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P L Jaunimo IV-jam
Kongresui pasibaigus
(Tęsinys)
AUDRIUS VIENTAUTAS
Mes labai izoliuoti nuo Vaka
ru pasaulio. Jeigu kas ir turi ga
limybę nuvykti, tai daugiausia
tie, kurie pasiruošę pasitarnauti
okupacinei valdžiai. Labai mums
džiugu, kad ir svetur gyvenąs lie
tuvių Jaunimas darosi įžvalgesnis,
sąmoningesnis ir rečiau pakimba
ant sovietinės propagandos mes
kerės. Čia turime galvoje tą “jau
nimo” grupę, kuri Vokietijoje
švaistėsi tuo metu, kai vyko kon
gresas. Jaudinomės, kad gali at
sirasti kongreso dalyvių tarpe ne
suvokiančių tokių “atstovų” iš
Lietuvos tikrųjų kėslų. Bet, ačiū
Dievui, to neįvyko: grupė, kurio
je buvo ir u-to komjaunimo va
dukas Ramonas, savo užduoties ne
atliko. Tai ryškiai liudija straips
nis vilniškėje “Tiesoje”, vėliau
perspausdintas “Gimtajame kraš
te” (1979. IX. 20 d., nr. 38) —
“Kas užsakė muziką”, kur stengia
masi visokiais propagandiniais
triukais sumenkinti didžiulę kon
greso reikšmę.
Įžvalgumas,
sąmoningumas,
turint galvoje tokį išdresiruotą
priešą, kokia yra sovietinė propa
ganda, — pirmas ir svarbiausias
dalykas. Žinoma ir atsargumas!
Bet vis dėlto bendrauti ir de
rinti visų pastangas reikia. Belie
ka pasikliauti greita orientacija,
išradingumu, gilia nuovoka, pro
tingu atsargumu. Bet kartais rei
kia ir rizikuoti. Bet ta rizika turi
būti pakankamai apgalvota.
Jaunimas, kur jis begyventų
— Lietuvoje ar svetur, yra tas pats
— Lietuvos jaunimas! Tad ir

atsakomybę be išimties turi jausti
visi!
Neturime būti vien šalti stebė
tojai. Jūsų rūpesčiai — mūsų rū
•pėsčiai.
Mūsų bėdos ir vargai
turi jaudinti visus, nes visi mes te
galime turėti tik vieną tikrąją Tė
vynę Lietuvą. Klysta tie, kurie
galvoja, kad svetimas kraštas ga
Ii pilnai pakeisti tėvų žemę. It
jūs ir mes gyvename nenormalio
mis sąlygomis: vieni pavergti, per
sekiojami, kiti negalintieji įleisti
šaknų į tėvų žemę ir pilnai iš
siskleisti, jei nori būti laisvi, neben
drauti su okupantais. Visų ne
laimė viena — pavergta Tėvynė!
Tad ir tikslas vienas — daryti
viską, kad vieni atgautų laisvę,
žmogaus teises, kiti — kad galėtų
grįžti į laisvą Tėvynę. Iš čia ir
išplaukia bendri tikslai ir bend
ros kovos reikalingumas. Visi tu
rime parodyti darbais, kad mes
esame verti laisvės laisvoje Lietu
voje! Nebijokime sunkumų, ne
apsiribokime asmeniniais intere
sais!
%
Norėčiau užbaigti raginimą
visam Lietuvos jaunimui mūsų
tautos poeto
B. Brazdžionio
(Vytės Nemunėlio) žodžiais:
Pažiūrėk į dangų —
Žiba žvaigždės šviesios,
Pažiūrėk į žemę —
Tavo takas tiesias.

Žvaigždės —mūsų mintys,
Mūsų žingsniai — gėlės,
Eik per žemę, širdį
Į žvaigždes pakėlęs.
(Pabaiga)

KATALIKAI PASAULYJE
Lenkų institutas
Šventasis Tėvas aplankė Popie
žiškąjį lenkų institutą Romoje,
kuriame yra apgyvendinami Ro
mos katalikiškuose universitetuo
se studijuojantys lenkai kunigai.
Institute, kuris buvo įkurtas 1908
-ais metais, taip pat apsistoja iš
Lenkijos į Romą atvykstantys len
kai vyskupai. Institutas yra išlai
komas Amerikos lenkų, ypač Či
kagos lenkų bendruomenės, au
komis. Lenkai Romoje taip pat
turi Popiežiškąją dvasinę kolegi

ja-

rinkta 40-tąjai Tautinei Brblinei
Sv. Rašto Savaitei Jungtinėse Amerikos Valstybėse, lapkričio 23
- 30 dienomis. Savaitė ekumeni
nio pobūdžio, joje dalyvaujant įvairiom amerikiečių krikščioniš
kosiom Bažnyčiom, taip pat ame
rikiečių žydų bendruomenei. Sa
vaitės užsibrėžti tikslai yra nuro
dyti specialiai išleistame leidiny
je, kuris dabar yra platinamas
šeimose, parapijose, mokyklose ir
per įvairias amerikiečių krikščio
nių ir žydų'organizacijas.
Telegrama Reaganui

Prancūzų asamblėja
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Popiežius Jonas Paulius II-sis
pasiuntė telegramą
naujajam
Jungtinių Amerikos Valstybių
prezidentui Ronald Reagan. Iš
reiškęs prezidentui
nuoširdžius
sveikinimus jo išrinkimo proga,
Šventasis Tėvas telegramoje ra
šo: “Meldžiu Visagalį Dievą, kad
padėtų jum jūsų krašto vadova
vimo darbe ir pastangose, ku
riant tvirtais tiesos, meilės, lais
vės ir teisingumo pagrindais pa
remtą pasaulinę taftą. Nuošir
džiai reiškiu viltį, toliau rašo te
legramoje Šventasis Tėvas, kad
jum einant prezidento pareigas,
visos jūsų pastangos, siekiant ap
saugoti kiekvieno žmogaus oru
mą ir įgyvendinti visuotinę pa
žangą, atneš gausių vaisių. Die
vas telaimina jus ir visą Ameriką”.

Marselio arkivyskupo kardino
lo Etchegaray įžanginiu prane
šimu, Lourde prasidėjo Prancū
zijos vyskupų konferencijos visuo
tinė asamblėja, kurioje dalyvavo
apie du šimtai prancūzų vysku
pų, vienuolijų viršininkų, eksper
tų, įvairių kraštų vyskupų konfe
rencijų atstovų ir nekatalikų ste
bėtojų. Kardinolas Etchegaray sa
vo įžanginiame pranešime kalbė
jo apie Prancūzijos katalikų Baž
nyčios misijinės veiklos planus.
Tai ir buvo viena pagrindinių asamblėjos darbų temų, ieškant at
sakymo klausimą, kaip reikia
liudyti Kristų šiuolaikiniame pa
saulyje, išreiškiant ypač solida
rumą vargstantiesiems, pavergtie
šiem ir skriaudžiamiesiem. Asam
Sveikino slovakus
blėjos dalyviai taip pat svarstė
kitas aktualiąsias
Prancūzijos
Daugiau negu 10 tūkstančių
Bažnyčios problemas, ypač su maldininkų iš Europos ir kitų
sijusias su katekizacija.
kontinentų dalyvavo šią savaitę
popiežiaus bendrojoje audiencijo
Sv. Rašto savaitė
je. Dėl lietaus maldininkai buvo
“Nuosekliai gyventi Dievo Žo priversti persikelti iš Sv. Petro
džiu”, — tai tema, kuri yra pa aikštės į Pauliaus VI vardo audi-

Arabų valstybių galvų konferencijoje Amane, Jordano sostinėje, viduryje
sėdi Jordano karalius Husseinas. Kairėje Arabų Lygos atstovas Shadli (Ju
lei bi, dešinėje — Jordano užsienio reikalų ministeris Marwan ai Kassem.
Konferencijoje dalyvavo 15 valstybių atstovai.

Laiškas iš Ispanijos

dride, tik stiprina augantį Vaka
ri} naujai susidSriusį susivoki
mą...”
Ispanų spauda taip pat rėmė
Vakarų pastangas. “EI Alcazar”
ir “Egin” pirmuosiuose pusla
piuose atspausdino dideles nuo
traukas latvių kunigo Maris Kirsons, kuris kojomis pamynęs rau
donąją vėliavą ant jos lašino sa
vo gyslų kraują, simbolizuoda
mas okupantų liejamą pavergtų
jų kraują. “EI Alcazar” taip pat
paskyrė visą puslapį nuotrau
koms, kuriose rodomi tokie de
monstrantų plakatai: “Lai gy
vuoja Ukraina”, “Latvija nusimes
sovietų jungą. “Elgin” atspausdi
no nuotrauką Vlado Šakalio, de
ginančio sovietų vėliavą. “Ei
Pais” pirmajame puslapyje pa
brėžė sovietų pastangas konfe
renciją išardyti, o antrajame pus
lapyje rodomi demonstrantų pro
testai prieš sovietus.

Juozas Prunskis
Sovietai Madride taip užsispy
rusiai reikalavo, kad Helsinkio
susitarimus 'pasirašiusios valsty
bės nukreiptų dėmesį nuo žmo
gaus teisių svarstymo į nusigink
lavimo, prekybos ir pan. klau
simus, jog atrodė, kad vakarie
čiai turės nusileisti arba konfe
rencija 'nebeprasidės.Vakarų vals
tybės, tačiau laikėsi tvirtai. Vak.
Vokietijos laikraštis “Die Welt”
konferencijos atidarymo dieną
rašė: “Vakarai ir neutralieji pa
rodė džiugų vieningumą, tvirtu
mą gindami principus; parodė
reikiamą receptą santykiams su
Sovietų Sąjunga, ypač tarptauti
nėje konferencijoje... Jie nesileido
būti spaudimo palenkiami, o iš
tvėrė iki
paskutinės minutės
prieš konferenciją
pradedant,
nors buvo laukta kompromisų...
Vakarai save pažemintų nusileis
dami... Tokie bandymai, kaip Ma

(Nukelta į 6 psl.)

