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Sudarė valdžios
perėmimo grupę

Tarybinėje mokykloje
Prienai.
1980 m. balandžio
18 d. Prienų vid. mokyklos
moksleiviai Aldonas Gudaitis ir
Algis Gudaitis buvo iškviesti
pas mokyklos direktoriaus pa
vaduotoją. Čia jų laukė Prienų
saugumiečiai, kurie mokinius
nusivežė į Prienų KGB būstinę.
Abu mokiniai buvo klausinėja
mi, kur jie buvę vasario 15-17
dienomis; jie buvo kaltinami,
kad vasario 16 d. iškėlė trispal
vę Nepriklausomos Lietuvos
vėliavą. Broliai Gudaičiai šį
kaltinimą paneigė. Tardytojai
elgėsi labai grubiai ir dažnai
rėkė: “Kokios tau laisvės rei
kia ! ? , Negana, kad pavalgęs...
Snargliau, ne su tokiais susi
tvarkėme, ir su tavimi susitvar
kysime”.
Pustrečios valandos varginę
nekaltus vaikus paleido, įsakę,
kad rytojaus dieną į saugumą
prisistatytų jų tėvas.

•

jaunosios adoruotojos mokėsi
barstyti gėles. Tuo metu atėjo
Pakuonio mokyklos direktorė
Deltuvienė, apylinkės pirminin
kė Pečkienė, partijos sekretorė
Padrezienė ir su didžiausiais
grasinimais išvaikė mokines,
aiškindamos, kad moksleiviai
negali dalyvauti procesijoje.

Šj mėnesį bus sudarytas kabinetas
Los Angeles. — Išrinktas prezi
dentu Ronald Reagan ketvirta
dienį turėjo savo pirmąją po išrin
kimo spaudos konferenciją, kurio
je paskelbė savo vyriausybės per
ėmimui sudarytą organizaciją. Jai
vadovaus New Yorko teisininkas
William Casey, rinkiminės kam
panijos direktorius. Jo kancelia
rijos darbams vadovaus Edwin
Meese, kuris numatomas Baltųjų
Rūmų štabo viršininku.

Atsakydamas į klausimą apie
žmogaus teises, Reaganas nurodė,
kad jis sieks tų teisių, tačiau jo
nuomone, negalima nusisukti nuo
kai kurių draugiškų vyriausybių,
jei jos kai kur nevisiškai pritaria
mūsų žmogaus teisių supratimui,
o tuo pačiu metu palaikyti ryšius
su tokiomis šalimis, kur žmogaus
teisės visai neegzistuoja. Apie san
tykius su sovietais Reaganas pa
reiškė, jog reikia derybose rišti so
vietų elgesį pasaulyje su ginklų
apribojimo klausimais. Negalima
kalbėti vien apie nusiginklavimą
ir nekelti kitų klausimų.

*
Tirkšliai (Mažeikių raj.). 1980
m. gegužės 4 d. Motinos dienai
skirtame pamoksle kun. klebonas
Vincentas Gauronskas pranešė,
kad jam kažkoks pareigūnas pa
Reaganas jau sudarė laikiną užskambino telefonu ir griežtai pa
sienio politikos patarėjų tarybą,
reikalavo, kad prie altoriaus nekurioje yra buvęs prezidentas Gepatamautų vaikai ir nekalbėtų
rald Ford, buvęs valstybės sekr,
rožančiaus, kitu atveju gegužės
Henry Kissinger, garsus Washin12 d. bus sudeginta klebonija. Kle
tono advokatas Edward Bennett
bonas savo pamoksle klausė, ar
Lenkai restauruoja
Williams ir du demokratų sena
neaišku, kad čia grasino bedie
toriai: Henry Jackson iš Wameno paminklus
vis? Ar tas grasinimas neturi ry
shingtono valstijos ir Richard
šio su Batakių, Gaurės ir Šiau
Praga.
— Užsienio spaudos
Stone iš Floridos.
lių šv. Jurgio bažnyčių sudegini
agentūrų žiniomis, lenkai meno
užsienio
Tarp kitų patarėjų
mais tarybiniais metais? Ar atsi
paminklų konservatoriai kasmet
*
reikalams
yra
Richard
Allen,
kuris
tiktinai per paskutinius metus iš Busimasis prezidentas Ronald Reagan ir viceprezidentas George Bush savo pirmojoje spaudos konferencijoje Los
vyksta į Čekoslovakiją restauruo
Prienai. 1980 m. gegužės 14 d. niekintos beveik visos aplinkinės Angeles atsakinėja j reporterių klausimus.
pasitraukė iš Reagano rinkimi
ti meno paminklus ir paveikslus.
į Prienų KGB buvo iškviesta bažnyčios: Žem. Kalvarijos,. Se
nės kampanijos po to. kai spauda
Restauruoja
dail. Kracker paVida Mačiulytė. Saugumiečiai, dos, Gadunavo, Alsėdžių, Trys
pradėjo
paucu jį
jj kaltinti
Miuuu pasipelnymu iš
u
j
18-ojo amžiaus Jašovo’o
mokinę klausinėjo, ar ji rašiusi1 kių; įsilaužta į Mažeikių bažny
Japonuos biznio bendrovių dar , 7
,
*
„. .
Pirmadienį gali
vienuolyno bažnyčioje. Vėliau, ta
prez. Nixono laikais.
sveikinimus kaliniams Plumpai, čią, apvogta Telšių katedra, sunai
’ pati konservatorių grupė numa
paskelbti streiką
Sadūnaitei ir kt., ar einanti į: kinti Plungės kapinių religiniai
Vidaus reikalų patarėjų svar Į to atnaujinti meno kūrinius Šv.
♦
bažnyčią, ar pažįstanti brolius paminklai?
i Elzbietos'katedroje" Koškc
Gdanskas. — Lenkijos unijų
v . .
. . , • Elzbietos katedroje, Košicos mies
Gudaičius ir kt.
svertos svieumo .r• M' vadai paskelbė, kad pirmadienį .
Sekančią dieną Tirkšlių baž
žiniomis,
: paaiškės naujo streiko klausimas. •pos sekretorius. Užsienio politikos' pačioje
na-irJ, Lenkijoje paminklų ir
.. Tr
. .. ..
nyčioje patarnauti Šv. Mišioms
Jei aukščiausias teismas atmes grupėje yra buvusi ambasadorė paveikslų restauravimo srityje dir
Pakuonis (Prienų ra j.). Bir atėjo 5 nauji berniukai. Taip dar
unijų reikalavimus, trečiadienį Anne Armstrong, Nevados sena- ba apie 9 tūkstančiai specialistų.
želio 27 d. į Pakuonio bažnyčios didesniu uolumu žemaičiai atsa
Vis
dažniau
užsienio
spaudoje
dojo
savo
karinėmis
bazėmis,
kuVaršuvoj
ir Gdanske prasidės strei torius Paul Laxalt, šen. John To
šventorių buvo susirinkę būrys ko į bedievių grasinimus ir smur
pasirodo
straipsniai
apie
Lietuvos
rios
Pabaltijo
kraštuose
įsikūrė
kai, kurie .po dviejų dienų bus wer, buvęs Nato kariuomenės va
mergaičių. Artėjant atlaidams, tą.
Streikai Vengrijoje
ir kitų Pabaltijos kraštų paver- tuoj po slaptojo suokalbio su vo perkelti į Krokuvą ir Štetiną, vėl das gen. Alexander Haig, Donald <
gimo 40-sias metines. Milane lei kiečiais... Trys Pabaltijos valsty po dviejų dienų — į Katovicus ir Rumsfeld.
Budapeštas. — Vengrijos valsty
džiamas vienas įtakingiausių Ita bės negalėjo pasipriešinti sovieti kitus miestus. Unijų vadai pareiš
William Casey pareiškė, jog Re Į binių profsąjungų lyderis Gaslijos dienraščių “11 giornale nuo niam ultimatumui — primena kė, nenorį pradėti naujo streiko, gano vyriausybė nebus “Kalifor par, komunistų partijos organui
mafija”. Naujasis preziden ‘Nepszabadsag” duotame pasikal
Chorų festivalis
į paguoti
vadinamąją “mokslinę vo” primena savo skaitytojam II giomale nuovo”, — nes tada tačiau negalį priimti ir Varšuvos !n j
1940
metų
vasaros
įvykius
Lietu
buvo
tas
laikotarpis,
kada
Moloteismo sprendimo, kad unijų sta- tas jfcj $j0 mėnesio pabaigos suda bėjime patvirtino, kad spalio pa
Spalio mėn. pabaigoj visą sa- j pasaulėžiūrą”, tai yra paprastai
vaitę Koelno katedroje. Vakarų tariant, ateizmą. Katalikai rnoky- voje, Latvijoje ir Estijoje žinomo tovas 1940 m. birželio 18 d. svei tv.te turi būti įrašytas unijų pri jyS naują kabinetą, numatys įvai baigoje Vengrijoje kelias valanžurnalisto Francois Fejto straips kino Hitlerį dėl pasiektos pegalės
Vokietijoje, vyko tarptautinis Eu tojai laiške rašo, kad religinis ir niu. Prieš 40 metų — rašo straip prieš prancūzų kariuomenę, o klausomumas komunistų parti- fjų departamentų svarbesnius Jas streikavo kai kurių fabrikų
valdininkus. Tarp jų bus ne vie- darbininkai. Jis, betgi, nepatiksli
ropos katedrų chorų festivalis, ku kultūrinis pliuralizmas yra rea snio autorius — Sovietų Sąjun- Pabaltijo tautos buvo izoliuotos P’lus
veiksnys
dabartiniame
Lenki

Nuteisė
pogrindžio
nas buvusių respublikonų admi nOj nej kur, nej kada darbas bu
rį surengė Vakarų Vokietijos ra
ga be didelio triukšmo pasiglemnuo viso pasaulio. Lietuvą, kuri
jos
gyvenime,
kuris
aniptol
ne

