijungimo
prie Izraelio teritorijos. Golano
aukštumos pateko į Izraelio ran
kas 1967 metų kare. Jos laiko
mos strategine prasme svarbios,
nes iš tų aukštumų arabų arti
lerija praeities karuose apšaudy
davo Izraelio vietoves.
Valstybės departamentas pa
reiškė, kad įvairių teritorijų liki
mas turėtų būti sprendžiamas
pasiremiant Jungtinių Tautų re
zoliucijomis, paskelbtomis 1967
ir 1973 metais.
Washingtonas.

Britanijos darbo
partijos skilimas
Londonas. — Pasitraukus bri
tų darbo partijos pirmininkui
Callaghanui, jo pareigas užėmė
buvęs finansų ministeris Denis
Healey. Jis numatytas kandidatu
premjero vieton, jei partija lai
mėtų rinkimus. Prieš Healey kan
didatūrą išėjo kairiojo sparno dar
biečių favoritas Michael Foot,

t

Pasitraukimas iš pareigų sovie
tų sistemoje yra retas dalykas.
Kosyginas yra antras. Viačesla
vas Molotovas 1941 m. pasitraukė
'iš premjero vietos, palikdamas
tas pareigas Stalinui. Jis tačiau
liko vicepremjeru ir užsienio reika
lų komisaru.

— Ispanijoje natūralių dujų
sprogimas Ortuellos miesto mo
kykloje užmušė 70 vaikų ir du
mokytojus, 100 sužeidė. Švietimo
ministerija paskelbė gedulo die
ną visose mokyklose.
Žuvusių
šeimas aplankė karalienė Sofija.
— JT Saugumo Taryboje JAV
ambasadorius McHenry kritika
vo Iraką už invaziją Irane, ku
rio pastovumas ir vieningumas
svarbus visam pasauliui, pasakė
ambasadorius, ragindamas teri
torinius ginčus spręsti derybose.
— Naujasis Lenkijos komunis
tų vadas Stanislaw Kania buvo
priimtas Lenkijos katalikų primo,
kardinolo Stefano Wyszynskio.
— Graikijos komunistai beveik
kasdien demonstruoja Atėnuose
prieš vyriausybės nutarimą su
grįžti į NATO karinę organizaci
ją po 6 metų nedalyvavimo.
— Irano prezidentas Bani Sadras perkėlė savo įstaigą iš Te
herano į Dezful miestą, iš kur jis
vadovauja karo veiksmams.
— Afganistano prezidentas Karmalas aplankė Leningradą. Jis po
susitikimo su sovietų vadais, va
žinėjo po Sovietų Sąjungą.
— Belgijoje darbą pradėjo nau
ja vyriausybė, jau 30-tas kabine
tas po II-jo pasaulinio karo.
— Britanijos karalienė Tunise
aplankė sąjungininkų karių kapi
nes Bori ai Amri, kur palaidoti
žuvę kovose su gen. Romelio ar
mija.
— Chado civiliniame kare bu
vo paskelbtos paliaubos, tačiau
jų jau nemažai buvo praeityje,
nesitikima, kad jos ilgai tęstųsi.
— šiaurinėj Airijoj kalinami
IRA kariai - partizanai paskelbė
bado streiką. Jie siekia karo be
laisvių statuso, refkalauja teisių
nešioti civilių drabužius, o ne ka
lėjimo uniformas.
— Nepartinio kandidato į pre
zidento vietą Andersono kampa
nijos darbuotojai gavo žinią, kad
šią savaitę jie negaus atlygini
mo, nes kasoje nėra pinigų.

buvęs darbo sekretorius. Dar du
kairiojo sparno veikėjai: Peter
Shore ir John Silkin irgi norėtų
tapti partijos vadais.
šios partijos viršūnėse prasidė
jusios varžybos gan akademiškos,
nes partija numatė šaukti specia
lią konferenciją, kuri nustatys
partijos vado rinkimų taisykles.
Pats kandidatas Foot pritaria lig
šiolinei sistemai, kur partijos va
dą rinkdavo partijos parlamenti
nė grupė.

Premjeras Tichonovas priklau
so vadinamai “Dniepropetrovsko
mafijai”. Tame mieste Brežne
vas buvo pirmuoju partijos sekre
toriumi ir, patekęs į Kremliaus
viršūnes, jis iškvietė savo buvu
sius draugus, politbiuro narius
Andrejų Kirilenką, Konstantiną
Chemenką ir dabar Tichnovą.
Kiti to miesto partijos darbuoto
jai užima aukštas pozicijas KGB
agentūroje. Vienas tapo viešosios
milicijos galva.
Aukščiausioji taryba tuoj pat
patvirtino Kosygino pasitraukimą
ir Tichonovo pakėlimą į prem
jero vietą. Kosyginas kartu prašė
paleisti jį iš pareigų partijos po
litbiure. Šis klausimas bus spren
džiamas sekančiame
partijos
centro komiteto posėdyje.

Nors nėra ženklų, kad Kosygi
nas pakeistas dėl politinių nesu
tarimų, stebėtojai prisiminė, jog
panašiose aplinkybėse 1965 m.,
kada dėl sveikatos pasitraukė tuo
metinis prezidentas Anastasas
Mikojanas, Brežnevas pasakė ilgą
jį išgiriančią įkalbą. Šį kartą Brež
nevas kalbėjo labai trumpai.

Pirmą širdies priepuolį Kosy
ginas turėjo 1976 m. irstydamasis
ežere prie savo vilos, netoli Mas
kvos. Prieš metus jis gavo antrą
ataką, o šią vasarą vėl sirgo. Prem
jeru jis tapo 1964 m. kada buvo
išmestas Nikita Chruščiovas. Ko
syginas buvo “kolektyvinės” va
dovybės narys, priklausęs “troikai”: Brežnevas, Podgomas, Ko
syginas. Po kiek laiko Brežne
vas kitus du nustūmė, o 1978 m.
pasiėmė ir Podgomo titulą —ta
po “prezidentu”.
Tichonovas buvo premjero
pavaduotoju po pirmos Kosygino
atakos. Jis padėkojo Aukščiausiam
sovietui už pasitikėjimą. Kosygi
nas buvo politbiuro narys nuo
1960 m. Stalino laikais jis buvo
Leningrado burmistru.
Tichonovas yra laikomas sun
kiosios pramonės specialistu. Viceministeriu jis jau buvo 1955 m.
Jis už savo darbą yra gavęs Stali
no premiją, Lenino ordiną, Sočia
listinio darbo herojaus titulą.
Prieš mėnesį mirė jo žmona.

Mirė du kunigai
Tik ką pasiekė žinia apie Luo
kės ir Upynos klebono kunigo
Leono Šapokos mirtį. Velionis gi
mė 1909 metais. Kunigu įšventin
tas 1933 metais. Kunigo Leono
Šapokos laidotuvės įvyko Luokė
je pirmadienį, spalio 13 dieną.
Šiaulių ligoninėje po sunkios Ii
gos spalio 14 d. mirė jėzuitas ku
nigas Pranas Masilionis. Velionis
Ijun. Masilionis buvo gimęs
1902-ais metais kunigu įšven
tintas 1927-ais metais. I jėzuitų
vienuoliją įstojo 1929 metais. Pas
kutiniu laiku klebonavo Sidabrą
ve, Radviliškio rajone. Velionio
kunigo Prano Masilionio laido
tuvės įvyko spalio 17 d. Sidabrave.

Ajatola nuvargęs
Paryžius.; — Prancūzijos žinių

agentūros atstovas buvo Irane
priimtas ajatolos Khomeinio. Pa
sikalbėjimas tęsėsi vos 7 minu
tes, nors derybos dėl šio pasi
matymo užtruko ilgą laiką. Ko
pasakoja, kad aja
Albanijos kalėjime respondentas
tola atrodo labai išvargęs. Jis
keičiąs savo gyvenamą namą kas
užmušė vyskupą
dien. Sunku pasakyti, ar jis sun
Stokholmas. — Švedijoje Sla kiai serga ar tik labai nuvargin
vų misijonierių draugija paskel tas, pasakoja prancūzų televizi
bė žinią, kad Albanijoje buvo nu jos reporteris Bertolino.
žudytas katalikų vyskupas Coba.
Vietnamas atmetė
Jis lankydavo Albanijos kalėji
mus. Mirties dieną jis viename
J. T. rezoliuciją
kalėjime laikė šv. Mišias. Jį puo
Hanojus. — Vietnamas atsilie
lė ir užmušė sargybinių sukurs
tyti kaliniai. Keli kaliniai tos pa pė į Jungtinių Tautų Generali
nės asamblėjos reikalavimą pasi
čios gaujos buvo primušti.
Albanija yra vienintelė pasau traukti iš Kambodijos. Rezoliuci
lio šalis, kur ateizmas yra įrašy ja buvo priimta 97-23 balsais, 22
tas valstybės konstitucijon. Ten susilaikius. Hanojaus vyriausybė
persekiojami visų tikėjimų žmo pareiškė, kad ši rezoliucija yra
nės. Panašus kunigo užmušimas “arogantiškas iššūkis pažangio
sios žmonijos sąžinei“. Ta rezo
Albanijoje įvyko 1973 m.
liucija buvusi „JAV imperialistų
Rumunų prezidentas ir Pekino ekspansijonistų kūri
nys“. Ji neturinti jokios vertės,
lanko Jugoslaviją
nieko nepasieksianti.
Belgradas.; — Rumunijos pre
zidentas Nivolae Ceausescu ap

lankė kaimyninę Jugoslaviją.
Kartu su jugoslavų komunistų
partijos vadu Lazaru Moisovu pa
skelbtame pareiškime pabrėžia
ma teisė atskiroms komunistų par
tijoms vesti savo nepriklausomą
vidaus ar užsienio politiką, de
rinantis prie savo šalių sąlygų.
Rumunijos
prezidento vizitas
yra pirmas kitos komunistinės
šalies galvos apsilankymas po
prezidento Tito laidotuvių.