.Sutiko išleisti

Išteisino lenkę

prekinius laivus

Chicaga.
—Amerikos lenkas
Frank Walus, kuris buvo nuteis
tas, kaip nacių karo nusikaltėlis
ir buvo praradęs Amerikos pilie
tybę, išteisintas, nutrauktos prieš
jį bylos. Teisėjas priteisė vyriau
sybei sumokėti 35,000 dol. teismo
išlaidų.

encijų salę. Audiencijos dalyvių
tarpe buvo ir keletas lietuvių. Jų
tarpte Vakarų Europos Lietuvių
Sielovados leidinio “Krivūlės” re
daktorius kunigas Bronius Liubinas. iš Frankenthalio, Vakarų
Vokietijoje. Tarp įvairių grupių
Sv. Tėvas slovakų kalba atskirai
kreipėsi į slovakų kunigų suva
žiavimo, šiomis dienomis vyks
tančio Romoje, dalyvius.

laikytis nuosaikumo

— Žiniomis iš Irano, ameri
kiečiai įkaitai buvo perkelti iš
JAV ambasados rūmų į Tehera
Darbininkai kelia naujus reikalavimus
no kalėjimą, kur juos esą leng
Varšuva. — Lenkijos vyriausy šius tarp skyrių ir vengti naujų
viau saugoti nuo bandymų išva
bė
nusileido darbininkų unijoms susikirtimų su vyriausybe, nes,
duoti. Įkaitai jau esą vyriausybės
žinioje. Iki šiol juos kalino fana ir paleido suimtus Piotr Sepalo per daug reikalaujant, galima pra
tiškoji jaunimo „grupė, kuri seka ir Jan Narozniak, kurie kaltina rasti viską, kas iki šiol laimėta.
mi valstybinių paslapčių atiden
imamo liniją“.
Čekoslovakijos komunistų or
— Sovietų Sąjunga iškėlė į gimu. Abu kaltinami pavogę iš ganas palygino dabartinius įvy
erdvę „Sojuz T-3“ erdvėlaivį su valstybinės spaustuvės slaptų in kius su 1968 m. įvykiais Čekoslo
trim kosmonautais. Jie bandys strukcijų rinkinį, kuriame milici vakijoj, kada “lojalūs partijos na
susijungti su erdvėje skriejančia jai nurodoma, kaip kovoti su so riai nesutikdami su Dubčeko lini
cializmo priešais, kaip elgtis su ja, neturėjo kito kelio, kaip prašy
„Saliut-6“ laboratorija.
— Amerikos Valstybių Orga naujomis Solidarumo unijomis.
ti Sovietų Sąjungos ir kitų sąjun
Varšuvos “Ursus”
traktorių gininkų pagalbos”. Į Varšuvą at
nizacijos konferencija įspėjo še
šias P. Amerikos vyriausybes ne įmonėje įvyko susirinkimas, ku vyko Čekoslovakijos užsienio rei
laužyti žmogaus teisių. Įspėjimus riame ant sienos matėsi šūkis: kalų ministeris Bohuslav Chnou
gavo daugiausia dešiniosios, kari “šiandien Narozniak o ryt — pek tartis su partijos sekretoriu
nės vyriausybės: Argentina, Čilė, Walesa”. Vienas unijos vadas skai mi Kania.
Salvadoras, Haiti, Paragvajus ir tė poemą, kuri baigiasi žodžiais:
Nedideli streikai dar vyksta
Urugvajus. Argentinos delegaci “Geriau mirti stovint, negu gy Varšuvoje, kur spaustuvės darbi
ja pagrasino pasitraukti iš orga venti atsiklaupus”.
ninkų darbo sustabdymas ket
Solidarumo unijų vadas Lech virtadienį labai suvėlino net par
nizacijos, jei ji pradės smerkti at
Walesa pasakė darbininkų susirin tijos c ••gano “Trybuna Ludu” iš
skirus narius.
— Žiniomis iš Afganistano, kime, kad unija turėtų dabar stip leidimą. Darbininkų
reikalavi
sovietų kareiviai, padėdami iš rinti savo organizaciją, gerinti ry mus paleidi keturis anksčiau nu
davikų afganų, suėmė Tangi kai
teistus disidentus parėmė ir apie
me netoli Kabulo 12 vyrų, įta
Parama Italijai
200 Varšuvos universiteto studen
riamų partizanų, nuteisė juos
Bostonas. — Šen. Edward Ken tų, surengę “sėdėjimo streiką”.
mirti ir sutraiškė juos, pervažiuo
nedy pasiūlė įstatymo projektą,
dami tankais.
kuris duotų Italijai, nukentėju
Įtempimas Jordano
— Vengrijos laikraštis „Masiai
nuo
žemės
drebėjimo,
50
mil.
gyar Hirlan“ vedamajame ragi
no išspręsti Afganistano krizę po dol. pašalpos. Gynybos departa
Amanas. — Jordane posėdžiau
litiniu būdu, nes dabar jau aiš mentas jau pasiuntė 1,000 kari
nių
palapinių,
nes
apie
200,000
jant
arabų valstybių galvoms,
ku, kad karinis sprendimas ne
italų
prarado
butus.
Italijoje
iš
Sirija,
kuri su keliomis kitomis
įmanomas. Laikraštis pripažįsta,
pareigų
pasitraukė
vidaus
reikalų
arabų valstybėmis šią konferen
kad sovietų jėgų atsiuntimas ap
ministeris,
kaltinamas
prasta
gel
ciją
boikotuoja, pasiuntė kariuo
sunkino revoliucijos priešų
pa
bėjimo
darbų
organizacija.
Dre

menę
į Jordano pasienį. Sirijos
stangas,
tačiau
-padėties ne
bėjimas
pakenkė
archeologinėms
spauda
piktai kritikuoja konferen
išsprendė.
Pompėjaus
miesto
iškasenoms.
cijos
svarbiausius
dalyvius: Jorda
— Respublikonų
partijos
Daug
senųjų
pastatų,
palaido
ną,
Saudi
Arabiją,
Iraką ir KuKongreso nariai planuoja išsi
tų
Vezuvijaus
79
metais,
atkastų
waitą. Damasko radijas grasino,
rinkti savo vadus ateinančią sa
ir
restauruotų,
buvo
sužaloti
dre
kad Sirija imsis visų priemonių
vaitę, nors, paprastai, tai daro
bėjimo.
sustabdyti Jordaną nuo aTabų skai
ma, naujam Kongresui susirin
dymo, nuo žaidimo arabų liki
Kinijos teisme
kus.
mu.
— Indonezijos naftos minis
Pekinas. — Buvusiojo Kinijos
Žiniomis iš Sirijos, prie Derea
teris Subroto, apsilankęs Irane,
diktatoriaus našlė Jang Quing dau miesto matosi daug kariuomenės,
patyrė, kad Iranas neatsiųs savo giau valandos buvo klausinėja
artilerijos pabūklų ir šarvuočių.
atstovo į naftos šalių konferenci
ma Pekine surengtam “keturių Jordano kariniai sluoksniai teigia,
ją, planuojamą gruodžio 15 d.
I gaujos” teisme. Ji atsisakė nuo kad sirai sutraukė į pasienį 20,000
Indonezijoje. Irano naftos minis
valdžios jai skirtų advokatų, pa
teris pateko į Irako nelaisvę. Jung neigė visą eilę jai metamų kalti kareivių ir 400 tankų. Jordano
daliniuose įvestas
sustiprintas
tinis Arabų Emiratas pasiū
nimų. Į priekaištus, kad ji skun budrumas.
lė konferenciją atidėti, kol pasi
dė Mao Tse Tūngui buvusį prem
Komentatoriai nelaukia sirų
baigs dviejų naftos šalių Irano ir
jerą Chau ir vicepremjerą Deng, puolimo, tai daugiau “žvanginiIrako karas.
ji atsiliepė, kad tai buvusi “polfti mas ginklais”, siekiant politinių
— Belgijoje
paskelbta, kad
ka”, o ne “kriminalinis nusikal laimėjimų. Sirija kartą jau ban
Lenkijos vyriausybė prašo Vaka
timas”.
dė 1970 m. įžengti į Jordano teri-''
rų valstybių atidėti senų skolų
Svarbiausias
kaltinimas yra toriją, kai ten buvo kilęs civilinis
mokėjimo terminus ir paskolinti
“kultūrinės revoliucijos” organi karas su palestiniečių daliniais.
Lenkijai dar 8 bil. dol. Lenkija
zavimas. Jos metu žuvo apie Tuomet karaliaus Husseino Arą
skolinga: Amerikai,
Britanijai,
35,000 kinų. Kitas kaltinamasis,
Prancūzijai, Belgijai, Vakarų Vo buvęs Kinijos armijos politinis ko bų legionas sudavė sirams skau
dų smūgį ir išvijo atgal šarvuo
kietijai ir Italijai 21.1 bil. dol.
misaras Zhang irgi neprisipažino čių diviziją. Tuoj po to smūgio iš
— Salvadore ginkluoti vyrai
kaltu, net nepriėmė kaltinimų
valdžios buvo pašalintas tuome
suėmė penkis svarbiausius ko
raštu, atmetė jam siūlomus gy tinis Sirijos prezidentas Mustafa
munistinių organizacijų
vadus,
nėjus.
Atassi.
kurie buvo pasišlėpę tėvų jėzuitų
Uždarydamas arabų valstybių
mokykloje. Vyriausybė paneigė,
konferenciją,
Jordano
— Zimbabvės respublikoje vis galvų
kad ji organizavo šį pagrobimą.
— Izraelio kareiviai
sužeidė dažniau įvyksta kovos tarp prem karalius puolė Siriją, ir kitas ara
šūviais į kojas dar du arabus stu jero Mugabes ir vidaus reikalų bų šalis, kurios “smogia Irakui
dentus. Per 10 dienų arabų jau ministerio Nkomo šalininkų. Pra smūgį į nugarą”, kada Irakas gi
nimo protestų sužeista jau 15 sidėjo anglies ir nikelio kasyklų na arabų interesus, kovodamas su
persais.
streikai.
žmonių.
— Britanijoje keliuose mies
•Irako prezidentas užsiminė,
— šiaurinės Karolinos proku
tuose
įvyko
prieš
juoduosius
imi

kad
Iranui padeda Amerikos “ma
roras nutraukė bylą prieš 14 Ku
chinacijos
”. Jis turįs tikrų įrody
Klux Klano ir nacių partijos na grantus nukreiptos demonstraci
rių, kurie susimušė su komunis jos. Londone policija suėmė 54 mų, kad Iraną remia Izraelis, pa
tais,
organizavusiais
„Mirtis žmones, trys sužeisti muštynėse. dėdamas jam pirkti ginklų pašau
— Britanijoj teisiamas Ray lio juodojoje rinkoje.
Klanui“ demonstraciją.
Jenkins,
kuris reikalavo iš Niką
— Pa-ryžiaus ligoninėje mirė
ragvos
ambasados
didelės pinigų
sužeistas žydas, kelionių agentū
KALENDORIUS
ros savininkas, kurį peršovė neži sumos. Jis pasakė teisme, jog pre
Lapkričio 29 d.: Satuminas,
nomas piktadaris praėjusį antra zidentas Carteris ir jo vyriausy
dienį. šiame puolime savininko bė planavo nužudyti Nikaragvos Iliuminata, Daujotas, Vėla.
Lapkričio 30 d.: Pirmas Ad
prezidentą Somozą.
žmona buvo vietoje nušauta.
—
Turkijos
karinė
vyriausy

vento sekm., Andriejus Ap., Justi
— Philadelphijoje įvyko res
publikonų gubernatorių suvažia bė įsakė policijai suimti 130 na, Saugardas, Linksmuolė.
Gruodžio 1 d.: Eligijus, Nata
vimas, kuriame Illinois gubema ekstremistų iš dešiniojo sparno
torius Thompsonas siūlė panai grupių ir 42 komunistinių orga lija, Butigeidis, Giedrūnė.
kinti vyriausybės energijos depar nizacijų narius.
Saulė teka 6:55, leidžiasi 4:22.
— Žydų žinių agentūra JTAr
tamentą. Jis ragino daugiau nau
doti energijos reikalams akmens skelbia, kad sovietų žydų emi
< ORAS
Debesuota, temperatūra dieną
anglį ir mažiau importuoti naf gracija sumažėjo 83 nuoš., lygi
35
L, naktį 30 1.
nant
su
pernai
metais.
tos

Sirijos pasienyje

MADRIDO KONFERENCIJA IR LIETUVIAI

New Yorkas. — Tarpininkas
Irano — Irako konflikto reika
luose, buvęs švedų
premjeras
Palme parvežė Jungtinėms Tau
toms gerą žinią, kad abi kovojan
čios šalys sutiko išleisti vandens
keliuose įstrigusius prekybos lai
vus. Jie galės laisvai išplaukti su
Raudonojo Kryžiaus vėliavomis.
Tokių laivų yra 63. Tarptau
tinė draudimo bendrovė Lloyd’s
pareiškė, kad prieš atidarant lai
vininkystę Persų
įlankoje
ir
Shatt ai Arab žiotyse, reikėtų pa
šalinti įvairias minas, nesprogu
sius artilerijos sviedinius ir iškel
ti nuskendusius laivus.