’
'
r
&
nistracijų
pareigūnas. Ekonomi- vo nutrauktas.
dijas — WDR - Koelno katedros
žė tris valstybes: Lietuvą, Latviją buvo svarbiausia iš trijų Pabalti
prieštarauja
socialistinei
valstyžurnalo
leidėjus
nių
patarėjų
tarpe minimi: Alan
statybos užbaigimo šimto metų
sukakties proga. Kiekvieną vaka^53^^^^^^ ir Estiją, paversdama jas sovieti- jo kraštų, — rašo laikraštis, —
Kinija pasmerkė
Greenspan, Charles Walker, Wil
Maskva. — Sovietinis teismas
nėmis respublikomis. Šiandien yra okupavo 200.000 raudonosios ar
būti
veidmainiškai
nuslepiamas.
liam Simon, Arthur Bums, Ge
rą Vakarų Vokietijos radijas tie
verta prisiminti jų prijungimo mijos karių. Padėties prievarti Maskvoje spalio 9 dieną nuteisė
sovietų politiką
orge
Shultz, Paul McCracken. Iš
sioginiai iš Koelno katedros trans
Iškilmės Varšuvoje
prie Sovietų Sąjungos aplinky niam “normalizavimui” čia buvo dar vieną rusų pogrindžio spau
jų tarpo bus paskirtas iždo sekre
Pekinas — Kinija pasmerkė So
liavo religinės muzikos koncer
Daugiau negu dešimt tūkstan bes nes iš jų galima daug pasi atsiųstas pats sovietų užsienio rei dos bedradarbį — vieną iš pogrin
tus, kuriuos atliko žymieji Euro čių lenkų tikinčiųjų priešv. Alek mokyti apie sovietinės ekspansi kalų viceminstras Dekanozovas. džio žurnalo “Poiski” leidėjų Yu torius ir ekonominių patarėjų vietų Sąjungos karo laivų pasi
rodymą prie Tailandijos krantų.
pos katedrų chorai, jų tarpe veng sandro bažnyčios Varšuvoje iškil jos metodus; tuos pačius palaips Straipsnio pabaigoje Francois Fej ri Grimm, kuriam už tariamą so tarybos pirmininkas.
Artimiausiu
metu
bus
paskirtas
Kinų spauda tvirtina, kad sovie
rų choras iš Budapešto, lenkų mingai sutiko Čenstakavo Dievo niško kraštų
pavergimo meto to aprašo
pirmojo vadinamo vietinės santvarkos šmeižimą skir
choras iš Poznanės, graikų bizan Motinos stebuklingojo paveikslo dus, kurie šiandien yra naudoja liaudies seimo” rinkimų kome | ta trejų metų
kalėjimo baus- spaudos sekretorius, ryšių su kon tai atsiuntė laivus, kai Jungtinės
tinų choras iš Atėnų, belgų, ang kopiją, kuri, užbaigusi 23-jus me m i Afganistane.
diją, įtakingiausių visuomenės a^mė. Tai jau trečias “Poiski” žur gresu direktorius ir kiti pareigūnai. Tautos nepripažino Vietnamo
lų ir kitų kraštų chorai.
Valdžios perėmimo darbuose pastatytos Kambodijos vyriausy
Pirmas žingsnis į trijų Pabalti- stovų areštus, masines gyvento! nalo bedradarbis nuteisiamas sun
tus užtrukusią maldingąją kelio
nę po visą kraštą, buvo atgaben jo valstybių pavergimą — prime jų deportacijas, kraštų koloniza!kia kalėjimo bausme. Kiti du nu Edwin Meese artimai bendradar bės. Buvusi Amerikos karinė ba
Centras Ženevoje
biaus su prezidento Carterio šta zė Vietname — Cam Ranh tapo
Keturių svarbių katalikiškų or ta į Varšuvą. Ta proga kardino na laikraštis — buvo vokiečių — ciją rusais, tautinės kultūros slopi teistieji yra Valery Abramkim ir bo viršininku Jack Watson, kuris svarbiausiu sovietų Ramiojo van
las Višinskis aukojo Šv. Mišias, sovietų sutarties
pasirašymas nimą, Bažnyčios ir tikinčiųjų Viktor Sokirko, kuriem taip pat
ganizacijų centrai Ženevoje įsikū
kurių
metu
buvo
perskaitytas
Po

buvo paskirta po trejus metus ka vadovaus demokratų vyriausy denyno uostu, rašo kinų “Liau
1939
metų
rugpiūčio
mėnesį. Šia persekiojimus.
rė bendrose patalpose netoli nuo
lėti. “Poiski” žurnalas buvo gru bės perdavimo grupei. Perėmi dies dienraštis”.
Jungtinių Tautų organizacijos rū piežiaus laiškas. Jonas Paulius slapta sutartimi Lietuva, Latvi
II-sis laiške paveda Čenstakavo ja ir Estija pateko sovietinėn sfe
pės rusų intelektualų pogrindy mui ir perdavimui reikiamos lė
mų. Tai Pasaulinė Katalikiško
Svarstys Kanados
Revoliucijos
švente
Dievo Motinos globai visą kraš ron. 1940 metų kovo mėnesį
je
spausdinamas politiniai — kul šos yra paskirtos specialiu įstaty
sios Spaudos Unija, Tarptautinių
mu — Prezident’s Transition
tą, Bažnyčią ir lenkų tautą, kuri, sovietų — suomių karo išvaka
konstituciją
Maskva. — Sovietų Sąjungoje tūrinis leidinys, kurį sovietų vai
katalikiškųjų organizacijų konfe
Act 1963.
pažymi
Šventas
Tėvas,
siekdama
džia
sulikvidavo
po
šeštojo
nu

rėse
kalbėdamas
Aukščiausiame
įvyko
revoliucijos
minėjimas.
Nau
rencija, jaunų katalikių moterų
Londonas. — Britanijos parla
apsaugoti savo orumą ir tapaty soviete, Molotovas iškėlė šią sutar jasis premjeras Nikolai Tichono merio pasirodymo, suimdama ir
Atsakydamas į klausimus, Rea
tarptautinė sąjunga ir katali
bę, drąsiai ir ryžtingai imasi tė 1 tį, kaip didelį tarptautinį Sovie- vas ragino naująjį JAV preziden nuteisdama daugumą jo bendra ganas įspėjo Irano valdžią nelauk mento užsienio reikalų komitetas
kų intelektualų tarptautinis są
vynės moralinio, socialinio ir eko I tu Sąjungos laimėjimą, nors dar tą Reaganą imtis pozityvios ry darbių.
ti, kol pasikeis Amerikos preziden nutarė svarstyti Kanados reikalą
jūdis — Pax Romana. Pasirink
nominio atsinaujinimo darbo.
tai, ir tuoj paleisti įkaitus, nes lau vimą keisti dabartinę Kanados
■ nebuvo kalbama apie Pabaltijo šių su Sovietų Sąjunga linijos.
Pasikeis
atstovų
damos bendrą būstinę netoli
{valstybių suverenumo apribojimą Kalbėtojas kaltino Amerikos poli
kimas nieko nepakeis. Preziden konstituciją, kurią sudaro britų
Pagalba Alžyrui
Jungtinių Tautų rūmų Ženevoje,
tas Carteris iki sausio 20 d. bus paskelbtas Šiaurės Amerikos aktas.
Italijos katalikų žmonių pagal ar užgniaužimą. Komunistai šių tiką, kuri remianti Afganistano
rūmų sąstatas
šios organizacijos siekia geriau
pilnateisis prezidentas ir Iranas Komitetas, kurį sudaro 11 parla
tarpusavyje suderinti savo veiklą, bos organizacijos “Caritas” vice kraštų viduje — pažymi straips sukilėlius,skatinanti ginklų lenkty
Washingtonas. — Paskutinis
mento narių, kvietė visas šiuo
turėtų
su juo tęsti derybas.
o taip pat sustiprinti bendradar pirmininkas prelatas Nervo lan nio autorius — buvo visai nereikš nes įr bandanti bloginti santy- Amerikos gyventojų surašymas
klausimu suinteresuotas puses pri
biavimą su Ženevoje veikiančio kėsi- Alžyre, kur su vietos valdžios jninga mažuma. Dėl to galutiniam kjUs. Premjeras pabrėžė, kad So pakeis Atstovų rūmų sąstatą.
statyti savo siūlymus ir reikala
mis Jungtinių Tautų organizaci ir sanitarinėmis organizacijomis jų pavergimui sovietai pasinau vietų Sąjunga ir kitos socialisti Kai kurios valstijos gaus dau
Irakas
toliau
vimus.
aptarė pagalbos tiekimą nuo že
nės šalys budės ir saugos savo in giau atstovų: Florida gaus 3, Ka
jos institucijomis.
mės drebėjimo nukentėjusiem
teresus.
lifornija ir Texas po du, Oregonas,
daužo Abadaną
Pasmerkė ateizmą
Jungtiniu Tautų
krašto gyventojam. Katalikiškos
KALENDORIUS
Arizona, Colorado, Utah, WaAbadanas. — Grupė užsienio
Plečiama Izraelio
Varšuvos vienintelės • katali organizacijos rūpinasi maisto, rū
shingtonas po 1. New Yorkas ne korespondentų Irako karininkų
smūgis Marokui
Lapkričio 8 d.: Gotfridas, Sokiškos mokyklos mokytojai pasi bų, vaistų ir kitų reikmenų siun
teks 4 atstovų, Illinois, Ohio,
prekyba
su
Egiptu
patra,
Svirbutas,Doma.
buvo atvežta prie apsupto Irano
sakė už ateizmo mokymo nutrau tomis į žemės drebėjimo palies
New Yorkas. — Marokas gavo
Pennsylvania jx» 2, Michiganas, naftos rafinerijų miesto Abadano.
Lapkričio
9 d.: Teodoras, Eukimą Lenkijoje. Katalikų dien tas sritis, kuriose, vietos valdžios smūgį Jungtinėse Tautose, kai bu
Tel Avivas. — Egiptas ir Izra S. Dakota, Newr Jersey po 1.
Užsieniečiai stebėjo Irako artileri stolija, Aušautas, Miglė.
raštyje “Slouo Pouszechne” pa rūpesčiu, šios gėrybės yra išdali vo svarstoma rezoliucija apie elis paskelbė, kad bus atidaryta
Lap’ tčio 10 d.: Leonas Did.,
— Tarptautinis Raudonasis jos ir minosvaidžių bombardavi
skelbtame laiške Varšuvos kata namos gyventojam. Alžyras yra konfliktą Vakarinėje Sacharoje. prekyba sausumos keliais, per EI
Trifena,
Vaišilgas, Nirmeda.
likiškos mokyklos mokytojai ra muzulmonų kraštas, kuriame ka Siūlymas, kad Afrikos valstybių Arish miestą. Iki šiol prekės buvo kryžius kreipėsi į Iraką, reikalau mą. Iš miesto tik retkarčiais at
šo, kad Lenkijos mokyklos turė talikai sudaro nežymią daugumą galvos išspręstų tą konfliktą, bu gabenamos laivais ar lėktuvais. damas žinių apie pagrobtą Irano skrisdavo sviedinys. Ryšių kari
Saulė teka 6:30, leidžiasi 5:38.
tų būti pasaulėžiūros atžvilgiu vi — apie 60 tūkstančių tikinčiųjų. vo atmestas 41 — 40 balsų, 58 su Kol kas Egiptas siųsdavo Izrae naftos ministerį Javad Tondguan. ninkas pasakojo, kad jau keturios
ORAS
siškai neutralios. Laiško autoriai Juos aptarnauja 4 vyskapai, du silaikius. Kita rezoliucija, patvir liui naftą, tačiau mažai kitų pre Irakas tvirtina, kad jis yra karo dienos niekas nematė Irano avi
Debesuota, laukiama trumpo
pažymi, kad katalikai mokytojai šimtai kunigų ir apie 500 seserų tinanti V. Sacharos teisę į nepri kių.Izraelis gabena į Egiptą kiau belaisvis, pagautas netoli fronto. acijos lėktuvų. Iraniečiai neturi
aiškino
j
lietaus,
temperatūra dieną 60 L,
— Filipinuose daug nuostolių nei kuro nei lakūnų,
dabar yra priversti slėpti savo tik- vienuolių. Visos katalikų organi- klausomybę, buvo priimta 88 — 4 šinius, viščiukus, vaisius ir gele
naktį 45 1.
padarė tropikinė audra—taifūnas. Irako pulkininkasruosius įsitikinimus ir viešai pro- zacijos čia yra suvalstybintos
balsais, 44 susilaikius.
žies rūdą.

