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Vyžuonos (Utenos raj.). 1980
m. iš gegužės 16 d. į 17-tą dieną
naktį piktadariai apiplėšė Vyžuo
nų bažnyčią. Pagrobta: didžiojo
altoriaus centrinis brangus pa
veikslas, šoninio altoriaus Švč.
Marijos Skausmingosios paveiks
las, šoninio altoriaus Švč. Jėzaus
Širdies paveikslas, nuo sienos di
delis Šv. Antano paveikslas, iš
tabernakulio paimta monstranci
ja su ostija, komuninė su komunikantais (vienas komunikantas
rastas prie altoriaus laiptų ant
kilimo, lyg perlenktas, bet ne
perlaužtas). Be to, paimta virš ta
bemakulio buvęs didž. altoriaus
kryžius, iš šoninio altoriaus Šv.
Kryžiaus relikvijorius, stiprintu
vas ir du mikrofonai.

nekompetetinga šį klausimą spręs
ti. Jie stengiasi mus įtikinti, kad
šis, Jums pasiųstas pareiškimas,
nebus patenkintas, kad daugiau
į Jus, pirmininke, mes nebesi
kreiptume ir šio klausimo iš vis
nekeltume”.
Minėto pareiškimo
pasirašy
mą tarybiniai pareigūnai trukdė
visokiais būdais: atimdavo prašy
mus su parašais, fotografuodavo
pasirašančius prašymą (Vardu
voje, Šilalėje, Ylakiuose, Paežery
je, Šiluvoje) ir pan.
Klaipėdiečių pareiškimas su
148149 parašais buvo pasiųstas
1979 m. lapkričio 19 d., tačiau
iki šiolei sovietinė valdžia Klai
pėdos bažnyčios grąžinimo reika
lo nesprendžia. Palyginkime: vie
nas šizofrenikas parašė LTSR
Vilnius. 1980 m.
Vajkarų Prokurorui skundą, kad Viduklės
spauda ir radijas paskelbė suim klebonas kun. A. Svarinskas “no
tojo Vilniaus Valst. Universiteto rįs jį užmušti”. Šis kunigas tuojau
docento Vytauto Skuodžio pareiš buvo iškviestas į Raseinių pro
kimą (1979. XI. 25), kuriame jis kuratūrą pasiaiškinti. O kai dėl
save laiko “šeštuoju Lietuvos ti Klaipėdos bažnyčios šimtai tūks
kinčiųjų teisėms ginti Katalikų tančių pasirašo — sovietinė vai
Į džia tyli kaip lavonas.
komiteto nariu”.
Tauragė. 1587 Tauragės ti
1979 m. gruodžio 16 d. pareiš kintieji pasiuntė Lietuvos Radi
kime TTG Katalikų komitetui io ir televizijos komitetui pareiš
doc. Vytautas Skuodis rašo: “Ka kimą, kuriame gina kun. Joną
dangi aš paskelbiau savo įstojimą j Joną Kaunecką, neteisingai ap
į Katalikų komitetą nesuderinęs šmeižtą š. m. kovo mėnesio 9 d.
su kitais to komiteto nariais (...), ! televizijos laidoje. Jie rašo, kad š.
tai prašau, mano anksčiau pami m. kovo mėnesį išklausę kun.
nėtą kreipimąsi laikyti negalio Kaunecko rekolekcijas, kuriose šis
jančiu”.
kunigas “ragino jaunimą neiti
klaidingais keliais, o keltis iš pur
Klaipėda. 1980 nt balandžio vo, moralinio smukimo, apsiva
1 d. 610 Klaipėdos tikinčiųjų pa lyti atgailoje ir eiti teisingu gyve
siuntė TSRS ATP pirmininkui nimo keliu. Ar tai politika? Ne!
L Brežnevui pakartotiną užklau Tai religija... Pats laidos redakto
simą, kuriame tarp kita ko rašo rius Stuina uolų ir gerą kunigą
ma: “Mes priversti kreiptis į jus, pavadino “neapykantos apaštapirmininke, nes Klaipėdos m. Vyk 1 lu”. Mes reiškiame protestą ir
domasis komitetas, LTSR Religijų reikalaujame, kad redaktorius vie
reikalų tarybos įgaliotinis ir LT šai kunigą atsiprašytų”, — rašo
SR Ministrų taryba į mūsų pra tauragiškiai.
šymą (skundą) neatsako arba ji
fBus dauriau)

KATALIKAI PASAULYJE
kalą suredagavo Popiežiškosios
Mokslų Akademijos narė italė pro
fesorė Levi Montalcini. Knyga
turi apie 700 puslapių. Joje spaus
dinami tekstai yra parašyti ang
lų kalba. Šis veikalas papildo kiek
anksčiau Popiežiškosios Mokslų
Akademijos išleistą mokslinę kny
gą “Smegenys ir sąmonės paty
rimai”.
Filmas apie popiežių

Vienas žymiausių lenkų filI mų režisierių — Krzystof ZaPasaulinė Misijų Diena šiais j nussi, šiuo metu suka filmą apie
metais buvo minima sekmadienį Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo
-spalio 19 dieną. Jos tikslas yra gyvenimą. Filmo sukimo darbai
paskatinti naujus
pašaukimus' daugiausia vyksta Krokuvoje, kur
misijinei veiklai, taip pat rinkti Karolis Wojtyla, prieš išrinkimą
lėšas misijom paremti. Daugiau popiežium, buvo arkivyskupu.
šia pinigų pasaulio misijom da Filme, kuris bus pavadintas “Iš
bar yra surenkama Jungtinėse tolimojo krašto”, vaidina anglai,
Amerikos Valstybėse, Vakarų Vo italai ir lenkai aktoriai. Jis bus už
kietijoje, Italijoje ir Ispanijoje, baigtas įspūdingais vaizdais iš
šiuo metu visame pasaulyje yra popiežiaus Jono Pauliaus II su
apie 160 tūkstančių misijonie- grįžimo į gimtąjį kraštą.
rių, kurių tarpe yra 40 tūkstan
Šv. Petras Klaveras
čių kunigų, 20 tūkstančių vy
„Po Kristaus, pasaulio istorijo
rų vienuolių ir apie šimtą tūks
je
tiktai žmogus man sukelia di
tančių seserų vienuolių.
džiausią jspūdį“, šiuos popie
Mokslinė knyga
žiaus Leono XIII žodžius, taiko
Šiomis dienomis Vatikane yra mus šventam Petrui Klaverui pri
Kleista svarbi mokslinė knyga: minė Jonas Paulius II-sis rašyda
tai Popiežiškosios Mokslų Aka mas Kolumbijos katalikam, kurie
demijos 16-osios studijų savaitės šiomis dienomis atžymi ketvirtą
darbų tomas, apimantis apie 30 jį šimtmeti nuo to šventojo gi
mokslinių straipsnių ir praneši mimo. Popiežius primena, jog šv.
mų, liečiančių nervų ląsteles ir Petras Klaveras buvo negrų verjų veikimą. Straipsnių ir prane | gų, slegiamų etninių grupių ir
Šimų autoriai yra pasaulinio gar religinių bendruomenių, kalinių,
so mokslininkai, jų tarpe daug vargstančiųjų ir pavergtųjų apaš
Nobelio premijos laureatų. Vei- talas.
Misijų diena

i

Nr. 256

Kremlius įspėjo
Lenkijos vadus

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

Popiežius Jonas Paulius II-sis
spalio 15 d. atskirose privačiose
audiencijose priėmė du ukrainie
čius arkivyskupus: Winnipego, Ka
nadoje, ukrainiečių arkivyskupą
metropolitą Hermaniuk, ir vyriau
siojo ukrainiečių
arkivyskupo
kardinolo Slipyj pagalbininką,
Philadelphijos ukrainiečių apaš
talinį administratorių, arkivys
kupą Lubačivskij.
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Priėmė ukrainiečius

•

Nurodė ribas, iki kurių galima žengti
Varšuva. — Spalio 31 d. Len grindinį vaidmenį unijų veiklo