Ragina lenkus

Senatorius Percy
su Kremliaus vadais
Į

Maskva. — Senatorius Char
les Percy Maskvoje susitiko su
prezidentu Brežnevu,
užsienio
reikalų ministeriu Gromyka ir
gynybos ministeriu maršalu Ustinovu. Buvo paliesti visi abi
valstybes dominą klausimai, nusi
ginklavimo derybų ateitis. Sovie
tų vadams buvo įdomu patirti
naujojo prezidento Reagano pa
žiūras. Numatoma, kad ateinan
čiame Kongrese šen. Percy bus už
sienio reikalų komiteto pirminin
kas. Šen. Percy įspėjęs Kremliaus
vadus, kad bet koks sovietų įsfti

Šimas į Lenkijos reikalus labai
pakenktų Maskvos — Washing

tono santykiams.
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“Kritusiųjų vietoje kiti ryžos parnešti laisvę žadėtąją”.
(Ištrauka iš Kantatos
“Broliai”.)
1940-tųjų metų vasara.
Birželis. Studentų ateitininkų
Sąjunga baigia paruošiamuo
sius darbus V-tajam ateitinin
kų kongresio, įvyksiančiam
Vilniuje, berods, birželio 20-tą
dieną. Pirmą kartą Lietuvos
sostinėn suplauks minia
raudonkepurių ateitininkų studentų iš Kauno, Dotnuvos,
Šiaulių ir, žinoma, iš paties
Vilniaus, ir sendraugių ateitininkų iš įvairiausių Lietuvos vietovių. Moksleiviai ateitininkai dalyvaus neoficialiai:
jų Sąjunga tebėra Lietuvos
valdžios uždaryta nuo 1930tųjų metų, tad jie tebedirba pogrindyje.
Šaunus Studentų ateitininkų
choras, vadovaujamas
chorvedžio muziko J. Damb
rausko, jau visi metai intensyviai .repetuoja įspūdingą,'
Lietuvos praeičiai būdingą
kantatą “Broliai”, specialiai
šiam kongresui parašytą to
paties muziko J. Dambraus
ko. Daugybė planų, posėdžių,
repeticijų.
Kongresas bus paženklin
tas didžiuliu ateitininkų paradu, iškilmingu posėdžiu, specialiai šiam kongresui
parašytos kantatos pasta
tymu. Tęsis 3 dienas.
Ateitininkų kongresas pir
mą kartą Vilniuje, tikrojoje
Lietuvos sostinėje, kur stebuk
lingoji Aušros Vartų Dievo
Motina, kur mūsų tautos Šventojo palaikai ir didinga katedra, kur tiek daug paminklų,
bylojančių apie didingą mūsų
tautą ir jos praeitį. Štai, kodėl
kongresui vieta — Vilnius.
Daugelis kongreso dalyvių
Vilnių išvys pirmą kartą...
Vilniuje anuomet jubilieji
nis kongresas būtų žvelgęs į
ateitininkiją - 30 metų per
spektyvoje, dalyvaujant jos
kūrėjams ir jos didiesiems iša u gi n tojams bei auklėtojams
— prof. P. Dovydaičiui, prof.
St. Šalkauskiui, prof. P. Kurai
čiui, vysk. M. Reiniui ir daugeliui kitų didžiųjų ateitininkų
darbuotojų iš kūrėjų kartos.
Didelio įnašo į ateitininkijos
ateities viziją kongresas tikė
josi iš ateitininkų jaunesnio
sios kartos vadų, išaugusių
jau iš ateitininkų organizaci
jos eilių, visuomenei pažįs
tamų kaip labai stipri ir pa
jėgi jaunųjų katalikų
intelektualų grupė.
Europos politinė padangė
niaukėsi, debesys kabojo ties
Lietuva.
Suplanuota, sutarta, paruoš
ta. Kongresas vos už kelių die
nų, bet Štai birželio 15-tąją die
ną Kauno Laisvės alėja rieda
pirmieji okupaciniai rusų tan
kai. Stebėjau juos ties atei
tininkų Rūmais besileidžian
čius pakalnėn Parodos gatve
ir sukančius į Laisvės alėją,
mačiau ant tankų, sėdinčius
suvargusius rusų kareivius, —
vienas jų traukė armoniką, —
mačiau bėgančius prie tankų
žmones su gėlėmis ir šaukian
čius “U-r-r-a-a”. Pastarieji bu
vo linksmi, gi visa žmonių mi
nia, pripildžiusi šaligatvius
abiejose laisvės alėjos pu
sėse, buvo sumišusi ir rūsčiai
apsiniaukusi, tarsi, tamsusis
debesis: tai buvo Lietuvos ne
priklausomybės praradimo va
landa.

— Kodėl jie džiūgauja, —
galvojau, — mano tautos lais
vės pakasynose? Gėlės... blo
go akcento lietuvių kalba. O
didžiulė minia vis rūstesnė —
pyktis, depresija. Tai psicholo
ginė to meto dviejų medicinos
kursų studento prieškongresinė nuotrauka.
Ateitininkų 5-tasis kong
resas Vilniuje neįvyko prieš 40
metų. Neįvyko Vilniuje ir Vy
tauto karūnacija prieš 550 me
tų.
Tiek daug istorijos mūsų
tautoje, tiek daug ir mūsų atei
tininkų organizacijoje.
Minėdami šiais metais Atei
tininkų organizacijos 70-ties
metų sukaktį, mes ir grįžtame
į jos istoriją, į jos būdin
gesnius įvykius, kad galėtume
įvertinti jos laimėjimus ir jos
•nesėkmes, kad pažvelgtume ir
į save, pagalvotume, kas esa
me, ko mes norime iš savęs pa
čių ir ko nori iš mūsų mūsoji
tauta ir ko reikalauja iš mūsų
gyvenamoji aplinka, bei
gyvenamasis laikas.
Žvelgiant į save pačius šios
sukakties proga, tektų at
kreipti dėmesį ypač į porą
šiam metui labai aktualių da
lykų mūsų organizacijoje:
1. Solidarumas ateitiniškame darbe
2. Pasiaukojimo dvasia.
1. Kiekvieno darbo sėkmė
atsiremia į dirbančiųjų soli
darumą. Tas ypač ryšku visuo
meniniuose darbuose. Čia nė
ra nei prievartos, nei
atlyginimo. Darbas atlieka
mas tik dėl moralinio įsiparei
gojimo. Netenka aiškinti, kad
mūsuose ne viskas tvarkoje.
Vienam leidžiama aukoti lai
ką, sveikatą, mokslą, šeimą,
pinigą iki begalybės, net jam
paplojama, gi kitas: “Aš nega
liu”, “tik ne aš! “Kur solidaru
mas? Kodėl -kiekvienas ne
turėtų atlikti savo “pamainą”.
Ar netektų įvesti tvarką “iš ei
lės”. Pagalvokime visi.
2. Organizacinis darbas yra
neįmanomas be aukos dva
sios. Ačiū Dievui, tos aukos
dvasios mes sutinkame mūsų
organizacijoje
kiekviename
žingsnyje ir dėl to tikrai nesiskųsdavome.
Organizacinis
darbas yra neapmokamas, jis
dirbamas iš pasišventimo
idėjai. Aplinkoje, amerikoniš
kose organizacijose, mes mato
me priešingų reiškinių. Įvai
rios labdaros organizacijos
moka gerą atlyginimą dirban
tiesiems tose organizacijose.
Pradedame jau ir mes kai kur
mokėti už visuomeninį —
organizacinį darbą, pvz., sto
vyklų vadovams. Be abejo,
jiems pinigai praverčia, jie
juos. galbūt, taupo mokslui.
Tačiau ar čia kartais nenu
kenčia idealistinis pradas —
aukos dvasia?
Neparadavo Vilniuje 1940
metais pasipuošę ateitininkų
korporacijų spalvomis studen
tai, nes kongresą keliomis die
nomis pralenkė Lietuvos oku
pacija,
atnešdama
terorą,
fizinį ir dvasinį genocidą ir
guidama Kristų iš Lietuvos že
mės. Ateitininkų studentų
Sąjunga nusiuniformavo ir
atsidūrė pogrindyje vykdyti
savo priesaiką “Dievui ir Tė
vynei”. Už šiuos idealus daug
iš jų sumokėjo pačią bran
giausią kainą — savo gyvybę.
To iš mūsų reikalavo tauta.
Toji ateitininkų studentų kar
ta sudarė rezistencinį Lie
tuvos Fronto Bičiulių Sąjūdį,

vaodovaujant aniems jaunie
siems ateitininkų intelektua
lams. Tai neįvykusio atei’
tininkų kongreso epilogas.
Mūsų tautos reikalavinlai
musms nepasikeitė ir iki Šių
dienų, tik ar mes jiems neapkurstame, ar mes, anot kun.
dr. K. Trimako, nesergame
snauduliu?
Neteko ateitininkų chorui
sugiedoti Vilniuje, tačiau neiš
dainuotos kantatos žodžiai
“Kritusiųjų vietoje kiti ryžos
parnešti laisvę žadėtąją”, at
aidi po 40-ties metu.
Dr. P. Kisielius
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenuroeratas
s nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo įdreso,. gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs

Kiekviena proga, kai reikėdavo amerikiečiams priminti kenčiančią Lietuvą,
organizuotai įsijungdavo ir ateitininkai.

Lapkr. 14 d. (1980 m.) kun.
Trimakas su malda atidarė
Čikagos Studentų Ateitininkų
susirinkimą Jaunimo centre.
Visi prašė Dievo paramos
padėti žmonėms Sovietų
Sąjungos kalėjimuose ir psi
chiatrinėse ligoninėse. Taip ir
pradėjom sueigos temą. Toliau
kun.
Trimakas
visiem
papasakojo, kaip Sovietų Są
jungos psichiatrija yra Sovietų
politinei naudai palenkta. Poli
tinis disidentas dažniausiai
diagnozuojamas
šizofreniku
ir yra „gydomas“ stipriais
šizofrenikos vaistas. Jei kas
turi agresyvius nusistatymus
prieš partijos organizaciją —
civilinis kelias į psichiatrines
ligonines. Daugiausia tau
tiniu pasipriešinimu „susirgę“
yra ukrainiečiai ir lietuviai.
Kitos
priežastys
atsidurti
psichiatrinėje ligoninėje —
religinis nusistatymas, prašy
mas emigruoti ir prašymas
savo
tautai
sociopolitinės
teisės. Sveiki žmonės, atsidūrę
į psichiatrines ligonines, neži
no, kiek laiko jie išbus ten, daž
niausiai prieš pat Sovietų
savo antisovietinius nusista
tymus ir pasirašo, kad jie buvo
klydę. Vis tiek paleisti žmonės
gali būti suimti ir vėl pasiųsti į
psichiatrinę ligoninę, daž
niausiai prieš pat Sov.
šventės, kad jie nepadarytų
skandalą. Nijolei Sadūnaitei
neteko
būti
psichiatrinėje
ligoninėje — ją pasodino
tiesiai į kalėjimą. V. Petkus
buvo patalpintas į Kauno
ligoninę.
Po informacinės paskai
tos, prie kavutės, visi studen
tai pasirinko Lietuvoj kalinį,
užsirašė jo arirėsą ir nu
sprendė parašyti į Lietuvos
Informacijos centrą, sužinoti
daugiau apie šį kalinį, ir
parašyti jam laišką. Taip dary
dami, duodame suprasti Sov.
Sąjungai, kad mes nepamiršim
žmogaus, kuris turi sėdėti kalė
jime visą gyvenimą, kadangi
platino Kroniką ar įmetė
Staliną paveikslą į upę.
Nida Misiulytė
„ATEITIES“
JUBILIEJINIS
KONGRESAS