Milano laikraštis
apie 1940 m. įvykius
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Pirmasis renginys ateitininkų
kultūriniame savaitgaly (1980
spalio 17-19) buvo “linksmavakari8”. Bet ne įprastine prasme. Tai
buvo vakaras su Algirdu Lands
bergiu Jaunimo centro kavinėje
Chicagoje, susipažįstant su per
nai išleistu jo naujausiu novelių
rinkiniu, “Muzika įžengiant į
neregėtus
miestus”.
Kodėl
“linksmavakaris”? Nes vakaras
buvo gausus jumoru. Šio vakaro
rengėjai nusistatė neleisti šia pro
ga susirinkusiems vaidinti “lie
tuviško žodžio mūzos garbinto
jų”
Programai vadovavo Draugo
kultūrinio priedo redaktorius poe
tas Kazys Bradūnas. Trumpai
nusakęs lietuviškų leidyklų ker
tinę rolę spausdinto lietuviško žo
džio gyvenime, pristatė Ateities
Literatūros Fondo vedėją dr. Kęs
tutį Keblį. Šis irgi nepasidavė su
prantamam geismui, knygos lei-.
dėjui atsistojus prieš tokią gausią
minią galimų knygos pirkėjų. Iš
karto prisipažinęs, jog neįmano
ma, kad leidėjas galėtų kitaip ne
gu pozityviai savo išleistą knygą
vertinti, susilaikė nuo knygos ver
tinimo, o vietoj to pasidalino kai
kuriom savo mintim, ryšium su
šios knygos išleidimu. Pavyz
džiui, kodėl šis “pristatymas”
vyksta taip vėlai — net metai —
po knygos pirmo pasirodymo. Ogi
tam, kad interesui naujai išleistai
knygai pradėjus blėsti, toks pri
statymas vėl jį pakursto. Kita
priežastis irgi įdomi: Visiems
recenzentams knygą jau iškri
tikavus, toks “pristatymas” sutei
kia autoriui progą su jais “atsis
kaityti.” Rimtesniu tonu Keblys
apibūdino šią trečiąją Landsber
gio knygą, susidarančią iš sep
tynių novelių, ir davė porą įžval
gų į Landsbergio noveles, kuriose
autorius randa vis naujų būdų vi
suotiną žmogų atskleisti. Jei kas
ieškotų, kur šį vakarą buvo no
rėta “atsiskaityti su kritikais”, tai
vienintelis kandidatas, būtų Keblio švelnus komentaras, jog jeigu
kas nemato Landsbergio literatū
rinio svorio, tai tik todėl, kad jį ly
gina su tuo, “ką Landsbergis ga
lėjo padaryti, vietoj su tuo, ką kiti
rašytojai daro”.
Tyčiom ar netyčiom, Keblio
linksmi, sąmojingi komentarai

idealiai “sušildė” publiką Lands
bergiui, nors, kaip netrukus pa
matėm, jis ir “neparuoštą” pub
liką būtų linksmai nuteikęs.
Rezultate, nuo pirmo momento,
lieknam, “smailo profilio” Lands
bergiui atsistojus prie pulto, tarp
jo ir publikos kibirkščiavo pasižinimo elektra. Pradėjo, apgai
lestaudamas, neturįs tokio drama
tiškumo kaip mūsų poetai —
tuomet pademonstruodamas, kaip
Nagys užburia savo klausytojus
balsu ir žestu, kaip Bradūnas sa
vo laikysena iš Lietuvos žemės
prikelia karalius ir poetus, kaip
Andriekus savo laikymusi klau
sytojus bematant į dausas nusi
veda ir kaip Gustaičiui tik žvilgs
nio užtenka ir publika jau
juokiasi. O šiom charak
teristikom
Landsbergis
klau
sytojus įtikino, jog jis pirmo ran
go aktorius, sugebąs ne tik rašytu
žodžiu skaitytojus paveikti, bet
tuo labiau gyvu veiksmu.
Publikai nuščiuvus, paskaitė
novelę, spausdintą prieš septyne
rius metus Metmenyse, apie įvykį
Miuncheno traukinio stoty. Čia
ypatingai ryškiai pasirodė au
toriaus sugebėjimas parodyti žmo
giškos buities tiesą, kur žmogus
nebūtų jos tikėjęsis. Vakaro ei
goje Lietuvių Rašytojų Draugijos
vardu šios knygos proga Lands
bergį pasveikino iš Los Angeles
atvykęs Bronys Raila.
Antrą programos dalį pradėjo
skaitydamas savo sukurtą tele
vizijos filminio farso skriptą —
apie “Dorųjų parašiutininkų” ko
mandą, kuri, pasekdama Entebbės narsuolių žygiu, nusileidžia į
dykumą prie Tel-Avivo gelbėti
Icchoką Merą iš Striptizo ir pana
šių romanų pražūties. Skriptas,
kaip ir turi būti, su visais ka
meros kampo ir dėmesio centro
nurodymais, Landsbergiui pri
dedant ir visus muzikinius bei
garsinius efektus. Juoko iki ašarų
ir daugiau — šonai plyšo. ...Kad
taip Landsbergiui davus savo
televizijos programą... ir tai ne
vien dėl komedijos. Girdėjome Jo
no Jurašo įrašytą juostą — su mu
zika — Landsbergio novelės “Dai
nos gimimas”. Prie šios novelės
pridėjus Jurašo interpretaciją ir
muzikos pritaikymą, klausytojai
pagauti iki pat atomazgos. Gir-

Clevelando moksleiviai susirinkimo metu diskutuoja: Edas Čepulis,
Vita Palūnaitė ir Rimas Puškurius.

Clevelando moksleiviai susirinkimo metu klausosi pranešimo: Siga
Bankaitytė. Danius Barzdukas, Vincas Staniškis, Ramūnas Balčiū
nas, Edas Čepulis ir Audrė Puškoriūtė.
Nuotr. Andriaus Razgaičio.

mokama iš anksto

metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje
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38 00
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VAKARONĖ SU
A. LANDSBERGIU
$
Clevelando moksleivių Maironio kuopos valdyba. Iš k.: Nijolė Balčiūnienė—globėja, Ramūnas
Balčiūnas — korespondentas, kun. Gediminas Kijauskas, S.J. — dvasios vadas, Vida Kašu
baitė — sekretorė, Andrius Razgaitis—globėjas. 2-ra eilė: Linas Vyšnionis — pirmininkas, Lina
Žiedonytė — vicepirmininkė, Edas Čepulis — iždininkas.
Nuotr. Lino Vyšnionio.

dėjome dar ir autoriaus skaitomą
paskutinę novelę šiame rinkiny,
“Rašytojas M. Lankosi N. mies
te”. Ir čia vėl tie novelės veikėjų
jausmai, kuriais autorius žais
damas pagauna mūsų jausmus,
parodydamas ir vėl kitą momen
tą gyvenimo ironijos — grožio pa
radoksą.
Vakaras išimtinis. Jo nuo
taikos ir “vėjai” ilgai pasiliks su
tais, kurie turėjo laimės tuomet
susitikti su Algirdu Landsbergiu.
A. Zailskaitė

Lina Žiedonytė ir Gintaras Dra
gūnas vaidina Jaunuosius“ lietu
viškų vestuvių pastatyme Nerin
gos stovykloje.
Nuotr. Rūtos Musonytės

CLEVELANDO

MAIRONIO KUOPOS

VEIKLA
Pirmasis moksleivių ateitinin
kų susirinkimas įvyko 9-28-80,
Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapijos mažoje salėje. Daly
vavo 22 moksleiviai.
Susirinkimą atidarė Linas Vyš
nionis su malda, po kurios prista
tė šių metų naują moksleivių val
dybą.
Linas Vyšnionis
pirmininkas, Lina Žiedonytė - vi
ce pirmininkė, Vida Kašubaitė sekretorė, Ramūnas Balčiūnas korespondentas, Edas Čepulis —
iždininkas, kun. G. Kijauskas,
S.J., — dvasios vadas, Nijolė Bal
čiūnienė - globėja ir pristatė nau
ją globėją Andrių Razgaitį, kurį
sutiko garsūs plojimai. Andrius
Razgaitis sveikino mus visus susi
rinkusius, linkėdamas gerų metų
ir džiaugėsi, kad galės kartu dirb
ti.
Po to sekė vasaros stovyklų
atpasakojimai. Rimas Puškorius
papasakojo apie Neringos sto
vyklą, Siga Bankaitytė apie Dai
navos stovyklą ir Paulius Ramū
nas
apie Vasagos
stovyklą.
Palyginome kas geriau kurioje
stovykloje patiko, po to vyko
diskusijos ir klausimai.
Per posėdį nutarėme, kad per
susirinkimus išvaidinsime visus
ateitininkų principus. Pirmą pasi
rinkome šeiminiškumą, kurį pa
ruošė Lina Žiedonytė. Ji parašė
tris skirtingas šeimos situacijas,
kurias
turėjome
išvaidinti.
Pasidalinome į tris grupes ir ga
vome 10 minučių pasiruošti ir su
galvoti kaip išvaidinti tą situ
aciją. Po kiekvienos išvaidintos
situacijos vyko diskusijos ir pasi
aiškinimai. šitoks principo pris
tatymas mums visiems patiko.
Globėja Nijolė Balčiūnienė per
skaitė Lino Sidrio straipsnį,
spausdintą Drauge, Ateitininkų
skyriuje, kad “1979 m. rugpiūčio
15 d. tikinčiųjų teisėms ginti
Katalikų komitetas kreipėsi tie-

siogiai į — visus brolius Tėvynėje
ir išeivijoje — siūlydami šiais me
tais Lietuvoje ir išeivijoje skelbti
blaivybę ir kovoti su girtavimu.
Linas ragino, kad mes visi išgirs
tume jų šauksmą ir kaip nors prisidėtumėm. Po diskusijų nuta
rėme paskelbti atsišaukimą ir
paraginti visus atkreipti dėmesį,
per “Ateitį” ir radijo valandėlę,
kurį skaitys Linas Vyšnionis.
Toliau sekė kandidatų prista
tymas. Mūsų nauji kandidatai yra
visi vyrai, Arūnas Apanavičius,
Saulius Bankaitis, Danius Barz
dukas, Tauras Bublys ir Vincas
Staniškis. Tapti tikru nariu rei
kia atlikti tam tikrus uždavinius.
Vincas Stahiškis turėjo pakartoti
visus judesius, ką darė Edas Če
pulis, ir taip išėjo, kad ant galo
atsisėdo į kėdę pilną pripurkštą
skutimosi muilo. Arūnas Apana
vičius ir. Tauras Bublys turėjo
stumti su nęsim sviedinuką per
visą juostą skutimosi muilo ant
stalo. Danius Barzdukas ir Sau
lius Bankaitis užrištom akim ėjo
per kliūtis. Pirmininkas visiem
liepė susimokėti nario mokestį ir
susirinkimą uždarė malda, po ku
rios vyko vaišės.
Posėdžio metu, kuris įvyko Vi
dos Kašubaitės namuose, ku
riame aptaAme susirinkimus iki
Kalėdų, niMBrėme ir toliau išvai
dinti prindjĮus. nes labai gerai pavyko. Ren,
kun. G. Kijausku,
S.J. padė’
mišias ar susikaupimą per
:utines, vienos dienos ar sa'
alio rekolekcijas, į
kurias b
viečiami visi gimnazistai. Š
i susirinkimus kas
tris savai:
su studentais surengti
inkams
Kalėdų
eglutę su vsmėmis ir pasirodymu,
pasidaryti visiems kuopos T shirts. Bandyti su kuopa išva
žiuoti į teatrą, baletą koncertą ar
taip išvyką,.
Ramūnas Balčiūnas