kijos premjeras Josef Pinkovvski je. Darbininkų vadai nenori
turėjo susitikti su naujųjų darbo atsisakyti teisės streikuoti.
unijų “Solidamosc” vadovais,
Ketvirtadienį nedidelis sprogi
tačiau premjeras, kartu su komu mas ir gaisras sužalojo Varšuvos
nistų partijos vadu Kania buvo centre sovietų civilinės aviacijos
iškviesti į Maskvą. Ten jie išsi- “Aerofloto” įstaigą. Sužeistų ne
bučiavo su Brežnevu, tačiau Krem ’ buvo, skelbiama, kad sprogimas
liuje turėjo atsakinėti į nemalo įvyko sugedus elektrai.
nius Kremliaus vadų klausimus.
Nežiūrint lenkus spaudžian
Pagal Tass agentūros paskelbtą čių ekonominių sunkumų, dau
žinią, Brežnevas išreiškė viltį, guma lenkų reiškia viltį, kad So
Stanislaw Kania, Lenkijos naujasis komunistų partijos vadas, Maskvos aerodrome sveikinamas Leonido Brežnevo. kad broliškosios Lenkijos komu lidarumo unijų vadams pavyks
nistai ir darbininkų klasė suge surasti kompromisą su vyriausy
Kania ir premjeras Pinkowski buvo iššaukti j Maskvą pa sitarti su sovietų vadais.
bės išspręsti aštrias politines ir be, nes visi bijo galimo sovietų
ekonomines problemas, kurios iš įsikišimo, kuris Lenkijoje sukeltų
kilo Lenkijoje.
didesnį pasipriešinimą, negu so
Diplomatiniai sluoksniai Mas vietų žygis 1968 m. į Čekoslova
kvoje sako, kad sovietų vadai kiją. Galėtų įvykti didelis kraujo
tiesiai pasakė lenkų vadams su praliejimas, kuris galėtų išsiplės
— Arabų valstybių galvų kon rasti efektyvius būdus sukontro ti.
'ferencija įvyks, kaip planuota, liuoti savo naująsias darbininkų
lapkričio 25 d. Buvo manyta, kad unijas, kitaip Kania ir PinkovvsIranas atidėjo
Irako
— Irano karas gali suva kis praras Kremliaus pasitikėji
Daug darbininkų balsuos už Reaganą
žiavimą išardyti, tačiau užsienio mą.
įkaitų klausimą
Washingtonas. — Baigiantis sters”. Šalia darbininkų suskilimo reikalų ministeriai iš: Saudi Arą
Darbininkų vadų susitikimas
rinkiminei kampanijai, komen į demokratus ir respublikonus bijos, Kuvvaito, Irako, Sirijcs,
Teheranas. — Ketvirtadienį Isu vyriausybės nariais buvo nu
tatoriai 'pripažįsta, kad dar labai šiais metais laukiama, kad nema jorcjano jr Alžiro susitarė suvažia
matytas penktadienį. Darbinin rano parlamento sesiją boikota
daug amerikiečių nežino, už ką žai darbininkų pasuks į mažesnes vimą
ir vengti klausimų,
kai reikalauja laisvesnės spaudos, vo nemažas skaičius narių ir par
balsuos. Buvo laukta, kad po pa partijas, ypač kairiajame sparne. kurie arabus skaldo ir skiria.
mėsos produktų normavimo, at lamentas neturėjo kvorumo. Bu
grindinių prezidentinių kandi Nemažai darbininkų balsuos už
— Saudi Arabijos ambasado lyginimų pakėlimų. Jie pasiren vo planuota svarstyti amerikie
datų debatų neapsisprendusių Andersoną, o bet koks nukrypi- rius Faisal Alghelan pareiškė,
gę pripažinti komunistų partijos čių įkaitų klausimą, tačiau ir kenuošimtis sumažės. Jis šiek tiek mas nuo demokratų partijos pa kad vyriausybė ieškos kitose šaly vadoCauTantį vaidmenį \afstybi- Uuri
septynių specialios įkaitų
sumažėjo, tačiau neapsisprendu kenks prezidentui Carteriui.
se ginklų, jei Amerika nesutiks nėję plotmėje, pripažinti partiją | komisijos narių nepasirodė debasių dar liko 19 nuoš. Todėl pas
parduoti F — 15 karo lėktuvams kaip pagrindinę darbdavę, vals- tuose- Sis boikotas buvo pikkutinėmis kampanijos dienomis
naujų,
bomboms nešioti įrengi tvbinių įmonių savininkę ir tvar- itai smerkiamas tų narių, kūne
Princas Rėza tapo
abiejų partijų didžiausias dėme
mų. Jis 'pridėjo, kad šis klausi kytoją. tačiau nenori įrašyti savo ' norėtV 8reit pakis** įkaitus ir tuo
sys skiriamas tiems nuomonės
mas dar bus aiškinamas po pre statute, kad partija vaidina pa- būdu užsitikrinti Amerikos gink
nauju šachu
dar nesusidariusiems balsuoto
lų tiekimą.
zidento rinkimų.
Paryžius. — Irano sosto įpėdi
jams. Svarbiausias partijų užda
Ajatola Khomeinis susitiko su
— Aštuonios Pietų Amerikos
vinys yra įtikinti tuos “sėdinčius nis princas Rėza Pahlevi ketvir valstybės, kurios yra prie Amazo
Irano valdžios vyrais ir kariuo
Nauja laivų grupė
ant tvoros”, kad jų kandidatas tadienį turėjo pasikalbėjimą su nės upės, susitarė saugoti aplinką,
menės generolais, tačiau kalbėjo
yra “aiškus laimėtojas”. Neap- Prancūzijos televizija. Spalio 31 vengti teršimo, globoti gamtos
Indijos vandenyne
si tik apie karą su Iraku.
sisprendusieji, kaip politiniai pro d., jam sueina 20 metų ir pagal grožį. Konferencija įvyko Belem
Parlamento posėdis vėl numa
Washingtonas. — Gynybos de
fesionalai tvirtina, mėgsta žygiuo Irano konstituciją jis gali tapti mieste. Brazilijoje.
tytas
sekmadienį. Posėdžio kvoru
partamentas paskelbė, kad tre
Irano šachu. Princas pasakė,
ti su “laimėtoju”.
mai
ketvirtadienį
trūko 20 narių.
— Sirijos saugumo policija su čioji JAV karo laivyno kovos gru
kad vieną dieną Irane kils sukiliPrezidento Carterio komitetas
sišaudė su nelegalia Musulmo pė: lėktuvnešis „Ranger“ su ke Kai kurie aiškinosi turėję vykti į
1 mas, žmonės nuvers šį “bedievišbando paveikti demokratus libe- , ,
. .
nų Brolijos šalininkų gauja ir turiais naikintuvais įplaukė į In frontą, kiti bijo, kad įkaitų palei
i
i j • r- _ - ką, beteisi režimą ir jis galės su
nušovė šešis jos narius. Brolijos dijos vandenyną, kur jis pakeis dimas pakenks jiems jų rajonuo
ralus, kad ne sugrįžtų i Carterio
i • i
• •
,
. J
grįžti kaip konstitucinis monarvadovaujasmą partijos vieškeli,:
būstinėje rasta daug ginklų ir lėktuvnešį ,Midway“. Šiuo me se, kur amerikiečiai ypač nekenneklaidžiotų po vilčių neturin
tu Indijos vandenyne, Arabų jū- čiami
Iš Kairo, kur Kubbeh rūmuose amunicijos.
— Britanijos karalienė Elzbieta roję ir Persų įlankoje yra 37 JAV
čius Andersono
kandidatūros
JT Saugumo taryba priėmė
gyvena buvusio šacho šeima, ko
baigė savo kelionę, kurios me karo laivai. Septyni jų yra dide švelnią, atsargią rezoliuciją, kuri
“šunkelius”. Carterio komitetas
respondentai praneša, kad prin
vilioja ir tuos, kurie iš anksto bu cas Rėza nelabai norėjęs pasis tu ji aplankė Italiją, Vatikaną, li plaukiojantieji ginklų sandė paveda sekretoriui Waldheimui
vo nutarę visiškai šiuose rinki
liai, netoli Diego Garcia salos. tartis su Irako ir Irano vyriausy
kelbti šachu. Jis studijuoja Kaire Tunisą, Alžirą ir Maroką.
— Paskutiniame JAV gyvento Laivuose yra karinė medžiaga bėmis dėl taikos.
muose nebalsuoti. Šitokių dau
Amerikos universitete ir esąs
jų surašyme daugelis didmies marinų brigadai ir kelioms avia
Nors Irakas jau seniai skelbia,
giausia esą darbininkų tarpe.
“paprastas to amžiaus jaunuolis”.
čių
“
prarado
”
gyventojų,
tik
kad
Khorramshahras jau visas
Automobilių darbo unijos vie Šachu pasiskelbti jis turi teisę pa
cijos eskadrilėms, šią savaitę Sušųjų reikalų direktorius Ste gal Irano 1906 metų konstituciją, Los Angeles miestas padidėjo 4.9 ezo kanalu atplaukė batalionas, užimtas, mieste dar veikia iranie
phen Schlossberg šitaip aiškino: kurią pernai pakeitė nauja, isla nuoš. Manoma, kad šio miesto 1,800 marinų trijuose desanti čiai partizanai, apšaudę užsienio
“Mums sunkiausia yra prikalbin mo respublikos konstitucija. Sa gyventojų skaičiuotojai geriau at niuose laivuose. Ši grupė pakeis korespondentų grupę, kuri buvo
ti iš darbo atleistą automobilių koma, kad princo motina, impe liko savo pareigas. Los Angeles buvusį marinų batalioną, kuris atvežta pamatyti okupuoto mies
pramonės darbininką, kuris pra ratorė Farah remia sūnaus pa tvirtai atsistojo į antrą vietą, kaip išplaukė po ilgesnio budėjimo to.
rado savo namelį prie ežero ar skelbimo šachu idėja, tačiau tam didžiausias miestas po New Yor Arabų jūroje.
Indijos delegacijos
neteko savo pramoginio autobu- priešinosi princo teta, mirusio ko.
— Japonijoje susikirto dviejų
Jamaikos rinkimai
sėlio, ar kuris negali siųsti savo šacho sesuo, princesė Ashraf. Kai
vieši Maskvoje
kairiųjų
grupių
gaujos.
Lazdo

sūnaus į kolegiją, kad jis eitų ir bama, kad naujam šachui yra
Kingstonas. — Po labai piktos,
Maskva. — Sovietų Sąjungos
balsuotų už Carterį. Pati unija nelengva surasti išeivių tarpe mis užmušti 5 revoliucinės mark kruvinos rinkimų kampanijos Ja
prezidentas
Brežnevas lankysis
sistų
organizacijos
nariai.
ilgą laiką rėmė šen. Kennedj. žmogų, kuris sutiktų sudaryti Imaikos balsuotojai pakeitė vy—
Beirute
baigėsi
kovos
tarp
Indijoje
gruodžio
mėn. Maskvo
Unija ne tiek bijo, kad jos nariai rano vyriausybę egzilėje. Šacho
vyriausybę, išrinkdami nuosai je lankosi Indijos planavimo mi
skubės balsuoti už respublikoną rėmėjai nenorį bendradarbiau dviejų krikščionių grupių. Lai kų darbo partijos vadą Edward
Reaganą, bet kad jie visiškai ne ti su liberalais demokratais, res mėjo maronitų katalikų mi Seaga. Jamaikos ligšiolinis prem nisteris ir Indijos atominės ener
gijos komisijos pirmininkas. Jis
licija. Buvusio prezidento Chabalsuos.
publikos šalininkais.
jeras Michael Manley buvo gero bando susitarti su sovietais dėl
moun organizacijos kovotojai pa
kai pakrypęs į komunizmą, jo
Organizuotoji
darbininkija
bendradarbiavimo plečiant Indi
bėgo iš savo valdomos miesto da
liaudies partija buvo Kubos są
1976 metų rinkimuose išleido
jos branduolinius reaktorius ir
lies.
Paleido Ben Beitą
jungininkė. Balsavimo dieną bu
demokratų partijos kandidatams
elektros jėgaines. Indų delegaci
vo
nušauti
dar
trys
žmonės,
vie