Kongresas bus 1981 m.
rugsėjo mėn. 5—6 dienomis
Chicagoje. Daugiau apie tai,
kai bus sudarytas kongresui
rengti komitetas ir programa.
NAUJA PIRMININKE

„Ateities“ žurnalo vakaras ir premijų

įteikimas
lia mūsų gabųjį jaunimą, mūsų
jaunus kultūrininkus, besireiš
kiančius įvairiose kūrybos šako
se“ .Premijas laimėjusių vardu
padėkos žodį tarė Linas Palubins
kas iš Califomijos, šį rudenį
pradėjęs studijuoti Chicagos De
Paul universitete: „Šiais laikais...
yra tarp žmonių komunikacijos
stoka... Bet šiandien pažymime
mažą bet vis stiprėjantį atsispy
rimą prieš komunikacijos ir supra
timo puvimą. Paminime rašinius,
eiles ir fotografijas, kurie visus
paliečia bendru ūpu, bendra min
tim, bendru pergyvenimu. Atsi
žvelgtam į žurnalą, kuris jungia
visus bendruose užsimojimuose...
Padėka priklauso tiems, kurie
supranta ir bando stiprinti tuos
ryšius, kurie išauga iš lietuviškos
kūrybos...“
Meninėje programoje Rasos
Šoliūnaitės vadovaujama jaunų
dainininkų grupė „Ateities gar
sai“ padainavo keletą nuotai
kingų melodijų: „Supinsiu dainu
žę“, „Atsikėliau anksti rytelį“,
„Ei, drauguži“, „Kur gimta pa
dangė“ ir „Rig dig di, rig dig do“.
Šiai dainų grupei priklauso Šoliūnų jaunimas Audronė, Vida, Zita,
Linas ir Saulius, Daina Kamantaitė, Dalia Polikaitytė ir Paulius
Alekna.
Programos
pranešėja
buvo
Aldona Zailskaitė. Prieš prade
dant šokius, vakaro rengimo komi
teto pirm. Vyt. Šoliūnas padėkojo
visiems prie šio renginio prisė
dėjusiems ir į jį atsilankiusiems.
Ilgu plojimu buvo įvertintos „Atei
ties“ vyriausio redaktoriaus, kitų
redaktorių bei administratoriaus
pastangos leidžiant šį visus ateiti
ninkus rišantį žurnalą.
Tame pačiame vakare buvo
paskelbta, kad 1980-1981 m. „Atei
ties“ jaunimo konkurso premi
joms jau yra suaukota arba paža
dėta 1770 dol. suma. Kun. dr.
Juozas Prunskis pažadėjo 1000
dol.; Kebliai, Kamantai, Kyliai,
Kaulėnai ir Kleizos — 500 dol.; dr.
Janina Jakševičienė įteikė 50 dol.,
o Faustina Mackevičienė pati
paaukojo ir iš savo sukviestų sve
čių tame vakare surinko 220 dol.
Scena buvo labai skoningai ir
prasmingai papuošta ateitininkų
ženklu ir septyniais kryžiais,
paruoštais Marijos Smilgaitės.

JAV DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71«t St., Chicago, UI. 60629
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Laima Nainytė-Garbonkienė perėmė pareigas jaunučių
ateitininkų sąjungos pirmi
ninkės iš Romo Kriaučiūno.

Nuotr. Jono Kuprio
• Administracija
dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
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— 4:00.
8:30 — 12KXL

(Tęsinys)
„Duona iš Tavęs. Žodis iš
Tavęs... Laimink mus, susirinku
sius prie Tavo duonos stalo ir prie
Tavo žodžio stalo“, — šiais
invokacijos. žodžiais Dievo palai
mos „Ateities“ žurnale bendra
darbių bei skaitytojų gausiai šei
mai ir „Ateities“ vakaro vaišių
dalyviams prašė žurnalo vyr.
redaktorius kun. Kęstutis Tri
makas.
Šį „Ateities“ vakarą spalio 18 d.
Jaunimo centre Chicagoje atidarė
rengimo komiteto ir Ateitininkų
Sendraugių Sąjungos pirminin
kas Vytautas Šoliūnas, pirmiau
sia pakviesdamas gausiai susi
rinkusius svečius pasistiprinti
vakarienės vaišėmis. Gausu buvo
ir vyresniųjų ir jaunimo.
Po vaišių sekė „Ateities“
konkurso premijų įteikimas. Po
vyr. red. K. Trimako žodžio kiti du
redaktoriai dr. Arūnas Liulevičius
ir Aldona Zailskaitė perskaitė kon
kurso premijų bei atžymėjimų
laimėtojų pavardes.
Premijas
įteikė ir rankos paspaudimu
jaunuosius laureatus sveikino vyr.
redaktorius K. Trimakas ir žur
nalo administratorius Juozas Polikaitis. Prėmijų laimėtojai buvo
sutikti garsiu plojimu. Ne visi
galėjo j šias premijų įteikimo iškil
mes atvykti, nes kai kurie premi
juoti „Atgijęs“ bendradarbiai
buvo iš Kanados, rytinio ir vaka
rinio JAV-ių pakraščių ir net
Vakarų Vokietijos. Iš viso jų buvo
32. Jiems buvo išdalyta daugiau
kaip 1,000 dolerių, suaukotų kelio
likos mecenatų: dr. Albinos Pruns
kienės, dr. Kazio ir Marijos
Ambrozaičių, dr. Petro ir Stefos
Kisielių, Julijos Švabaitės-Gylienės, kun. dr. Igno Urbono, Ateiti
ninkų Federacijos vado Juozo
Laučkos, dr. Arūno ir Aušrelės
Liulevičių, dr. Lino Sidrio, Ateiti
ninkų Sendraugių Sąjungos cen
tro valdybos, Ateitininkų Šalpos
fondo, Cicero moksleivių ateiti
ninkų kuopos ir Detroito studentų
ateitininkų draugovės.
Mecenatų
vardu laimėtojus
pasveikino dr. A. Prunskienė:
„Sveikinu premijas laimėjusius
laureatus, kurie savo talentus taip
gražiai atskleidė, kad tapo
pirmaujančiais. Sveikinu „Atei
ties“ redakciją, kuri ne vien žurna
lą iškėlė į aukštumas, bet ir iške-
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šeštadieniais j

kainos prisiunčiamos'gavas

j prašymą. .

Šokiams grojo Pakšto orkest
ras. Šoko ir vyresnieji, ir jauni
mas. Pirmieji greičiau „pasi-.
davė‘S
jaunimas
buvo
ištvermingesnis — iki pirmos
valandos po vidurnakčio.
Šiuo vakaru tinkamai buvo
įvertintos po „Ateities“ sparnais
kūrybingo lietuvių jaunimo kūry
binės pastangos, kultūringai buvo
pasilinksminta bei pabendrauta ir
tuo pačiu sutelkta lėšų toliau žur
nalą leisti. Padėka visiems prie šio
vakaro
pasisekimo
prisidėjusiems.
Pamilęs „Ateitį“

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BTLAIUS

atsilankyti šį ' sėktfiadienį,
lapkričio 30; Jaunirtttf“fcentro
kavinėn, kur 4:30 val^pj). kun.
prof. Andrew M.'f^jfeeley,
žymus publicistas TV*' socio
logas, kalbės tėma: “„Ethnic
subeultures in American life“.
Paskaita ir pašnekesys bus
anglų kalba, tad ‘ypatingai
kviečiami dalyvauti "jaunes
niosios kartos ateitinmKai aka
demikai if studentai" Šią
paskaitą organizuojaL'B re
miami Akdeminio štautų Są
jūdžio ir Ateitininkų Šendrau *
Rių Sąjungos Chicago’s skyriai.
■ «I|ŠO

IB

DR. L. D. PETRiEĮKlS

VINCAS BRIZGYS

DANTŲ GYDYT^A J

2458 W. 69th St, Chicago, IU.

VH teL T78-SM0

8104 S. Roberts .liuūU
Road

1 mylia i vakarus nuo Marlei
HarTerr
em Avė.
-o7od*ix
Tel. 563-07C,
. :

aoaitartma

Valandos pagal susįtaYfttią
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tet. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave...Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.-išskyrut
treč Sešt 12 iki 4 vai

^4-

T^EUance 5-lftU-

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas-

DR. PETER T. BRAZIS

3925 VVest 59th Sbšet

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ ŪQQ$
SPECIALISTĖ- ,C-

DR. EDMUND E. CIARA

MEDICAL BUILDING'"
3200 W. 81st Street'-*

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - QR 6-2400

Vai: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1%. p.p

Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 2391919
7-9: antrad ir penkt 10-4 šeštad. 10-3 vai

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR £5801

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)

Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal Susitarimą

Vai pirmad . antrad . ketvirtad iroenktar
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Ofs. 742-0255

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ORTOPEDINĖS LIGOS - GHiRŲRGIJ.

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

1185 Dundee Avė. 9
Elgin, III. 60120
_____ Valandos pagal susitarąpą.
b Tet 3SS-4431. S7S-&SSS, - AM-SSI

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ
4200 NO CENTRAL’AVĖ
Valandos pagal susitarttffą

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba hetuviškaiSi
OPTOMETRISTAS,^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tikrina akis Pritaiko akinies ir
"Contact lenses . ‘
2618 W 71st St. - Tel 'T37-514
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Avė Chicapo
WA 5-2670 arta 489 4441

DR. LEONAS SEIRtfNS

DR. K. A. JUČAS

INKSTŲ. PŪSLfcS.ier
PROSTATO CHIRURQŲA

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

2656 W 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv"5-YVak

Ofiso tel. 776-288(7, rezM. 448-55

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. HE 4-2123. nemų GJ.8-6195

Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. TUMASOIttS

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2428 Wm IMh StnH — T«t
Prisiminus malonias valandas stovy
kloje, kai linksmai nusiteikę stovy
klautojai vietoj vėliavos bandė iškelti
Onutę.

t

M

S-T7TI

Veikia nuo 7:00 vai ryto iki . 8:00 vaL vakaro,
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
šežtadieniaia nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet.

Namų 584-5527

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. A. JENKINS

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n balansavimas. 3tabdJUaL Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock abeorbera. Mufflera
and pipea. Tune-upe. Lubrication.
Change of oil and filtera.

. .