KALENDORIUS

Spalio 25 d.: Izidorius, Dari
ja, Švitrigaila, Skalva
Spalio 26 d.: Evaristas, Sabina,
Liubartas, Minginė
Spalio 27 d.: Gaudijozas, Kristela, Vytautas, liūtė
Saulė teka 7:13, leidžiasi 5:56.
ORAS
Debesuota, gali lyti su perkū
nija.
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Antros stovyklos savaitės pra
džioj
buvo suruošta
simpo
ziumas, kuriame dalyvavo tie, ku
rie yra aplankę dabartinę
Lietuvą. Stovyklautojai pasidali
no savo kelionių įspūdžiais. Buvo
klausimų apie lietuvišką jau
nimą, gyvenimo sąlygas ir kt.
R .K ir E.S.
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NAUJOJI MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ SĄJUNGOS
CENTRO VALDYBA

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas

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

Žvelgiant į ateitininkiją dabar
Vysk. V. Brizgy s

(Pabaiga)
Jeigu laisvoje Lietuvoje
mūsų jauni inteligentai mėgdavo
net pasididžiuoti prenumeruoją
tokį ar kitokį žurnalą svetima
kalba, tai ir už Lietuvos netapkime
analfabetais. IS lietuvių pasaulie
čių intelektualų tarpo turime gra
žių pavyzdžių, panašių j prominentmius kitų tautų katalikus
intelektualus, kad šie žodžiai nėra
tuščia svajonė. Tie mūsų pačių
žmonės yra pamoka, kad tai yra
įmanoma. Tai yra pasektina. Tik
panašiai pasiruošęs ateitininkas
galės ir norės kitiem patarti, padė
ti praturtinti savo krikščionišką
žinojimą ir gyvenimą. Nebūtų per
daūfc, o beveik reiktų konkrečiai
patarti moksleivijai ir bendrai
ateitininkų jaunimui perakaitytinus kai kuriuos religinio tu
rinio veikalus.
Nuo pat Krikščionijos pradžios
niekad nebuvo, nėra galima nė
dabar sakyti, kad krikščionys būtų
rūpinęsi mažiau už kitus mokslu,
civilizacija, technikos ir bendrai
ekonomine pažanga. Bešališkai
vertinant tenka konstatuoti, kad
krikščioniškos šalys pirmauja.
Vistiek tačiau ir šiandien gyve
name bendra patirtim, kad moks
las, civilizacija, technika, ekono
minis gerbūvis net visi kartu sudėti
nepadaro laimingu nė individo, nė
šeimos. nė visuomenės. Visų laikų
gyvenimas parodo, kad tik šios
didelės vertybės nepanaikina nė
savimeilės, nė nesusipratimų,
nesantaikos šeimose, visuomenė
je, nepanaikina ir nesustabdo net
neprieteliškumo. Tik anos verty
bės nepajėgia sustabdyti nė suma
žinti bendro moralinio nuosmu
kio, seksualinio palaidumo tiek
subrendusių, tiek jaunimo tarpe,
negimusių kūdikių masinių žudy
nių, eutanazijos sugestijų. Net
koktu konstatuoti, kad šių ir pana
šių žmonijos nelaimių šaknys yra
ne liaudyje, o aukščiau pakilusių —
intelektualinėse sferose.
Atrodo, kiekvienam turėtų būti
aišku, kad be Kristaus ir Evange
lijos žmonija nesusivokia gyve
nimo keliuose. Jeigu kada nors ir
taptų įgyvendintos teorijos, net
svajonės visas tautas ir valstybes
apjungti viena pasauline politine
vadovybe ir taip panaikinti karų
galimybes, viską nukreipti žmoni
jos gerbūviui, tai ir tokia būklė
nieko nereikštų aukščiau paminėtom negerovėm ir eilei kitų. Jeigu
tikintieji nekrikščionys ir netikin
tieji žino kokių nors kitokių priemo
nių ar nors idėjų, kaip kovoti prieš
įvairias negeroves, tai visi — ir
krikščionys būtų dėkingi jas išgir
dę.
Mintis gelbėti žmoniją per Kris
tų ir Evangeliją nėra nauja. Visa

atnaujinti Kristuje buvo šv. Pau
liaus apaštalo, yra visos Bažny
čios obalsis. Ateitininkai ryždamiesi patys aktyviai ir
konkrečiai tuo gyventi, kiekvienas
pagal savo išgales kreipti tuo keliu
visuomenės gyvenimo atskiras sri
tis ir bendrą dvasią neparodo kokio
nors jų pačių sugalvoto tikslo, o tik
pasirodo esą sąmoningi Kristaus
sekėjai, Bažnyčios nariai. Ne
vienas pagalvos, kad kalbame apie
nelengvus dalykus. Ar reiktų pri
minti, aiškinti, kad be pasišven
timo ne tik karjeros nepadaroma, o
nebaigiama net mokyklos. Nė
paprastus, nė prasmingus obalsiu8 rašyti tik plakatuose, o jų
nesekti nėra rimtas dalykas. Jeigu
obalsis yra būtinas individo ir
visuomenės teisingam gyvenimui,
tai reikia stengtis ir pačiam juomi
gyventi ir šaukti į tai visuomenę.
Tai ateitininkų kasdieninės
nuotaikos ir pastangos, kuriame
krašte kuris begyventų ar kur būtų
skaitlingesni sambūriai, ar kur tik
individai. Gyvenime turime ste
bėtinų pavyzdžių kokiu ryžtin
gumu išnaudojamos visokios pro
gos skleisti ir įgyvendinti kokią
nore, ne visada lemiančios svar
bos mintį, kuris asmuo nuoširdžiai
persiima.
Ateitininkui
niekad
nepritruks nė energijos, nė išra
dingumo būti Kristaus ir Evange
lijos apaštalu, jeigu ir kiek kuris
bus persiėmęs tuo, kokios reikš
mės turi jo paties ir visuomenės
gyvenimui Ateitininkijos misija.
Nore keliais žodžiais paliestinas
klausimas apaštalavimo dvasioje
santykių su tauta pavergtoje Lietu
voje. Kas kokios nuomonės bebūtų,
tai aš esu nuomonės, kad ryšiai su
tauta vergijoje yra būtini. Reikia
abipusiai informuotis, vieni iš kitų
pasimokyti, pasidrąsinti. Nore
mūsų pagalba, palyginus su tautos
konkrečiais reikalais, yra labai
menka, tai vistiek kiekvienas
privalome panaudoti nors tas men
kas turimas galimybes. Ši misija
ateitininkams turėtų būti bran
gesnės negu kitiems geriems mūsų
patriotams. Ir ateitininkams ir ki
tiems lietuviams, kuriem yra bran
gi misija pavergtoje Lietuvoje,
nore tarp ko kito prisimintina L. K.
Religinės Šalpos vykdoma misija,
-per kurią įvairiais būdais pasie
kiama ten ir taip, ko negali pada
ryti pavieniai asmenys savo asme
niniais ryšiais su gyvenančiais
Lietuvoje ar okupantų ištremtų į
Sibirą.
Ateitininkijai minint savo
veiklos 70 metų sukaktį linkime
dieviškos šviesos persiimti savo
obalsiu ir misija, ryžto ir nuola
tinių pastangų skleisti žmonijoje
jai būtiną idėją pasekti Kristų ir
Evangeliją.

RUDENĖJANTI GAMTA, MALDA,

ŽAIDIMAI

IR

IDEALAI

tempia didžiulį puodą kopūstų su
dešromis. Nijolė Lukošiūnienė,
DVASIOS VADOVĄ
staiga pašaukta į ligoninę, savo
vyrą Balį (dviejų berniukų būrelių
Didžiai gerbiamą ir mielą vadovą) su dviem sūnumis ir ska
dvasios vadą kun. Joną Bore- niais kepsniais jau atsiuntusi, o
vičių, S.J., Švenčiantį visą eilę' pati nuskubėjusi ten, kur joe pa
sukakčių, nuoSirdžiai sveikina galba dar labiau reikalinga. L
ir VieSpaties palaimos linki Liutikienė jau laukia su
Chicagos ateitininkai send Mustachiolli ir dešrelėm, o Vir
raugiai.
ginija ir Antanas Bilai, šiek tiek
klaidžioję, atskuba kugeliu neši
Spalio 5-toji, sekmadienio rytas ni. (Antanas jau daug metų dirba
Vėsoka. Saulė jau iš pat ryto sten komitete).
Aurelijos
Kriaučiū
gėsi savo spinduliais apelopinti nienės nematyti. Kiti įsiparei
vėsumą ir skverbdamasi pro lan gojimai. Bet dukrelė su drau
gus, žadino Pr. Dielininkaičio jau gėmis atvažiavo ir dar skanų
nesniųjų moksleivių ateitininkų kepsnį atvežė. Tai ir visas šau
kuopos narius, viliojo į rudens nus komitetas.
spalvų dar vos tik paliestą gam
Prasideda šv. Mišios. Prie ža
tą. Ne visų tėvai galėjo ar norėjo
vingai
Marytės Gaižutienės pa
išvešti savo vaikus į Beverly Shoruošto
altoriaus
kun. Jonas Bore
res smėlėtas ežero pakrantes.
Indianoje. O ten dr. Jonės ir dr. vičius SJ. aukoja šv. Mišių auką.
akordeonu
palydi
Juozo Meškauskų vasarnamyje Giesmes
visų jau laukė tėvų komitetas su Audrius Polikaitis. Komentato
rius — Rimas Lukošiūnas, šešto
puikiomis vaišėmis.
štai Juozas ir Irena Polikaičiai skyriaus mokinys, puikiai skaito

SVEIKINAME

Rasa Šoliūnaitė pirmininke
— 25 metų amžiaus, griežtųjų
mokslų ir muzikos mokytoja
pradinėje mokykloje. Buvusi MAS
CV pirmininkė. LB tarybos narė.
Lemonto šeštadieninės mokyklos
mokytoja. Spindulio tautinių šo
Studentai susitikę gegužinėje prie Ateitininkų namų: D. Saliklytė, G.
kių grupės vadovė
Reinytė, V. Musonytė ir R. Aukštuolis.
Nuotr. S. Kuprio
Aldona Zailskaitė: vicepir
mininkė moksleivių programos
tai dienai skirtas šv. Rašto ištrau 30 dienomis. Susirinko 37 reikalams.
kas. Pamoksle kun. J. Borevičius moksleiviai. Komendantas Arvy
Redaktorė amerikiečių leidyklo
klausinėja vaikučių ir svarsto, ko das Žygas. Vadovybę sudarė: je, “Ateities” redaktorė, Cicero
dėl verta priklausyti ateitininkų Jūratė Krokytė - Stirbienė, Dalia moksleivių globėja. Ateitininkų
organizacijai. Berniuko pavyzdys Sakaitė, Bernadeta Tutėnaitė, tarybos narė, Ateitininkė nuo
platinant pogrindžio spaudą, jo Petras Tutėnas ir Vytenis Gyvas. mažiausių dienų. Muzikos ir me
sumanumas ir pasiaukojimas Padėjėjai buvo: Danielius Mališ- no mėgėja.
užburia net pačius mažiausius ka, Morkus Sungaila ir Ritonė
Daiva Barškėtytė vicepir
neramuolius. Dabar visi nori būti Ivaškaitė. Kartu, ponia Viesulie- mininkė moksleivių kandidatų
geri ir gudrūs. Šv. Mišių auka už nė su šeima prižiūrėjo bendrą sto programos reikalams ir kuopų
lietuvių kilmės jaunimą. Visi susi vyklinę tvarką.
korespondencijoms. 21 metų am
kaupia maldai už Lietuvos jauni
Stovyklos programa buvo įvai žiaus industrinės psichologijos
mą pavergtoje tėvynėje ir išblaš ri. Buvo iškyla, sporto diena, įdo studentė De Paul universitete.
kytą plačiame pasaulyje.
mios paskaitoj, vakarinės prog Baigs šį pavasarį. Baigus
Po šv. Mišių, “Dirbkim, kovo ramos. Nors, ir buvo pilna pedagoginį institutą. Du metus
kim dėl Lietuvos” žodžiais nuai programa, spėjome per laisvalai jau dėsto Dariaus ir Girėno šešta
dėjus, neužilgo stalas, kaip toje kį pastatyti operetę — “Pūkis Ty- dieninėje mokykloje. Chicagos
pasakoje, apsikrauna įvąiriais ruolis”. Operetė apibūdino jauno jaunučių vadovė. Švyturio šokėja.
valgiais. Ar stebuklingai?. Šiuo pusdievio Pūjčįo Tyruolio kla
Vitas Laniauskas-protokojy
atveju ne. Tos pačios rankos, ku jojimas per miškus ir kaimus. ir
spaudos
korespondencijos
' i . I .? I
rios virė, kepė, dabar dėlioja gėry-' Operetė nepaprastai gerai pa sekreti’is, 18 metų amžiaus stu
bes ant stalo. Čia visais rūpinasi vyko, kadangi. buvo daug entu- dentas Northwestem universi
dr. Jonė ir dr. Juozas Meškaus ziamo tarp veikėjų ir režisierių.
tete. studijuoja chemiją, nes nori
Stovykloje ^ųvo jaučiama gera patekti į medicinos mokyklą. Ci
kai ir Marytė ir Bronius Gai
žučiai. Vaikučiai, pasistiprinę, nuotaika., yisį.^usigyvenom kaip cero moksleivių kuopos pirmi
išsisklaido lauke. Vieni sodelyje didelė ateitinink^ška šeima. Net ir ninkas. Lankė pedagoginį ins
žaidžia futbolą^ kiti supaai «aūpy- per valgius keisdavomės maka; titutą. Klumpės šokėjas.
nėse, dar kiti laksto, stebįigąnrtos ronais, kaip tikri broliai ir sese
Vilius Dundzila — užsienio
rys.
Jaunų
ateitininkų
kūrybišku