Antrasis Clevelando Mokslei
vių Maironio kuopos susirinki
mas įvyko X.26 Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos parapijos
mažoje salėje.
Susirinkimą atidarė Linas Vyš
nionis su malda. Vilija Baniony
tė perskaitė praeito susirinkimo
protokolą.
Po to visi pasidalinome į tris
grupes išvaidinti tautiškumo prin
cipą. Skirtingas situacijas parašė
Vida Kašubaitė ir išdalino gru
pėms. Po vaidinimų Andrius Raz
gaitis viską susumavo ir paaiš
kino, kaip reikėtų išlaikyti
tautiškumą Amerikoje.
Disku
sijas pravedė Nijolė Balčiūnienė.
Diskutavome, kodėl nekalbame
lietuviškai tarp savęs ir ką reiktų
dėl to daryti. Visiems yra daug
lengviau kalbėtis tarp savęs ang
liškai ir dažnai neatkreipiame dė
mesio kokią kalbą naudojame.
Kai tėvai spaudžia ir barą, au
tomatiškai norisi priešintis, bet
būna labai smagu, kai moki kal
bą ir gali dalyvauti diskusijose
arba neieškoti žodžių ką nors atpasakojant Jeigu abiem tėvam
nevienodai svarbu, kokia kalba
yra kalbama namie, automatiš
kai su broliais ar seserim kal
bama angliškai. Visi labai no
rime kalbėti gražiai lietuviškai,
bet labai sunku tai padaryti.
Pasisakė, kad labai padeda sto
vyklos, ir nutarė daugiau kalbėtis
lietuviškai.
Tada Linas Vyšnionis pravedė
laiškų rašymą dėl “Embasy - 18”.
Visi parašėme po laišką preziden
tui Carteriui.
Sekantis punktas buvo praneši
mai ir einamieji reikalai. Visi
užsiregistravome į Kalakursus

arba žiemos kursus Dainavoje.
Pasveikinome laimėjusius “Atei
ties” premiją Liną Palubinskaitę
už poeziją ir Liną Vyšnionį už
fotografiją.
Susirinkimą uždarė globėja,
perskaitydama maldą, kaip Kris
tus žiūrėjo į pasaulį ir jį mylėjo.
Po to buvo vaišės.
Ramūnas Balčiūnas

ATEITIES PADĖKA

Valdyba buvo išrinkta: pirmi
ninkas — Linas Udrys, vice
pirmininkas — Karigaila Pet
rulis, sekretorius — Gytis Udrys ir
iždininkas — Vytas Rugienius.
Po rimtos dalies sekė užkan
džiai, žaidimai ir darbeliai. Buvo
parodyta trumpa “Cartoon” be
garso, o nariai, stebėdami eigą, iš
eilės pridėdavo lietuviškai žo
džius, veikimo aiškinimus. Dar
beliai šiame susirinkime buvo pri
taikyti prie “Halloween” — nariai

DR. L D. PETREI KIS

JAS VEIKLA
DETROITE
Spalio 26 d. pas p. E. Baltrušai
tienę įvyko pirmasis Detroito jau
nučių - jaunių susirinkimas, šie
met naujos globėjos yra Birutė
Bublienė ir Kristina Veselkaitė.
Dėl skaičiaus jaunųjų atei
tininkų, jaunučiai ir jauniai daž
niausia kartu dalyvaus susirinki
muose, išvykose
bei kitoje
veikloje.
Pradėjome susirinkimą malda
— kiekvienas narys sudėjo savo
mintis, norus ir prašymus į vieną
bendrą maldą. Pirmasis punktas
buvo
trumpas pasikalbėjimas
apie reikšmę organizacijos ir jos
tikslų. Po to sekė aiškinimas Atei
tininkų ženklo, o vaikai patys
nusipiešė ženklą su nuorašais, ką
detalės simbolizuoja.

metų 3 mėn.
$22 00
$15.00
15.00
22.00
22.00 ' 15.00
20.00
13.00
—
15.00

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta- ' vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4:00, šeštadieniais bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
prašymą.

“Ateities” žurnalo vakaras su
premijų įteikimo iškilmėm praėjo
su dideliu pasisekimu ir pilnas ge
ros nuotaikos. Už šio vakaro ren
gimą “Ateities” redakcija, lei
DANTŲ GYDYTOJA
dėjai ir administracija yra labai
8104 S. Roberts Road
dėkingi Ateitininkų Sendraugių
1
mylia
į vakarus nuo Hąrlem Avė.
sąjungos centro valdybos pirmi
ninkui Vytautui Šoliūnui, kuris
< Tel. 563-0700
nešė didžiausią šio vakaro paren
Valandos pagal susitarimą
gimo naštą. Labai dėkingi esame
ir Aldonai Prapuolenytei, kuri
rūpinosi bilietų platinimu, taip
DR. K. G. BALUKAS
pat šio renginio iždininkui Kaziui
Akušerija ir moterų ligos
Kriaučiūnui ir valgių šiemininkei
Ginekologinė Chirurgija
Danai Kurauskienei.
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Nuoširdžiai
dėkingi
esame
Medical Building). Tel. LU 5-6446
tiems, kurie premijomis įvertino
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
jaunimo kūrybines pastangas.
Priima ligonius pagal susitarimą
1979 - 1980 m. konkurso premijų
mecenatai buvo: dr. Albina Prun [Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
skienė, Julija Švabaitė - Gylienė,
DR. PETER T. BRAZIS
Ateitininkų Šalpos Fondas, dr.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Petras ir Stefa Kisieliai, dr. Kazys
2434 West 71st Street
ir
Marija
Ambrozaičiai, dr.
Vai . pirm . antr . ketv. ir penkt 1:00 • 5:00
Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai,
vai popiet, treč "ir šešt. tik susitarus
kun. dr. Ignas Urbonas, Cicero
moksleivių
ateitininkų kuopa,
Ateitininkų Federacijos vadas | Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Juozas Laučka, Detroito studentų
DR. EDMUND E. CIARA
ateitininkų draugovė, Ateitininkų
OPTOMETRISTAS
Sendraugių Sąjungos centro val
2709 West 51st Street
dyba ir dr. Linas Sidrys.
Tel - GR 6-2400
Visi
grožėjomės
originaliu /ai. pagal susitarimą: pirmad ir ketv. 1-4 ir
Marytės Smilgaitės scenos pa 7-9: antrad. ir penkt. 10 4 šeštad. 10-3 vai
puošimu. Palinksmino mus ir Ra
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
sos Šoliūnaitės vadovaujamas
jaunimo dainų vienetas. Svečių
DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
kvietėjais buvo Mackevičienė,
Specialybė — Nervų ir
Arštikiai, Kleiza, Šoliūnai, Dai
Emocinės ligos
lidės, Polikaičiai, Tamulioniai,
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
Prapuolenytė, Radvilienė, Kisie
6449 So. Pulaski Road
liai,
Pabedinskai, Marchertai,
Valandos pagal susitarimą
Razmai, Šležai, Stončiūtė, stu
dentų draugovė ir Stulginskio bei
DR. A. B. GLEVECKAS
Dielininkaičio kuopos. Stalus ruo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šė Šoliūnų ir Polikaičių šeimos,
Tel. - BE 3-5893
Rūgytė, Mackevičienė, Valaitienė
Specialybė Akių ligos
ir Laniauskai. Loterija rūpinosi
3907 West 103rd Street
Edis Razma su studentais. Loteri
Valandos pagal susitarimą
jai fantus dovanojo dr. A. LipsOfiso te!. — 582-0221
kis, dail. J. Paukštienė, Konkulienė, Lieponiai, Pranckevičiai, DR. JANINA JAKŠEVlClUS
Bilaišiai, dr. Šležas ir Vazneliai.
JOKSA
Dėkingi esame ir visiems kitiems,
VAIKŲ LIGOS
kurių pavardes praleidome ne iš
6441 S. Pulaski Rd.
blogos valios. Dėkingi esame ir vi
valandos pagal susitarimą
siems į vakarą atsilankiusiems.
Ofs. PO 7-6000, Rez GA 3-7278
“Ateities" redakcija,

administracija ir leidėjai

V

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

darė popierinius papuošalus su
raganom, vėlėm ir vampyrais.
Baigėme susirinkimą malda.
Perimdamos šių metų veiklą
raginame, kad tėvai, kurie norėtų
savo vaikus įrašyti į jaunučių ar
jaunių eiles, susisiektų su-p. Biru
te Bubliene — 646-8588, arba Kris
tina Veselkaite — 537:8721.
Sekantis susirinkimas planuo
jamas lapkričio 16 d.
K.V.
(Nukelta į 4 psl.)

Advokatų Draugija
V ATJWCM ARAS BVT JUTO
VINCAS BBBGT8
2458 W. 89th St, Chicago. 10.

.

VW M, TZS-8M0

Tel. ofise Ir buto: OLympic 2-4159

DR.P.KISlEtlUS
GYDYTOJAS ir chirurgas
1443 So. 50th Avė., Cicero,
Kasdien 1=3 vai. ir 6-8val‘vąk ;Sskyrus
treč Sešt. 12-ik* 4 vai popiet.-

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas .
3925 West 59th Street' '*
Vai : pirm . antr. ketv ir penkti YWd 12-4
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir šešt
uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ ' c
MEDICAL BUILDING
3200 W 8lst Street

—-

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto ik) l'v. b-P
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239 2919

Ofs. HE 4-1818; Rez PR 6 9801

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

Ofs. 742-0255

Namų 584 5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

1185 Dundee Avė.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.

TeL sn-4<žž, 371-sm, aa«-esT»

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVĖ.
4200 NO CENTRAL AVĖ
Valandos pagal susitarimą ■

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 W 71st St - Tel. 7374149
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KAS YRA TRECIASIS PASAULIS?

Izraelio valstybė

NEIŠSPRĘSTAS KLAUSIMAS
Pagal Šv. Rašto Senojo Tes
tamento davinius Izraelio isto
rija prasideda, kai Dievas
Abraomą parinko būti pro
tėviu tautos, kuri paveldės ypa
tingą Noes palaiminimą savo
sūnui Šernui. Palaiminime yra
kalbama apie Šerno giminės iš
aukštinimą ir jaunesnio sū
naus Kanaano pažeminimą.
Abraomas apie dutūkstantuo
sius metus prieš Kristų iš Mezopotamijos atkeliavo į Kanaano
žemę. Jis garbino vieną Dievą,
kai kiti jo giminės išpažino
daug dievų.
Nuo jo prasidėjo Dievo ir
žmogaus santykiavimas, kurį
mes vadiname apreiškimu.
Abraomas palaimino savo sū
nų Izaoką, o šis palaimino sa
vo sūnų Jokūbą, kuris turėjo
sūnų. Šie pateko į Egiptą. Po
400 metų Egipte išaugo iš Jokū
bo giminės tauta, kurią farao
nas pavergė ir labai skriaudė.
Iš vergijos išvedė ją Mozė, o Jozuė užkariavo pažadėtą Kana
ano žemę, dabartinę Palestiną.
_ Tai atsitiko apie 1260 metus
prieš Kristų. Nuo to laiko Izra
elio tauta buvo nuolatiniuose
karuose, išskyrus tik karaliaus
Saliamono laikotarpį, trukusį
apie 40 metų.
-Krikščionybės eroje žydų tau
ta neturėjo savo valstybės iki
1948 metų, kai Anglija, būda
ma ekonomiškai silpna, nuta
rė atsisakyti Palestinoje savo
dominijos ir leido 'į Palestiną
žydams emigruoti. Amerikai ir
Anglijai spaudžiant, Jungti-nių Tautų generalinėje asamb
lėjoje buvo pravesta rezoliucija
padalyti Palestiną. Tada jau
buvo prasidėjęs viduje karas už
Izraelio nepriklausomybę. Ara
bai žydų įsiveržimą lygina su
Jozuės įsiveržimu į Palestiną
prieš 3 tūkstančius metų. Tada
,t kananiečiai buvo išžudyti ir tu
rėjo trauktis iš žemės, kuri, Šv.
Rašto žodžiais, buvo medumi ir
pienu plūstanti.