DAR KARTĄ KVIEČIAME

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

AUTOMOBILIU TAISYMAS

'

• lj____________________________

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

DR. IRENA KYRAS

~

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai

pirm , antrad . ketv ir penUad 2-5

6-7 — iš anksto susitarus

rx>

Ofs tel 586 3166: namų 382-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS ŽUOBA

2659 W. 59 St. CMcago
478-2112
Vai pagal susitarimą Pirm, antr, treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745We«t63rd Sffkef
Vai pirm . antr ketv trpthkf
2-7) šeštadieniais pagalaueManma

Split by PDF Splitter

"Tarp dviejų partijų —

*

ŽVILGSNIS I NAUJĄ
VALDŽIĄ
Amerikiečių dauguma domi
si pasiliekančia ar nauja val
džia tik prieš rinkimus. Ir dar
keisčiau — nutraukus di
džiosiose televizijos stotyse
sporto rungtynes, daugelis žiū
ri mažesnių stočių perduo
damas žinias, rezultatus ,ar
rodomas ištraukas. Kokia bus
nauja valdžia, nesirūpinama.
Kai ji bus paskelbta, tai ir žino
sime, kaip ne vienas iš apklau
sinėjamų asmenų išsireiškia
televizijos
komentatoriams.
Spėliojimai prieš rinkimus,
ginčai dėl kandidatų tinka
mumo, jų programų apta
rimas dažnai toks naivus, toks
nemokšiškas, kad tik stebiesi,
kaip dar tokie balsuotojai gali
nulemti tuos ar kitus asmenis
didžiuliam ir stipriam kraštui
valdyti ketverius metus.
Bet tai yra tik paviršutinis
. vaizdas. Net televizijos ir ži
nių komentatoriai neparodo tų
„ tikrųjų nuotaikų, kurios virte
verda visame krašte. Jie pa
rodo tik vieną kitą iš minios,
neturinčios savo suformuotos
nuomonės, nežinančios dar
apie kandidato kvalifikacijas ir
net nesuprantančios, kokios
kvalifikacijos reikalingos vy
riausybės vadovams, ypač
būsimam prezidentui, Atstovų
rūmų ar senato nariams. Tie,
kurie tai žino, lengvai savo
nuomonėmis nesišvaisto, ne
bent reikia reklaminei agitaci
jai už savą kandidatą. Partijų
..viršūnės, partijų branduoliai,
išsklaidyti po visą kraštą žino,
“ ko jie nori, žino, ką jie turi pa
telkti miniai, kurie eidami į
balsavimo būstines, dar nėra
' apsisprendę. Partijos atstovai
jau seniai apsisprendę ir dar
pagelbės apsispręsti eiliniam
sptfrto entuziastai, pilkam mii irios grūdeliui.
Jie visi kartu sukurs naują
valdžią, kuri vadovaus ket
verius metus valstybės gy
venimui, kels ar smugdys eko
nominę ir socialinę gerovę,
išlaikys ar griaus Amerikos
autoritetą tarptautinėje poli
tikoje. Tai ypač žinotina šio
meto suirutėse, mažuose nesu
tikimuose ir ateities likiminėje
kovoje. Čia ir išeina viena
•partija laimėtoja, antra tuo
tarpu pralaimėtoja, bet nesu_ gniuždyta. Ji iš kitos partijos
‘-klaidų kituose rinkimuose
skinsis laimėjimus.

*•*' - Valdžios postus, kaip mato
me iš rinkimų, laimi paskiri as
menys, sugebą patraukti pa
skui save minias balsuotojų.
Bet jie laimi ir per partijas, ku
rios ruošia jiems kelius, juos
•- reklamuoja, juos remia, net
lenda j skolas, kad tik laimėtų.
Tačiau partija niekada nėra
vienintelė, kuri galėtų sakytis
atstovaujanti visai tautai ir vi
sai valstybei. Partija yra
“pars” — dalis tautos, dalis
?. valstybės kuri po savo skrais
te sutelkia didesnius būrius
žmonių, kurios programa la
biau sužavi balsuotojus, ku
rios planai ir pažadai yra aiškesni
ir
daugumai
patikimesni. Kadangi Ameriil koe (dabar dalinai ir Vakarų
Europos) partijos nesiremia
ideologiniais principais, o dau
giau ekonominiais, socialinės
gerovės, švietimo klausimais,
tai lengvas yra partijos pakei
timas ir įsijungimas į prie
šingą dalį.
Tas partijų beidėjiškumas
dėlto suskaldo net pačias par
tijas neretai dėl svetimos žmo
giškos ideologijos, dėl nusikal'' timų ar pasipriešinimo
• moraliniams principams ar
* 2 kai kuriais atžvilgiais dėl pa&os Amerikos krikščionybės
išdavimas. Juk čia iškilo ir
abortų klausimas, ir moterų ly

NAUJASIS PREZIDENTAS REAGANAS
ŪKIUI ATNEŠĖ DAUGIAU PASITIKĖJIMO
Kaip suprastinąs naujo prezidento mokesčių mažinimas

Nežiūrint į tai, kad JAV ūkis
šiandien gerokai sujauktas ir
gybės triukšmas, ir neturėji
naujasis
prezidentas „pyra
mas pakankamo supratimo
gų
“ tikrai neperėmė, visgi, jam
apie komunizmo pavergtas
laimėjus
rinkimus,
akcijų
tautas bei jų gyvenimą. Juk
rinka pirmą kartą po ketverių
vieni ir kiti vadai žino, kad vi
metų pagal D-J rodiklį 80.XI. 19
sa Amerika susidaro iš imi
grantų, juo labiau savo pareiš trumpam peržengė 1000 taškų
ribą. Diena baigta 991.04 taš
kimus turi tvarkyti partijos
žmonės, kai etninės grupės, ku kais. Auksas taip pat buvo
kritęs apie 50 dol. už unciją iki
rių šaknys yra už geležinės už
602 dol.
dangos, niekad neatleis jų
Tačiau lygiagrečiai ir palū
paniekinimo. Jie moka mokes
kanos
pakilo iki 16,25 proc.
čius, jie dirba tautos ūkiui ir
geriausiems klientams. Ar tiek
pramonei, jie mokslinio pasi
palūkanų užteks, dar neaišku.
keitimo geresni partneriai, nes
žino, kur eina, ir neša dalinę Tiesa, prekių pardavimai
valstybės duoklę kraštui, su pradėjo kiek kilti, bet kad pasi
darytų tokiais, kokiais jie buvo
kuriuo tik kalbas, bet kuriam
prieš metus, atrodo, teks gero
neviskas patikima.
Šiuo atveju partijos ir jų kai palaukti. Juo labiau, kad
1981 m. laukiama maisto
kandidatai yra pastatyti ats
pabrangimo 12,2 proc.
tovauti tik savo daliai, ir tai
GM mums dar taip neseniai
gana mažai, o ne visai tautai,
kalbėjo, kad kas gera tai bend
norinčiai sau ir savo vaikams
geresnės ateities. Čia susi rovei, tai ir visai Amerikai
gerai. Vadinasi, šiandien ir
duria visi sentimentai — gy
bankrutuoti gerai. Nuo bend
venimo lygio pakėlimas, savo
rovių neatsiliko ir darbininkų
kultūrinio palikimo išlai
sąjungos, neužmiršdamos už
kymas ir
pagarba mora
darbių, bet apleisdamos darbo
liniams dėsniams, kurių spren
kokybę ir jo našumą. Abieji
dimuose dalyvauja partijos ir
dabar prašo vyriausybės
jų kandidatai į aukščiausius
pagalbos prieš japonų darbš
valdžios postus. Galvojantis
tumą ir sugebėjimus. Iki šiol
žmogus tai mato ir tai laiku at
šie didieji išdidžiai tvirtino,
meta ar priima.
kad jie labai gerai galį išsi
versti ir be vyriausybės
*
kišimosi.
Šių metų priešrinkiminėje
propagandoje buvo ypač pa
brėžiamas “minority” — ma
žumų įnašas ir nusiteikimas
balsuoti už vieną ar antrą
partiją. Kai juodųjų vadovas
pareiškė, kad jie nėra mažu
ma, o tik rasė, nustojo links
niuoti “mažumas” ir prezi
dentiniai kandidatai.
Iš tikrųjų, jeigu tos vadi
namos mažumos susijungtų,
tai jokia partija neatsilaikytų
Jos vienos lemtų rinkimus. Tik
tiek gera, kad ir tos “mažu
mos” yra Amerikos gyven
tojai, gyveną jos džiaugsmu ir
pasisekimu, liūstą dėl jos ne
laimių ar nesėkmių. Bet kai ku
rios grupės vis dėlto stipriau ir
aiškiau parodė, kad jos nori bū
ti vertinamos šio krašto val
džios sistemoje, nors čia tikra
prasme per elektorius nėra
pilnutinės demokratijos ats
tovė. Čia veikia mažos dalies
išrinkti ir tik kai kur minios
patvirtinti vadai, kurie tuo pa
čiu pasidaro ir visos Amerikos
vadais. Bet tai ne kliūtis demo
kratijai ir laisvei atsakingumo
ribose naudotis geriausiomis
priemonėmis.
Lietuviu tikra “mažuma”
neatsilieka nuo kitų etninių ar
net rasinių grupių. Jįe net kai
kur veržlesni ir stipresni, negu
jų skaičiai ir sudaryti komi
tetai. Ir tai gera, kai jie jun
giasi į bendrą šio krašto veiklą
sukurti naują valdžią valdyti
kraštą ketverius metus.
Blogesnis reikalas su lie
tuvių partine propaganda. Jos
lietuviai nemoka vesti,
neužgaudami kitų, kaip tai mo
ka vesti lenkai, vokiečiai, ita
lai, net ir juodieji, kurie pozity
viais argumentais į padanges
kelia savo partijos kandida
tus, bet nepuola priešininko.
Mūsiškių propaganda daž
niausiai yra tokia naivi ir tiek
jautri, kad lemia ne politiniai
motyvai, o tik surelegintos par
tijos neskaniai pasaldytas mu
tinys.
Iš tikrųjų lietuviams reikia
abiejų partijų net savo tau
tiniam klausimui kelti, juo la
biau pavergtai tautai dvasiš
kai stiprinti. Nei partijos
kandidato, nei partijos vadų
negalima laikyti herojais, o tik
politikais, kurie savo sugebėji
mus parodys, valdžios vairą
paėmę į savo rankas. Dirbti
vienoj partijoj yra naudinga,
bet savo principų išduoti ne
galima, — negalima atsižadėti
nė savo tautinės tapatybės.
A.D.

„Pasiūlos ekonomika“
Ateinančioji naujoji vyriau
sybė gerai numano, kad pra
džioje ūkiniai reikalai pablo
gės prieš pagerėdami. Rankų
jie dėl to nenuleidžia. Jau
dabar sutelktas rimtų žinomų
ekonomistų būrys, kurio tiks
las išbraidinti kraštą iš ūkinio
raisto, į kurį šis, be jokio
reikalo, įklampojo.
Didžiausia įklampojimo prie
žastis — beatodairinis ūkio
išlaidumo
pusės
rėmimas,
neatsižvelgiant į tai, ar kas
pagamins norimas prekes, ar
kas pajėgs patenkinti paklau
są. Dėl to daugiausiai kaltinti
ni Vašingtono biurokratai, nes
jie daugiausiai tuos reikalus
tvarkė.
Tie „keynrininkai“, tiek,
„monetarininkai“ reikalauja,
kad ir ne tokio pačio, tiesio
ginio nuolatinio vyriausybės
kišimosi, tvarkant ūkį visos
valstybės mastu. Reagano vy
riausybė, atrodo, linkusi dabar
išbandyti ir vadinamą „pasiū
los ekonomiką“. Šioji irgi be
valdinės iniciatyvos neišsiver
čia. Šioji teorija iš esmės reika
lauja sudaryti sąlygas dides
nei prekių gamybai, kad būtų

LEONARDAS DARGIS

kartu gyvesnę ūkinę veiklą.

galima patenkinti nuolat didė
jančią milžinišką paklausą.
Gamybos paskatai sąlygas
turėtų sudaryti 30 proc. visų
asmeninių pajamų mokesčių
per trejus metus sumažinimas,
pagal Kemp-Roth įstatymo
projektą. Toks mokesčių suma
žinimas esąs reikalingas tam,
kad, kylant infliacijai,
savaime atsiradę progresy
viniai pajamų mokesčiai būtų
panaikinti, nes jie mažina pri
vačią ūkinę iniciatyvą. Mokes
čių sumažinimas tokią ini
ciatyvą iš naujo atstatysiąs,
keldamas gamybą. Neaišku,
kodėl 30 proc., o ne koks kitoks
nuošimtis.