korespondentas
ir aplinkraščių,
įdomybes. Aplink skraido,net trys
geniai.
' -i
mas ir ėntužiazmas ypatingai sekretorius , vokiečių ir lietuvių
— Gal neišmins jie mano paler- pasirodė per sporto dieną. Atsikė literatūrų ir kalbų studentas Il
gonijų, — švelniai pastebi dr.. lę, pasiruošę, sportuoti sužinojom linois u-te. Lanko pedagoginį insMeškauskienė, kai pro išsiskleidu kad lauke lyja. Kadangi jau buvo 'titutą. “Mūsų Žinių” redakcijos
sius visu savo grožiu prieš rudens antra savaite, vadovybei trūko narys. Čikagos apylinkių kuopos
šalną įvairiaspalvius žiedus, vik idėjų. Tačiau leido stovyklau valdybos narys. Čikagos apy
riai laksto nedidelės kojytės.
tojams sukurti visą vakarinę linkių jaunučių vadovas. Vienas
' iš Čikagos apylinkių studentų
— Nesimėtykite obuoliais - pra programą.
sidarius langą sudraudžia kelis
mažuosius Marytė. Vaikai tuoj su
pranta, kad čia ne sviedinukai.
Pataikius, tuoj gali guzas ant kak
tos iššokti, ar lango stiklai išby
rėti. Perspėti antrą kartą nerei
kia. Juk dar taip neseniai šv.
Mišių pradžioje, ryžosi būti labai
geri, tad ir paklusnūs.
Pasivaišinę, pasivaikščioję
tėvai prie liepsnojančio židinio
svarsto kuopos reikalus. Reikalų
nemažai, tėvų - nedaug Ilgai ir
nuoširdžiai kalbėtasi. Nutarta
sukviesti tėvų susirinkimą, į kurį
ateitų bent vienas iš šeimos tėvų.
Ar susirinks? Žinoma ateis visi,
kuriems rūpi jų vaikų charakterio
ugdymas, jų dvasiois turtingu
mas. Ar ateitininkų organizacija
pajėgi padėti tuos turtus įsigyti?
Priklauso nuo tėvų, pačių narių, o
ypač nuo vadovų, sugebančių per
duoti idealus.
Apsilankė ir Beverly Shores Šv.
Onos parapijos klebonas. Pasi
džiaugė lietuvių tėvų rūpestingu
mu.
Tai buvo tikrai malonus išva
žiavimas, pabendravimas, pasi
dalinimas mintimis ir pačių kuo
pos narių geresnis tarpusavio
susigyvenimas.
Nuoširdi padėka kun. J. Borevičiui, jau ne pirmą kartą pratur
tinusiam mūsų kuopos išvykas
aukščiausia maldos forma šv. Mi
šiomis ir nepaprastai taikliu žo
džiu jaunimui. Ypatinga padėka
dr. Jonei ir dr. Juozui Meškaus
kams, kurie ne tik suteikė nuošir
džią globą, bet kelis kartus, mes
dami dolerius į finansų dėžutę,
klausė”: Ar jau visos išlaidos bus
padengtos? Dėkojame Marytei ir
Broniui Gaižučiams ir nenulstančiam tėvų komitetui, besi
rūpinančiam ne tik techniškais
kuopos reikalais, bet ir visa kuo
pos veikla.
Agne Kižienč

MOKSLEIVIU
ATEITININKŲ
STOVYKLA NERINGOJE
šiemet Neringos moksleivių Atkų stovykla įvyko rugpiūčio 17 —

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas premune- '(S
raus nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad. - y
reso. gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenuntn ata mokama B anksto
metams 14 metų 3 mėn.
Chicago Ir Cook County $40.00
$15.00
$22.00
Kanadoje
U.SjA 40.00
15.00
22.00
Užsienyje
.............
40.00
22.00
15.00
Kitur ................
38.00
20.00
13.00
Savaitinis ........ .............
25.00
15.00

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

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

• Redakcija straipsnius taiso sa- '
vo nuožiūra. Nesunavdotų straips,
nių nesaugo. Juos grąžina tik B
anksto susitarus. Redakcija už , S
skelbimų turinį neatsako. Skel- bimų kainos prisiunčiamos gavus q
prašymą.

draugovių steigėjas. Grandieš^šokėjas.
Juozas Končius —
iždininkas.Tėvas dviejų dukiėrų.
Studijavo Vokir rijoje. Baigęs Lfrriversity of Illinois su kalbų ’&agistro laipsniu. Rivereide - Briįbkfield gimnazijoje dėsto nišų,
vokiečių ir prancūzų kalbūs.
Vasaromis mėgsta keliauti su1 Sei
mą. Cicero moksleivių tėvų^komiteto
pirmininkas.
Kęstiffao
korporacijos narys. ( j 7 pusL)

.-------- „---------------- - - —lyg**
Advokatų Draugija oi

VALDEMARAS BYLAHMS
’ ra
»ikv6i
VINCAS BBIZGftS^
Teistų daktarai
2458 W. 69th SL, Chicago,

Rasa Krokytė skaito paskaitą
Neringos stovykloje
.
, .
Nuotr. R. Musonytės

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

vw tek msote
V&l&ndos pagal austt&rtmg'-'

P ofiso ir*buto: OLyrripic 2-4159

DR.P.KISlklUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avą, Cicero. ‘ )
Kasdien 13 vai. k 6 8 vai Vak' išskyrus
treč Šešt 12 iki 4 vai popiet ’

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

Vai: pirm., antr . ketv. lt penkt nuo 1>4
vai popiet ir 6-8 vai vaR Treč. ir šėlt
2434 West 71st Street
v '
Vai : pirm . antr . ketv. irpenkt 1:00 • 5:00 uždaryta
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS ;“5
SPECIALISTĖ
i- •
MEDICAL BUILDING
-

I DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

3200 W. 81st Street

2709 West 51st Street
Tel - GR 6-2400

J

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p:
/ai pagal susitarimą: pirmad ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel RE 7-1168: raztd. 239-2919
7-9: antrad. irpenkt. 10 4 šeštad 10-3 vai

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

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

AUTOMOBILIU TAISYMAS

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. A. B. GLEVECKAS

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

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

1185 Dundea Avė.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.
Tat

909 llll,

ST>-ąe*S,

«gą ggyg

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

M R-TJD

6132 S Kedzie Avė Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
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DR. K. A. JUČAS
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(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS ’ 1 '
Tikrina akis. Pritaiko akiniue ir •
Contaet lenses"

2618 W 71»t St. - Tel. 737-5149
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DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA •
2656 W 63rd Street
Vai antr 14 pop«et ir ketv 5 7 vak

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

DR. IRENA KYRAS

Ofs tai 586-3164; namų 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS ŽLIOBA

26&9 W. M St. Chicaeo
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. - 476-2206

DR. FRANK PLECKAS

Ofiso tai HE 4-2123. namų GI 8-4195

1407 So. 49th Court Cicero. IU.

Atdara šiokiadieniais nuo i *aL ryto Bd !• vaL
Sakmadianlals ano 9 vai. ryto Ud 8J0 vai. vakaro

**

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

KUHLMAN. BS. Registruotas vaistininkai

•

Ofiso tel 776 2880. rezid. 448-5545

DIPLOMATE AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

27S9 W. 71«t St. Chicago, Dl. 60629

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą
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^Lietuvis gydytojas
3925 West 59tb Street
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Algis Lukoševičius ir Tadas Kulbia dainuoja Neringos stovykloje
Nuotr. Rūtos Musonytės

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
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2423 WMt SMh StrMl - T«l.
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Ofs. tel 735-4477: Rez. 246-2839

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbere. Mufflers
and pipea. Tune-upe. Lubrieation.
Change of oil and filtera.

Ik.