terys ir vaikai buvo išžudyti.
Todėl arabai turėjo trauktis ir
užleisti žydams savo sodybas ir
nuosavybes.
Tie teroristai ne visi buvo vie
tiniai
žydai.
1920
metais
Palestinoje žydų buvę tik 45
tūkstančiai, o arabų 750 tūks
tančių. Žydai Palestinoje gy
vena tik 50 metų, kiti šimtą me
tų. Pagal Arthur Koestler, labai
prielankų sionistų sąjūdžiui, tie
žydai, kurie užėmė Palestiną,
nėra tikri žydai. Jie nėra semi
tinės kilmės. Jie daugumoje esą
kazokų imperijos žmonės kara
liaus priversti priimti žydų reli
giją ir papročius.
Yusif Al-Bandak piktinasi,
kad Izraelyje vaikai mokomi,
jog žydų kariuomenė gali žu
dyti palestiniečius taip kaip
prieš tris tūkstančius metų žy
dai, atkeliavę per dykumas, žu
dė kananiečius. Jeruzalės var
das nėra žydiškas, bet
kananietiškas, o Palestinos
pavadinimas yra kilęs iš pilistinų, su kuriais Saulius ir Do
vydas nuolat kariavo.
Svarstant
arabams
padarytas skriaudas, kai kū
rėsi Izraelis, atrodo, kad Vidu
riniuose Rytuose niekad nebus
prieita prie taikos ir ramybės.
Palestiniečiai visą laiką vykdo
ir vykdys terorizmą. Niekas
teroro nepateisina, bet Begino
kaltinimai, kad palestiniečiai
žudo nekaltas šeimas, ara
bams kelia tik pasipiktinimą,
nes jis pats buvo teroristas taip
pat. O šiuo atveju pasaulio
opinijoje yra tas teisus, kas yra
laimėtojas. Todėl arabai kito
kelio nemato kaip tik kovoti už
savo krašto atgavimą.
*

Krikščionys arabai iš reli
ginės pusės mato, kad jie turi
daugiau teisių į Palestiną kaip
kitos religijos. Kristus yri gi
męs Betliejuje, nukryžiuotas
Jeruzalėje, kur jo ir kapas yra
išlikęs. Jeruzalėje jis prisikėlė
iš numirusių. Todėl krikščio
«
nims arabams Jeruzalė yra
Menachem Begin, Izraelio daug svarbesnė kaip Roma, kur
ministeris pirmininkas, žydų šv. Petras ir Povilas buvo nužu
teises yra pagrindęs iš to, kas dyti ir palaidoti. Arabai sako,
atsitiko prieš tris tūkstančius kad ir Kristus buvo palestinie
metų.. Jis sako, kad Palestina tis. Todėl pagal arabų sampro
yra paties Dievo pažadėta, o tavimus krikščionys daugiau
arabai niekaip negali suprasti, teisių turį į Jeruzalę kaip žy
kodėl jie turi savo žemę ati dai, kurie ieško teisių iš Mozės
duoti tiems, kurie per du tūks laikų. Mozė yra gimęs ir augęs
tančius metų Palestinoje negy Egipte, o ir Dovydas Jeruzalės
veno. Yusif Al-Bandak, nepaveldėjo, bet užkariavo.
Tunįzijo8
ambasados Arabai yra pasiruošę Palesti
Washingtone, D.C., patarėjas, nos bylą perduoti tarptau
“The Wanderer” St. Paul, Mn., tiniam Hagos tribunolui, kurio
savaitraštyje labai karčiai kri sprendimą sutiktų priimti. Bet
tikuoja Izraelio atsiradimą ir kas galės išspręsti tokią bylą,
visą jo politiką, nurodydamas, kuri yra trijų tūkstančių metų
kad Palestinoje niekad nebus
senumo ir kurioje pats Dievas
taikos ir ramybės. Yusif Al - yra įsiterpęs, vykdant žmo
Bandak yra arabas, jaunystę nijos atpirkimo darbą ir įsi
praleidęs Palestinoje ir yra kūnijimo paslapties planą?
graikų ortodoksų krikščionis.
Į priekaištą, kad Izraelis turi
Jis sako, kad dabartinis Izrae pirmenybę į Jeruzalę ir Pales
lis yra privati arabų nuosavy tiną, kaip Dievo pažadėtą Izra
bė, ką rodo iš Anglijos domi eliui žemę, o ne krikščionys ar
nijos laikų dokumentai. Amold
arabai muzulmonai, arabai
Toynbee, didysis mūsų laikų turi atsakymą. Jie sako, kad vi
istorikas, pasakęs, kad Izraelis si krikščionys yra išrinkta Die
yra atsiradęs plėšikišku keliu.
vo tauta ir naujasis Izraelis. Jie
•Todėl Izraelio valstybė ne nėra biologiškai Izraelio kil
turinti legalaus pagrindo.
mės. bet jie yra dangiškos kara
Yusif Al-Bandak į priekaiš lystės vaikai ir paveldėtojai.
tą, kad arabai vykdo terorizmą Tie, kurie išpažįsta Kristų ir jį
Izraelyje, atsako, kad ir dabar seka, yra tikrasis Izraelis. O
tinis Izraelio ministeris pir pažadai Dovydui, kad jo kara
mininkas Beginąs antrojo ka lystė nesibaigs, yra vykdoma
po Kristaus atpirkimo krikš
ro metu su sionistais vykdė
terorizmą prieš britus. Sionis čionybės įgyvendinime.
tai nužudė 1944 m. lordą
Daugumai žydų esant iš
Moyne, britų ministerį rezi blaškytiems po visą pasaulį ne
dentą Viduriniuose Rytuose.
paprastai svarbu turėti savo
1948 m. jie nužudė grafą Folke
valstybę, iš kurios gali ateiti
Bernadotte, Jungtinių Tautų visokeriopa pagalba ir užtari
atstovą Jeruzalėje.
Beginą mas. Bet Izraelio užtarimas iš
Yusif Al-Bandak vadina tero augo į nekaltų žmonių per
rizmo tėvu. Be teroro ir žudy sekiojimą. Žydai vią nesiliauja
nių nebūtų buvę įsteigta Izra ieškoję karo kaltininkų ir tarp
elio valstybė.
1946 m.
išeivių lietuvių. Lietuviai su Pa
Jeruzalėje David viešbutis bu lestina neturi ryšių ir žydų nie
vo išsprogdintas. Ten žuvo 100 kad nepersekiojo. Lietuviai tiek
britų karininkų. 1948 m. Deir kalti, kad jie neturi savo vals
Yasin visas miestelis buvo tybės, kuri juos gintų.
sunaikintas, visi vyrai, mo
V. RmS.

P. GAUCYS
Kai po II-jo pasaulinio karo
Rytų Europos valstybės Vaka
pradėjo
vystytis
Trečiasis
rams yra
prasiskolinusios
pasaulis, norint tapti jo nariu, tautų, JAV laikomos didžiau daugiau kaip 40 bilijonų dol.
svarbiausias reikalavimas siu jo išnaudotoju. Tokius kalti sumai. Todėl Vakarai savo
buvo būti skurdžiu. Nūdien nimus
dažniausia
skelbia paramą joms turi siaurinti.
šitoje kategorijoje atsidūrė dau Sovietų draugai — kai kurie Kinija, pati būdama netur
giau kaip du trečdaliai pasaulio Trečiojo pasaulio vadai.
tinga, nedaug ką gali sušelpti.
tautų. Jų dauguma gyvena
Kankinamos
infliacijos, Turtingos arabų valstybės
piečiausiose žemės dalyse ir nesugebančių
vyriausybių, daugiau padeda islamiškoms
yra buvusios Europos valsty gyventojų pertekliaus
Pralobusį
Libija
ir tautoms.
bių kolonijos.
natūralinių turtų stokos, didžiules sumas skiria revo
Išskyrus kai kurias nafta Trečiojo pasaulio 45 tautos per liuciniams judėjimams finan
turtingas valstybes dabar gan keltos į Ketvirtojo pasaulio suoti, kaip, pvz. Airijoje, Filipi
gerai besilaikančias, daugelis kategoriją.
Tose
skurdo nuose, Omane ir kitur, o ne
jų, nepaisant šiokios tokios kamuojamose tautose metinės besivystančių tautų moder
padarytos ūkinės pažangos, pajamos vienam asmeniui sie nizavimui. Daugelis besivys
gyvena vargingose sąlygose, kia tik 300 dol. Tuo tarpu kitose tančių tautų yra taip baisiai
negali savęs išmaitinti ir Trečiojo pasaulio šalyse jos sie prasiskolinusios, kad savo tupriklauso nuo Šiaurės pramo kia 2,000 dol.
rimom pajamom vis sugeba
ninių valstybių ūkinės pagal
Visos tos tautos trokšta vys sumokėti palūkanas.
bos bei pagrindinių jų pramo tytis, džiaugtis laisve bei
Daugelis tautų vis labiau ima
nės gaminių.
socialiniu teisingumu. Tačiau
priklausyti nuo maisto impor
Priešingai jų ūkinei silp praėjus ir 20 metų nuo jų susiorto dėl jų nepaprastai didelio
nybei, vis augąs jų skaitmeni ganizavimo, šitie tikslai tebėra
gyventojų prieauglio. Jos
nis stiprumas jom užtikrino tepasiekiami tik retais atve
neįstengia sumokėti netgi už
įspūdingą politinę įtaką. Jung jais, kaip pvz., Indijoje, kur
joms pristatomus grūdus.
tinių Tautų generalinėje augimas sutapo su politine lais
asamblėjoje, kur didvalstybės ve, daug kur socialinis teisin
Taip dalykams esant,
' ir vidutinio dydžio valstybės gumas, kaip, pvz. Kinijoje buvo nenuostabu, kad besivystan
teturi tik vieną balsą, neiš- pasiektas laisvės praradimo čios tautos suskato išugdyti
sivysčiusios Trečiojo pasaulio kaina. Visur kitur, pradedant savo pramonę. Tačiau pramo
valstybės sudaro didelę pers Burma ir baigiant Etiopija, nė labai iš lėto sukuria naujus
varą, nepaisant politinio įvai nebuvo nei tikro augimo, nei darbus, dar daugiau reikia
rumo, kuris išryškėjo neseniai socialinio teisingumo, nei lais laiko sukurti priemonėms savo
įvykusioje nesusirišu3ių tautų vės. Retai aukšto lygio ūkinė gyventojus išmaitinti. Dauge
konferencijoje Havanoje.
pažanga buvo pasiekta Irane, lis jų, tikėdamos greičiau išbris
Kai 1961 m. buvo Belgrade Saudi Arabijoje, Brazilijoje
ti iš vargų, įsivedė marksis
pradėtas organizuoti nesusi- Šiaurės Korėjoje ir Zaire. Bet tines santvarkas, tačiau
rišusių tautų judėjimas, jis viso to išdava buvo tik dides didesnės sėkmės nesusilaukė.
neįsileido nei Sovietų, nei nis represijų sušvelninimas ir Jų būklę pablogina ir jų karšt
Vakarų blokams priklaususių teisingesnis vargingiausiems ligiškas
ginklavimasis,
valstybių. Jis pasiskelbė sluoksniams tautinių pajamų mokant astronomines sumas
būsiąs neutralus ir kvietė paskirstymas. .
už modernius ginklus pramo
pavergtas tautas jungtis po jo
Pramoninės Vakarų šalys la ningoms šalims. Tai jas
vėliava.
bai nenoriai šelpia Trečiojo klampina į dar didesnį skurdą.
Tačiau nafta turtingų valsty pasaulio tautas. Jungtinės Nors prieš priimamos į J,. Tau
bių greit besikaupią turtai Tautos buvo nutarusios, kad tas
iškilmingai pasižadėjo
iškėlė klausimą, ar tebegalioja turtingos valstybės skirtų 7% gerbti žmogaus teises, tik retos
nieko neturėjimo kvalifika sa vo tautinių pajamų Trečiojo tą pažadą pildo. Dažnuose
cijos. Ar Saudi Arabija ir pasaulio pagalbai, bet niekas karuose masiniai žudo vienas
Kuwaitas gali būti laikomi Tre to kuklaus reikalavimo nesi kitą. Nereta, kad ir savo valsty
čiojo pasaulio nariais? To laiko. Sovietai, .šelpia tik tas bės ribose viena padermė žudo
pasaulio vadai atsako, kad tos tautas, kurios šoka pagal jų kitą. Dar daug reikės laiko iki
šalys per daugelį metų buvo dūdą. Taip buvo su Jugoslavi jos subręs ir išmoks1 gyventi
didžiųjų valstybių išnaudoja ja, Kinija, Albanija ir Egiptu. nepriklausomu gyvenimu.
mos ir niekad nebus pilnai atly
gintos. Tačiau daug svar
besnis yra jų įsitikinimas, kad
vis didėjąs jų pralobimas sutei
kia Trečiajam pasauliui dides
nę įtaką.
Didžiausias Trečiojo pasau
lio taikinys yra Šiaurės pasau
lio išsivysčiusių tautų balto
sios
daugumos.
Trečiojo
pasaulio šalys reikalauja „nau
jos ūkinės santvarkos“, sutei
kiančios įvairių privilegijų,
kurios atlygintų už koloninį jų
išnaudojimą.
Trečiasis pasaulis sudaro
70% viso pasaulio gyventojų,
tuo tarpu jam atitenka tik 11%
totalinės gamybos pajamų, kas
yra neteisinga. Kaip galin Irako ir Saudi Arabijos valstybių vadai — Huseinas ir Fahd po pasi
giausios iš visų išsivysčiusiu tarimų
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Prie Wa8hingtono Arkos
prasideda Fifth Avenue, kuri eina į šiaurę ir baigiasi
prie Harlemo upės. Aikštėje rengiamos ne tik dai
lininkų paveikslų parodos, bet taip pat džiazo ir
gitarų muzikos koncertai. Aplink aikštę stovi įvai
raus stiliaus namų, kurie beveik visi pastatyti 19
šimt. Anksčiau čia gyveno rašytojas Henry James,
parašęs novelę Washington Square, Edith Wharton
ir kiti. Prie aikštelės rytinės dalies stovi New Yorko
miesto universiteto rūmai, kurie savo stiliumi išsi
skiria iš kitų namų. Namai nėra aukšti — trijų ar
daugiau aukštų, kuriuose yra gana daug pietų Ita
lijos architektūros įtakos. Prieš 300 m. Washingtono
aikštėje stovėjo kartuvės ir buvo vykdomos mirties
bausmės. Taip pat šioje aikštelėje yra palaidota apie
10,000 žmonių prieš 1823 m. mirę nuo maro. Vėliau
aikštė buvo perleista kariuomenei, karių ap
mokymui.
Greenwich Village, kai įvyksta paveikslų pa
rodos, aplanko tūkstančiai žmonių ne tik iš New
Yorko, bet ir iš kitų vietovių, nes kiekvienam įdomu
pamatyti paveikslus, iškabintus šaligatviuose prieš
darželių tvorų ar ant namų sienų. Jų tarpe yra realis
tinių. impresijonistinių ir kitokio žanro. Jų kainos
nėra aukštos ir beveik visiems prieinamos.