Teorija žinoma ir
„Lafferio kreive
Lafferis pats pripažįsta, kad
nuo mokesčių mažinimo pra
džios ir teigiamų (o gal ir nei
giamų) rezultatų turi prabėgti
nemažai laiko, o tuo laiko
tarpiu galįmas biudžetų nesubalansavimas. Tik po gero įsi
bėgėjimo, kylant visam ūkiui,
ir mokesčiai (šį kartą nor
maliai) kilsią, įgalindami biu
džetų subalansavimą, apmo
kant net ir padidintas
ginklavimosi išlaidas.
„Pasiūlos“
ekonomistai
laikytini bene atskira „mone
taristų“ rūšimi, nes ir jie pri
pažįsta, kad pagrindinė inflia
cijos priežastis yra valdinis
išlaidumas, kuris
perpildo
rinką pinigais jų beatodairiniu spausdinimu. Jie tikisi
pinigų
spausdinimą
pri
laikyti, o mokesčių mažinimu
padidinti vartojamų pinigų
ištekliai. Dėl to augtų pasi
tikėjimas ūkiu, na, ir ban
kuose santaupos, kurios ska
tintų kapitalinę investa ciją ir

„Pasiūlos“ ekonomistai
skiriasi nuo „grynųjų
monetaristų“
„Pasiūlos“ ekonomistai dau
giausiai skiriasi nuo „grynųjų
monetaristų“ tuo, kad jie
netiki, kad būtų galima ūkį
tvarkyti, tik centriniai mani
puliuojant pinigų kiekį. Jie tei
singai sako, kad to negalima
padaryti tol, kol nežinoma, kas
laikytina pinigais. Centrinis
bankas neseniai prie pinigų
priškyrė „pinigų rinkos fon
dus“. Priskyrimas teisingas,
tačiau kartu rodo, kad pinigų
nusakymas vis dar neaiškus.
Pirklija lankstesnė už bet ko
kias vyriausybes. Negavusi
pinigų bankų keliu, ji susikūrė
minėtus fondus, pinigus gau
dama tiesiog iš žmonių, ži
noma, konkuruodama su
nemokančia pinigais verstis
vyriausybe ir kartu didin
dama infliaciją.
Kitas skirtumas. Kai lais
vojo pasaulio ūkis išaugo iki
tokių dabartinių, negirdėtų
aukštumų, tai ir jo aprūpini
mas pinigais pasidarė negir
dėtai sudėtingas. 0 tarpvals
tybinis pinigų judėjimas yra
toks milžiniškas ir greitas, kad
bet kuriuo metu apyvartoje
pinigų kiekio nustatymas vals
tybėse, kaip JAV, pasidarė tie
siog neįmanomas.
Pridurtina, kad laisvojo ūkio
finansavimas
tarptautiniu
mastu, yra surištas su akcijų,
lakštų ir kitų vertybinių popie
rių spekuliacija biržose. Tai
dar daugiau reikalus kompolikuoja. Prie to dar pridėję dėl
infliacijos kintančias palū
kanas ir pačios infliacijos gau
sius
svyravimus, gausime
reikalą dar labiau suraizgyą ir
sumazgytą.

Lenkijos darbininkų vadas Lech Walesa savo šeimos tarpe. Jis,

žmona ir 6 vaikai.

DAR KARTĄ VIENOJE
JUOZAS TOLIUŠIS
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Keturios miltų atkarpėlės, pasakė užstalėj sto
vintis.
O gal ji melavo, gal čia visai negyveno? Jis dar
kartą peržvelgė patalpą, ranka paniro švarko kiše
nėn — keturios miltų atkarpėlės? Žinojo, jog jų neturi,
kai čia sugalvoti kitą kreipinį apie merginą, kuri aną
kartą įsmuko į šią cukrainę?
Pamiršau kortelę namuose, ar galėčiau gauti be
atkarpėlių?
Ne, jaunikaiti, jokiu būdu!
Ginčytis nebuvo prasmės. Jis patraukė pečiais ir
apsisuko. Din - din! Po varpeliu, atvirose duryse, sto
vėjo jo ieškoteji.
Labk diena, pamenate mane?
Servus! Papa, čia tas jaunasis vyras, kur per oro
puolimą mane globojo. Duokite jam pyragaičių.
Ačiū, nenoriu. Praėjo visas apetitas.
Mums taip įsakyta, karo metai. .
Galite kitaip atsilyginti — parodyta man Vieną.
Tai ką jūs nelemtieji užsieniečiai galvojate: jums
priklauso ir Viena, ir joe mergaitės?

I

LAUKIAME KRISTAUS
ATĖJIMO
atėjimas įvyko, kai jis įsikūnijo ir užgimė visai toks kaip
mes kiekvienas žmogus tik su
tuo skirtumu, kad jis gimė vi
sas šventas, šventumo vie
nybėje su savo dangiškuoju
Tėvu.
Šiam atėjimui žydų išrink
toji tauta buvo pradėta ruošti,
kai
patriarchui
Abraomui
Dievas apsireiškė ir pažadėjo
išgelbėtoją. Maždaug per 1800
metų pranašai'kalbėjo, kad
ateis išganytojas, kad reikia
ruoštis jį sutikti, bet kai atėjo
Mesijas, kai jis užgimė ir
gyveno tarp mūsų (Jn. 1, 14),
išrinktoji tauta jo ne tik nepa
žino, bet visai nepriėmė. O tai
buvo dieviškasis Žodis, tapęs
kūnu, buvo regimoji Dievo
šlovė, malonės ir tiesos
pilnybė (Jn. 1, 14).
Krikščionybės eroje kasmet
turime keturių savaičių laiko
tarpį pasiruošti Dievo atėji
mui. Tai yra Adventas. Tas lo
tyniškasis
žodis
reiškia
atėjimą. Mes kasmet kvie
čiami pasitikti ateinantį
Dievą, pasitikti priimantį žmo
gaus kūną ir gimstantį Dievą.
Dabar ir vėl klausimas, kaip
mes pasitiksime gimstantį
Dievą, kai jis jau yra gimęs ir
visą laiką yra Dievas ir Žmo
gus. Taip, jis gimė ir visą
laiką yra tarp mūsų. Paties
Kristaus žodžiais: „Kur du ar
trys susirinkę vardan manęs,
ten ir aš esu jų tarpe“ (Mt. 18,
20). Kristus gimė ne tik tiems
žmonėms, kurie gyveno anuo
metu. Jis gimė ne tik išrink
tajai tautai, kuri jo nepažino ir
nepriėmė, bet jis gimė visai
žmonijai. Jis gimė dėl kiek
vieno
žmogaus
išganymo.
Todėl jo gimimui reikia pasi
ruošti kiekvienam, nors jau
bus greitai du tūkstančiai
Dievo atėjimas į pasaulį
metų nuo to įvykio, kuris visą
reiškia, kad jis mums apsi
mūsų istoriją padalijo į du
reiškė ir tapo žinomu. Dievo
periodus - prieš ir po Kristaus
nebuvo šiame pasaulyje prieš
gimimo. Dievo veiksmai visa
įsikūnijimą ta prasme, kad jis
da turi amžinybės bruožą.
nebuvo pažintas. Ko mes
Visada jie yra ir vakar, ir
nepažįstame, tai mums to ir
šiandien, ir ateityje.
nėra. Jei kas Dievo nepažįsta,
Mes gyvename ženklų pa
jei kas jo netiki, tai jam jo ir
saulyje. Visas pasaulis yra
nėra. Aklam žmogui nėra švie
praeinantis, todėl jo buvimas
sos, kurčiam nėra garsų. Kai
yra mums visada ženklas
žmogus praranda sąmonę, tai
pastoviosios tikrovės. Mūsų
jam nėra nė šio pasaulio, nors
visa liturgija yra ženklai,
jis jame dar gyvena. Kristaus
nurodantieji į dieviško vei
įsikūnijimo paslaptimi, jo atė
kimo tikrovę. Amžinybėje mes
jimu į šį pasaulį buvo apreikš
taip pat švęsime Kristaus įsi
ta žmonijai dievybė. „Dievo
kūnijimą, jo gimimą ir kitas
niekas niekada nėra matęs,
paslaptis. Tai bus viso dieviš
tiktai viengimis Sūnus —
ko veikimo tikrovė, nešanti
Dievas, Tėvo prieglobstyje
džiaugsmą ir laimę, o dabar
esantis, mums jį apreiškė“
mes visada esame pasiruoši
(Jn. 1, 18).
mo būklėje ir visada laukiame
Kiekvienas Dievo apsireiš Dievo atėjimo, nors mes jame
kimas yra jo atėjimas. Di esame, judame ir gyvename.
džiausias jo apsireiškimas ir
V. Rmš.

Apreiškimo
knygoje
sakoma, kad dieną ir naktį
dvasios
šaukia:
„Šventas,
šventas, šventas Viešpats,
visagalis Dievas, kuris buvo,
kuris yra1 ir kuris ateis“ (Apr.
4, 8). Dievas yra be pradžios.
Jis visą laiką buvo ir visą
laiką yra. Jis buvo ir prieš
laiką. Jis sukūrė laiką, kai
kūrė visą regimąjį pasaulį,
kurio
pasikeitimai
sudaro
judėjimo tėkmę.
Skaitant minėtus Šv. Rašto
posmus, kyla klausimas, kaip
ir kodėl Dievas turi ateiti, nes
jau jis yra. Dievas yra bega
linis. Jis neturi ribų. Todėl
mes ir visi pasauliai yra ir
judame dievybės begalybėje.
Mes negalime iš jo išeiti, nes
visa mūsų buitis yra paremta
jo buvimu ir jo veikimo
kūryba.
Vis dėlto Šv. Raštas kalba
taip, kad Dievas atėjo į mūsų
pasaulį. Tas jo atėjimas nėra
toks, kad jo pirma mūsų
pasaulyje nebūtų buvę. Jis
buvo ir yra, bet jo atėjimas yra
per įsikūnijimą. Įsikūnijimo
paslaptis, atseit, žmogiško
sios prigimties priėmimas į
dievybės antrojo asmens vie
nybę, yra toks didingas įvykis
laikų pilnybėje, kad jis lai
komas visos regimosios kūry
bos tikslu. Kitaip sakant, visi
regimieji pasauliai yra sukur
ti, kad Dievo Sūnus įsikūnytų.
Dievo įsikūnijimas ir yra jo
atėjimas į šį pasaulį, nors jis
visą laiką buvo ir yra pasau
lyje, arba dar tiksliau sakant,
jame yra visi pasauliai. „Jis
buvo pasaulyje, ir pasaulis per
jį atsiradęs, bet pasaulis jo
nepažino. Pas savuosius atėjo,
o savieji jo nepriėmė“ (Jn. 1,
10-11).