4745 Was< 63rd Street

,

Vai pirm . antr ketv tpenkt. .
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Taikinga^ kelias

ftZRAELIUI BŪTŲ GERESNIS
žydų tauta per visą savo
t I
J
.^istoriją buvo ir yra problemajHinė tauta, visais atžvilgiais
skirtinga nuo kitų tautų. Nė
,
Mviena tauta nebuvo taip išblaškyta po visą pasaulį kaip
Žydai ir daugiau kaip per du
Vtūkstančira metų ji neištauJHStėjo.
Nahum
Goldmann,
|j! sionistinio sąjūdžio didysis
"budintojas ir tos organizacijos
comiteto buvęs pirmininkas,

S‘Die Zeit

” Hamburgo laikrašiityje rašo, kad žydų tautos išli
nkimo paslaptis glūdi jos ideo
logijos ir religijos sintezėje.
.Žydai per visą savo istoriją iSA laikė vieno Dievo sąvoką. IS
<Į n žydų tautos atėjo samprata,
' "Vod Dievas yra visos žmonijos
evas. Toliau Nahum Gold-

I

S

ann sako, kad žydai neprado tikėjimo, jog Dievas juos
,c -išrinko nesti pasauliui dieviš
ką mokslą ir valią, — reli
ginius ir moralinius principus.
. Dieviškasis mokslas ir relijginis gyvenimas pasieks visą
.jgilnumą, kai ateis Mesijas
^atpirkti žmonijos ir grąžinti žycira į Sioną. Pagal Nahum
. Goldmann, Šitoks tikėjimas žy.įgdus per visus šimtmečius pa.0Jaikė ir stiprino, nors jie buvo
persekiojami ir naikinami.
/' Žydų tautos likimas prieš vi
są Žmoniją stovi kaip neiš^kpręsta mįslė. Krikščionys ti
lo, kad Mesijas atėjo ir atpirko
^0są žmoniją, o žydai vis dar
laukia jo ateinant. Visos tau
tos didžiuojasi savo herojais ir
genijais, o žydai apie Kristų nė
^girdėti nenori. KrikSčionys
Kristų išpažįsta Mesiju ir Die
vu esant ir už jį tūkstančiai yra
pasiruoėę atiduoti savo gy*; vyhę- Kai mūsų teologai moko,
kad-Dievąs, priimdamas žmo
gaus prigimtį, pagerbė visą
žmoniją, tai žydų tauta nejau
čia tos neapsakomos garbės,
„ka^fšjų tarpo yra kilęs žmo
gus, kurį visos tautos laiko Die
vu. Visa tauta jaučiasi pagerbj°s
paskelbiamas
Laevo
Šven
tuoju. Bet žydams Kristaus
h pripažinimas Dievu yra tik
t papiktinimas.
Todėl žydai ir išsiskiria iš vi~Bų tautų. Ji išrinktoji Dievo
tauta, o dabar po Vatikano
antrojo suvažiavimo visi krikš
čionys vadinami Dievo tauta.
Kas būtų atsitikę, jei visa žydų
tauta būtų priėmusi Kristaus
mokslą, sunku įspėti.
Keista ir graudžiai liūdna at~rodo, kad žydai visą laiką kra
tosi tos neapsakomos garbės,
kuri tautą išaukština Dievo ir
žmonių akyse. Būdama išblaš
kyta po visą pasaulį, žydų tau
ta. išlaikė savo tapatybę, kuri
-yra surišta su religija, kultūra
_ir tradicijomis. Nėra abejonės,
kad žydai ir toliau išlaikys sa
vo tapatybę, bet ar išlaikys sa>vo valstybę, tarpe pačių žydų
keliamas klausimas.
Nahum Goldmann kriti
kuoja Izraelio agresyvumą.
Menachem Beginąs vedąs
Izraeliui pavojingą politiką. Jo
kelias vedąs į Izraelio sunai
kinimą. Remiantis tik karine
jėga, taikos palaikyti neįma
noma. Agresyvioji Menachem
_Begin politika trims su puse
mUjjonų žydų tautai tarp šim
to milijonų arabų yra tragiš
kai pavojinga. Kai Jungtinės
Tautos 1948 m. nubalsavo
įsteigti Izraelio vasltybę, Ben Gurion turėjęs susitarti su ara—bais if tik tada paskelbti ne
priklausomybę ir suvereninę
valstybę. Ben - Gurion betgi
negalėjo atidėti to paskelbimo.
Palestinos žydų buvęs per di
delis entuziazmas. Todėl da<**bar visą laiką reikia kariauti,
ė Jungtinių Tautų balsavimas
parodė, kad visas pasaulis žy
dus palaikė, o dabar Izraelį gi
na tiktai Jungtinės Amerikos
'•'Valstybės. Izraelio valstybės
praradimas būtų viso pasaulio
žydam* didesnė katastrofa
kaip Aušvico įvykiai.
Nahum Goldmann daug kar
tų yra lankęsis Palestinoje ir
dabartinėje Izraelio valsty-

?7Eaą

bėję. šių metų apsilankymas
jam sukėlė didelį nerimą ir ap
sivylimą. Visur esąs didžiau
sias sugedimas ir korupcija.
Moralinis gyvenimas yra pa
šlijęs, reiškiasi visokios rūšies
korupcija, organizuoti nusi
kaltimai, taksų vengimas yra
dienos rūpestis. Infliacija pa
siekė aukščiausio laipsnio.
Žmonėms gyvenimas pasi
darė nepakeliamas. Visi gy
vena teroro baimėje, nes ara
bai stiprėja.
C am p David susitarimai yra
be vilties. Amerikos vyriau
sybė to nepripažins kol rinki
mai nepasibaigs, o Sadatas,
Egipto prezidentas, iki Sina
jaus Ūkusi dalis nebus per
duota Egiptui. Tie susitarimai
padaryti iš abiejų pusių su
dideUu nesusipratimu. Begin
manė, kad Sadatas duos jam
laisvas
rankas
Jordano
vakariniame
pakraštyje,
o
Sadatas norėjo alyvos šaltinių
ir Sinajaus strateginių punktų
ir tikėjosi, kad Amerika pri
vers Izraelį padaryti nuolaidų
palestiniečiams. Nedarant
nuolaidų, nėra taikos.

Nahum
Goldmann pa
stebėjo žydams būdingą ypa
tybę. Jis sako, kad staiga gau
toji galybė yra ypatingai
pavojinga žmonėms, kurie il
gus šimtmečius kentėjo prie
spaudą ir persekiojimus. Žino
ma, žydai visą laiką nesijautė
namie. Jie gyveno tremties
gyvenimą, vis kovodami už sa
vo tradicijas. Iš čia jie pasi
darė rezistentai. Todėl ir turė
dami savo nepriklausomybę,
jie yra rezistentai.
Po antrojo didžiojo karo
matome, kad jie ne tik Palesti
noje, bet visame pasaulyje yra
kovojanti tauta. Jeigu žydų ki
ti nėperseitioja, tai jie kitus per
sekioja. Nuo Nuernbergo teis
mų
praėjo 35
metai.
Nusikaltėliai prieš žydų tautą
buvo nuteisti ir nubausti. Žino
ma, daug jų ir išvengė baus
mės. Po tiek metų reikėtų
pamiršti padarytas tas milži
niškas skriaudas. Juk ne vieni
žydai nukentėjo nuo nacių reži
mo, bet tik žydai dega kerštu ir
ieško karo nusikaltėlių. Juos,
žinoma, paragina Maskvos
komunistiniai kurstytojai dėl
savo politinių užmačių. Komu
nistams visai nesvarbu įvyk
dyti teisingumą. Rytų Vokie
tijoje
gestapo
tarnautojai
dabar yra sovietiniai saugu
miečiai.
Lietuviams yra labai skau
du, kai žydai taus kaltina jų
persekiojimu ir jų žudymu.
Nepriklausomybės metu žydai
Lietuvoje buvo pilnateisiai
piliečiai.
Jie turėjo
savo
mokyklas, dirbo valstybinėse
įstaigose, buvo seimo nariai.
Kai užėjo naciai, tai Lietuvos
valstybės jau nebuvo. Kad žy
dus vežė iš kitų kraštų į Lie
tuvą šaudyti, tai lietuviai vi
sai nekalti. Atsirado maža
dalis lietuvių, kurie buvo pri
versti šaudyti žydus. Bet ir pa
tys žydai koncentracijos sto
vyklose mušė savo brolius
žydra, kai jiems prižiūrėtojai
liepdavo. Lietuviai visos tau
tos nekaltina, kai daugybė žy
dų, sovietų saugumo tarny
boje būdami, vežė ir žudė
lietuvius. Vis girdime, kad yra
keletas lietuvių pabėgėlių, ku
rie žydus šaudė, ir jų žydai ieš
ko, o visi lietuviai yra už juos
atsakingi. O ar nėra tokių ka
ro nusikaltėlių pačiame Izrae
lyje? Izraeliui lengviau juos su
rasti ir išduoti, bet apie juos
nieko negirdime.
Lietuviai džiaugėsi, kad žy
dai susikūrė savo valstybę,
manydami, kad jie užtars ir
mūsų mažą tautą, kuri nema
žiau už žydus kentėjo ir ken
čia. Bet to iš žydų tautos
nesusilaukėme. Būtų geriau
pačiam Izraeliui, jei žydai pa
mirštų praeities skriaudas ir ei
tų taikos ir susipratimo keliu.
V. RmS.

Iki 1973 m. Irakas nerado
bendros kalbos su kitom arabų
valstybėm, o kitos arabų vals
tybės kratėsi ryšių su Iraku.
Bet Egiptui pasirašius taiką
su Izraeliu, Irako griežtas jai
pasipriešinimas, pradėjo jiems
imponuoti. Nuo tada Irakas
pradėjo stumtis į priekį, kad
nušalinus Egiptą, vadovautų
arabų pasauliui? Islamų
pasaulyje vykstąs sąmyšis
leido Irakui vaidinti itin svar
bų vaidmenį dviejuose pagrindiniuose klausimuose:
Egipto—Izraelio derybose dėl
Palestinos autonomijos ir JAV
įkaitų Irane. Irako iniciatyva
sušauktose dvejose visų arabų
valstybių
konferencijose
pasmerkti
Egipto—Izraelio
taikai, buvo išvengta arabų
suskilimo į dvi puses dėl Egip
to separatinės taikos. Irakas
pasirodė vienintelė valstybė,
sugebėjusi užkirsti kelią aja
tolos Komeinio šijitų revo
liucijai paplisti arabų valsty
bėse, kur Vakarai gauna
trečdalį jų suvartojamos naf
tos.
Sovietų invazija į Afganis
taną paskubino nutolimą nuo
Maskvos. Irakas naftos tieki
mą rusams apribojo iki 70,000
statinių į' dieną. Sausio mėn.
Pakistane įvykusioje islamo
valstybių konferencijoje Ira
kas pasmerkė Sovietų žygį.
Vakarykščiai
JAV
sąjun
gininkai Iranas, Saudi Ara
bija ir Jordanas ir Sovietų
sąjungininkai Irakas, Sirija ir
Egiptas — ar perėjo į priešin
gą pusę, ar pasiskelbė neutra
liais. Irakas ėmė linkti į Vaka
rus. JAV santykiai su Iraku
tebėra šalti. Ryšiai palaikomi
per
Indijos
ambasadą
Washingtone ir per Belgijos
ambasadą Bagdade. Bet gana
glaudūs kultūriniai bei preky
bos ryšiai. Daugumą savo
kapitalų Irakas laiko JAV-se.
Iki karo su Iranu, Irakas
buvo antras po Saudi Ara
bijos naftos tiekėjas ir stipriai
rėmė JAV paskelbtą Iranui
boikotą, pasiūlęs Irano naftos
pirkėjams tiekti savo naftą,
nes kaip irakiečiai sako, jų
žemė pluduriuoja ant naftos
ežero ir pralenkia Kanados,
JAV ir Siaurės jūros kartu
sudėtus išteklius. Visa tai
leidžia
Irakui
puoselėti
politines bei karines ambi
cijas. Nafta įgalina ne vien
sparčią ūkinę raidą, bet ji taip
pat yra stiprus veiksnys
laimėti politinius sąjunginin
kus jo naftos pirkėjus, Pran
cūziją ir Japoniją, arabų
valstybes ir trečiojo pasaulio
šalis, kurios vien pereitais
metais iš jo gavo apie vieną
bilijoną dolerių ūkinės para
mos.
Ne vien nafta buvo Irako

P. gauCys
stiprumo šaltinis. Kitas yra jo
aukšto laipsnio politinis sraiklaraimo pastovumas. Priešin
gai Sirijai, Libijai ir Alžirijai,
tarpusavy rungtyniaujančiom
sąmyšio kėlėjoms dėl pales
tiniečių, Irakas yra kietai
valdomas civilinės valdžios.
Jo. santvarką remia labai
karingas socialistų partijos
sparnas, laikomas arabų
nacionalizmo ir socializmo
tvirtove, išsišakojęs visuose
Vidurio Rytuose. To politinio
tinklo rėmėjų dėka, o taip pat
dėl Irako suvaidinto vaid
mens suburiant visus arabus
prieš Egipto—Izraelio taikos
sutartį, prezidentas Huseinas
vis stipriau ragina šlietis į
neutraliųjų
bloką,
neleisti
didvalstybėms savo teritori
joje įsirengti karinių bazių,
vengti tarpusavio kovų ir prie
šintis didvalstybių spau
dimui Somalijos prez. Barre
jam atsakė, kad nesidėjimas
nė su kuo dabartinėje tarp
tautinėje padėtyje nerealus. Ir
tuoj po to, Somalija leido JAV
įrengti jūrų ir laivyno bazę.