Rimties vai.

DALYVAVIMAS IŠGANYMO
DARBE
Kada kalbama apie santuo
kos tikslus, yra paliečiama šei
mos problema, taip sakant, iš
išorės, tai yra žiūrint į santuo
ką, kaip į tam tikrą instituciją.
Reikia betgi pažvelgti į tą pa
čią problemą iš vidaus. Žiūrint
iš
vidinės perspektyvos,
sutuoktinių ir tėvų gyvenimas
yra taip pat didelis pašauki
mas.
Šių dienų teologija supranta
visą žmogaus gyvenimą, kaip
realizavimą pašaukimo, kaip
atsakymą į Dievo kvietimą.
Dievas pakvietė žmones daly
vauti jo dieviškame gyvenime,
jo laimėje. Tai yra ne kas kita,
kaip pašaukimas išganymui.
Dievas pakartoja tą kvietimą
kiekvienam iš mūsų ir tuo pa
čiu pašaukia kiekvieną kai ku
riem
ypatingiems
užda
viniams bendrame žmonijos
išganymo darbe. Pirmoje vie
toje tokie ypatingi uždaviniai
yra skirti santuokiniam ir šei
myniniam gyvenimui.
Pašaukimas į santuokinį ir
šeimyninį gyvenimą yra di
džiausias žmogaus pašauki
mų, nes tai pakvietimas tiesio
giniai
bendradarbiauti
su
Dievu. Šis ypatingas pašauki
mas susideda iš dviejų dalių:
sutuoktiniai yra pašaukti da
lyvauti Dievo kuriamajame
darbe; antra, jie yra pašaukti
taip pat dalyvauti išganymo
darbe. Šį kartą apsiribosime
tik sutuoktinių pašaukimu da
lyvauti Dievo kuriamajame
darbe.
Reikia žinoti, kad pasaulio
sukūrimas nėra pasibaigęs,
kaip dažnai sakoma ir gal
vojama. Praėjusiais amžiais,
kada žmonės pasaulį suprato,
kaip pastovų, nesikeičiantį,
galvota, kad Dievas baigė sa
vo kuriamąjį darbą tada, kai
pasaulis atsirado ir dabar Die
vas tiktai palaiko jo buvimą, jį
valdo. Šiandien jau įsitikinta,
kad pasaulio sukūrimas yra
dinamiško pobūdžio, kad tai
yra nuolatinis vystymasis,
tobulėjimas. Dievas sukon
centravo pasaulyje pažangos,
nuolatinio vystymosi jėgą ir,
palaikydamas pasaulio egzis
tenciją, tarsi kuria jį ir toliau.
Dievas pavedė žmonėms trans
formuoti ir tobulinti gyvenimo
sąlygas, surasti naujus pasau
lio tobulinimo būdus. Bet
gražiausias ir svarbiausias
dalykas, kuriam jis pašaukė
žmones — tai tiesioginiai daly
vauti jo kuriamajame darbe,
būtent, sukurti naujas būty
bes. Ir ne tik medžiagines būty

Greenwich Village, kaip ir kitose miesto dalyse,
veikia krautuvės, restoranai, meno galerijos, kavinės
ir „Off - Broadway“ teatrai.
Taip pat nemažiau įdomi vieta, kaip Chinatown
ar Greenwich Village, yra East Village. Šią vietą
daug kas vadina Bohemija. Charakteringa tai, kad
šioje vietoje gyveną žmonės kiekvieną dieną turi
„Freedom Day“, kuri atšvenčiama įvairiais būdais.
Judriausias gyvenimas vyksta aplink Tompkins
Sųuare, septynis blokus nuo Washington Sąuare.
Aikštelė pavadinta New Yorko gubernatoriaus
Daniel B. Tompkins garbei. Čia gyvena nemažai
dailininkų, poetų, artistų ir rašytojų. Vieni iš jų
gyvena pigiuose butuose, o kiti — brangiuose. Veikia
krautuvės, vaistinės, teatrai ir bažnyčios, kaip St.
Nicholas, Russo-Carpthian ir kitos. Krautuvės dau
giausia koncentruojasi prie St. Mark’s Place, tarp
Third ir First Avenue. Tai vieta, kur olandų guber
natorius Peter Stuyvesant pasitraukė, kai anglai pri
artėjo prie New Yorko (Naujojo Amsterdam). Jis čia
gynėsi nuo anglų. Vėliau aikštė tapo kareivių
stovykla, paradų, susirinkimų, streikų ir kareivių
mankštos vieta.
Senamiestyje veikia Policijos Akademija, Polici
jos Departamento laboratorija, policijos ir gaisri
ninkų muziejai,"Tederal Reserve Bank of New York,

bes, bet patį žmogų, tobuliausią
visų Dievo tvarinių, sutvertą
pagal Dievo paveikslą ir pa
našumą. Dievas sukuria žmo
gaus sielą, sutuoktiniai sufor
muoja jo kūną, pašaukia į
pasaulį gyventi, jį auklėja,
tobulina. Sutuoktiniai, kaip sa
ko Ii Vatikano Susirinkimas,
yra Dievo meilės bendradar
biai ir talkininkai.

Sudarydami santuoką du
jauni žmonės sukuria šeimą. Iš
karto toji šeima yra dar tik šei
ma - branduolys, sudėta tik iš
dviejų asmenų. Tik tada, kai
gema kūdikis, ji tampa pilna
šeima. Santuoka nėra pati sau
tikslas; santuoka turi išsi
vystyti į pilnutinę šeimą, auk
lėti vaikus ir taip tapti žmo
nijos vystymosi grandies
žiedu. Toks santuokai užda
vinys yra skirtas Dievo kuria
majame darbe ir ši yra prie
žastis, kodėl sutuoktiniai
privalo turėti vaikų. Kadangi
toks uždavinys yra jiems skir
tas paties Dievo, tai ir sutuok
tinių pašaukimas yra die
viškas.
Jei
sutuoktiniai
nenorėtų turėti vaikų, jie
paneigtų savąjį pašaukimą.
Gali būti ypatingų atvejų,
kada sutuoktiniai, dėl nepramatytų priežasčių negali tu
rėti vaikų, arba kada yra tokio
amžiaus, kada vaikų gimimas
yra negalimas, arba pvz. kada
vienas ar abu sutuoktiniai turi
sunkią paveldėtą ligą (pa
staruoju atveju jie neturi parei
gos gimdyti vaikus), tačiau ir
tokiu atveju jų santuoka yra
tikra, jie gali siekti antraeilių
santuokos tikslų. Ir tokie nėra
laisvi nuo pareigos dalyvauti
žmonijos vystymesi. Jie gali tą
pareigą atlikti atsidėdami ypa
tingiems socialiniams auklė
jimo darbams, ypač auk
lėdami vaikus, likusius be
tėvų, juos įsisūnydami ar ki
taip jiems padėdami. Būtų tik
ras egoizmas naudotis visuo
menės
pateikiamomis
gėrybėmis ir patogumais nė
kiek neprisidedant prie
sunkaus ir svarbaus būsimuiu
kartų auklėjimo darbo.
Bet ir psichinė žmogaus
struktūra patvirtina reikalą
realizuoti socialinį santuokos
pašaukimą. Galimą pastebėti,
kaip sutuoktiniai, kurie nerea
lizuoja savo pašaukimo auk
lėti vaikus, arba kurie nesiima
socialinio auklėjimo darbo, pa
mažu užsidaro į savo santuo
kinį egoizmą.

(Bus daugiau)

Building. čia yra parkų ir aikštelių, kuriose pasta
tyta įvairių paminklų.
Dangoraižiai šioje miesto dalyje pradėti statyti
po Pirmojo pasaulinio karo. 1929 m. buvo pastatytas
Chrysler Building, 1931 m. Empire State Building,
vėliau Rockefeller Center 21 namas, iš kurių aukš
čiausias yra RCA Building; Madison Sq. Garden ir
kiti. Jie visi pastatyti taip, kad savo aukštumu neuž
temdytų gatvių, nekliudytų oro judėjimui ir neužstelbtų kitų namų bei bažnyčių, pastatytų 19 šimt.,
k. a. Centralinės Bibliotekos, Grand Central ir Pensilvanijos geležinkelio stočių, Comegie Hali, muziejų,
Šv. Patriko katedros ir daug kitų pastatų. Visų
pastatų aprašyti neįmanoma. Čia paminėsiu tik
Empire State Building ir dar vieną kitą.