Juodu nuvažiavo į Schoenbrunną...
— Tu manęs net negirdi, Arūnai. Klausyk, dak
tare, atsileisk. Čia ne kabinetas ar operacinė.
Tiesa, taip ir turėtų būti. Tam juodu ir išvažiavo
kelioms savaitėms į užsienį: atleisti įtempto darbo
varžtus.
Aš atsileidęs — tikina jis save, bet ar tai tiesa? Ar
tikrai mažasis Vermonto valstijos miestelis buvo
kelioms savaitėms nustumtas užmarštin? Dar vakar,
antrąją dieną Vienoje, kai su žmona klaidžiojo miesto
labirintais, jis anų beveik nematė. Vis tebedėbčiojo į
rankinį, kurio rodyklėmis tiksėjo įprastoji rutina. 8:30
— operacinė (saulė liejosi turistų viešbučio langais,
patarnautoja beldėsi kambarin su kavos padėklu);
12:00 — konferencija su intemais (Arūnai, pavažiuo
kime vidurmiesčio krautuves); 14:00 — ypatingieji
ligų atvejai, tūras su intemais per palatas (šnekusis
vadovas vedė tyliais Šv. Stepono katedros skliautais
ir aiškino keturiolikto šimtmečio gotiką); 19:00 —
kabinetas puspilnis ligonių, daktaras vėl vėluojasi —
užtruko ligoninėje (Burg Ringo šaligatvio kavinėje
juodu gėrė kavą, kampela grojo amerikoniškus
šlagerius); 21:00 — valanda...
šiandien buvo geriau. Jis kietai miegojo, smagus
pusryčiavo ištaigingoje valgykloje, šalia sėdėjo
žmona ir aiškino šio ryto planus. Gera — profesiniai
reikalai neblykstelėjo nė trumpiausia akimirka.
Tiesa, šokdamas iš lovos buvo prisiminęs kolegą
Weidl, bet bendrasis ryšys nutrūko dar studentų
metais. Negalėtum net profesiniu atveju pavadinti.
Greičiau — netyčia prisikėlęs senų dienų senti
mentas. Juodu abu buvo sumanūs medikai, kartu
naktimis kalė Rauber-Kopech atlasą, petys petin
lankstėsi virš prosektoriumo stalų, — ankstyvosios
studijų dienos.
Kai žmona prie pusryčių stalo paminėjo ekskur-

Tėti, prašau! Jei ne jis, būčiau pakliuvus į patį
antpuolio sūkurį.

siją į priemiestį, Arūnas kolegą ir užmiršo. Bet tą
pačią minutę smegenų vagomis atskubėjo nauji vaiz
dai, akimirkos tuštumą užplūdo strazdanota nosyte,
mergina, kuri nepaleido jo visą dieną. Ir dabar,
lipdamas aukštyn, vaizduotėje regėjo ją šuoliuojant
laiptų pakopomis aukštyn — prieš kalvos viršūnėje
susigūžusią kolonadą ji atrodė kaip milžinas iš ger
manų pasakų.
Grįždamas su Anna jau gerokai susipažino. Jau
nystė yra gudri pareigūnė: nereikalauja pasų, netik
rina tautybės ar kilmingų tradicijų, — tie prajovai jai
tik nusijuokt. Ji nieko net neklausia, nes kieno akyse
žėri anas nuostabusis laikotarpis, tam atviri visi
keliai.
Keistas karo metų paradoksas, — Arūnui tik
dabar dingteli anas palyginimas, jis net išsišiepia
visu skruostų platumu. Anksčiau niekad to nepa
galvojo. Ir nusijuokęs seniai bebuvo, o šią minutę net
žmona pastebi šypsnį ir klausia.
— Jaunystę prisimeni, daktare? Prisipažink, su
kokia vieniete čia kareteisi?
Arūnas net nukaista, netikėtai užkluptas savo
slapto pasimėgavimo sūkury.
— Spėjai, — sako jis, slopindamas užplūdusį
susijaudinimą, — buvau čia kartą su mergaite.
— Taip ir galvojau. Tai jau antras kartas; pirma
sakei lankęsis su medikais. Kas ji buvo?
— Tik mergaitė, tai ir viskas. Joe tėvas turėjo
cukrainę.
— Praktiška karo metų draugystė.
— Ja, — numykia jis, o mintys visai kitose palau
kėse. Arūnas sugrįžęs atgal prie savo prieš akimirks
nį apibrėžtos jaunystės sąvokos; cukrainė ten visai
neegzistavo.

_________________ _ (Bus daugiau)_____________________
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“GETTING AROUND WITH PAT”
From th© practical... to th© ezotic - - -In Merchandise

V:ess What! Rimas Dagys, geniai
wner of ITALIAN VILLA
h:
IZZERIA ia LITHUANIAN!
daybe that’s why the pizza and other
talian specialties are so outstanding
ou Mušt Try: 6242 S. Pulaski Rd
35-7020. We Deliver

For reliable prescriptions rely on
NORLEN
PHARMACY INC.
Owner, Len Scalzitti, personally
supervises his whole store. Keeps
ąuality high and prices reasonable.

3949 W. 63rd.
736-1280
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 undersold — no way! Astounding
low prices on every model ’80 and ’8l
Pontiac. Incredible used car buys, too.
You can afford a car this year! Go see!

6118 W. Cermak, Cicero. 6661690.
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.
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 choices. You Can’t
Believe! Just Try It' 747 N. Rush.
951-0747

There’s something for everyone at
ROSELLI RESTAURANT. And it’s
all so tasty! Pizza, steak, ribs, chicken,
shrimps, even liąuour. Satisfy your
whole family Delivery every day.

1 12668 So. Harlem, Palos Heights.
448-8Į4Q*

house at JIM’S ACE
HARDWARE! Trees, wreaths, or
namentą, everything you need! Plūs
china, collectable porcelain figūrines,
other gift items. Xmas shop here!

the

Deck

4364 W. 63rd. 767-7049Make your nezt party memorable and
outstanding Serve unusual Latvian
and Polish dishes from HELEN’S
DELICATESSEN. These and all
their food are of the highest ąuality.
4450

H S. Kedzie. 847-4512

Keep your home safe. Consult ezperta
- call JD’S KEY A LOCK SHOP.
They have the proper lock for you. can
repair broken ones, too. 24 hour
emergency Service.

2600 W. 51st St.
436-8200
GOLDEN SWAN has everything to
make your party perfect! Handsome
facilities, superb Polish—American
dishes, fine Service. Make your holiday
reservation now. 24 hr. phone.

6142 W. Belmont. 283-0662
MATEO’S for the greatest Mezican
dining this side of the border. Fine
American dishes, too. Wonderful
Every-Wednesday Special: whole red
snapper, vegetable, salad, only $5.95!
5461 N. Lincoln Ave. 271-3350

Whether you’re moving a shelf or redoing your home call HOMEWORKS.
From one idea to a whole remodeling
job — they have what you need. And
the price is pleasantly low. Consult
them today. 848-6862.
Delicious eztra thick pizza’s at
FIGARO’S. Other Italian dishes, too
— and chicken and shrimp! Also
cocktails, wine, draft beer. Delivery,
carry outs, inside dining! 17704 Oak
Park Ave., Tinley Park; 632-7990

6166 W. Higgins. 776-4447
Big, big party treat long submarine
sandwich
from
BILLY’S
SUBMARINES — up to 12 feet! Filled
with the best meats, cheese, other
goodies. Always wows ’em! 7 days, 10
am—3am. -

Your holiday party will be remembered
when the decor’s from THE
BALLOONERY INC. Lighthearted
for Christmas, joyous for New Year’a.
And always uniąue and lovely. So be
different, intriguing. For info, call
432-9005

2227 Laramie, Cicero. 863-1333

Lane, Streamwood. 830-4111

You”! 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. 6660 W. Higgins. 763-

Try an ancient craft — weaving and
knitting for the latest fashions! The
WEAVING
WORKSHOP
has
everything you need including the
wide8t choice of yams — and classes.
Also for knitters.

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

Where’s Sicilian style pan pizza?
ANGELO’S
PIZZA!
Absolutely
great! Other marvelous Italian food
and 8andwiches, *oo. Carry out or
delivery. 9666 Franklin, Franklin
Park. 466-4062, 6038 Valley

3352 N. Halsted. 929-5776
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. 233-5666

ROBERT V. JOHNSON D.M.D
M.S. is a pedodontist. His dental
practice is for children, adolescents.
and the handicapped. Always con
cemed, Dr. Johnson has a 24 hour
phone Service and long distance pageer so he may be reached anywhere at
any time. Nitrous ozide is available in
his office. He is affiliated with several
hospitals.

2060 Pfingsten Rd., Glenview.
729-6300
UNCLE
LES’S
HOLIDAY
OLDSMOBILE has been servicing the
Cicero—Benvyn community for 25
years. Depend on them for reliability,
satisfaction. They’ll be here 25 more
years — at least.

- - - Ali Over Chicagoland!!

Chicago
Magazine
calls this
Chicago s BEST PIZZA. Of course! It
has the best ingredients and more
cheese! You’ll love the taste ezperience
at
GIORDANO’S.
Bring Your
Friends!

Give a memorable party with no work!
Serve regular or stuffed pizza from
ONESTI PIZZA. Both are ezcep
tional. Their sandwiches are superb
too. Pick up or delivery.

2766 W. 71st St.
471-0220

and Service

7464

JEFFREY B. ARENSWALD, M.D.
announces the opening of an additional office in Skokie for the
practice of general and cosmetic
dermatology. He will continue to
practice at Water Tower Place.
Teacher of skin surgery at Cook
County Hospital, graduate of Rush
Presbyterian
St.
Lūkės Medical
College, his intemship was at
Metropolitan Hospital, New York •
City. 64 Old Orchard, Suite 600,
Skokie. 470-8560. Also, 845 N.
Michigan, Suite 904 W Chicago.
787-2602
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. 368-6500

See TERRY JINKS for a
PROFESSIONAL RESUME that is
comprehensive and Creative. He in
cludes cover letter — and counseling on
career, interview, appearance. This is a
door opener! Call for personai interview. 976-7701

CONGRESS PIZZERIA has so
many treats — likę chicken, shrimps,
ribs, sandwiches — besides ezcellentpizza. Fast, dependable delivery. Super
for you and for parties. 2043 N.
Milwaukee. 772-7130 or 235-4456
(If busy, 262-9170)
.
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.

You mušt meet Petras, geniai owner of
BR0WN’S FRIED CHICKEN in
BENSENVILLE. He’s Lithuanian!
Specializes in holiday parties — And
the chicken is deleetable!
511 W. Irving Park. Bensenville.

766-5994
F>
k I4
Pasitively perfection i barbeąued ribs
at the GLASS DOME HICKORY
PIT. And wide variety of other fine
specialties! All in an enjoyable family
afcrfaosphere. Come as you are. Banąuet facilities, too.
2801 S. Halsted. 842-7600

DANCE
FOR NON-DANCERS
offers lunchtime classes in “DANCERCIZE”. 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

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

Love it' Champagne Brunch at
PUTN ON THE RITZ. All you can
drink — with a magnificent buffet
Everything from roast beef to salmon.
Sun., 10:30—3:30. $7.95. Children un
der 7, $3.95. Butterfield Rd., 1 mile
E. of Yorktown, Lombard. 6543656

Lo 1-9800
Want your party to be a smash? Call’
KINGSTON
„MINĖS,
Chicago’s
BLUES CENTER for a blues band
or blues vocalist. They book the best
in Chicago blues. It’U he a hit!

Phone 271-8343
BROTMAN & SPERLAZZO 0PTOMETRISTS have been serving
their community for half a century! See
them for eye ezaminations, glasses,
hard and soft contacts. Discounts for
senior citizens.

3246 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 efficient delivery and pick op;
5136 S. Archer. 585-8605. Open 7

Nights a week.