paremti apie 8 mil. dol. Šiemet ši
Alžiras. — Pirmasis Alžiro pre
ja veda derybas dėl sovietų naf
na moteris sukapota mašetėmis. tos produktų tiekimo. Indija siū
suma bus daug didesnė. Unijų zidentas Ahmed Ben Bella, 64
Kinijoje sprogo
Politinėse kovose šiais metais žu
štabai siuntinėjo nariams laiš m. amžiaus, buvo paleistas iš
lo sovietams daugiau ryžių ir bul
teroristų bomba
vo 450 žmonių.
kus, leidžia politinius leidinius, naminio arešto. Anksčiau jis sė
vių.
skatina narius remti demokratų dėjo kalėjime, iš viso praleidęs
Pekinas. — Kinijos sostinėje
Derybos su Graikija
kandidatus. Svarbiausia unijų 15 laisvės suvaržymo metų. Jį trečiadienį sprogusi bomba, kuri
KALENDORIUS
pareiga įtikinti tuos neapsispren- nuvertęs Boumediene jau pats užmušė 9 asmenis ir sužeidė 81,
Atėnai. — Graikija ir Ameri
dusius, kad jie balsuotų, o unijų mirė.
Lapkričio 1 d.: Visų šventų
Dabartinis prezidentas Pekino vyriausybės žiniomis, bu ka pradėjo derybas dėl Ameri
federacijos tyrinėjimai parodė, Chadli Benjedid paskelbė am vo padėta teroristų. Sostinėje la kos karinių bazių Graikijoje atei jų, Licencijus, Kirenija, Gydaukad tarp unijų narių neapsis- nestiją valstybinės šventės, lap bai sustiprintos saugumo priemo ties. Amerikos delegacijai vado tas, Vaiva.
prendusių yra tarp 20 nuoš. kričio 1 d. proga. Tą dieną 1954 nės. Gatvėse patruliuoja karei vauja ambasadorius Robert Mc
Lapkričio 2 d.: Vėlinių diena.
Wisconsine iki 45 nuoš. Florido metais prasidėjo Alžiro išsilais viai. Kinų milicija stropiai ieško Closkey, o Graikijos — užsienio
Lapkričio 3 d.: Martynas P.,
je.
nusikaltėlių. Pekine žmonės kal reikalų ministerijos pasekretorius Vinifreda, Vidmantas, Nora.
vinimo iš Prancūzijos kova.
Iš didžiųjų unijų dvi dirba,
ba. kad tai „keturių gaujos“ rė- Stavros Roussos. Graikijai sugrį
Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:47.
kad rinkimus laimėtų Ronaldas
— Filipinų vyriausybė suėmė | mėjų darbas, nes greit turi prasi- žus į Nato karinį bloką, kilo rei
ORAS
Reaganas. Tai “National Mariti 5 asmenis ir dar ieško 22 už pla- dėti tos gaujos vadų teismas. Ki- kalas peržiūrėti sutartį su JAV
Saulėta,
temperatūra dieną
me” ir transporto darbininkų “In nuotą prieš prezidentą Marcos į ti mano kad bombą padėjo Tai- dėl keturių karo laivyno ir avia
60
1.,
naktį
45
1.
cijos
bazių.
temational Brotherhood of Team sąmokslą.
vano agentai.
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sunku apsispręsti
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IS ATEITININKŲ NAMŲ PASTOGĖS
A.N. Fondo metinis susirinkimas
Rugsėjo 28 Ateitininkų na asmenys. P' Kiliaus pasiū
muose įvyko metinis A.N. Fon lymas, kad į valdybą įeitų bent
do susirinkimas, kuriam labai porą tarybos narių, buvo pri
sumaniai primininkavo inž. J.
imtas ir į valdybą įėjo K.
Baužys, o sekretoriavo Aldona
Kriaučiūnas ir dr. J. Briedis.
Rimkienė. Išsamų veiklos pra Pirmininko pareigas pasiėmė
nešimą padarė tarybos pirm.
dr. J. Briedis.
A. Prapuolenytė, padėkodama
visiems tarybos ir valdybos
nariams: T. Alenskienei, F.
CLEVELANDO
Mackevičienei, J. Polikaičiui,
JAUNUČIAI
I. Kazlauskienei (valdybos
pirm.), P. Kiliui, K. Sušinskui,
Blėstanti rudens saulutė liu
St Tamulioniui, V. Žadei- dija pabaigą vasaros džiaugs
kienei ir garbės nariams — dr.
mų. Visi sugrįžta į darbą. Pra
P.Kisieliui, E. Razmienei, dr.
sidėjo
lietuviška mokykla,
K. Rimkui ir A. Žukauskui.
organizacijų veikla. Virš gal
Finansų stovį paryškino vų išsirikiavę paukščiai skren
Pov. Kilius, o apie namų toli da į šiltesnes vietoves. Mes Cle
mesnę perdavimo eigą pain velande, lyg tie paukšteliai,
formavo dr. P. Kisielius, vie sugrįžtam į mūsų taip šiltus,
nas iš dešimties tų namų jaukius namus, Dievo Motinos
pirkėjų.
Nuolatinės Pagalbos parapi
Į naują tarybą sutiko kandis ją, kurioje rudenį iš naujo pra
datuoti: P. Kilius, I. Kazlaus-; sideda gražiai išsišakojusi vi
kienė, M. Sodonis, F. Macke suomeninė veikla.
vičienė, dr. A. Damušis, dr. J.
Clevelando jaunučiai
Briedis, T. Alenskienė, stu ateitininkai kas antrą savaitę
dentų atstovas — Ed. Razma,
šioje pastogėje, tuoj po lie
. K. Kriaučiūnas. Jie visi ir buvo
tuviškų pamaldų, taip pat ran
_ išrinkti, kadangi susirinkimas da šiltą prieglobstį. Jau treti
metai kaip jaunučiams suma
nutarė tarybą padidinti nuo 5
ligi 9 asmenų.
niai ir darbščiai vadovauja
Susirinkime, namų teisi Giedrė Ješmantienė. Jai tal
niam patarėjui, adv. S.. Kup kininkauja Jlena Vyšnionytė,
riui, negalint dalyvauti, daly Zita Stungienė ir šiais metais
vavo adv. P. Žumbakis, kuris
naujai įsijungusi į talką Al
susirinkime pasitaikiusius dona Zorskienė. Vadovių pa
teisinius klausimus ten pat iš dėjėjas moksleivis Rimas Pušsprendė ir labai daug prisidėjo korius.
, prie susirinkimo sklandžios ei-r
Stengiamasi naudotis jau
gos.
nučių programa, kuri yra gra
žiai paruošta ir atspausdinta.
Pareigų perdavimas
Jaunučių ateitininkų sąjun
gos centro valdybos Detroite.
Spalio 10 d., įvyko protokolų
Bandoma kiek galima vaiz
ir iždo knygų perdavimai nau
džiau pristatyti ateitininkų or
jai išrinktai tarybai. Tame po
ganizaciją, jos principus.
sėdyje nedalyvavo dr. A.
Vadovaudamiesi
šeimyniš
Damušis, stud. at-kų atstovas
kumo principo'dvasia, visi na
— E. Razma, dr. P. Kisielius ir
riai susirinko pirmam metų
J. Polikaitis.
susirinkimui rugsėjo mėnesį.
Šį posėdį, buvusios tarybos
Visi buvo suskirstyti poromis.
pirm. A. Prapuolenytė, pradėjo
Kiekvienas atėjęs į susirin
malda. (Yra būtina kreiptis į
kimą turėjo susirasti savo po
Kristų, kad Jis ateitininkų ins
rą pagal gautą į rankas popie
titucijų veiklą laimintų.).
riaus formą. Susiradus vienas
Perduodama protokolus ir iž
kitą, reikėjo išgauti kiek gali
do knygas, ji paminėjo ir būti
ma daugiau žinių, kad ga
niausius darbus, kuriuos
lėtum vėliau kuo tiksliau api
dabartinė taryba ir valdyba
būdinti susirinkusiems savo
turėtų artimiausiu laiku įvyk
porą. Jautrus momentas būna
dyti ir palinkėjo sėkmingai su
šiame susirinkime, matant
Dievo pagalba toliau tuos pui
taip gražiai bendraujant jau
kius namus administruoti, kad
paaugusį jaunį su dar mažy
jie taptų visų ateitininkų, o
čiu, naujai įstojusiu jaunučiu.
ypač jaunimo mylima pasto
Antrame susirinkime pa
gė.
jutom tikrą visuomeniškumo
principo
dvasią. Jaunesni
Pasiskirstymas
būreliai iškylon nukeliavo į
pareigomis
Degučių namus. Ten Viktoras
Degutis visų dideliam susi
Po dokumentų perdavimo,
naujoji taryba slaptu balsavi domėjimui parodė bičių avi
mu vienbalsiai išsirinko Po lius. Paaiškino, kaip medus
vilą Kilių tarybos pirmininku.
avilyje atsiranda, kaip koriais
išimamas. Kiekvienas iš išky
Sekretorės pareigas sutiko eiti
Irena Kazlauskienė. Tuo pat
los sugrįžo rankutėse suspau
metu, kadangi tarybą sudaro 9
dęs medaus stikliniukę, ant ku

Rasa Krokytė, Lina Klimaitė ir Antanina Žmuidzinaitė vaidina „ope
roje“ Neringos stovykloje.
Nuotr. Rūtos Musonytės

čiaus 25 metų vyskupystės
šventimų sukakties atžymėjimu Vilniuje, kuriame jam
teko dalyvauti. Iškilmingos
pamaldos buvo Šv. Mika
lojaus bažnyčioje ir Aušros
V artų koplyčioje. Pamaldose
dalyvavo apie 60 kunigų ir
daugelis pasauliečių. Prelatas
turėjo progos pakalbėti su
vysk. J. Steponavičium, kuris
yra kilęs iš Vilniaus krašto, bet
moka kaip Hetuvių, taip ir len
kų kalbą labai gerai. Taip pat
buvo sutikęs ir grįžusią iš ištrė
mimo N. Sadūnaitę. Prel.
CeUešius domėjosi ir mėgino
išsiaiškinti dėl kardinolo in
pectore Lietuvai paskyrimo.
Deja, šis dalykas taip ir likęs
neaiškus.
Susirinkimą vedė skyr. pirm.
J. Motiejūnas, kuris pain
formavo organizaciniais rei
kalais: ateitininkų, baigusių
šiais metais aukštąjį mokslą
registraciją ir ateitininkų židi
nio sudarymą, o ižd. P. Grušas
kalbėjo
“Ateities”
žurnalo
platinimo
reikalu.
Susi
rinkime dalyvavo apie 20
sendraugių, kurie šeimininkės
S. Nyerges vaišinami dar ilgai
turėjo progos pabendrauti.
Ig.M.

rios buvo gražiai išrašyta, namo Išvyka į auksinį rudenį
“Darbštus-i,
kaip
bitelė.” baigėsi.
Pamatę bičių taip kruopštų
Esame labai dėkingi kun.
darbą, visi pajuto kiek daug Saulaičiui už atvykimą pas
galima atsiekti, dirbant kartu, mus ir už tokias gražias pa
darniai.
maldas.
Spalio mėnesio susirinki
Tėvų komitetui ir tėveliams
mas buvo skirtas gamtos dėkojame už bendrą džiaugs
atpažinimui. Labai gaila, kad mą ir draugystę, ši išvyka mus
kartu su susirinkimu planuota visus stipriau sujungė.
iškyla į Holden Arboretum, dėl
Dėkingi Aukščiausiam už
nepalankaus oro, negalėjo gražią dieną ir gerus draugus.
įvykti. Tačiau visi susirinkę
t ‘ Rita Stukaitė
darbavosi ruošdami pavyz
Kuopos korespondentė
džius skirtingų rudens lapų.
ĮSPŪDŽIAI IS
Dar metų tik pradžia — ta
VĖLINĖS
čiau labai graži. Džiaugiamės
LIETUVOS
vadovų kruopščiu darbu ir jau
Kiekvienais metais Pr. Dielinučių entuziastinga dvasia.
ninkaičio jaun. moksl. ateiti
Los Angeles Ateitininkų
Sėkmės!
Regina šilgalienė
ninkų kuopa laikosi gražios
sendraugių csusirinkime, įvy
tradicijos ir organizuotai daly
kusiame spalio 12 d. Nyerges
vauja Vėlinių Mišiose pager
LIPNIŪNO KUOPOS
namuose, Santa Monica, prof.
biant mirusiuosius. Pirma
ĮSKYLA • ...
kun. V. Bartuška, lankęsis
dienį, lapkričio 3 d., 6:30 vai.
Spalio 12 d. kun. Alf. Lipniū- šiais metais Lietuvoje, įdomia
vak. visi uniformuoti kuopos
no at-kų kuopos šeimyna susi forma perdavė-' savo patirtus
nariai renkasi mokyklos prie
rinko į Ateitininkų namus. įspūdžius,
charakterizuo
Oras buvo puikus, Žydriame damas so vietų-valdininkų tak angyje, o 7 vai. vak. organizuo
tai su žvakutėmis einą į Švč.
danguje linksmai švietė'sau tiką su užsienio- turistais, daž
Mergelės Gimimo bažnyčią
lutė, viliodama visus pasigro nai nesilaikant Mustatyto laiko
iškilmingoms šv. Mišioms už
žėti auksine rudens gamta. kelionių maršrute. Pailiusmirusiuosius.
pavyzdžiais žmonių
Susirinkome čia kartu > pa .travo
Visi nariai, tėveliai, draugai
-jų pasiilgimą
bendrauti, pasilinksminti ». ir gyvenimo
ir kas tik nori prisidėti prie
užmiršti kasdienius rūpesčius. laisvo gyvenimo ir noro ku
mirusiųjų pagerbimo yra kvie
Entuziastingos “spor riuo -nors bOdijr pamatyti lais
čiami žvakučių eisenoje ir šv.
tininkės” Rasa, Rūta, Dalia ir vąjį pasaulį. Kai kurie jo
Mišių aukoje dalyvauti.
Rita sumanė pastatyti tink pasikalbėjimai su sutiktais
Kuopos vadovybė
liniui tinklą. “Dirbo” sunkiai, žmonėmis buvo perduoti kaip
bet pastatė! Tinklas buvo. gra anekdotai. Jaudinantis susi
' STUDENTŲ
žiai ištemptas, nors stulpai sto tikimas ir atsisveikinimas bu
SUSIRINKIMAS
vėjo gerokai pakrypę. Ber vęs su giminėmis. Krašto vaiz
Chicagos ateitininkų stu
niukai tarėsi žaisti futbolą, das pasiritęs: miestai,
komandų kapitonai rinkosi laukai tuštir Dažnai paste dentų draugovės susirinkimas
žaidėjus. Tuo laiku tėvų ko bima, kad kolchozų derlius žy bus lapkričio 7 d., 7 vai.
mitetas (Br. Polikaitis, J. miai prastėsnis, negu pri Jaunimo centre. Kun. dr. K.
kalbės
tema
Smilgienė ir O. Stukienė) ruo vačiuose sklypeliuose. Turistų Trimakas
a pragiedrėja, :„P8ichologinis teroras Sovie
šė valgykloje priešpiečius. Jos nuotaikos
vąjį
pasaulį. tų
Sąjungoje“. Jieškosime
parūpino skanių užkandžių, pasiekus
lai nupasako- geriausių būdų, kaip padėti
vaisių, daržovių, įvairių pyra Profesorius į
ęs ir laikęs Mi- kaliniams Lietuvoje, perse
gų ir gėrimų. Pirmininkas Da jo, kaip susi:
šias Auš
artų koplyčioje kiojamiems už religiją ir poli
rius sušaukė pasivaišinti.
ęsis katalikų tiką. Po susirinkimo planuo
Pasistiprinę vyrukai išgar Vilniuje,
goję ir Mask- jama smagi išvyka.
mėjo žaisti futbolą, o mer bažnyčioje
mliaus, kur rek
gaitės rado įvairių kitų užsi voje, netoli
Lipniūno kuopos
torium
yra
lietuvis
kun. Mažei
ėmimų. Vidai ir Ramonai
susirinkimas
patiko kėgliuoti, Laima su ka.
Kun.
Alf. Lipniūno
Prof.
V.
uartuškos
Andrium ir Vytu žaidė biliar
dą, Rūtą fotografavo futboli pranešimą papildė prel. P. moksleivių at-kų kuopos susi
rinkimas įvyks šį penktadienį
ninkus, o Dalia ir Rita jai asis Celiešius, tik ką grįžęs iš Lie
tuvos ir kitų Europos kraštų. lapkričio 7 d. 7 vai. vak. Vieta
tavo.
pranešta laiškais.
Artėjo ir šv. Mišių laikas. Jis daugiausia ribojosi savo bus
Programoje
numatyta MAS
įspūdžiais
vysk.
J.
SteponaviDidelėje verandoje tėveliai pa
ruošė altorių: gražia raštuota
linine staltiese uždengė didijį
stalą, papuošė jį gėlėmis, pa
statė žvakes ir kryžių. Iš spor
to aikštės, iš parko ir iš visų ki
tų
kambarių
rinkosi
iškylautojai ir jų tėveliai į vie
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
ną būrį bendra malda pagar
mas
n balansavimas. Stabdžiai. Dus
binti Visagalį.
lintuvai
Išmetamieji vamzdžiai ir kiKun. Antanas Saulaitis S.J.
ti pataisymai. FTR.ESTONE TIRES.
laikė šv. Mišias. Jo ramus bal
Wheel alignment and balancing.
sas, nuoširdūs žodžiai mus gi
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
liai paveikė — meldėmis tikrai
and
pipea. Tune-ups. Lubrication.
susikaupę. Jungėmės į mal
Change of oil and filters.
davimų ir dėkojimų pynę gar
siai išsakydami savo mintis ko
norime Aukščiausiojo melsti ir
už ką Jam dėkoti.
Mišių skaitymus skaitė
2423 WMt S9»h StrMt - Tai. GA e-mi
Vytas Lukošiūnas,
Rūta
Musonytė ir Rimas Kučėnas, o
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro.
aukas atnešė Paulius Strolia.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Darius Polikaitis akordeonu
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet.
vadovavo giesmėms, o mes vi
si nuoširdžiai giedojom. Kalbė
dami “Tėve mūsų”, kun. Saulaičio paraginti, susiėmėm
rankomis ir, rodos, jutom kaip
Dievo meilė mus visus jungė, ir
2759 W. 71«t St. Chicago. fll. 60629
mūsų “didysis Brolis Kristus
buvo mūsų tarpe ir laikė kiek
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
vieno mūsų ranką...”
Po šv. Mišių buvo keletas
D. KUHLMAN, BS. Regt«truotai vaistininkas
pranešimų. Tada mus pakvie
Atdara liokiadieniala nuo w <aL ryte 8d !• vaL valai
tė dar kartą į valgyklą vai
Sekmadieniais auo 9 vai ryto iki 830 vai. vakaro
šėms. Po to žaidėm tinklinį,
Tel. - 476-2206
paskutinį kartą apžvelgėm
rudenėjantį parką ir ruošėmės