Empire State Building pastatytas 1931 m. pietvidurinėje Manhattano dalyje prie W 34 ir Fifth Ave
nue kampo. Vyrauja tiesios linijos, išskyrus tik jo
bokštą. Aukštis nuo žemės paviršiaus, įskaitant ir
televizijos siųstuvo anteną, įrengtą 1951 metais, —
l, 472 pėdos. Iš viso — 102 aukštai, Į dvi stebėjimo
aikšteles — observatorijas pasikeliama elevatoriais.
Pirmoji observatorija yra 86 aukšte, nuo žemės
paviršiaus pakilusi 1,050 pėdų (320 metrų). Ji supa
pastatą iš visų keturių pusių. Iš čia matosi New
Jersey, Pensilvanijos, Connecticut ir Massachusetts
kurio seifuose valstybės laiko savo aukso indėlius;
valstijos.
Old Merchant’8 House, privatus Gramersy parkas ir
Antroji observatorija yra 102 aukšte, iš kurios,
ir kitos dar lankytinos vietos.
jei būna giedras dangus, matomumas yra apie 80
mylių. Toji vieta nuo žemės paviršiaus yra pakilusi
1,250 pėdų. Ne visi turistai į tą observatoriją
Midtown Manhatanas
važiuoja, nes baimės jausmas juos nugali. Bokštas,
Midtown Manhatanas prasideda nuo 23 iki 70kuriame važiuojama, apdengtas stiklais, kurie su
8io8 gatvės, ši miesto dalis ne tik pasižymi tiesių gat
stiprinti su plienu ir aliuminijum.
vių išplanavimu, bet ir architektūros statyba, šioje
Manhatano dalyje yra sukoncentruota daugiausia
dangoraižių, iš kurių aukščiausias yra Empire State ___________________ (Bus daugiau).-------------------------
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“GETTING AROUND WITH PAT”
Guess What! Rima. Dagys, geniai
owner of ITALIAN VILLA
PIZZERIA is LITHUANIAN!
Maybe that’s why the pizza and other
Italian specialties are so outstanding.
You Mušt Try! 6242 8. Puiaski Rd.,
586-7020. We Deliver
For

reliable

iNORLEN

prescriptions

PHARMACY

rely

on

INC.

Owner, Len Scalzitti, personally
J supervises his whole store. Keeps
ąuality high and prices reasonable.
3949 W. 63rd.

Everything is freahly baked and melts
in your mouth at LORRAINE’S
BAKERY. Their party cakes taste as
v* iderful as they look, too! And the
p jes are amazingly reasonable!

3956 W. 63rd. 767-1335

GOLDEN SWAN has everything to
make your party perfect! Handaome
facilities, superb Polish—American
dishes, fine Service. Make your holiday
reservation now. 24 hr. phone.

5142 W. Belmont. 283-0662

3 rrr> *kK

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
DICK LUDWIG PONTIAC will not
be undereold — 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.

PATRICK F. LEONARD D.D.S.
' 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, Berwyn.

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
Wedding8 and banąuets are always a
success at GRAND MANOR
RESTAURANT & LOUNGE. Fine
food and cocktails. Large dance floors.
And reasonable prices! Ask about
special packages.

5436 S. Archer. 767-2300
Your holiday party will be remembered
when
the decor’s
from THE
BALLOONERY INC. Lighthearted
for Christmas, joyous for New Year’s.
And always uniąue and lovely. So-be
different, intriguing. For info, call

749-1643

432-9005

Pick it up or eat it there — ifs good,
good, good! DEL CAMPO’S Italian
and American food, including
ėSi
superior
pizza.
From
the
ilši businessmen’s lunch to a party they
•yC can’t be beaten!
>• „
3125 W. Cermak. 522-2000

GIORDANO’S love their Lithuanian
tj.i customers — and their Lithuanian
customers love them. Of Course! Their
pn stuffed pizza is a sensation, and so
many unusual choices. You Can’t
-ne
Believe! Just Try It! 747 N. Rush.

-qi’ 961-0747
-o(i

When you’re in a happy mood—orwant
ti be—visit OLD BELGRADE. Sumptuous Continental and Serbian cuisine.
And what joyful entertainment Fri.
through Mon. evenings!
3245 W. FuUerton. 486-3698
Big, big party treat: long submarine
sandwich
from
BILLY’S
SUMARINES - up to 12 feet’ Filled
with the best meats, cheese, other
goodies. Always wows ’em! 7 days, 10
am—3am.

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 savinga! Wow!

6711 S. Westem.
925-6700

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. 726-6660
Feast on ezeiting Cantonese and
Mandarin dishes at MAE KOW. Buffet
lunch, Mon. thru Sat All you can eat,
$3.25. Senior dtizens, $2.95.

4849 W. Irving Park. 283-7231

2227 Laramie, Cicero. 863-1333
*S!T
-3i
•»
V-’.

Where’s Sidlian style pan pizza?
ANGELO’S
PIZZA!
Absolutely
great! Other marvelous Italian food
and sandwiches, too. Carry out or
delivery. 9666 Franklin, Franklin
Park. 455-4062, 5038 Valley

Lane, Streamwood. 830-4111

-O

r,

Savor the finest Northern Italian
dishes at PRONTO. Enjoy subtle
tastes, fine arines in a handaome
aetting. Watch them spin fresh pasta!
Luncheon, dinner, supper, cocktails.

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 excellent work — if 8
done conveniently fast.

Need chairs and tables for that
meeting? Rent them from ALBRA
RENTALS. They meet every need —
truck8, trailera, water pumps, sewer
and garden eąuipment, chain, saws —
more'

10627 S. Puiaski. 233-5555
For the holidays, and every spedal
occasion. a boz of DOVE CANDIES
is the ”Sweetest gift”. Ezcellent selection of the finest ąuality. Most im
pressive and very reasonable.
6000 8. Puiaski.
582-3119

Doore and windows ready for winter
wind? Get weatherstripping now at
JIM’S ACE HARDWARE — your
neighbor. They’ll also repair cracked
and broken wir.dowg. Don’t wait — be
prepared!

4354 W. 63rd. 767-7049
J.

-»*
-•»

appointment 6560 W. Higgins. 7637464

Try an andent eraft — weaving and
knitting for the latest fashions! The
WEAVING
WORKSHOP
has
everything you need induding the
widest choice of yams — and claases.
Also for knitters.

Phone 549-0649

r.

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

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

YouTl

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

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 Sth Sun. 12 to 5 pm. 340 W.
Armitage. 871-4433

Not just another ahop—DONNA K.
BRIDALS gives old fashioned
courtesy and attention to detail in a
home-y atmosphere. Everything for the
bride. Formals, too—200 styles! Sizes 330 .17204 Oak Park Ave., Tinley
Park. 429-6969.

Call SCHMIDT IR0N ENTER
PRISES now — have a handaome
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, intervievv, appearance. This is a
door opener! Call for personai interview. 975-7701
CONGRESS PIZZERIA has so
many treats — likę chicken, ahrimps,
ribs, sandwiche8 — besides ezcellent
pizza. Fast, dependable delivery. Super
for you and for parties. 2043 N.
Milvvaukee. 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 problema. Highest ąuali
ty, finest aervice.
4839 N. Westem.’ ‘

Lo 1-9800

The personalized counseling of JEAN
DAVIS Ph. D. is designed to meet
aromen’s needs. Entering or reentering business? Changing careers?
She can help you find your own best
direction. Call for appointment. 492-

1002
NEW GOLD COAST INN is one of
the arorld’s greatest places for a
celebration. A gorgeous banąuet room!
Also outstanding food. Try their Fami
ly FTah Fry — every Fri. night

2625 W. 71st 434-4149

Wherever you’re headed consult
MAGNIFICENT MILE TRAVEL,
INC. Their ezperienced planning
makes any trip easier and savęs mo
ney. Ask about group rates. It’ll be a
”bon voyage ”! 700 N. Michigan,
Suite 206-208. 664-9000.

To look magnificent order custom
leather from the GREAT SHOWING
MACHINE. Owned by master
tailors, ąuality and workmanship is
superb. Value too! Discount on old
leather.
3534 Broadway. 248-0566

BR0TMAN & SPERLAZZO OPTOMETRISTS have been serving
their community for half a century! See
them for eye ezaminations, glasses,
hard and soft contacts. Discounts for
senior dtizens.

3245 N. Ashland. 327-0874

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

When you need understanding legal
counseling call CLAUDIA ONE Y,
ATT0RNEY AT LAW. She
spedalizes in real estate, vvills, and
estates, divorce, personai injury, and
workman’s compensation. Her fees are
reasonable and her centrally located
office is easy to reach. Phone for an
appointment to discuss legal ąuestions
or problema.

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

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 includes shots, spay or neuter. 15737
Halsted, Harvey. 331-3647

Name any far off glamorous, romantic
spot — Nepal, Asia, Mezico —
anywhere — EXOTIC JOURNEYSZ
SAI TRAVEL will plan your tour
economically, conveniently. Call them

— and travel!
17 N. SUte. (312) 346-5666

Small or large party — have it at
PITZAFERRO’S. Ezceptionally oomfortable fadlities for 50 to 65, or large
groups of 75 to 360. And, as we know,
their food is outstanding.
6756 W. Diversey. 237-9700

That important event — wedding,
meeting, party... can be enjoyable
vvithout work. Relax!! Call REDDI
MAID, INC. Butlers & Maids to serve
and to dean. Call for Household
Spedalists To Clean your home or
office. 1030 N. State St. Suite 17J
Chicago, IL 440-0011

DANCE FOR NON-DANCERS
offers lunchtime classes in “DANCERCIZE”. Improve your figure! Feel
better! And enjoy your lunch hour
more! Loop location. Tues.-Th., nočn12:45. 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
problema.
6322 S. Puiaski. 284-2999

At GREG’S STANDARD SER
VICE STATION a whole family is at
your beck and call! Greg Sr., Rose and
sons, Greg Jr, apd Mark. Reliable with
any auto repair. They tęst — not guess.
3010 S. Cicero, Cicero.
863-5657 or 863-9536

MARQUETTE CLEANERS keeps
your garmenta looking their best longer
— with Ssnitone Drydeaning, the
world’a most recommended by
McGregor, Dai ton. Botany 500 and
other famoua narnės

".i a .’ 1 ■
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Win super prizes Ūke a color TV at M.
BRIAN WALLPAPER’s lOth An
niversary Celebration. (Drawing, Nov.
15.) 30% off on outstanding
vvallpapere, Sso. So have a lovelier
home and save! 8812 Dempster, Dės
Plaines. 824-8811. Dempster
Plaza Shopping Center (Across
from Lutheran General Hospital)

Positive protection for your home or
business: a guard dog from SKYWAY
KENNELS. Buy or lease one — or
have them tralu your dog. They have
30 years of ezperience. So be safe!
7920 S. South Chicago. 734-3637
(If no answer, 734-3634)

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 ribs, chicken, pasta, clams and
shrimp are the greatest too! Beer &
Wine are a mušt with BELLA’S delicious specials. Thin k of them for your
neri party. Efficient delivery & pick up
Service, and... a nice dining room.
Located —
1952 W. Chicago Ave.
252-0505

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 ezpertly filled. Also hard and soft
contact lenses. 6264 S. Puiaski. 581-

1517
Most fantastic gift idea: “Your very
own“ HYDROGEN BOMB! No kidding? Of course kidding — it’s 11”
replica. What a gag gift! $15.95. Order
from NUCLEAR CRAZIES. Allow 3
wks. for dėl.
1347 E. 87th St. Chicago, IL 60619

You’ll find C ARM’S BARBECUE in 3
spots. No wonder! Italian beef and
sausage at its best! So run. don’t walk,
to the nearest Carm's. And enjoy! 804
S. Cicero, Chicago, AU 7-3930;
No.2 7101 Roosevelt, Berwyn,
788-8400; No. 3 1801 Wolf Rd.,
Hillside, 449-0125

Your home will be stunning with a
custom wall design from COLOL’R
SCHEMES INC. Mūrais, graphies,
many other uniąue ideas by expert
artistą. Have a free consultation in your
home or our office.
53 8. Washington, Hinsdale
920-8009

2416 W. 69th. Pr 8-9165
Hungarian dishes are a culinary ezpe
rience at the charming BON TON
RE8TAURANT AND PASTRY
SHOP.Do try the pastry — each is a
creation! Carry outs, and effident catering.