Irakas turi stipriausią Persi
jos įlankoje 250,000 vyrų
kariuomenę ir galingą vidaus
saugumo
jėgą,
galinčią
sutriuškinti bet kokią Libijos
ir Sirijos sukeltą viduje šijitų
daugumos maišatį.
Irakas
labai stengiasi išprovokuoti
Sirijos ir Izraelio susidūrimą.
Sirijai įsivėlus į karą su Izrae
liu, Irakas neva gelbėdamas
Siriją, užimtų visą šalį,
nuverstų jam nepalankų prez.
Asadą ir sudarytų sau psdankią vyriausybę.
Irakui esant tokioje palan
kioje būklėje, jo prezidentas
Huseinas ryžosi iš Irano atim
ti 1976 m. Iranui pripažintas
salas, manydamas, kad dabar
demoralizuota Irano kariuo
menė nesugebės atsispriti jo
puolimui. Kartu su tuo jis tikė
josi pasisavinti ir daugumoje
arabų gyvenamą Kuzistano
provinciją, kurioje susitelkę
Irano naftos šaltiniai. Jeigu
Huseino pradėtas dabar karas

būtų jo laimėtas, Irakas ne
išvengiamai
pataptų
viso
arabų pasaulio vadovu, nes
Egiptas iki taikos su Izraeliu
pasirašymo buvęs visų arabų
pripažintas vadovas, dabar
prarado jų pasitikėjimą ir yra
pašalintas iš Arabų lygos.

Nors
Irako
kariuomenei
pavyko gan toli įsibrauti į
Kuzistano provinciją, tačiau
per penkias karo savaites jam
nepavyko užimti Abadano,
svarbiausio Irano naftos cent
ro. Abi kariaujančios šalys
žiauriai žaloja vieną kitą. Iki
šiol sunaikinti abiejų pusių
naftotekiai, raftnerijos ir kiti
įrengimai. Jeigu šiandieną
karas baigtųsi, tai atstatyti į
prieškarinę būklę naftos tie
kimą reikėtų vienerių metų
laiko, neskaitant milžiniškų
išlaidų. Sakoma, kad netru
kus abi kariaujančios pusės
pritrūks žibalo šildymui ir
apšvietimui,
nes
kaimuose
buvo naudojamos žibalinės
lempos.
Kadangi Irakas turi su
Sovietais draugiškumo sutartį
ir jie treniravo jo kariuomenę
bei tiekė jam ginklus, Irako
tolimesnė sėkmė priklauso nuo
Sovietų geros valios, nes šiaip
dabar jie pasiskelbė šiame
konflikte
būsią
neutralūs.
Jeigu Sovietai vistik duos
Irakui naujų ginklų ir atsar
ginių dalių ir tuo įgalins Iraką
laimėti karą, neišvengiamai
padidės Sovietų įtaka ne tik
Irake, bet ir visose Persijos
įlankos
arabų
valstybėse.
Tokiu atveju Sovietai galėtų
netgi sustabdyti naftos tieki
mą V. Europai ir Japonijai,
arba už tai išsiderėti iš jų sau
įvairių nuolaidų, kas labai pa
žeistų JAV interesus. JAV
interesai kentėtų ir Irakui
pralaimėjus šį karą. Žodžiu,
dabartinė būklė labai kompli
kuota ir galima tikėtis visokių
staigmenų.
- » •
Kairo aerodrome muitinės
darbuotojai atkreipė dėmesį į
du
ilgai
besibučiuojančius
žmones. Pasirodo, taip kontra
bandininkai
perdavinėjo
briliantus.

Prancūzija nuolat stiprina savo gynybą. Čia matome jų
naują povandeninį laivą, varomą branduoline energija

KNYGA
JURGIS JANKUS

— Tik niekur nenueik. Kad Piršiukės ir šauktų,
neik. Sėdėk sau čia ir skaityk knygas. Ančiukai
paturškę išlips į krantą patupėti, tu irgi būk arti. Ką
žinai, kas gali pasisukti. Vanagas, varna ar net koks
katinas. Kai čia sėdėsi, niekas artyn nelįs.
Labiausiai varnos. Jos tik ir žiūri, kad pasitrauk
tum, — aiškino motina.
Simukas prižadėjo ir įniko į knygą. Nuo knygos
pakeldamas galvą dar matė, kaip motina nuėjo ežute
ir dingo už kalniuko. Dar kurį laiką buvo matyti
balta skarelė, bet greitai dingo ir ta. Įsitraukęs į
švento Lauryno kančias, nepajuto, kaip Piršio
mergaitės aplinkui apstojo.
— Einam maudytų — pavadino vyresnioji.
Simukas pažiūrėjo į Rūkę. Atrodė, kad gali būti
labai gili, o jis dar nemokėjo plaukti. Tėvas tai
mokėjo, per savo kūdrą net kelis sykius perplauk
davo. Su juo Simukui tai smagu būdavo maudytis.
Su lenta ir jis jau mokėjo paplaukti, bet ne vienas.
Rūkėje jokios lentos nebuvo.
— Maudykitės, — pasakė. — Aš noriu pabaigti
skaityti.
— Pabaigęs ateisi?
— Ateisiu.
Mergaitės viena po kitos nusitraukė per galvą
sukneles ir sušoko į tą Rūkės galą, kur mažiau buvo

Spaudoje ir gyvenime

ATSAKINGOJI TĖVYSTĖ
Sutuoktinių pašaukimas —
dalyvauti Dievo kuriamajame
darbe yra nepaprastai kilnus
ir didingas. Suteikti naujai
žmogiškajai būtybei gyvybę
yra virš visų kitų vertybių. Tai
gi ir sutuoktinių veiksmas yra
nepaprastai kilnus ir didin
gas: bendradarbiauti su Dievu
jo kuriamajame veiksme. Atro
do, kad tai yra virš bet kokios
tvarinių galios, virš jų pajė
gumo. Kūdikis, kurį sutuok
tiniai pašaukia į pasaulį, yra
bendras su Dievu veiksmas.
Tas faktas, kad sutuoktiniai
yra aktyvūs Dievo bendradar
biai jo kūrybiniame veiksme,
gali atrodyti nuostabus, daž
nai nesuprantamas, neįver
tinamas. O tačiau tai yra tik
rovė. Dar nuostabiau, kad
naujos būtybės gimimą ap
sprendžia patys sutuoktiniai.
Dievas, jų sprendimą reali
zuojant, sutveria tos naujos
būtybės sielą. Atrodo, kad savo
kūrybiniame veiksme Dievas
pažadėjo veikti ir tęsti tvėrimo
darbą pagal
sutuoktini
apsisprendimą. Yra sunkiai
suprantamas, bet drauge labai
nuostabus Dievo kilnumas, jo
gerumas, kada jis žmonijos
vystymąsi yra pavedęs į pačių
žmonių rankas. Bet dtauge
turime stebėtis neapsakomu
žmogaus kilnumu, kada jis
pašaukiamas vykdyti Dievo
kūrybinį planą ir būti žmo
nijos vystymosi sprendėju.
Šias nuostabias tiesas pa
brėžė ir II Vatikano Susirinki
mas konstitucijoje apie
Bažnyčią
šiuolaikiniame
pasaulyje, kur yra kalbama
apie santuokos vertę ir šeimos
ugdymą. Ten sakoma: '„Per
duodami žmogiškąją gyvybę ir
ją ugdydami — tai sudaro
tiesioginį uždavinį, — sutuok
tiniai privalo jaustis atlieką
Dievo Kūrėjo meilės bendra
darbių ir išreiškėjų pareigas“
(Gaudium et Spės,50).
Su šiuo nepaprastu santuo
kinių kilnumu jungiasi taip
pat begalinė jų atsakomybė.
Tai atsakomybė už visuo
menės ir žmonijos vystymąsi,
augimą. Todėl minėtoji II Vati
kano Susirinkimo konstitucija
sako: „Todėl jie (sutuoktiniai)
atliks savo uždavinį kupini
žmogiškos ir krikščioniškos
atsakomybės ir su gilia pagar
ba Dievui, bendru sutarimu ir
pastangomis padarys teisingą
sprendimą“ (ten pat.), reiškia,
pasielgs pagal Dievo valią ir jo
planą.
Sutuoktinių atsakomybė už
deda jiems pareigą pašaukti į
pasaulį kūdikį deramu laiku ir
atsižvelgiant į deramas sąly
gas. Jie pagal tą atsakomybę

maurų. Buvo visiškai negilu — vyresniajai tik tru
putį aukščiau kelių. Jos taškėsi, klykavo, griuvinėjo
po vandenį ir vis
šaukė Simuką. Pradėjo
nusirenginėti ir jis.
Ačiukai išlipo į krantą. Vieni sutupė, kiti gaudė
skraidančias museles. Simukas nusirengęs padėjo
drabužius šalia knygos, jau norėjo bėgti ir vėl
susilaikė. Vienas ančiukas priėjo ir snapu ėmė
knebinėti knygos kampą.
— Tai paršas! — mostelėjo ranka ančiuką nuo
knygos ir apsidairė, kur galėtų padėti aukščiau, kad
ančiukai nesulepentų. Aukštesnės vietos niekur
nebuvo matyti, tik už ežios, jau Piršio pusėje, netoli
atrajojančių karvių buvo nemažas akmuo. Pagavo
knygą, nulėkė, padėjo ant akmens ir grįžęs išoko į
Rūkę. Mergaitės taškėsi ir jis taškėsi, pargriuvę į
vandenį, rankomis pasirėmę į dugną ištiesę kojas
mušė į vandenį, vaidino plaukiančius, gaudė
pakrantės asiūkliuose skraidančius įvairiaspalvius
žirgelius, bet jie buvo tokie vikrūs, kad niekaip
negalėjai ne tik pagauti, net nei, rodos, ramiai
stovinčio piršto galų paliesti.
— Nagi jūs! Ar jau ir gėdos nebeturite! — į patį
smagumą įšoko piktas balsas. — Visi pliki. Ir tu,
Simai! begėdi tu! Kartu su mergom pimpilą atstatęs.
Palauk, pasakysiu motinai! Ar ne nuo to didelio
skaitymo galva bus susimaišiusi? Kur tas mano
žabas? Aš jums parodysiu! Tai paleistuviai! — Ant
Rūkės kampo skėtriojosi Morčiukė: davatka, ne
davatka, elgeta, ne elgeta. Gyveno gale kaimo tro
belėje, kam ką padirbdavo, ką iš ko gaudavo, už
mirusius ir ligonius pasimelsdavo. Ne veltui, vis už
ką nors. Dabar ji dairėsi apie save ir apie Rūkę, kur
galėtų kokį žabą nenaudėliams ištraukti.
Simukas nelaukė. Šoko iš vandens, pasigriebė
drabužius ir pasileido prie knygos. Net nebesiklausė