AUTOMOBILIU TAISYMAS

i

JAY DRUGS VAISTINĖ
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Clevelando jaunučiai ateitininkai iškylauja: D. šilgalis, D.
Penkauakienė, R. žiedonytė, A. Bublytė, M. Stungy®, D. Staniškytė, M.
Motiejūnaitė

/
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Subscription Rates $40.00 — Chicago. Cook County. niinois
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38 00 Foreign countries
$40.00.
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Pašto išlaidas malinant, pakvitavimai už gautas prenume-'
raus nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso. gavus iš jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėję*.-

DRAUGO pra n—trata mokama ii anksto
metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
Užsienyje
40.00
Kitur ____
38 00
Savaitinis .....................
25.00

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešU
dieniais nuo 8:30 iki 12.00.

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

metų 3 mėn.
$22.00
$15.00
22.00
15.00
22.00
15.00
20.00
13.00
1
15.00

• Redakcija straipsnius taiso
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- nių nesaugo. Juos grąžina tik Įš
anksto susiUrus. Redakcija už
skelbimų turinj neatsako. Skel- *1
bimų kainos prisiunčiamos gavw
prašymą.

„Globėjai“, Andrius KAzIadscentro valdybos nario Šau
naus Gyvo paskaita apie lietu kas — „Žaismas“, Daina
vių dalyvavimą Amerikos poli Kojelytė — „Spauda“, Juozas
tiniame gyvenime ir „Ethnic Laučka — „Ateitininkų ' vbCommunities Services“ progra dai“, Rasa Šoliūnaitė 1—
mą, diskusijos, pranešimai „Bendruomenė“ ir kun. Stasys
apie Padėkos dienos kursus. Yla — „Ateitininkų šūkis“.
Visi nariai kviečiami susi Kursų mokestis 45 dol. * " -1
rinkime dalyvauti. Jei kas
atvykti negalėtų,
prašome ------------------------------------------------------ • -■
Jis gali matyti blusą Kinijos
pranešti Dariui Polikaičiui 434nuotoliu,
bet nepastebi dramblio
2243 arba Vidai Momkutei 925ant
savo
nosies.
. .
6193.
Malajų
Kuopos valdyba

patarlė

ygys-T-s r t ■:

-j ~ - - --r— - -m- -į py—-

Advokatų Draugija J

Padėkos Dienos
kursai
Moksleivių ateitininkų cen
tro valdybos organizuojami
kursai bus lapkričio mėn. 27-30
dienomis. Kalbės šie paskaiti
ninkai: SauHus Gyvas tem,a —
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DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų, ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Craarfotd
Medical Building). Tėf. LU 5-6*46
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė.. Cicero
Kasdien 13 vai ir 6 6. vai «
treŽ. šešt 12 iki 4 vai popiet

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’
2434 West 71st Street

Tel. REliance J-18'lV

DR. WALJER J. KIRSTUM
Vai

TftČ' ir Šešt.
Vai popiet Yr^ &.
i. te ue;v jovė
Vai.; pirm., antr.. ketv ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta
vai popiet, treč ir šešt. tik susitarus

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA fR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS '' ‘
SPECIALISTE
vtvi ••

DR. EDMUND E. CIARA

MEDICAL BUILDING

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - GR 6-2*00

3200 W. 81st Street

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v pp
/ai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 14 ir Ofiso tel RE 7-1168; rezid. 239-29U9-.
7 9: antrad. irpenkt 10 4 šeštad 10-3val

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

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

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

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

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ALGIS PAULIUS

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

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKŠA
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
6132 S Kedzie Avė Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

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

1185 Dundee Avė.
Elgin. III. 60120
, ■
Valandos pagal susitarimą,
tbl

sės >ni, s7s-«aai,
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
r «>n
111 NO WABASH AVĖ.
4200 NO CENTRAL AVĖ
Valandos pagal susitarimą’

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) •vu.«
OPTOMETRISTAS -uL
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lentas"

2618 W 71st St - Tel 737 5T49
Vai pagal susitarimą Uždaryte 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

Otiso tat HE 4 2123. namų GI 8-6195

Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. TUMASONIS '

DIPLOMATE. AMERICAN BOARO
OF FAMILY PRACTICE

CHIRURGAS'
2454 West 71st Street

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

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
26&9 W 59 St. Chicagn
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

Vai pirm antrad . ketv k penktad 2 5 ir
6 7 — iš anksto susitarus

Ofs tei 586 3166 namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street *'
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2-7) šeštadieniais pagal susrtarmu
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Visų Šventų Dieną

“GERBIAME NEŽINOMUS
Šventuosius
Lapkričio
pirmoji
diena
italikų Bažnyčioje yra slrirįh pagerbti visus Šventuosius.
I Panaši Šventė Rytų Bažnyj IČioje buvo jau ketvirtame šimt' metyje. Buvo gerbiami visi
^kankiniai, bet paskui ir visi tie,
v kurie buvo laikomi išgelbėtais
]! amžinajame gyvenime. Sep
tinto Šimtmečio pradžioje (610)
įbuvo Romoje dedikuotas
^Panteonas kaip krikščioniškoji bazilika. Senovėje Pante
onas buvo visų Romos dievų
‘ Šventovė. Po dedikacijos Pan
teonas pavadintas Sancta Maad Martyres. Dedikacijos
j įvykis kasmet buvo Švenčia
mas Romoje. Tokia Šventė
krikščionims romiečiams davė
tį, kad reikia prisiminti ir
savo krikSčionius
kankinius, kuriuos visi laikė
^Šventaisiais.
Airiai sako, kad lapkričio
pirmosios dienos Šventė yra ki
ausi iŠ Airijos, kur nuo senų
senovės tą dieną visi Šventieji
buvo gerbiami.
» Tikintieji šventaisiais pap
rastai vadina tuos, kurie yra
kanonizuoti ir visoje Katalikų
Bažnyčioje šventaisiais lai-;
č<komi. Pirmaisiais krikščiony•bės amžiais šventaisiais buvo
laikomi visi kankini ai t kurie už
^Kristaus išpažinimą buvo miPersekiojama krikščionių
bendruomenė jautė ypatingą
-ryšį su savosios bendruo
menės kankiniais, šaukdavosi
jų 'pagalbos, laikydavo juos
herojiško gyvenimo pavyzaižiais, minėdavo juos Sv. Mi-

Šių aukoje.
' 1*
Persekiojimams pasibaigus
:sair atgavus religinę laisvę, šven
tumo sąvoka nuo ^kankinystės
artėjo prie krikščioniškos tobulybėksąvvkoe: “Būkite to
kie tobuli, kaip jūsų dangiška. sis Tėvas yra tobulas” (Mt
5,48). Dieviškas tobulumas iš
"žmogaus reikalauja heroiškų
dorybių. Todėl Šventieji turi
pasižymėti savo gyvenime to
kiomis'dorybėmis, kurias jie
vykdo dėl didžiojo Viešpaties
įsakymo mylėti Dievą visa šir
dimi, visu protu, visomis jėgo~ mis, o savo artimą kaip patį sa
ve.
Šio
didžiojo įsakymo
įvykdymas ir sudaro tą krikš
čionišką šventumą bei suar
tėjimą su Dievu, kuris yra sa
vo esmėje meilė. Su šventumu
betgi buvo greitai pradėta rišti
stebuklų darymą, nes Šventieji
~ “dėl artimos draugystės su Dievu-gaudavo, dar gyvi būdami,
didėlių malonių, pagydydavo
sunkiai sergančius ir padary
davo daug neįprastų darbų, ku
rie žmonėse sukeldavo nuo
stabą. Apie herojiškas dorybes
ir stebuklus turėjo spręsti vie
tos vyskupai, kad tikin
tiesiems šventumo autentiškut mas būtų aiškesnis.