Whatever you need for your car—it’s at
REX, the “1 STOP STORE”. The>
Halsted, Harvey. 331-3647
stock everything — paint and body
shop supplies, and every auto part you
could possibly need for any make!
To replace hair and enhance it — see
1617 N. Cicero. 622-6122
CHASANN, the HAIR REPLACE- 4
MENT SPECIALISTS. Their skilled
Not only great pizza — būt the most
hair weaving and custom toupes work
unusual Italian dishes anywhere are
miracles. And they’re your secret!
at BARONE’S! American, too. And a
28 E. Jackson. 427-0375
super salad bar. Charming and com
fortable family atmosphere. Do go!
The personalized counseling oi JEAN
401 W. Armitage. 266-7337
DAVIS Ph. D. is designed to meet
women’s needs. Entering or reentering business? Changing careers? Y ou’ll love stuffing yourself with NANShe can help you find your own best CY’S STUFFED PIZZA... they alsdirection. Call for appointment. 492- have full Italian menu. Dining room
pick-up or delivery. Cocktails Too!
1002
4700 103rd St, Oak Lawn.
857-8550
WALLTERNATIVES INC. has all
types of window blinds. Right now — 33
Look lovelier without unwanted hair.
1/3 off on Levolor Riviera blinds.
MONICA HATORI, R.E. of 2001
Mention ‘Tat“ and get a beautiful
ELECTROLYSIS specializes in Kree
picture of Pope Paul with purchase.
Solid State Method of hair removal.
1160 N. Clark. 951-0506
Medically approved. Call for appoint
ment

612 N. Michigan.'642-9777
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’U be a
”bon voyage“! 700 N. Michigan,
Suite 206-208. 664-9000.

Beautify your home for the holidays
and save! M. BRIAN WALLPAPER
haa an ezceptional collection of fine
wallpaper at discount prices. Also
window treatmenta you mušt see. Do
go! 8812 Dempster, Dės Plaines.
824-8811 Dempster Plaza Shop
ping Center (Acroas from
Lutheran General Hospital).

Small or large party — have it at
PITZAFERRO’S. Ezceptionally comfortable facilities for 50 to 66, or large
groups of 75 to 350. And, as we know,
their food is outstanding.

Feast on ezeiting Cantonese and
Mandarin dishes at MAE K0W.
Buffet lunch. Mon. thru Sat All you
can eat, $3.25. Senior citizens. $2.95.

Saving heat means saving dollars —
insulate! Get expert guidance at
PORRECA HOME CENTER —
choose from Owenš Corning
Fiberglass Insulation. It’s tax deduetable. So save 2 ways!
. 7219 W. Ogde*. 447-0710
Positive proteetion for your home or
business: a guard dog from SKYWAY
KENNELS. Buy or lease one — or
have them train your dog. They have
30 years of ezperience. So be safe!
7920 S. South Chicago. 734-3637
(If no answer, 734-3634)

Dress better than ever! Have an
expert seamstress make clothes just
for you — at RITA’s FABRICS.
Alterations, too. And even many,
many fine fabries. All reasonably
priced!
2417 W. 63rd St
925-6674
Go aa fast as you can to the SANCTUARY
RESTAURANT &
LOUNGE for absolutely fabulous
Lithuanian
specialties.
Monthly
features, too — appetizing dinners at a
love price.
8828 Brookfield Ave., Brookfield.
485-5443

6766 W. Diversey. 237-9700

4849 W. Irving Park.

283-7231

4364 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”H have a gala time. Call for list
of performers. 6300 W. Ogden,
Benvyn. 484-9806

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 efficient catering.

Most fantastic gift idea: “Your very
own“ HYDROGEN BOMB! No kid
ding? Of course kidding — it’s 11“
replica. What a gag gift! $15.96. Order
from NUCLEAR CRAZIES. Allow 3
wka. for dėl.

1163 N. SUte. 9‘3-0638

1347 E. 87th St. Chicago, IL 60619

DENTURES REPAIRED
ŠAME DAT

Beyond belief!
LOU STEIN’S

PICK-UP AND DELIVERY
SERVICE

N DIVERSEY!
From
savingB to
fashions.
Whimsical
vin tage,
chic
.•ontemporary!
New, and
almost new
furs!
Seeing
is believing.
See!
Open 7 days.

Tel. — PRospect 6-8998

646 W. Diversey
348-2141

Leam about nutrition. natūrai foods —
even natūrai cosnodtics from the trained staff at LARAABEE HERB &
HEALTH CEN’FER. INC. Alao
medicinai and cuhaary herbe. Aak for
catalogue.
3942 W. North Ave. 276-7898

Perskaitę “Draugą”, duokite
jj kitiems pasiskaitytL

Įsigykite šią populiari? plokštelę

WHAT’S BETTER THAN GIORDANO’S
STUFFED
PIZZA???
NOTHING!! For a special treat have
their fantastic Stuffed Spinach
And remember GIORDANO’S on
Irving Park for holiday parties.
Nothing can compare with the food
nor the fabulous atmosphere. 5927 W.
Irving Park. 736-5553

RADVILA PERKŪNAS - LA G10O0NDA - TOSCA
TURANDOT - AIDA • LA JUIVE - ANDREA CHENIER
GARMEN - MANON - LESCAUT - PAGUAOCI

STASYS BARAS, tenoras Stuttgarfo Simfoninis orkestras
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
Tai viena populiariausių plokštelių. Kai r s su persiuntimu
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chieagc. DL 86629
$7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti;

For fumace and boiler cleaning and
repairs - DUNLAP AABAL HEATING. All make replacement parts, too.
Gas, oil or coal. 25 years of fine vvork.
Sensible prices! 24 hr. Service.
423-2270 or 224-7212
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
595-4330

No vvonder you love CHINA NIGHT
CAFE. Their Cantonese dishes and
seafood are always excellent, Service —
pleasant. 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 forjustafewthousands! (Custo
mers fix their autos under supervision). Owner is busy with other interests.
5652 N. Broadway. 784-2660
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MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI,
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Artėja nauji 1981 metai. Ekonominė padėtis nėra gera, nes
kainos vis kyla, infliacija didėja. Lietuviškai spaudai išeilaikyti taip pat nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti
kiekvienais metais pakelti prenumeratos mokestį.
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Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran- S
ta lietuviSkos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai kaip B
kas išgali, ramia, ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriajęs B
ir visam DRAUGO personalui suteikia daugiau energijoj |
drąsos ir ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikyfeio’E
veikloje.
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Nuo šių metų gruodžio 15 d. DRAUGO prenumerata
pakeliama 2 dol. Chicagoje, Cook County, Kanadoje ir užsienyje — 42 US dol, kitur — Amerikoje^— 40 dol.
mums tai daryti, kai daug Skaitytojų neturi šutaupų
gyvena tik iš pensijos. Mes manome, kad tas prenumeratos
pakėlimas “Draugo” skaitytojų per daug neapsunkins.
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Kun. Petras Cinikas, MIC
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DRAUGO Administratorius
_______________________ •*.
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Make Sunday special! Go to DON’S
FISHMARKET. All the champagne
you vvish 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

KALĖDINĖS DOVANOS '
GIMINĖMS LIETUVOJE T

Terrific! The Italian and American
dishes as well as the super pizza at
SAM’S SKY WAY RESTAURANT
& PIZZA. Take out or relax in the
pleasant dining room. We also serve
cocktails. So good for parties!
5908 W. Lawrence.
736-8116 or 736-8123

Specialus siuntinys 1 — 1980.

601 W. Lake. 372-3812

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
VĖLIAVĖLĖS
Visuose lietuviškuose namuos,
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai
iikabinti, bet galima laikyti ma
la vėliavukę ant rašomojo stale
Galima ir net padaryti gražia kom
binaciją au Amerikos vėliavukę.
Dienraščio “Draugo” adminia
tracija gali pristatyti tokiai ma
šas vėliavukea, kad Lietuvos vėli»
va pleveauotų jūsų ramuoee

Tokios vėliavos kainuoja $1.9
(reikia dar pridėti 8 ct mokeečL
ir 50 ct. uš persiuntimą. >1 17
venate Ulinois valstybėje). Ules
kymua dumkite sekančiai:
DRAUGAS, 4545 W

548-227JUa

MT. GKEENWOOD FUNERAL'
HOME persikėlė i
5576 W. 95Oi St, Oak Lanna HL
TEL. — 446-3440 ~
Joseph A. Dolik, įsteigėjas
Robert B. Kuenster, direkt.

3314 West 63rd Street

You’ll find C ARM’S BARBECUE in 3
8 po ta. 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

W«nt temporary employment? Or
employees?
WESTERN
TEM
PORARY SERVICES offers both!
Ezcellent source in deriesi, light
industrial, medical fields — Even for
a Santa Glaus!
Norridge: 466-4480.
Wheeling:-641-5320

868-5156

Daug autaupyatte, pirkdami čia
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togia pianu atidedant pasirink
tos reikmenis ypatingai progai.
Pilnai uBMigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

THE FRENCH PEASANT has the
vvorld’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

1665 S. Cicero. Cicero. 662-1036
Doors and windows ready for vvinter
wind? Get weatherstripping now at
JIM’8 ACE HARDWARE - your
neighbor. They’ll also repair cracked
and broken windows. Don’t wait — be
prepared!

IR MĖGĖJAMS

Buy that beautiful glowing brass
direct from THE BRASS BED FAC
TO RY and save! Genuine Dresher
brass beds! Brass accessories, too
Amazing seleetion — the wides*
anywhere!

Your home will be stunning- with
custom wall design from COLOUR
SCHEMES INC. Mūrais, graphies,
many other uniąue ideas by ezpert
artists. Have a free consultation in your
home or our office.
53 S. Washington. Hinsdale
920-8009

mu ta a pohttc aerrtoe «
DR. JAirsna o. CT8TARD aad
ASSOCIATES, Optonamia
»S7 W. M«h M., Ev«rcz««n Park

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

The best Italian dishes cooked in the
best way are at ROSEMARY’S
KITCHEN & PIZZA. And their
pizza is spectacular, too. Here’s food
to make a party festive! Mediterranean
•style dining room, for your dining
pleasure. Fast delivery & pick-up.
5786 S. Archer. 585-8367

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

For eye care kiformatton
CW1 SIGHKLOTE — 425-6644

MARQUETTE PHOTO
SUPPIY

BALTIC STORES A CO.
CL JURAS)

at.
U

Chieago, IL 80629
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Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš- -,sį
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei medžia
ga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas arba
moteriškas megztinis; komplektas moteriškų nailoninių
apatinių arba vyriški geresni marškiniai; „Wrangler“ arba
„Levi“ jean8, mėlynos arba rumbuoto velveto; crimplene
medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem suknelėm!
vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu . $300.00.
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių;
medžiagos galima dadėti 4 m. ir dirbtinio minko kailio paltui
2.75 m.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški, arba moteriški, tikros
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas,
sveria 5 sv............................................................................ $260.00. / *
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui,
sveria 6 sv.............................................................................. $100.00
Jeans, „Wrangler“ arba „Levi“ (siuntinyje
■••-'S
gali būti dvi) sveria 2 sv. Kaina už vienas .............. $48.00
Jeans „Wrangler“ rumbuoti velveto (siuntinyje gali
būti dvi) sveria 1.5 sv. Kaina už vienas .................... $48.00
Vyriška* arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. .. $43.00. s.
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės.............. $3.50.
Vilnonės arba šilkinės skarelės ......................................$14.00.
Teleecopic lietsargis, sveria 0.5 sv................................ $13.00.
Geresni marškiniai ............................................................. $21.00.
*
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1.5 sv. .. $52.00.
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv............................. $33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 bv. .. $67.00.
$76.00.
$110.00. .
Kalkuliatorius TI - 33 Tezas ........................ .............. $67.00.
Stetoskopai, sveria 0.5 sv................................................... $64.00. jšie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 0.5 sv.
arbatos — $4.50. 0.5 sv. neseafes — $7.00; 1 sv. kavos — 8.50;
1 sv. šokol. saldainių $8.50.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes,
tarpininkaujame
išsirūpinant pensijas, persiunčiame
palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.
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