privalo atsižvelgti į medžia
gines ir dvasines sąlygas, į
laiko ir savo padėtį, į šeimos,
visuomenės ir Bažnyčios gero
vę. Klaidingai galvoja ir sako
tie, kurie tvirtina, -jog Bažny
čiai rūpi, kad šeimos turėtų kuo
daugiau vaikų, būsimų Bažny
čios narių. Priešingai, Bažny
čia
nepasisakydama
prieš
gimimų apribojimą, ragina
tikinčiuosius, kad jie vaikų
skaičiaus atžvilgiu veiktų tik
rai morališkai, tai yra su pilna
atsakomybe. Žmogiškuose
veiksmuose pagal krikščioniš
kąją moralę, svarbos turi ne
kiekybė, o kokybė. Kad veiks
mas turėtų moralinę vertę, jis
turi būti laisvas, sąmoningas,
atitinkąs sveiko proto normas
ir atsakomingas. Ko svar
besnis yra veiksmas, tuo dides
nė ir atsakomybė.
Pašaukti gyvenimui naują
žmogų yra begalinės svarbos
faktas ir kaip toks reikalingas
didžiulės atsakomybės jaus
mo. Atsąkomybė už gyvybę ir
jos jššrvystymą yra prieš šeivisuomenę ir žmoniją.
Todėl gyvybės pradėjimas,
naujo žmogaus pašaukimas
gyventi negali būti nekont
roliuojamas, tik atsitiktinis
veiksmas. Todėl šiame klausi
me sutuoktiniai negali elgtis
pagal sauvalę, bet pagal sąži
nę, suderintą su dieviškaisiais
įstatymais ir su Bažnyčios
mokslu, kuris tą įstatymą
autentiškai
interpretuoja
Evangelijos šviesoje. Naujos
gyvybės pažadinimas reika• lauja deramo pasiruošimo,
sąlygų ir sprendimo, turint pil
ną
atsakomybės ‘jausmo
supratimą. Jei tad šutuoktiniaips sveikas protas diktūdja‘,'.kad pvz. dėl‘ šųnkios
paveldėtos ligos, arba kraš
tutinio šeimos neturto pažadi
nimas naujos gyvybės yra
negalimas, tokio atveju vaikų
gimdymas būtų tikras nusi
kaltimas. Turi būti atsižvel
giama ir į tuos elementus,
kurie reikalauja tam tikro
planavimo: kada yra sąlygos,
kad kūdikis ateitų į šį pasaulį.
Visa tai rodo, kad pradėji
mas naujo kūdikio turi būti
rimtai pasvarstytas, kitaip ta
riant, planuojama. Toks plana
vimas nėra priešingas kata
likų tikėjimui, kaip kai kas
nori aiškinti. Priešingai, toks
planavimas yra moralinė pa
reiga. Savaime suprantama,
kad čia kalbama apie kūdikio
pradėjimo, o ne gimimo plana
vimą, nes kūdikis, kartą pradė
tas, turi teisę gimti.
Kokie yra sveiko proto nuro
dymai arba normos atsakomingai tėvystei?
Nukelta j 7 psl-

nei ką ji mergaitėms šūkavo, nei kaip mergaitės atsikirtinėjo. Ypač Morta, ta pati vyriausioji, o jos lie
žuvis buvo piktesnis už dilginę. Sako, į tėvą buvo
atsigimusi.
Pribėgęs prie akmens, ko nenuvirto aukštielnin
kas: Dvylė šlamštė knygos lapus, net koja kietą vir
šų prisiminusi.
— Šiū, bjaurybe tu! — drožė kelnaitėmis karvei
per galvą.
Ta pašoko į šalį, bet knygos nepaleido. Tik pabėgė
jusi išmetė suvaliotą, suseiliotą, daugumas lapų bu
vo nuplėšti ligi pat nugarėlės. Liko tik keli, tik tie,
kuriuos kartu su viršeliu buvo prisiminusi. Stovėjo
atsivertęs knygą ir nežinojo, ką daryti, o Dvylė
pakreipusi galvą pažiūrėjo, prieėjo artyn ir vėl lie
žuviu grybžtelėjo vaikui knygą iš rankų. Ką tik neiš
traukė. Tada spyrė basa koja karvei pirma į snukį,
paskum į pilvą, paėjęs kiek į šalį apsirengė, prisis
paudė knygą prie krūtinės ir sugrįžo prie Rūkės. An
čiukai vėl turškėsi mauruose, ir mergaitės tebesitaškė. Vyresnioji, pamačiusi, kad Simukas sugrįžo ir
atsisėdo ant kranto, priėjo artyn.
— Ko dabar išsigandai? Ar kad šašvalka gerklę
paleido? Pasakiau į akis. Visi žino, kad ir Budiečio
Kazys, ir Lukšio Anupras, ir Stirbio Martynas, ir visi
Dvarelių bernai pas ją per naktis guli. Pasakiau,
užsičiaupė ir nulėkė. Ko tokios bijoti. Einam
maudytis.
Ji šnekėjo, o seserys atėjo ir į eilę sustojusios jai
pritarė, bet Simukui nebe tas rūpėjo. Jis žiūrėjo j
knygą ir vos galėjo sulaikyti ašaras. Kaip reikės
pasakųti dėdienei ir ką dėdienė pasakys, kad jis
tokią
jos knygą karvei
suganė?

.(Bus daugiau).
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ccGETTING AROUND WITH PAT”
Simply
stunning!
Women’s
and
children’s clothes at the SAMPLE
SHOP. Everything at diacount prices.
Have name branda for winter and the
holidaya at savings!

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

176 W. Adams, Rm. 2237.
366-0616

3966 W. 63rd. 767-1336

For

reliable

NORLEN

preacriptions

on

rely

PHARMACY

INC.

Owner,
Len Scalzitti, peraonally
supervises his whole store. Keeps
ąuality high and pricea reasonable.
3949 W. 63rd.

Men — don’t just dream about being
k adaome — go to VANCHERI HAIR
£ fLES FOR MEN. Layer cut, razor
cut, hair pieces. Everything! Even a
Lithuanian stylist, Lisa Anzulas!

4932 S. Pulaski.
767-2027

736-1260
No job is too small for WAGNER &
SON PLUMBING A SEWERAGE.
For any problem — toilet, ainiu, any
type drain, etc. call them day or night
Licensed, bonded. Free estimates.
2131 W. 79th. 471-2772

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

20 E. Jackson. 427-2446

DICK LUDWIG PONTIAC will not
be undersold — no way! Aatounding
low prices on every model ’80 and ’81
Pontiac. Incredible used car buys, too.
You can afford a car this year! Go see!
5118 W. Cermak, Cicero. 6661690.

Wedding8 and banąuets are always a
success at GRAND MANOR
RESTAURANT A LOUNGE. Fine
food and cocktaila. Large dance floors.
And reasonable pricea! Ask about
special packages.
6436 S. Archer. 767-2300

PATRICK F. LEONARD D.D.S.

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

can be called a No. 1 dentist“. The
whole family benefits from his expert
care and treatment Eve. hours for
your convenience. Call for appoint-

ment- 2911 S. Harlem, Berwyn.
749-1643
Pick it up or eat it there — it’s good,
good, good! DEL CAMPO’S Italian
and
American food, including
superior
pizza.
From
the
businessmen’s lunch to a party they
can’t be beaten!

3126 W. Cermak. 522-2000
GIORDANO’S love their Lithuanian
customers — and their Lithuanian
customers love them. Of Course! Their
stuffed pizza ia a sensation, and ao
many unusual choicea. You Can’t
Believe! Just Try It' 747 N. Ruah.

Call 644-7010
TALLY CHEVROLET offers
savings, Service and much more!
Besides their low, low prices with the
purchase of a new vehicle you get 5
years free maintenance on all-these
items: engine oil changes, chassis
lubrications, fluid level checks, tire
rotations, cooling system checks, rear
lubrication and checks, automatic
transmission fluid and filter change.
$663 savings! Wowl

6711 S. Western.
926-6700

961-0747
JOAN P. CONROY, ATTY AT

When you’re in a happy mood—or arant
to be—visit OLD BELGRADE. Sump
tuous Continental and Serbian cuiaine.
And. what joyful entertainment Fri.
through Mon. evenings!
3246 W. FuUerton. 466-3698

LAW is licensed to practice in SI. and
Fla. It’s an advantage with wills,
estates, real estate when family
members live in both statės. Ezpert in
other legal matters, too. 11180 S.

BAGEL & TRAY RESTAURANT

For

has home cooking that’s senaational
— matzo balla, gefilte fish, chopped
liver! Also comed beef that’s one of
the greatest treats around. Try them!

o

'6136 N. Lincoln. 539-3200

Westem. 233-4100. Also 127 N.
Dearborn. 726-6660
MARILYN

MONROE

MEMORABLIA call HARRY
MOBILE. He has an amazing collection of clippings and pictures — in
cluding a very, very rare poster. For
more information phone 689-1812

evenings.

Where’a Sicilian style pan pizza?
ANGELO*S
PIZZA!
Abeolutely
great! Other marvelous Italian food
and sandwiches, too. Carry out or
delivery. 9666 Franklin, Franklin

Park. 465-4062, 6036 Valley
Lane, Streamwood. 630-4111
Try an ancient craft — areaving and
knitting for the latest fashiona! The

Phone 649-0649

Feei those erinter winds? Time to call
MIDWAY HEATING A AIR CONDITIONING SERVICE - for clean
ing and repairing your furnace and
boiler now. Fast Service, fine work.
6619 W. 63rd. Phone 736-1291

Want your party to be a smash? Call
KINGSTON
MINĖS,
Chicagos
BLUES CENTER for a blues band
or blues vocalist. They book the best
in Chicago blues. It’ll be a hit!