»

t

Po dešimto Šimtmečio vysku. pai savo sprendimus pradėjo
•’ siųsti į Romą popiežiui, kad jis
juos patvirtintų. IS čia pra
sidėjo
kanonizacija,
iškil
mingas Šventojo paskelbimas.
Pirma tokia kanonizavimo
deklaracija Bažnyčios istori— joje buvo 973 m., bet popie
žiškas šventumo tyrinėjimas
buvo įvestas tik 1234 Gregorius IX. Vėliau 1588 m. popie
žius Sikstas V įsteigė šv. Ritų
o Kongregaciją, kuriai pavedė
tvarkyti liturgiją ir kano— nizacijos bylas. Taigi nuo
Šešiolikto
Šimtmečio
visos
šventumo bylos yra griežtoje
šv. Sosto kontrolėje.
Vatikane yra dabar daugiau
,,Jtaip tūkstantis bylų, kurios
_ laukia sprendimo. Tyrinėjama
^kandidato į šventuosius do
rybių herojiškumas. Palai
mintuoju paskelbti reikalauja
ma vis dar dviejų stebuklų,
apie kurių autentiškumą su
gydytojų pagalba sprendimą
daro tam reikalui skirta
Kongregacija. Tie stebuklai
, skaitomi tarsi ženklu iš dan
gaus, kad šventasis yra pas
Dievą didelis užtarėjas. Mūsų

laikų teologai kritikuoja ste
buklų
reikalingumą
šven
tumui įrodyti. Jie sako, kad tai
yra prieš Kristaus mintį rei
kalauti ženklo iš dangaus.
Kristus fariziejus išbarė už rei
kalavimą ženklo iš dangaus jo
dievybei įrodyti.
Todėl visai suprantama, ko
dėl kanonizavimo bylos kar
tais labai ilgai užtrunka. Jas
gali sutrukdyti politiniai įvy
kiai, tautiniai nesusipratimai
ir kitokios nepalankios sąly
gos. Joana Arkietė buvo kano
nizuota šventąja tik po 500 me
tų nuo jos mirties, o Tomas
More po 400 metų.
Kanonizacijos bylos šven
tųjų nepadaro, bet juos tokiais
tik paskelbia. Be abejo, dan
guje yra labai didelių šven
tųjų, kurių vardai mums neži
nomi ir Bažnyčios nėra
kanonizuoti. Šv. Povilas visus
krikSčionius vadina šventai
siais. Žmonių sielos, kurios
atsiskyrė su šiuo regimu pa
sauliu būdamos Dievo malo
nėje ir dabar gyvena Dievo
draugystėje
palaimintųjų
gyvenimą, yra šventos. Tokių
šventųjų, net mūsų pažįstamų
yra nesuskaitoma daugybė.
Mūsų tėvai, broliai ir
seserys, draugai ir pažįstami,
kurie prieš mirtį galėjo pa
sakyti su šv. Povilu, kad gerą
kovą kovojo, tikėjimą išlaikė ir
laukia teisumo vainiko (2
Tim.4,7-8), yra mūsų artimiau
si šventieji. Tokių pilnas yra
dangus, ir mes juos minime ViŠventų dieną.
Mūsų tauta be šv. Kazimiero
kitų oficialiai paskelbtų šven
tųjų neturi. Nuo Mindaugo
krikšto' praėjo daugiau kaip
700 metų, o nuč antrojo tautos
krikšto 1987 m. bus jau šeši
šimtai metų. Negalimas yra
dalykas, kad tautoje nebūtų
buvę herojiškų krikščionių, ku
rie verti būtų paskelbt šven
taisiais. Bet visą laiką mūsų
tauta gyveno nepalankiose
sąlygose krikščioniškam ir kul
tūriniam gyvenimui. Lietuva
su Šv. Sostu neturėjo normalių
santykių ir ryšių.
Šiemet rugsėjo mėnesį suėjo
40 metų, kai mūsų tauta ne
teko laisvės ir yra pavergta.
Dabartinės sąlygos yra pačios
sunkiausios visoje mūsų isto
rijoje. Religija yra persekio
jama, žmogaus sąžinė prie
vartaujama ir bedievybė
brukama per prievartą mo
kyklose ir visame viešajame
gyvenime.
šalia tokios prievartos eina
drauge ir religinis atgimimas,
kuris augina religinius hero
jus. Maži vaikai, persekiojami
už Dievo išpažinimą, yra he
rojai. Visi yra krikščionybės
herojai, kurie už tikėjimą ir
tėvynės meilę yra tremiami į
Sibirą ir nekalti gyvenimą už
baigia šventai kur nors tund
rose ar anglių kasyklose. Apie
juos šiandien nieko nežinome,
bet jie yra šventieji. Dabar
tinis mūsų tautos periodas Die
vo akivaizdoje yra skirtas di
delių
šventųjų
išugdymui.
Mūsų pavergtuosius brolius ir
seseris galima palyginti su
pirmaisiais krikščionimis, ku
rie būdavo išjuokiami ir mir
davo Romos kolizėjaus are
noje žvėrių sudraskyti ar kur
nore šaltame rūsyje.
Šventųjų kankinių kraujas
nėra veltui praliejamas. Ateis
laikas, kad tie šventieji bus vi
sam pasauliui paskelbti ir gar
sins mūsų tautos ištikimybę
Dievui ir Bažnyčiai, šiuos neži
nomus šventuosius mes ger
biame Visų šventųjų dieną. Jie
gyvena tokį gyvenimą, apie
kurį šv. Povilas sakė, kad “ko
akis neregėjo, ko ausis negir
dėjo, kas žmogui į galvą
neatėjo, tai paruošė Dievas
tiems, kurie jį myli” (1 Kor.
2,9). Su tuo gyvenimu ir mes tu
rime ryšį, nes iš šventųjų gau
name pagalbą, kai mes pra
šome jų užtarimo.
V. Rmi.

BESIKEIČIANTI RUSU VISUOMENĖ

Rimties valandėlei

SIELOMS SUSITINKANT
Sovietologų
tvirtinimu,
praeito dešimtmečio vartotojų
revoliucija smarkiai pakėlė ru
sų gyvenimo lygį. Tuo pačiu
metu išryškėjo klasėmis pasiskystymo sistema. Abu tiedu
veiksniai pradėjo keisti rusų vi
suomenės veidą. Priešingai tre
čio ir ketvirto dešimtmečių
piliečiams, jie pradėjo tikėtis
gyvenimo lygio pagerėjimo.
Nore pagal vakariečių stan
dartus jie buvo begaliniai kant
rūs ir ilgai kentėję, bet juos vis
sunkiau tebuvo galima pa
tenkinti. Daugumai jų kainos
buvo antraeilės reikšmės, svar
besnė buvo jų gavimo gali
mybė. Nore per pastaruosius 25
metus jie padarė didžiulę pa
žangą, prekių kokybė ir jų įvai
rumas neprilygsta Vakarų pa
vyzdžiams. To nepaisant, rusai
dabar gali pasirinkti įvairių
televizorių, radijo aparatų,
fotoaparatų, pagamintų So
vietuose ar importuotų. Taip
pat dabar yra įvairesnių nei
anksčiau drabužių, batų,
baldų ir maisto gaminių. Ir nie
kad nestinga jiems įsigyti pir
kėjų.
Kaip tos vartotojų revoliu
cijos pasėka buvo juodosios rin
kos paplitimas. Ji papildo trū
kumą tų prekių, kurių valstybė
nepakankamai patiekia. Taip
pat gerai laikosi įvairūs smul
kūs verslai: siuvėjų, elektro
technikų, dailydžių, dažytojų ir
tt. Oficialiai jie turi dirbti vals
tybei ir būti valdžios kont
rolėje, bet praktiškai, kas nori,
kad darbas būtų gerai atliktas,
turi arba pats jį padaryti, ar pa
prašyti amatininką, kuris lais
vu laiku ar išėjęs iš įmonės ir
dažnai su jos medžiaga, slap
tomis atliks prašomą darbą.
Ūkyje, negalinčiam visų ap
rūpinti reikalingais daiktais ir rekėm, atsirado tarpininkų kla
sė, kuri supirkinėja trūkstamas
prekes, o paskui tinkamu laiku
keleriopai brangiau jas par
duoda.
' Sovietologai pažymi, kad la
bai sunku nustatyti koks iš tik
rųjų yra įvairių kategorijų So
vietų piliečių gyvenimo lygis.
Algos ir kainos visko ne
pasako, reikia neužmiršti ir ki
tų veiksnių. Vidutinis pra
monės darbininko atlyginimas
siekia apie 250 rublių, kolchozininko alga daug žemesnė.

sę to, ką amerikietis. Teore
tiškai dirbama keturiasdešimt
valandų savaitėje. Tačiau, jei
gu mėnesio gale pasirodo, kad
nepasiekta pagal planą nu
statytos normos, visi turi dirb
ti papildomas valandas be atly
ginimo.
Kartu su tais ūkiniais paki
timais atėjo dar didesnės reikš
mės socialiniai. Iš jų politiniai
svarbiausias — sovietų visuo
menės susiskirstymas. Per šešius dešimtmečius po revoliucijos,
iškilo
sovietinės
aristokratijos klasė. Po ketvir
čio amžiaus esą viršūnėse val
džios, kariuomenės pramonės
ir prekybos, meniose ir moks
liniuose ne tik sutvirtino savo
pačių pozicijas, bet pasirūpino,
kad jų vaikai ir vaikaičiai tu
rėtų sotų gyvenimą. Valdan
čiųjų vaikai auga prabangoje
Sovietų privilegijuotoji klasė
dabar turi tokią pat galią, kaip
caro
laikais
aristokratija.
Nemažiau reikšmingas, sovie
tologų tvirtinimu, ir pirmą kar
tą Rusijos istorijoje atsi
radimas
vidurinės
klasės,
atnešusios su savim socialinį
pastovumą ir buržuazines do
rybes, kurių neturėjo caro lai
kais. Tie naujieji buržujai žino
ko nori ir pradeda tai gauti. Jie
gali pirkti ką nori, važinėti ir
naudotis geriausiais kurortais.
Jų turimos kuklios privilegijos
skatina dirbančią) ą klasę kie
čiau dirbti, kad su laiku ir lai
me jie irgi pakoptų kiek aukš
čiau.

P. GAUCYS

kontroliuojamos unijos rūpi
nasi nedarbininkųgerove, betj ų
darbo didesniu našumu, jos
ragina vis daugiau valstybei
pagaminti.
Nore teoretiškai visi lygūs,
tačiau praktiškai yra daug pri
vilegijuotų, labiau vertinamų,
favorizuojamų, laimingų, ku
riems mokamos daug aukš
tesnės algos. Ta ir pvz., Sovie
tų maršalas gauna virš 3000 r.
algą.
Menininkai,
moksli
ninkai ir pramonės specialis
tai irgi gauna aukštas algas.
Sėkmingas rašytojas už viena
knygą gali uždirbti iki 150,000.
Mokesčiai Sovietuose visai
ne tas pat, kas Vakarų šalyse.
Valstybė, kontroliuojanti ga
mybos, jos paskirstymo ir mo
kėjimo priemones, lėšas gali su
rinkti įvairiais būdais. Mūsų
akimis žiūrint, dauguma pilie
čių nemoka jokių mokesčių.
Netgi didžiausias pajamas tu
rinčiųjų ir paveldėjimo mokes
čiai nesiekia daugiau kaip 12%.
Sovietinis milijonierius miręs
gali palikti devynias dešim
tąsias savo turto savo šeimai,
tuo būdu ją įgalindamas tęsti
savo prabangų gyvenimą. Pra
ėjus 62 metams po revoliucijos,
griežtos lygybės rusai visai ne
paiso.
Pravaikštos sudaro nemažą
problemą, lygiai kaip alko
holizmas. Sovietuose, kaip vi
sur kitur, daug kas dirba ilgiau
bei sunkiau. Tačiau didžiausia
dauguma visokio amžiaus žmo
Sovietų visuomenė nūdien
nių suranda progų išeiti iš dar daug įvairesnė, nei prieš
bo papildyti savo pajamas šalu- dešimtmetį. Nebėra šiurkštaus
tiniu uždarbiu. Sukčių, • vienodumo. Atsirado ne tik ke
apgavikų, išnaudotojų ir eik lios socialinės klasės bet ir skir
votojų komunistinėje sistemo tingi gyvenimo stiliai. Stalino
je daugiau nei kapitalistinėje. laikais buvusi kontrolė ir stan
Pasigyrimai, kad Sovietai ūki dartizavimas paliko praeityje.
niu požiūriu grei t pralenks Minties ir išraiškos laisvė vi
JAV, tebėra toli nuo tikrovės. sai kitas reikalas. Jos niekad
Sovietinis pramonės dar nebuvo Rusijoje ir neatrodo,
bininkas tepagamina tik pu kad kada nore galėtų būti.