1153 N. State. 943-0538

For Pizza the Italian Way — BOB’S
PIZZA. Regular or Pan style — alao
other fabuloua apecialtiea, and
delidoua
aandvriches.
Remember
BOB’S the nezt time you have a party
Pick up or delivery or dining. 11840 S
Weetem 7799700

Money and prestige are youre with a
career in real estate. E am u p 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. Learn at
CHICAGO CAMPUS of BOLGER
ACADEMY OF REAL ESTATE.
Class size limited — starte soon. Call
DAVID KONTNY at CHICAGO
SERVICE REALTY. 878-9855.
For fumace and boiler cleaning and
repairs - DUNLAP AABAL HEAT
ING. Ali make replacement parts, too.
Gas, oil or coal. 25 years of fine work.
Sensible prices! 24 hr. Service.
423-2270 or 224-7212
- i .

Love it! Champagne Brunch at
PUTN ONTRE RITZ. AU you can
drink — witb a magnificent buffet.
■Everything from roast beef to salmon.
Sun., 10:30—3:36. 67.95. Children under 7, $3.95. Butterfield Rd., 1 mile
E. of YorlętQWO, Lombard. 6543656
,
3^35
.-'jC

Learn about nutrition, natūrai foods —
even natūrai cosmetics from the trained staff at LARRABEE HERB &
HEALTH CENTER. INC. Also
medicinai and culinary herbą. Ask for
cstslogue.
3942 W. North Ave. 276-7898

and Service

Beyond belief!
LOU STEIN’S
N DIVERSEY!
From
savings to
fashions.
Whimsical
vintage,
chic
contemporary!
New, and
almost new
fura!
Seeing
is believing.
See!
Open 7 days.
646 W. Diversey
348-2141

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

____________ » >

105 W. Adams.

1655 8. Cicero, Cicero. 662-1035
Good food, friendly atmosphere, convenient location in the Argyle "L”
rtation APOLLO RE8TAURANT
has all this! So enjoy their eztra good
dinners and aandvriches.
1116 W. Argyle. 271-9557

So many Continental pastry treats at
ROLF’S PATISSERIE! Every one
freshly baked and light! Thafs Swiss
pastry award winner, Rolf Steiner,
former head pastry chef of Hyatt
Regency.

From the practical... to the exotfc ; * - -In Merchandise

__________________

For holiday parties, weddings,
meetings, BROOKWOOD COUN
TRY CLUB is superb. Outstanding
food, comfortable facilities for up to 600
people. Call for Information.

271 S. Addison, Wood Dale

'z

595-4330

, No wonder you love CHINA NIGHT
CAFE. Their Cantonese dishes and
seafood are always excellent, Service—
pleaaant. Great for parties! Carry outs.
7 days, 11 AM — 10 PM.
1140 W. Taylor, 421-7130
Amazing business opportunity! Own
the thriving DO IT YOURSELF
SHOP for just a few thousands! (Custo
mers fix their autos under supervi•sion). Owner is busy with other interests.
5652 N. Broadway. 784-2650

Make Sunday special! Go to DON’S
FISHMARKET. All the champagne <
you wish with all the wonderful brunch
buffet you can eat! 11:30— 2:30. $9.25.
No reservations — free Bloody Mary if
you mušt wait!
1123 N. State. 943-2800
Headache? Backache? Another difficult to control pain? Find relief at
MAYFIELD PAIN CLINIC. They
seemingly work miracles! Have a
consultation. It may change your life!
5907 W. 63rd St. 767-3719

To replace hair and enhance it — see
CHASANN, the HAIR REPLACE
MENT SPECIALISTS. Their skilled
hair weaving and custom toupes work
miracles. And they’re your secret!

28 E. Jackson. 427-0375

DR THEODORE F. WEBER an
nounces the relocation of this office for
PODLATRIC MEDICINE. surgery
and injuries to the foot, to the Dodge
Drug & Medical Bldg. Very convenient. 3235 W. lllth (1 bl. W. of
Kedzie), 238-7270
Specialists in foreign car repain.,
DIVERSEY FOREIGN CAR SER
VICE handles every job with outstan
ding expertise. Transmission, engine,
electrical, tune-up—everything!
5310 W. Diversey. 777-7989.

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 — sandwiches,
too from EXPRESSWAY
PIZZERIA A RESTAURANT.
Delivery service is fast. Būt worth
picking up, too! Fine for a group.

- - - All Over Chicagoland!!

Not only great pizza — būt the most
unusual Italian dishes anywhere are
at BARONE’S! American, too. And a
super salad bar. Charming and com
fortable family atmosphere. Do go!
401 W. Armitage. 266-7337

Whatever you need for your car—it’s at
REX, the “1 STOP STORE”. They
stock everything — paint and body
shop supplies, and every auto part you
could possibly need for any make!

1617 N. Cicero. 622-6122
Want your party to be a smash? Call
KINGSTON
MINĖS,
Chieagos
BLUES CENTER for a blues band
or blues vocalist. They book the best
in Chicago blues. It’ll be a hit!

Phone 271-8343
Absolutely outstanding! The new
Poliah smorgasbord at SKY HAR
BOR INN. Amazing variety, and
every taste is a special treat 7 days a
week. Take your family.

5719 S. Archer.

767-3628

No more transmission womes! 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 wonderful food—
MIOMIR’S SERBIAN CLUB. Enter
tainment nightly—Gypsy orchestra,
singer, dancing. Dinner, Into Mining,
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 fiah,
smelt, chicken, with mostadolli, eole
slaw.
3623 S. Archer. 254-4080

M ARIE

DeCHRISTOPHER

removes unsranted hair safely, gently,
permanently by SHORT WAVE, the
medically
approved
method.

Recommended by physicians, sbe’s
įember of ESĄ, AEA, EAI.

4254 W. 55th. 582-3611
From strudel to spaetzlee, it’s the best
at EPICUREAN — famoua for
Hungarian style cooking since 1936!
Wide seleetion for lunch and dinner. All
superb! Free dinner pariring.

316 S. Wabash.
We 9-2190
When you need an automatic engine
rebuilder
BROOKFIELD

ENGINE REBUILDERS. Also for
valve jobs and engine parts — cars
and trucks, both foreign and domestic.
Fine work!

9546 W. 47th, Brookfield.
485-3322

HAKIMIAN A CO. will pay top
dollar for your antiąue and semiantiąue Oriental rūgs. Sarouk,
Kashan, Tabriz, Kerman. Šilk and
tapestries, too. Condition not impor
tant Call now! Chicago: 973-6030.

Suburbs: 475-0605
Magnificent old stained glass windows

and solid oak pews — what could be
more beantiful in your decorating
scheme? TERRY FRACCARO has
both. And at affordable prices!

3619 W. 216th PL, Matteson.
747-2419
Buy that beantiful, glowing brass
direct from THE BRASS BED FACTORY and save! Genuine Dresher
brass beda! Brass accessories, too.
Amazing seleetion — the wides*
anywhere!

601 W. Lake. 372-3812
Look lovelier without unwanted hair.
MONICA HATORI, R.E. of 2001
ELECTROLYSIS spedalizes 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 record it on
VIDEO TAPĖ. Highest ąuality at
lowest rates. You will treasure these
tapęs more each year. Call 972-0078.

BUDAPEST CAFE haa a simply
wonderful Continental cuisine. Chicken
paprika, shish-ke-bab and other dishes
you’ll love! Also the finest European
pastries. Take some home!
606 Main, Evanston. 491-0333

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 facilities, too. Men
tion “Pat” for Complimentary glass of
wine! 2844 W. 127th, Blue Island.
389-0505

It’s the BLACK FOREST C^ĄLET
for unusually appetizing German dis
hes. American, too! Roast duckhng is a
week end specialty. Moderate prices!
Private party rooms for up to 55. 8840

Waukegan Rd., Morton Grove. 9656830

For a party, a meeting, or for you
PJ’S PIZZA is an extra spedal taste
treat. Sandwiches, too! Carry outs and
pick ups. Every detail gets attention
from Jim and Paula!
10317 S. Central, Oak Lawn.
425-2930
TWIN ANCHORS, a favorite for ribs
for almost half a century, also has
some of the best steaks around. Surprisingly reasonable, too! Friendly,
casual, relazing. Go!

1655 N. Sedgwick.
944-9714 or 944-2258

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 $5.95.
5451 N. Lincoln Ave.
271-3350

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. Puiaski.
767-1137. Also: 2137 Peppervvood,
Glendale Hts. 893-5532.
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

(Atkelta iŠ 2 psl.)

ATEITININKŲ
GEGUŽINĖ
Praėjusio rugsėjo 21-os
dienos rytas iSaušo nepapras
tai gražus ir saulėtas. Iš visų
Chieagos apylinkių svečiai nuo
ankstaus ryto rinkosi j ateiti
ninkų sodybą. Gegužinė prasi
dėjo šv. Mišiomis ąžuolų pavė
syje, kurias atnašavo mielas
kun. L. Zaremba, pasaky
damas
labai
prasmingą
pamokslą apie meilę, teisin
gumą ir Dievo bausmę. Visi
pamaldžiai giedojo giesmes D.
Polikaičiui vadovaujant, ir
atrodė, tos gražios melodijos
sklido pro ošiančių ąžuolų
viršūnes tiesiog pas šios gra
žios gamtos Kūrėją.
Pasistiprinę dvasioje vėliau
svečiai sotinosi skaniu maistu
mūsų mielų ponių pagamintu.
Kam buvo per šilta, tas ilsėjosi
pavėsyje klausydami stud. E.
Razmos lietuviškų plokštelių
muzikos. Jaunimas kepinosi
saulėje ar sportavo.
Visos valdybos vardu dėkoju
p. E. Razmienei surinkusiai
pinigus
maisto
išlaidoms,
suorganizavusiai suvenirų
išpardavimą
ir
aukojusiai
maisto. Ačiū buv. tarybos pirm.
A Prapuolenytei ir visiems
buv. tarybos ir valdybos na
riams prisidėjusiems fnaistu
bei darbu. Dėkoju ponioms O.
Venclovienei, L. Radvilienei,
Norkienei, O. Rugelienei, I.
Stončienei, A. Rūgytei, A.
Soliūnienei, O. Abromaitienei,
A. Rimkienei ir visoms kitoms,
aukojusioms maistą ar darbą.
Ypatingai
dėkoju
Baltic
kepyklos savininkams Ankam8, aukojusiems pyragus ir
duoną.

931 S. Western. 226-9318
Glasses? Contacts? Hard lens? Soft?
The next time you’re in The
Neighborhood combine practicality
with pleasure. Stop in LAKE SHORE
OPTICAL for answera from experta
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. Cocktails Too!
4700 103rd St, Oak Lawn.
8578560

WALLTERNATFVES INC. has all
types of window blinds. Right now — 33
1/3 off on Levolor Riviera blinds.
Mention ‘Tat” and get a besutiful
pieture of Pope Paul with purchase.
1160 N. Clark. 951-0606

If you love the ezotic in decorating see
BOB CATALANO. Zebrą and bear
rūgs — and the most interesting
African trophies. Just a srahll ezanaple
of his many uniąoe items.
2276 Wuhrley Rd., Naperville.
420-8203

Tikslas gegužinės buvo toks:
parodyti ateitininkų namus
platesnei lietuvių visuomenei,
kad visi geros valios lietuviai
galėtų jais džiaugtis, jais
naudotis ruošiant kultūrines
popietes, vakarones, paskai
tas, susirinkimus, mažo pobū
džio muzikinius ir literatūri
nius rečitalius, bei- kamerinės
muzikos koncertus.
Irena Kazlauskienė