10627 S. Pulaski. 233-6655

Phone 271-6343

When you need understanding legal
For ezpert advice on Chapter 13 counseling call CLAUDIA ONEY,
bankruptcy. Real Estate A Willa see ATTORNEY AT LAW. She
attomeys Broam A Mabie. Rely on specializes in real estate, wills, and
them, too, for understanding help on estates, divorce, personai injury, and
workman’s compensation. Her fees are
other legal matters.
reasonable and her centrally located
63 W. Jackson. 922-2700
office is easy to reach. Phone for an
appointment to discuss legal questions
You”U be thrilled at the famous
designer’s labela at Jackie C’s or problema.

Be a lady, or gentleman, of leiaure Let
BERNICE’S MAID SERVICE do
the work - light or heavy - in your
home, store or office. They are
reliable, efficient, reasonable.

Phone 763-1777.
UNCLE
LES’S
HOLIDAY
OLDSMOBILE has been servicing the
Cicero—Berwyn community for 25
years. Depend on them for reliability
satisfaction. They’ll be here 25 more
years — at least.

1665 8. Cicer. Cicero. 662-1036
Good food, friendly atmosphere, con
venient location in the Argyle “L*

station. APOLLO RE8TAURANT
has all this! So enjoy their eztra good
dinners and sandariches.

1116 W. Argyle. 271-9667

sandviches and deleetable Italian
dishes. Dine there or call for fast
delivery.
7112 W. Belmont. 645-2368

Painting problem? Make a note of: A.
ALLIN A SON - ALLIN PAINTS.
They hwve all decorating needs, solve
all painting problems. Highest quality, finest Service.
4839 N. Western.

Lo 1-9800
To look magnificent order custom
leather from the GREAT SHOWING
MACHINE. 0wned by master
tailora, quality and workmanship is
superb. Value too! Diacount on old

3534 Broadway. 248-0666

BR0TMAN A SPERLAZZO OPTOMETRISTS have been serving
their community "for half a century!Bee
them for eye ezaminations, glasees,
hard and soft contacts. Discounts for
senior citizens.
'
1
3245 N. Ashland. 3274)874

AL’S FISHERY has fjntastic
fabulous seafood —- the Best! And
here’s a great special... ūse this
paragraph likę a coupon and get $1.00
off on a frozen seafood (unadvertised)
order over $10.00, til Oct 31 416 E.
Grand Avė. 527-4428
!.

stock everything — paiatjoje body
shop suppŪes, and every auM'part you

Need chairs and tables for that
meeting? Rent them from ALBRA
RENTALS. They meet every need —
trucka, trailers, arater pumps, sewer
and garden eąuipment, chain. saws —
more!

Resale Boutique. Prices are far, far
below the original. We buy your
clothes consignment, Even large sizes'
826-630 N. 8tate St. 337-1666

BUON APPETITO PIZZERIA not
only has mouth watering pizza — būt
many other terrific treats Ūke chicken,

REX, the “1 STOP STOMĮ. tbėy

200 E. Chestnut. 664-6181

For INTERIOR PAINTING of the
quality decorators demand at a coat
that’s eaaily affordable call GENE
TIMBO. Besides ezcellent work — it’s
done conveniently fast.

Call SCHMIDT IRON ENTER
PRISES now — have a handsome
home in time for the holidays. Their
custom ornamentai iron mokės it
lovely as a palace! Fences, railings,
spirai 8tair8 and many other unusual
ideas. 368-6600

DUTKA and DR ANTHONY BARTOLOMUCCI practice DENTISTRY for the whole family. Convenient hours — 6 days a week, Tues.
and Wed. eve. and all day Sat. Call for
appointment. 6660 W. Higgins. 7637464

3352 N. Halsted. 929-6776

has

486-6443

Whatever you need for yoardgfe- it’s at

everything you need including the
widest choice of yama — and classes.
Also for knitters.

WORKSHOP

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

You”l lite the way DR ROBERT

Savor the finest Northern Italian
dishes at PRONTO. Enjoy subtle
tastes, fine erinės in a handsome
setting. Watch them spin fresh pasta!
Luncheon, dinner, supper, cocktaila.

WEAVING

HEDD SURGICENTER is a One
Day Surgery Center that specializes
in minor surgery — and will have you
back home the šame day. Ezamples:
east 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

105 W. Adams.
783-1964

Thick or Thin... Pizza from BELLA’S
PIZZA & RESTAURANT can’t be beat!
Šame goes for their sumptuous Stuffed
Pizza. And that’s not all — their riba,
chicken. pasta, clams and shrimp are
the greates too! Beer & Wine are a mušt
with BELLA’S delicious specials
Think of them for your nezt party.
Efficient delivery & pick up Service,
and... a nice dining room. Located 1962
W Chicago Avė. 252-0505

Money and prestige are yours with a
career in real estate. Eam up to $40,000
— even more! To take the statė real
estate tęst and get your license you
mušt have 30 class hours at licensing
school So be ready for the profitable
surge of sales ahead. Leam at
CHICAGO CAMPU8 of BOLGER
ACADEMY OF REAL ESTATE
Class size limited — starta soon. Call
DAVID KONTNY at CHICAGO
SERVICE REALTY. 878-9866.

could possibly need for any make!
1617 N. Cicero. 622-6122

Saving heat means saving dollars —
insulate! Get expert guidance at
PORRECA HOME CENTER choose from Owens Corning Fiberglass
Insulation. It’s tax deductable. So save
2 ways!

7219 W. Ogden. 447-0710
For true love — adopt a dog or cat at
KITTY KORNER KAT REFUGE.
Pets are cared for here until adopted'
They deserve your support. Fee in
cludes shots, spay or neuter. 15737
Halsted, Harvey. 331-3647

That important event — wedding,
meeting, party... can be enjoyable
without work. Relax!! Call REDDI
MAID, INC. Butlers & Maids to serve
and to clean. Call for Household
Specialists To Clean your home or
office. 1030 N. State St Suite 17J
Chicago, IL 4400011

Davis

Furniture

Refinishing

Studio alway s has time for a better job.
Repairing, touch-up, hand stripping,
upholstery. Handles insurance claims
and moving Homage

542 S. Dearborn. 663-5324
Weddingsand all special occasions are
events to remember with ALAN
PONGETTI and his CLASSICAL
GUITAR. Traditional, classical pop
ular tunes chosen with you and for you.
Phone 625-9157

Mothers! Enjoy bowling momings and
afternoons! Bring yotir tots to Marzano’s Miami Bowl. They’ll love the
supervised play room. (Watch on elosed
Circuit TV.) >
5023 S. Archer. 585-8787

seleetion of parts you’ve ever seen! And
if they don’t have it they’ll get it
Alurays anzipus to be helpful — visti
them soon.
5919 Archer Avė. 767-1120
Learn your potential, how to handle
crises, relationships. For info on
Gestalt/Encounter Groups, Psychodrama Workshops, other sessions —
tall PHILIP WATT, M.A., 6798730, or write THE OPEN ROAD,
8546 N. Kimball, Skokie 60076

How you’ll. love the Frank Eng
Restaurant! Authentic Cantonese
dishes cookėd by Mr. Eng himself.
American fbod, too, and cocktaila.
Bring the faipilyi or carry it out.
4734 N.,H»rlem. 867-4655

For Thai fosd čooked the way you’ll
love it, yisit the ROSDED
RESTAURĄNT. An unusual and
ezeiting diąipg,experience! You’ll go
back again an<f again.
2308 W. Leland. 334-9055 ’ :
ĮUi>

Have excellent fpod 7 days a week 6 AM
to midnight ai MR. EDWARD’S INC.
And Sundsry' Į^mnch is delightfšĮ?

Great for tfiė Family. Try pancakes
made with butterinilk.
: -us
6359 Wc jPtyęrsey. 889-1127 ugį

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. 6254 S. Pulaski. 581
1517
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 Deerfield Rd., Highland Park. 831-3155
and 831-3156

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

Home Care Service-South A West
Ine. cares for Medicare, Medicaid
other Insurance patients 7 daya a week
Every need from nursing to physical
therapy. Just call and inquire.

4839 W. 128th PI., Alsip.
371-6170
Great protsetion: your dog. Doge Only
Training Center A Workshop says
“We teach you to trsin your dog
Security. personai protsetion. gusrd
training. Also obedience.

2242 E. 75th St. 375-2981

Now is the time to check your roof.
Call
DBPENDABLE HOME
MAINTENANCE and have a worry
free winter. They do expert repairing.
Specialize in all types of re-roofing and siding. Free estimates. 5450633.
Thinking of selling your home? In
terested in its value? Call E D
SHARIF at MIDWAY REALTY. He
knows your neigborhood, and will
appraise it without any obligation.
4632 W. 63rd. 582-4646
DR. ANTHONY J. GAREFFA
announces his association with DR.
JAMES
CUSTARD
OPTOMETRISTS. • In
addition
to
general practice, he specializes in
problems of children and subnormal
vision. 2537 W. 95th, Evergreen
Park. 425-6500
At the “original” HOBSON’S
OYSTER BAR everythings the Best!
Fresh oystere, clams. New Orleans
Gumbo. Also casual eats and libation!
Private parties available.

448 N. State, 642-1906
Lunch, dinner, late evening snaeks —
a truly fine cuisine — it’s all at
RICHARD’S RESTAURANT AND
SLAVE MARKET LOUNGE. Plūs
banquet facilities for up to 125! Yes,
125! 3011 S. Harlem, Berwyn. 788fczVOO
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. Ainslie (daily 12-7). 998-9494
or 271-8039

For dishes prepared the šame as in an
Ttalian home it’s DAVE’Š ITALIAN

Naturally cūffeiįnt, pure and splendkB? KITCHEN. Treats indude lasagna,
MOUNTAHf VALLEY WATER
spaghetti, pizza, sumptboua desaerts.
from Hot Sp^nfesriheonly spring sdth- Dine in, carry out, delivery. Open 7
the combination of minerals to create days a wk from 4:30. 906 Chureh St.,
this exhilerating taste and satisfac Evanston. 864-6000.
tion!
Jf Adidas poakes it AEHDAS ON
Pbbne 661-11T0
OAK has it! • Shoes, clothing,
Mr. Robert’s Restaurant & Lounge accessories with that special status
is remodeled and gorgeous. Fresh look. And all in this smashing store.
catfish is better than ever! Other Worth a trip to Oak St!
106 E. Oak. 664-6984
specialties JSt»! Breakfast, lunch,
dinner every. day. 1900 S. Laranvcį
Need tuckpointing? Chimney repairs?
Ci^y. 652-6640
,
-How about those handsome glass
Steamaster^inc. Steam Carpet-A-ri «ocks??Fori BRICK WORK call
Upholstery f Leaning is a family run. HUGH. GILGUNN. No job is too
business you can rely on to give your small and his work is ezcellent Heli
carpeting anŪ furniture eztra care, give you a free estimate.
298-1459
extra attentiefri: Call 964-7726 for a
free estimatė?
Learn to draw and paint STUDIO 4
You mušt seejthe impressive collection ART WORKSHOP. Fundamentais,
of 14 kt. rėligious jewelry at also figure classes - beginners or
FREEMAV1KJEWELERS. Many advanced - day or eve. Individual
crucifizes and medals including the ingtruction. Ask about children’s
Virgin Mary and numerous saints.
classes.
- 6255 S.3¥estern. 776-4900
4 E. Ohio St •787-9656

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. £48-4408.