IDaugumas žmonų irgi

dirba.
Pora su dviem vaikais uždirba
400 r.„ iš kurių 300 išleidžia
maistui. Valstybė, būdama vie
nintele gamintoja, pardavėja,
skirstytoja ir darbo jėgos sam
dytoją, viskam nustato kai
nas, nuomas ir algas. Todėl
socialiniais sumetimais nuo
mų ir geležinkelių kelionų kai
nos yra ypač žemos, o alko
holio aukštos. Valstybės

St Vaitkus kalba ALRK federacijos kongrese apie Lietuvos vyčių
veiklą. Greta jo sėdi kongreso prez. pirmininkas dr. Saulius Kuprys
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Saulei įsukus į priešpiečius grįžo ir tėvas. Jis
neverkė, bet buvo tylus ir su motina kalbėjo labai
patyliai, lyg nenorėtų, kas kas nore išgirstų. Paskum
ėjo į budynes. Vedė ir Simuką, bet tas pro ašaras
atsisakė. Jam rodėsi, kai tik nueis, atsiklaups pasi
melsti, dėdienė atsimerks ir pasakys: “Matai,
meldeis, kad numirčiau, tai ir numiriau. Dabar
galėsi knygos nebegrąžinti. Ir, kai į bažnyčią lydėjo,
atsisakė eiti. Ančiukų nebuvo kam į Rūkę nunešti,
tai saugojo juos savo kūdroje, stovėjo atsirėmęs į
tvarto kampą ir negalėjo sulaikyti ne tik ašarų, bet ir
kūkčiojimo. Kiek aprimęs išsitraukė knygos nuo
graužas iš po rąstų, pasiėmė kastuvą, nuėjo už kluo
no į juodalksnyną, parinko vietą, kur vanduo jau
buvo nusekęs, iškasė duobę, įdėjo knygą ir užkasė.

Kad iš tolo nebūtų matyti, jog čia kasta, parinko
glėbutį senų šakų, užbaratė ir dar kojom primynė.
Kai ankstyvosios kriaušės jau buvo geros, tėvas
pagaliau išsitempė Simuką pas dėdę. Ne pirmą sykį
vadino, bet kai vaikas vis atsikalbinėjo, nč nespau
dė. Manė, kad dėdienės mirtis dar prilaiko, bet
dabar, kai ėmė gundyti kriaušėmis, Simukas nebeiš-

Nuotr. Jono Urbono

Vėlinių dieną, nors lankomi
mirusiųjų kapai, tai ta proga
gyvieji meldžiasi ne už miru
sius kūnus, o už iškeliavusias
amžinybėn sielas. Ta proga
kiekvienas, gal išskyrus kai ku
riuos
jaunuolius,
savaime
pagalvoja ir apie savo mirtį.
Mirtis — tai ne vien senių liki
mas. Kasdien skaitome, o
slaugantieji
ligonius
ligo
ninėse kasdien mato, kiek
daug, pagal normalų žmogaus
amžių, miršta perjaunų žmo
nių.
Mirties, kaip gyvos ar negy
vos būtybės nėra. Mirtimi vadi
name šio žemiško gyvenimo už
baigą. Tokia užbaiga, kaip
dabar, nėra žmogaus pradinės
prigimties reikalavimas, o
nuodėmės pasėka. Pirmųjų
žmonių nuodėmė paliko daug
blogų pėdsakų kiekvienam
žmogui. Jų tarpe mirtis tokia,
kokia yra dabar, taip visuotina
kiekvienam žmogui, kad tai
laikome natūraliu dalyku. Bai
si yra ne šio gyvenimo užbaiga
— mirtis, o nelaiminga mirtis.
Nelaiminga ne ta prasme, kad
per ankstyva, nelaukta, o
dvasine prasme, liečiančia
pomirtinę ateitį. Anot šv.
Augustino, baisi yra ne mirtis,
o nuodėmė. Iš viso, kas gali
žmogų ištikti, baisiausia yra
nuodėmė. Kurie tikisi laimingo
pomirtinio gyvenimo, tie mirti
nebijo.
Sakyti ar manyti jog negali
ma faktais įrodyti absoliučiu
tikrumu, kad yra pomirtinis
amžinas gyvenimas, nebūtų
teisinga, nes yra ne tik Apreiš
kimas, o daug ir žmogiškų
racijų, daug net liudijimų, kad
yra pomirtinis gyvenimas.
11688, tie liudijimai nėra
kasdieniniai, ne visi jų patyrė,
bet jeigu tikėtume tik tam ar
tuo, ką esame patys asme
niniai patyrę, tai gyvenime ne
tik kad neišvengtume daugelio
nelaimių, o gal retas sulauktų
užaugusio jaunuolio metų.
Paėmus kartu Apreiškimą,
žmogaus proto logiką, daug
faktų mirusių žmonių liudi
jimų, žmonės laiką nė vienas
save netikinčiais, nė vienas
negali sakyti esąs tikras, kad
nėra pomirtinio gyvenimo. Čia
būtų ir perilga ir nereikalinga
kartoti visas racijas kal
bančias už tai, kad žmogus turi
ne vien kūną. Ar kuriam nors
kūnas rūpėtų labiau už viską ar
ne, tai Vėlinių dienos proga ver
ta kiekvienam prisiminti tai, ko
esame kasdieniniai liudi
ninkai. Ir patys artimiausi,
brangiausieji pasilieka prie
mirusio kūno kai kur porą
dienų, o daug kur ne ilgiau
vienos dienos, o paskui, anot
garsaus prancūzo kalbėtojo,

silaikė. Nors širdis ir tebedrebėjo, bet tėvą nusekė.
Nieko neatsitiko. Tik dėdė Pilypas kiek papfikaištavo, kam jį užmiršo, kodėl neateina paskaityti laik
raščių, su tėvu apšnekėjęs
savo reikalus, liepė
paimti iš užstalės kampa pundą laikraščių, ir abu
išėjo po kriaušę. Kai buvo laikas eiti namo, Pilypas
nusivedė į klėtį, bakstelėjo ramento galu į dėžę ir
pasakė:
— Dabar jos tavo. Rinkis, skaityk, kiek širdis
geidžia. Tik nesudraskyk, neišmėtyk. Kai
jų niekur neišnešiotum. Noriu, kad būtų visos, kaip
Genovaitė paliko, — balsas buvo šiurkštus, bet su
paskutiniais žodžiais akyse pasirodė ašaros.
Simukui irgi pasirodė. Tą akimirksnį jis norėjo
pulti prie dėdės ir pasakyti visą teisybę. Ir jeigu ne
ramentai, gal ir būtų pasakęs, bet dėdė stovėjo
vidury klėties, šniurkšėjo ir pasvyruodamas stuksėjo
ramentais į klėties grindis. Tokiais storais geležim
apkaustytais galais.
— O šiandien pasiimk tik laikraščius. Pažiūrėk.
Jeigu rasi ką gera, rytoj atėjęs ir man paskaitysi, —
ašaras nurijęs pasakė.

• • •
Nuo to sykio Simukas vėl dažnai nubėgdavo pas
dėdę. Skaitė jam laikraščius, kalendorius, net ir iš
knygų kai ką paskaitydavo, ypač iš tų, kur buvo
rašoma apie kitus kraštus. Ir knygų daugiau karvėm
nebeauganė, bet tas dygulys, kad per jį numirė
dėdienė Genovaitė, pasiliko. Vėliau jis kiek pakito,
įgavo kitą atspalvį: kaip jis galėjo dėl tokio mažo
daikto norėti paties geriausio žmogaus mirties? Per
ilgus metus ir tas maudimas užsimiršo. Ne visiškai.
Retkarčiais vis tiek iškildavo kaip atsiminimas stip-

>

rašytojo vyskupo Bossuet, kū
nas tampa ne tik nepatrauk
lus, o atstumiantis.
į
Jeigu nėra malonu vaiz
duotis, mąstyti realybę, kokia
yra palaidoto kūno, tai ne tik
nemalonu, o baisu mąstyti
sielos likimą, jeigu ji nepasi
ruošusi amžinam gyvenimui.
Nors ir tikime į galią gyvųjų
žmonių maldų, gerų darbų
aukojamų už mirusį, tai vistiek
sielos likimą nusprendžia miru
siojo asmens gyvenimas iki
mirties. Gyvųjų maldos, geri
darbai padeda tik sieloms
skaistykloje. Kaip sakyta, baisi
yra ne mirtis, o nelaiminga —
nepasiruošusio žmogaus mir
tis. Gyvųjų ašaros, maldos, geri
darbai jo likimo nepakeis.
Koki prasmingi yra šv. Filipo
Neri
žodžiai
jaunuoliams:
Laimingas jaunuolis, kuriam
Dievas duoda laiko gerą dary
ti. O daryti gerą reikia skubėti,
neatidėliojant, nes artėti prie
mirties n esustoj ame nė vienam
momentui: ar dirbi ar ilsiesi,
džiaugiesi ar liūdi, tai vis
skubėdamas keliauji. Kokia
pragaištinga mūsų laiko
banga, kad daug jaunų žmonių
laukia — net reikalauja, kad tik
kiti jiems duotų savo laiką,
energiją, medžiaginių išteklių,
o patys net nepagalvoja, ką
gero daro jie patys sau,
taip pasibaisėtinai yra už
miršę sielos reikalus, tarei ne
siela, o kūnas būtų svarbiau už
viską.
Kodėl šv. Filipas Neri
apeliuoja į jaunimą? Todėl, kad
senatvės nedaugelis sulaukia,
o jos sulaukusių ne retas tampa
ir fiziniai ir psichologiniai jau
ne gerų darbų vykintojai, o
reikalingi kitų pagalbos.
Laimingi tie seneliai, kurie gali
sąmoningai nore melstis ir
aukoti Dievui savo negalę.
Deja, ne visi sugeba ir pajėgia
net ir tai.
*
Už tat, daryti gerą turėtų būti
kiekvieno žmogaus rūpestis —
nuo subrendusios ‘ sąmonės
jaunuolio iki dar turinčio sąmo
nę senelio. Ruoštis mirčiai
gerais darbais reikia skubėti,
nes mirtis nedelsia, jos artėji
mo nesustabdysime. O amži
nybėn kiekvieną palydės ne
kas kita, o mūsų pačių tas gyve
nimas, kuris ir kokis buvo iki
mirties. Vyskupas V. Brizgys
Niekad nesusidėk su savo drau
gu, kai jis piktnaudžiauja savo
arkliu ar savo žmona, pakol neke
tina vieną parduoti, o kitą pa
laidoti.
Charles C. Colton

žmonės tave prašo kritikos,
bet tenori pagyrimo.
W. Somerset Mauįham

iriausio vaikystės sukrėtimo, bet šiandien, su ta
moterim ir su amžiaus suvarginta šventųjų knyga ,
jis grįžo toks pat aštrus, koks buvo tada, beveik prieš
šešetą dešimtmečių.
Dabar Simonas Plaušys,
pasižymėjęs
matematikos profesorius, žinoma,
padarytų kitaip. Paėmęs Dvylės sušlamštą knygą
tuoj nubėgtų pas dėdienę ir pro ašaras išdėtų savo
nelaimę, bet tai būtų darba , ne prieš kapą metų.
Taigi, prieš kapą metų. O juk kapa metų baigia
prabėgti, ir jis niekam, nė geriausiam draugui
niekada to neatvėrė, kaip didžiausios gėdos. Net
nepažiūrėjo, kas juodalksnyne atsitiko su knygos
likučiais.
Paskutinį sykį, kai buvo tėviškėje ir kai
motina išsišneko apie dėdę Pilypą, apie jo kitą
žmoną, tikrą raganą, kurios Simas beveik nepažino,
nes toji nebeprileisdavo nė prie knygų. Neįsileisdavo
nė į sodą. Ne vien Simuko, bet neįsileisdavo nė kitų
giminių, kad neišnešiotų iš namų turto. Ji viską
griebė ir nešė tik į namus. KAs gali tikrai žinoti,
niekas nematė, bet kaime šnibždėjo, kad iš penkių
vaikų, ji bent du irgi iš pašalies parnešė. Ar Pilypas
ką nujautė, niekas negalėjo pasakyti, nes dabar jis
buvo visada tylus, visada užsidaręs, toks pat, koks
buvo prieš Genovaitės atėjimą ir koks pasidarė po
jos mirties. Tada tą paskutinį sykį motina ir pasakė,
kad Genovaitė tada užsimušė ne viena, kad su savim
nusinešė ir septynių mėnesių kūdikį. Dėdei Pilypui
buvo baisiausia, kad abu iš karto. “Kaip maro
metais, brolienė. Kaip maro metais”, tada kartojęs ir
kartojęs pro ašaras.