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

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

Target Auto Parts has the largest

Name any far off glamorous, romantic
spot — N’epal, Aaia. Mexico —
anywhere - EXOTIC JOURNEYS/
8AI TRAVEL will plan your tour
economically, conveniently. Call them
— and travel!
17 N. State. (312) 346-5665

2416 W. 69th. Pr 8-9155

From the practical..., to the exotfc I - * -In Merchandise

For pizza likę you dream about —
LITTLE JOE’S PIZZERIA AND
RESTAURANT. Italian and
American specialties. Pick up — or
they deliver Private party room, too
for upt to 50. Pat & Joe owners.
2921 W. 63rd. 476-5233.
Something old. something new at
THE ORIGINAL MITCHELL’S
Old: Buffalo ice cream. New
vegetarian dishes. George Mitohell
greets you at this 25 year old favorite
spot
North A Clark.
642-5246. 642-5247
Have a taste for authentic Mexican
cuisine’ CUATRO CAMINOS has
real "•outh-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. 6728 S. Archer,
284-2163.

So you want real home cooking? Get it
in wonderful Bohemian and American
dishes
at
the
PLAZA
RESTAURANT. You’ll go back
again and again. Carry out Service,
too.
7016 Cermak, Berwyn.
795-6555

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

THE FRENCH PEASANT has the
world’s finest cuisine. French, with a
difference — it’s nouvelle. fine wines
and affordable. You’ll love this charming spot. Jazz on Fri., & Sat.
2748 Lincoln. 281-0997

Revel in fabulous pizza — sandwiches,
too - from EXPRESSWAY
PIZZERIA 8 RESTAURANT.
Delivery Service is fast. Būt worth
picking up, too! Fine for s group.
931 S. Western. 226-9318

Glasses? Contacts? Hard lens? Soft?
The nezt time you’re in The
Neighborhood combine practicality
with pleasure. Stop in LAKE SHORE
OPTICAL for answers from ezperts.
Robert Power — Optician. 4753 N.
Broadway. 334-7283
You’ll love stuffing yourself with NANCY’S STUFFED PIZZA. they also
have full Italian menu. Dining room.
pick-up or delivery. Cocktaila Too!
4700 103rd St, Oak Lawn.
8578550

, and Service

- - * All Over Chicagoland!!

Make an occasion a gala event! Call
MR. MIKE’S BUFFET CATERING
SERVICE by the Valentino’s for
weddings, showers—any and every
party and meeting. 6534 S. Pulaski.
767-1137. Also: 2137 Pepperwood,
Glendale Hts. 893-5532.
No more transmission worries! Go to
UNITED
AUTOMATIC
TRANSMISSION INC. Transmis
sion tune-up Special, $29.50 complete!
Major repairs on most American
transmissions, only $245.

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

389-0505
It’s the BLACK FOREST Cm|LET
for unusually appetizing GeraMy dis
hes. American, too! Roast duckfing is a
week end specialty. Mode^te,jBrices!
Private party rooms for up-tofiS^8840

2740 N. Kedzie. 772-3226
For gaiety with wonderful food—
MIOMIR’S SERBIAN CLUB. Enter
tainment nightly—Gypey orchestra,
singer, dancing. Dinner, late dining,
snaeks. Open to 2 am. Closed Mon.,
Tues.

2255 W. Lawrence. 784-2111
BLAKES ALLEY RESTAURANT
fights inflation! All-you-can-eat
Special—Fri. 4-11 pm. Only $4.25,
children, $2.25. Perch, white fish,
smelt, chicken, with mostaciolli, eole
slaw.

3623 S. Archer. 254-4080
MARIE DeCHRISTOPHER
removm unwanted hair safely, gently,
permanently by SHORT WAVE, the
medically
approved
method.
Recommended by physicians, she’s
member of ESĄ, AEA, EAI.

4254 W. 55th. 582-3611
So many Continental pastry treats at
ROLFS PATISSERIE! Every one
freshly baked and light! That’s Swiss
pastry award winner, Rolf Steiner,
former head pastry chef of Hyatt
Regency.

621 Diversey. 883-0660
Plan your Christmas gift-ing! Lovely
and different your own needlepoint.
SEW BEE IT has everything you need
for dozens of creations including lovely
wall hangings. Shop now! Tues. thru
Fri 12 to 7:00, Sat 12 to 5 pm. Starting
Oct 5th .Sun. 12 to 5 (m. $40 W.

Waukegan Rd., Morton G rovė. 9656830
Abeolutely outstanding! " The I new
RPolish smorgasbord at SKY
BOR INN. Amazing. variety, and
every taste is a special treat. 7 dš^i
week. Take your famify.
5719 S. Archer.
767-3628
HAKIMIAN & CO. will pay
dollar for your antique and
antique Oriental rūgs. Sa
Kashan, Tabriz, Kerman. Šilk
tapestries, too. Condition not i
tant Call now! Chicago: 973-'
Suburbs: 475-0505
i

top
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A career opportunity opens wi
course at AMERICAN SECU
TRAINING INSTITUTE INC.!
statė required training for see
officers. Have a bright future.:. Ę
only $50.

h a

ui nTY
Get
rity
« is

640 N. LaSalle. 944-0446
TWIN ANCHORS, a favorite fo:
ot
for almost half a century, alsiJ
some of the best steaks around, i‘
prisingly reasonable, too! Friej
casual, relazing. Go!
.1655 N. Sedgwick.
J
944-9714 or 944-2258 |

Armitage. 871-4433 ,

n bs
h,
has
c.urdly,

DR. THEODORE F. WEBEK_ an
nounces the relocation of this office for
PODLATRIC MEDICINE, surgery
and injuries to the foot, to the Dodge
Drug & Medical Bldg. Very con
venient. 3235 W.. įllth -<4 bl. W. of
Kedzie)’ 238-727ą’A
< '

Net just another shop—DONNA K?
BRIDALS gives old fashionęd. When you need an automatic engine
couztesy and attention to detail in a -trėbtitrasr' — ' “BROOKFIELD
ENGINE REBUILDERS. Also for
home-y atmosphere. Everything for the
valve
jobs
parts — cars
bride. Formals, too—200 styles! Sizes 3.
, ,and, engine
,

. 17204 Oak Park Ave^ Tlnley
trucks. both foreięn and domesne.
Park. 429-8989.
, |Fme work! -.
«.
«
J

30

Do you have a credit problem?
Bankruptcy? Do you want a Visa or
Mastercharge card within 30 days? Do
you want a lifetime of ezcellent credit?
The answera to handling credit
problems — and mamtaining one’s
credit — are easy when you consult the
credit ezperts at THE CREDIT
CLINIC INC. Their understanding
advice will solve your present problems
and prevent future ones.

625 N. Michigan. 649-6828
To replace hair and enhance it — see
CHASANN, the HAIR REPLACEMENT SPECIALISTS. Their skilled
hair weaving and custom toupes work
mirades. And they’re your secret!

28 E. Jackson. 427-0375
For a party, a meeting, or for you
PJ’S PIZZA is an eztra special taste
treat. Sandwiches, too! Carry outa and
pick upe. Every detail gete attention
from Jim and Paula!

10317 S. Central, Oak Lawn.
425-2930
Look lovelier without unwanted hair.
MONICA HATORI, R.E. of 2001
ELECTROLYSIS specializes in Kree
Solid State Method of hair removal.
Medically approved. Call for appoint
ment

612 N. Michigan. 842-9777
Enjoy an important event — wedding,
anniversary, holiday — forever! Have
H. S. PRODUCTIONS record it on
VIDEO TAPĖ. Highest ąuality at
lowest rates. You will treasure these
tapęs more each year. Call 972-0078.
BUDAPEST CAFE has a simply
wonderful Continental cuisine. Chicken
paprika, ahish-ke-bab and other dishes
you’ll love! Also the finest European
pastries. Take some home!

505 Mala, Evanston. 491-0333
NEW GOLD COAST INN is one of
the world's greatest places for a
celebration. A gorgeous banąuet room!
Also outstanding food. Try their Fami
ly Fish Fry — every Fri. night
2525 W. 71st 434-4149

Keep your auto, truck, trsctor erane, or
aluminum condenser in top running
order. Your livelihood may depend on
it And you can depend on CERTIFIED RADIATOR SERVICE. 50
years’ szperience. Rodding, recoring.
soldering, cleaning. Gss tanks
repaired. See them for Harrieon
I
rsdiatore and Delco parts. too. They are
not only ezpert — they’re fast — with
speedy drive-in Service!

6723 8. We«t«rn. 478-8111

9546 W. 47th, Brookfield.
485-3322

From strudel to spaetzles, it’s the best
at EPICUREAN _— famous for
Himgarian style esaking siruče 1936!
Wide seleetion for lunch and dinner. All
superb! Free dinner parking.

316 S. Wabash. r d
We 9-2190 '
Magnificent old stained glass winflows
and solid oak pews — what could be
more beautiful in your decdrkting
scheme? TERRY FRACCAftO has
both. And at affordable prices! '
3619 W. 216th PI., Matteson.

747-2419
'3
Buy that beautiful, glowing • brass
direct from THE BRASS BED FACTORY and save! Genuine thrėsher

brass beda! Brass accessories, too
Amazing seleetion — the wides*
anywhere!
- <

601 W. Lake. 372-3812
Specialists in

foreign

car

repairs,

DIVERSEY FOREIGN CAR SER
VICE handles every job vrith outstan
ding ezpertise. Transmiasion.-engine.l
electrical, tune-up—everything!

5310 W. Diversey. 777-7989.
MATEO’S, your favorite spot for
Mezican and American dining štili
features the every Wednesday special
you rave about* Whole red snapper,
vegetable and salad, only $595.

5451 N. Lincoln Avė. ' ’
271-3360
,,>,n
If you love the ezotic in decorating see
BOB CATALANO. Zebrą and bear
rūgs — and the most intereeting
African trophies. Just a small ezample
of his many unique items.

2275 Wuhrley Rd., Naperville.
420-8203
DR. RONALD S. K RAA R, •<
TOMETRIST, is pleased to annou
that DR. FRANCIS
CQTTOI
OPTOMETRIST is now aseocii
with him in the general practia
optometry In practicing optbme
Dr. Cottone puts special eraphasit
children’s perceptual and developn
tai problems. and on contąct len
Office hours are by appointment.
5460 S. Archer. 736-8090
WALLTERNATIVES INC. has
types of window blinds. Right now 1/3 off on Levolor Riviera blii
Mention “Pat” and get a beaul
picture of Pope Paul with purch
1160 N. Clark. 951-0605

The personalized counseling of JI
DAVIS Ph. D. is designed to
women’s needs. Entering or
entering business? Changing car
She can help you find your own
direction. Call for appointment.
1002