_________________ (Bus daugiau) ______________
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“GETTING AROUND WITH PAT”
Not only great pizza — būt the most
unusual Italian dishes anywhere are
at BARONE’S! American, too. And a,
super salad bar. Charming and comfortable family atmosphere. Do go!
401 W. Armitage. 266-7337
For

reliable

NORLEN

prescriptions rely on

PHARMACY

INC.

Owner, Len Scalzitti. personally
supervises his whole store. Keeps
ąuality high and prices reasonable.

3949 W. 63rd.

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

3956 W. 63rd. 767-1335
Men — don’t just dream about being
handsome - go to VANCHERI HAIR
STYLES FOR MEN. Layer cut, razor
cut, hair pieces. Everything! Even a
Lithuanian stylist, Lisa Anzulas!

4932 S. Pulaski.
767-2027

735-1280

No job is too small for WAGNER &

SON PLUMBING & SEWERAGE.
For any problem — toilet, sinks, 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 purpoees. They’re wizards at
restoring old photos, too!

20 E. Jackson. 427-2446

DICK LUDWIG PONTIAC will not
be undersold — no way! Astounding
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. 6561690.

Weddings and banąuets are always a
success at GRAND MANOR
RESTAURANT A LOUNGE. Fine
food and cocktails. Large dance floors.
And reasonable prices! Ask about
special packages.

PATRICK F. LEONARD D.D.S.

Your holiday party will be remembered
when the decor’s from THE
BALLOONERY INC. Lighthearted
for Christmas, joyous for New Year’s.
And alway8 uniąue and lovely. So be
different, intriguing. For info, call

can be called a No. 1 dentist“. The
whole family benefits from his ezpert
care and treatment Eve. hours for
your convenience. Call for appoint
ment 2911 S. Harlem, Benvyn.
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!

3125 W. Cermak. 522-2000
GIORDANO’S love their lithuanian
customers — and their Lithuanian
customers love them. Of Course! Their
stuffed pizza is a sensation, and so
many unusual choiceą. You Can’t
Believe! Just Try It! 747 N. Rush.

5436 S. Archer. 767-2300

432-9005
TALLY CHEVROLET offers
savings, Service and much 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, chassis
lubrications, fluid level checks, tire
rotations, cooling System checks, rear
lubrication and checks, automatic
transmission fluid and filter change.
$663 savings! Wow!

6711 S. Westem.
925-6700

951-0747
• ~

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

When you’reinahappy mood—orwant
to be—visit OLD BELGRADE. Sumptuoua Continental and Serbian cuisine.
And what joyful entertainment Fri.
through Mon. evenings!

3245 W. Fullertoa. 486-3698
Big, big party treat long submarine
,sandwich
from
BILLY’S
'8UMARINES - up to 12 feet' Filled
with the best meats, cheese, other
goodies. Always wows ’em! 7 days, 10
am—3am.

2227 Laramie, Cicero. 863-1333
Where’8 Sicilian style pan pizza?
“ANGELO’S
PIZZA!
Absolutely
great! Other marvelous Italian food
and aandwiches, too. Carry out or
delivery. 9666 Franklin, Franklin
Park. 455-4062, 5038 Valley

Lane, Streamwood. 830-4111

JOAN P. CONROY, ATTY AT
LAW is licensed to practice in HL 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
>
Thin, deep dish or stuffed pizza from
PIZZA LAN D rates ravės. So do their
other very special items. Make your
nezt gathering a hit — call them for
delivery or carry out
1123 W. Belmont.

327-8001 •
You”l likę the way DR. ROBERT
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. 6560 W. Higgins. 7637464

Try an ancient craft — weaving and
knitting for the latest fashions! The
WEAVING
WORKSHOP
has
everything you need including the
uhdest choice of yams — and classes.
Also for knitters.

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

3352 N. Halsted. 929-5776

200 E. Chestnut. 664-6181

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

Phone 549-0649
Need chairs and tables for that
meeting? Rent them from ALBRA
RENTALS. They meet every need —
trucks, trailers, water pumps, sewer
and garden eąuipment, chain, saws —
more!

10627 S. Pulaski. 233-5555
For the holidays. and every special
occasion, a box of DOVE CANDIES
is.the “8weetest gift”. Excellent selection of the finest ąuality. Most impressive and very reasonable.
6000 S. Pulaski.
582-3119

Doors and windows ready for irinter
wind? Get weatherstripping now at
JIM’S ACE HARDWARE - your
neighbor. They'11 also repair cracked
and broken windows. Don’t wait — be
prepared!
4354 W. 63rd. 767-7049

GABBY’S is great' Great food! Great
drinks! And the greatest live entertain
ment! No wonder they’re enlarging. Go
— you"ll have a galu time. Call for list
of performers. 6300 W. Ogden,
Benvyn. 484-9806
-UNCLE
LES S
HOLIDAY
OLDSMOBILE has been servicing the
Cicero—Benvyn community for 25
years. Depend on them for reliability,
satisfaction. They'11 be here 25 more
years — at least.

1655 S. Cicero, Cicero. 652-1035
Good food, friendly atmosphere, convenient location in the Argyle “L"
station. APOLLO RESTAURANT
has all this! So enjoy their extra good
dinners and sandwiches.
1116 W. Argyle. 271-9557

You*ll love the antiąue charm of
LANGTRYS — and their family
dining is a joy! All so affordable
Drinks are always double from 47 p.m.
Mon. thru Fri. Now serving thin & pan
pizzas. Salad bar. 973 Waukegan
Rd., Glenview. 724-8904

The personalized counseling of JEAN
DAVIS Ph. D. is designed to meet
vomen's needs. Entering or reentering business? Changing careers?
She can help you find your own best
direction. Call for appointment. 492
1002
NEW GOLD COA8T INN is one of
the world’s greatest places for
celebration. A gorgeous banąuet room!
Also outotanding food. Try their Fami
ly Fish Fry — every Fri. night
2525 W. 71st 434-4149

DR RONALD S. KRAAR OP
TOMETRIST, is pleased to announce
that DR. FRANCIS X. COTTONE
OPTOMETRIST is now associated
with him in the general practice of
optometry. In practicing optometry
Dr. Cottone puta special emphasis on
children's perceptual and developmen
tai problems. and on contact lenses
Office hours are by appointment.
5460 S. Archer. 735-6090

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
muxt have 30 class hours at licensing
school. So be ready for the profitable
surge of sales ahead. Leam at
CHICAGO CAMPUS of BOLGER
ACADEMY OF REAL ESTATE
Class size limited — starts soon. Call
DAVID KONTNY at CHICAGO
SERVICE REALTY. 878-9855.

Guess What! Rimas Dagys, geniai
owner of ITALIAN VILLA
PIZZERIA is LITHUANIAN!
Maybe that’s why the pizza and other
Italian specialties are so outotanding.
You Mušt Try! 6242 S. Pulaski Rd.,
585-7020. We Deliver

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
pierdng, orai surgery, minor skin
procedures. General anasthesia is
ai ways available. All cases are handled
individually and understandingly. You
may phone for further Information.

6020 S. Halsted. 224-7000
Call SCHMIDT IRON ENTER
PRISES now — have a handsome
home in time for the holidays. Their
custom ornamentai iron makes it
lovely as a palace! Fences, railings,
spirai stairs and many other unusual
ideas. 358-6500

See TERRY JINKS for a
PROFESSIONAL RESUME that is
comprehensive and Creative. He includes cover letter — and counseling on
career, interview, appearance. This is a
door opener! Call for personai interview. 975-7701

CONGRESS PIZZERIA has so
many treats — likę chicken, ahrimpe,
ribs, sandwiche8 — besides ezcellent
pizza. Fast, dependable delivery. Super
for you and for parties. 2043 N.,

Milwaukee. 772-7130 or 235-4455
(If busy, 252-9170)
Painting problem? Make a note of: A.
ALLIN & SON - ALLIN PAINTS.
They hwve all decorating needs, solve
all painting problems. Highest ąuali-'
ty, finest Service.
4839 N. Western-

Lo 1-9800
Vv
orderouiom
To' ____
look mai
leather fnom the GREAT SHOWING
MACHINE. Ovmed by master
tailors, ąuality and workmanship is
superb. Value too! Discount on old
leather.
3534 Broadway. 248-0566

BROTMAN & SPERLAZZO OPTOMETRISTS have been serving
their community for half a cen tūry! See
mem
ezammanons. glasses.
giasses,
them tor
for eye examinations,
hard and soft contacts. Discounts for
senior citizens.
Z

3245 N. As!hland. 327-0874

Order any combination pizza from
JUST-A-PIZZA. All areoutstanding.
5 sizes! Perfect for you or a party. Free
pop with the Large, family, or Jumbo.
Extra efficient delivery. and pick up.
5136 S. Archer. 585-8505. Open 7
Nights a week.

When you need understanding legal
counseling call CLAUDIA ONEY,
ATTORNEY AT LAW. She
specializes in real estate, wills, and
estates, divorce, personai injury, and
workman*8 compensation. Her fees are
reasonable and her centrally located
office is easy to reach. Phone for an
appointment to discuss legal ąuestions
or problems.

105 W. Adams.
783-1964

Not only great pizza — būt broasted
chicken, ribs,
shrimp,
even
sandwiches, are among the spedals at
HAPPY’S GENEO’S PIZZA. Fast
delivery or pick up Service. Perfect for
parties!

4088 S. Archer. 254-4243

That important event — wedding,
meeting, party... can be enjoyable
without work. Relax!! Call REDDI
MAID, INC. Butlers & Maids to serve
and to dean. Call for Household
Specialists To Clean your home or
office. 1030 N. State St. Suite 17J
Chicago, IL 440-0011

Positively perfection - barbeąued ribs
at the GLASS DOME HICKORY
PIT. And uride variety of other fine
specialties! All in an enjoyable family
atmosphere. Come as you are. Banąuet
facilities, too.
2801 S. Halsted. 842-7600

DANCE FOR NON-DANCERS
offers lunchtime classes in “ DANCE RCIZE”. Improve your figure! Feel
better! And enjoy your lunch hour
more! Loop location. Tues.-Th., noon12:45. Call for info.
22 E. Van Buren. 664-6374

Need legal counseling? ATTORNEY
AT LAW, ROBERT H. BISAILLON
is nearby. His expertise includes real
estate, wills, probate and estate law.
Plūs divorce
and other family
problems.
6322 S. Pulaski. 284-2999

Go as fast as you can to the SANCTUARY. RESTAURANT
&
LOUNGE for absolutely fabulous
Lithuanian specialties. Other great
dishes, too. Oct. feature: Barbeąue rib
dinner, $6.50.
? •

8828 Brookfield Ave., Brookfield.
485-5443

i :s'r
Love it! Champagne Brunch at
PITN ON TH£ ĘITZ. All you can
drink — with . ą- magnificent buffet.
Everything from rodEįt beef to salmon.
Sun., 10:30—3:36. $795. Children un
der 7, $3.95. ButtePfield Rd., 1 mile

,E. of Yorktpv^i Lombard. 6543656
m.‘.
U
.-■ii
(Win super prize»įihą,* jcok>r TV at M.
»BRIAN WAU(P£I*£R’8 10th Anniversary Celebratidn. (Dtawing, Nov.
15.)
30% off on
outstanding
urallpapers, too. So have a lovelier
home and save! 8812 Dempster, Dės

Money, money, money! Find it right
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.
Now is the time to check your roof.
Call
DEPENDABLE
HOME
MAINTENANCE and have a worry
free winter. They do expert repairing.
Specialize in all types of re-roofing and siding. Free estimates. 5450633.
Thinking of selling your home? Interested in its value? Call ED
SHARIF at MIDWAY REALTY. He
knows your neigborhood, and will
appraise it without any obligation.
4632 W. 63rd. 582-4646
DR. ANTHONY J. GAREFFA
announces his assoeiation 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

Lunch, dinner, late evening snaeks —
a truly fine cuisine — it’s all at
RICHARD’S RESTAURANT AND
SLAVE MARKET LOUNGE. Plūs
banąuet facilities for up to 125! Yes,
125! 3011 S. Harlem, Berwyn. 78857UOO
Live near Marine Dr. and the park!
Tynan Realty’s 1-3 br. AINSLE
T0WNHOUSES are affordable! Vin,
tage
modernized by European
eraftsmen. Ranches from $31,950,
duplexes from $59,500. Model: 1020
W. Ainslie (daily 12-7). 998-9494
W 271-8039
r or dishes prepared the šame as in an
ftalian home ifs DAVĖ’S ITALIAN
-KITCHEN. Treats include lasagna,
spaghetti, pizza, sumptuoua dssserts.
Dine in, carry out, delivery. Opąn 7.
days a wk from 4:30. 906 Church St.,
Evanston. 864-6000.

If Adidas makes U ADIDAS ON

Plaines. 824-^811. Dempster
OAK has it! Shoes, clothing,
Plaza Shopping Center (Across
accessories with that special status
from Lutheran General Hospital)
look. And all in this smashing store.
Worth a trip to Oak St!

Positive proteetiotr^r your home or
F
from SKYWAY

one

KENNELS. BuySsr lease one
have them train ampr dog. They have
30 years of expgrience. So be safe.
7920 S. South Chicago. 734-3637
(If no answer, 7Š4-3634)

.d k
Live near Mount Frospect? Even if you

don’t DR. GREGORY S. TEHLE is a
DENTIST worthiknowing. He practices general den b*try with emphasis
on PERIODONTiCS (gum surgery)
He also performs'špme Orai surgery in
his office. Affiliarted with Northwest
Surgi-Care Limited — and an instruc
tor of periodontįcs, University of
Illinois College of Dentistry. Call for
appointment.
259 E. Rand Rd.,
Mt. Prospect. 255-8811

Make eye glasses a fashion asset!
Choose from over 500 different styles of
eye class frames — all designer ąuality
— at FRAME & EYE INC. Prescrip
tions expertly filled. Also hard and soft
contact lenses. 6254 S. Pulaski. 581
1517
When you’re celebrating — or in a
romantic mood — or just want to revel
in fine French cuisine — make a
reservation at L’AUBERGE. Char
mingly intimate atmosphere. too!
2324 N. Clark. 248-4408.

For true love — adopt a dog or eat 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

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

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

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.

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

Something old, something new at
THE ORIGINAL MITCHELL’S.
Old: Buffalo ice cream. New
vegetarian Sishes George Mitehell
greets you at this 25 year old favorite
spot.

North & Clark.

2416 W. 69th. Pr 8-9155

642-5246. 642-5247
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
Pick up or delivery or dining. 11840 S
Western. 779-9700

:

Have a taste for authentic Mexican
cuisine? CUATRO CAMINOS has
real "south-of-ihe-border” flavor! Dine
late if you wish Open 11 to 10 pm
daily. Fri. A Sat. to Midnight. Sun. 4 to
10 pm. Closed Mon 5728 S. Archer

284-2163.

<

106 E. Oak. 664-6984
Need tnckpointmg* Chimney repairs?
Hov about thoOS' handsome glass
blocks? For BRICK WORK call
HUGH GILGUNN. No job is too
small and his work is excellent. He'll
į?ive you a free estimate.
298-1459
Leam to draw and paint STUDIO 4
ART WORKSHOP. Fundamentais,
also figure classes - beginners or
advanced - day or eve. Individual
instruction. Ask about children’s
classes.
4 E. Ohio St. 787-9656
So you want real home cooking? Get it
in wonderful Bohemian and American
dishes
at
the
PLAZA
RESTAURANT. You’ll go back
again and again. Carry out Service,
too.
7016 Cermak, Berwyn.
795-6555

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

Make an occasion a gala event! Call
MR. MIKE*S BUFFET CATERING
SERVICE by the Valentmo’s for
weddings, ahowers—any and every
party and meeting. 6534 S. Pulaski.
767-1137. Also: 2137 Pepperwood,
Glendale Hta. 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.

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

2255 W. Lavrrence. 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 moatadolli, cole
slaw.

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

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

621 Diversey. 883-0660
Plan your Christmas gift-ing! Lovely
and different: your own needlepoint.
SEW BEE IT has everything you need
for dozens of creations induding lovely
wall hanginga. Shop now! Tues. thru
Fri 12 to 7:00, Sat. 12 to 5 pm. Starting
Oct 5th Spa. 12 to 5 pm. 340 W.

Armitage. 871-4433

.*<•

A

Not just another shop—DONNA K>
BRIDALS gives old fashioned
courtesy and attehtion to detail in a
home-y atmosphere. E verything for the
bride. Formals, too—200 styles! Sizes 3-

30 .17204 Oak Park-A»a^ Tiafoy
Park. 429-6969.

Do you have a credit problem?
Bankruptcy? Do you want a Visa or
Mastercharge card within 30 days? Do
'•you want a Iifetime of ezcellent credit?
The answers to handling credit
problema
and maintaining one’c
credit — are easy when you censult the
credit ezperta 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 skUled
hair weaving and custom toupes work
miracle8. And they’re your secret!

28 E. Jackson. 427-0375
For a party, a meeting, or for you
PJ’S PIZZA is an extra special taste
treat. Sandwiches, too! Carry outs and
pick ups. Every detail gets attention
from Jim and Paula!
10317 S. Central, Oak Lawn.

425-2930
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’U be a hit'

' Phone 271-8343

2548 W. Devon.
274-4473

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

8treamwood.
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 char
ming spot. Jazz on Fri.. & Sat.
2748 Lincoln. 281-0997
Revel in fabulous pizza — sandwichea,
too — from EXPRESSWAY
PIZZERIA A RESTAURANT
Delivery Service is fast. Būt worth
picking up, too! Fine for a group.
931 S. Western. 226-9318
Glasses? Contacts? Hard lens? Soft?
The next time you’re in The
Neighborhood rombine practicality
with pleasure. Stop in LAKE SHORE
OPTICAL for apsivers from experts
Robert Power — Optician. 4753 N
Broadway. 334-7283
You’ll love stufTing yourself with NANCY’S STUFFED PIZZA... they also
have full Italian menu Dining room,
pick-up or delivery. Cocktails Too!
4700 103rd St., Oak Lawn.
857-8550

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. 642-9777

Enjoy an important event — wedding,
anniversary, holiday — forever! Have
H. S. PRODUCTIONS rerord 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
sronderful Continental cuisine. Chicken
paprika, shish-ke-bab and other dishes
you’ll love! Also the finest European
pastries. Take some home!
506 Main. Evanston. 491-0333
WALLTERNATIVES INC. has all
types of window blinds. Right now — 33
1/3 off on Levolor Riviera blinds.
Mention "Pat” and get a beautiful
picture of Pope Paul with purchase
1160 N. Clark. 951-0605

THE IRON HORSE has what you
want from great breakfasts, to daily
luncheon spedals, to super salad bar
with all dinners. Live entertainment in
lounge. Banąuet fadlities, too. Men
tion “Pat” for Complimentary glass of
wine! 2844 W. 127th, Blue Island.
389-0505

It’s the BLACK FOREST CflAl
for unusually appetizing Germąn <
hes. American, too! Roast duekling is
week end specialty. Moderate prices^
Private party rooms for up to 55. i

Waukegan Rd., Morton Grove. 9656830
Absolutely outstanding! The
Polish smorgasbord at SKY HAR-I
BOR INN. Amazing variety, and!
every taste is a special treat. 7 days a[
week. Take your family.

5719 S. Archer.
767-3628
HAKIMIAN & CO. will pay to^
dollar for your antiąue and semi
antiąue Oriental rūgs. Sarouk,
Kashan, Tabriz, Kerman. Šilk and
tapestries, too. Condition not impor
tant. Call now! Chicago: 973-6030.
Suburbs: 475-0505

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 is
only $50.

640 N. LaSalle. 944-0446
TWIN ANCHORS, a favorite for ribs
for almost half a century, also has
some of the best steaks around. Surprisingly reasonable, too! Friendly,
casual, relaxing. Go!

1655 N. Sedgwick.
944-9714 or 944-2258
DR. THEODORE F. WEBER an
nounces the relocation of this officeftjff“
PODLATRIC MEDICINE, surgery
and injuries'to the foot, to the Dodgę
Drug & Medical Bldg. Very con
venient. 3235 W. lllth (f bl.' W. of
Kedzie), 238-7270
įA
y
When you nee^ an automatic engine

rabuilder--------BROOKFIELD
ENGINE REBUILDERS. Also for
valve jobs and engine parts — cars
aad trucks, both foreign and dąmegtic.
•FAeworirf
' .V OMt

9546 W. 47th, BroolčfieTd?
485-3322
From atrodei to spaetzles. it*ą the best

ak EPICURKAN -' fomo«(^--Ior
Hungarian atjle cookingį sinefe 1938!
Wide seleetion for lunch-aad dinner. All
superb! Free dinner parking.
316 S. Wabash.
We 9-2190 " ■
Magnificent old stained glass windows
and solid oak pews — what could be
more beautiful in your decorating

scheme? TERRY FRACCARO has
both. And at affordable prices!
3619 W. 216th PI., Matteson.
747-2419
Buy that beautiful. glowing t>rągą •
direct from THE BRASS BED FAC
TORY and save! Genuine Dresher
bra8s beds! Brass accessories, too.
Amazing seleetion — the irides*
anywhere!

601 W. Lake. 372-3812 .<
Specialists in foreign car repairs,’
DIVERSEY FOREIGN CAR SER-1
VICE handles every job with outstan-.
ding expertise. Transmission, engine,
electrical, tune-up—everything!
5310 W. Diversey. 777-7989.

MATEO’S, your favorite spot for
Mezican and American dining štili
features the every Wednesday specia)
you rave about! Whole red snapper,'
vegetable and salad. only $5.95.
5451 N. Lincoln Ave.
271-3350

Whatever you need for your car — ft’S at
REX, the “1 STOP STORE’’. Thejj
stock everything — paint and body
ahop supplies. and every auto parlipu
could possiblv need for any make!
1617 N. Cicero. 622-6122
------------------------A-a

Ever have the inconvenience of1 beini’
without dentures while waiting for"8
repair? Not likely at SCOTTSDALE
DENTAL CLINIC of DR. BERG
D.D.S. Most repairs are done whUejjau
wait and relining only takes 3 hours1
Most reasonable pnees. too. Thr$
specialize in full dentures and partialt.'
and will be happy to give you a free
ronsultation on any denture problvug,
7937 S. Cicero in Scottsdale
Shopping Center.
284-6723
.
it

PATRONEZE

THESE

If you love the exotic in decorating see
BOB CATALANO. Zebrą and besr
rūgs — and the most interesting
African trophies. Just a small exsmple
of his many uniąue items.

2275 Wuhrley Rd., Naperville.
420-8203

ADVEMnSERS
and mantion
our newspaper.

