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L K . B . KRONIKA Nr. 44 

Kratos, tardymai, areštai 
(TeBtay») 

1980 m. birželio 3 d. šiaulie
tis Juozas Šileikis buvo iškvies
tas į Šiaulių KGB tardymui. Tar
dytojas savo pavardės nepasisa
kė. Jis perskaitė iŠ „LKB Kroni
kos" (Nr. 42) žinutę, kad Šilei
kis nedalyvavęs vasario 24 rinki
muose į Aukščiausiąją ir vieti
nes tarybas. Šileikis faktą patvirti
no, teigdamas, kad jis negalįs 
dalyvauti rinkimuose, nes iš ti
kinčiųjų bendruomenės rinki
muose kandidatai neišstatomi, o 

bedieviai tikinčiųjų reikalų negins. 

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

1980 m . birželio 5 d. pas Že
maičiu Kalvarijos kleboną kun. 
Alfonsą Lukoševičių atvyko čekis
tas Grigaliūnas (iš Vilniaus 
KGB) ir klausinėjo apie būsimuo- I me, sekantis pokalbis bus 
sius Švč. M. Marijos atlaidus iie- į nesnis". 
pos mėnesio pradžioje. Saugu-1 (Bus daugiau) 

mietį labiausiai domino, ar šiuo
se atlaiduose, panašiai kaip per
nai, dalyvausią Tikinčiųjų tei
sėms ginti Katalikų komteto na
riai. Čekisto nuomone, pernai la 
bai blogai buvę, nes Katalikų ko
miteto nariai prikalbėję daug blo
gų dalykų. 

Kun. Lukoševičius paaiškino, 
kad kiekvienas į atlaidus atvy
kęs kunigas turįs teisę laikyti 
Mišias, o pamokslas esąs neatski
riama Mišių dalis. 

1980 m. gegužės 14 d. buvo 
iškviesta į saugumą tauragiškė 
Nijolė Galminaitė. Saugumietis 
Antanas Laurinavičius ją kaltino 
parašų rinkimu po pareiškimu 
televizijos „Argumentu" redakci
jai. Tardytojas reikalavo nurody
ti, kas rinko parašus, kas orga
nizavo ir t.t. Be to, siūlė dirb
ti saugumo agente ir stoti į me
dicinos institutą. Atėjęs į kabi
netą saugumo viršininkas Vitke
vičius pagrasino: „Jei nesusitarsi-

liūd 

Sovietai turi 
naują premjerą 

Kosyginą pakeitė padėjėjas Tichonovas 

Svarbiausieji Kremliaus vadai. Pirmoje eilėje: Michailas Suslovas. Leonidas Brežnevas. Antroje — Maskvos parti
nis vadas Viktoras Grišinas, partijos kontrolės komisijos pirm., Arvydas Fe<S*, naujasis premjeras Nikolai Tichonov. 
Už jų — gynybos ministeris, maršalas Dimitrijus Ustinovas, KGB viršininkas Juri Andropovas ir užsienio reikalų 
ministeris Andrejus Gromyko. 

KATALIKAI PASAULYJE 

Vyskupų sinodas 
Roma. — Šį savaitgalį turi įsam krikščioniškajam pasauliui 

baigtis Pasaulio Vyskupų sinodo! Vedusieji krikščionys, yra Bažny-
penktoji generalinė asamblėja. Ji 
buvo atidaryta rugsėjo 26 d. Šv. 
Mišias garsioje Siksto koplyčio
je aukojo pats popiežius Jonas 

T > „ „ ; . . ' ; , c i-,-,^w - , , • .Paulius II drauge su trimis jo 
Popiežiaus kūryba . Zambijoje, viena Malajyje ir vie . ^ ^ a s a m b l ė j o s o i r m i n i n . 

Lenkų knygų leidykla "Znak | n a ^gen jo je 70 procentų Af-;kajs k a r d i n o l a i s _ p r i m a tes ta iš 
Krokuvoje parengė spaudai vie- n k o s ^ k u p ų į a b a r J a u ^ ^ A r g e n t i n o s , Picachv iš Indijos ir 
name tome visą popiežiaus Jono! J " ? k l I m e s " .Daugelyje Afrikos; G a m i n g A f 

kraštų pastoviai auga dvasiniai Pauliaus II-jo literatūrinę kūrybą. 
Knyga pasirodys už kelių savai
čių. Pažymėtina, kad ši Krokuvos 
leidykla spausdina plačiai Lenki 
joje skaitomą katalikų savaitraš 
U "Tygodnik Povvszechny" ir taip 
pat katalikišką mėnesini žurna 
lą "Znak". 

"Cari tas" veikla 
Italijos katalikų žmonių pa

galbos organizacija "Caritas" šio
mis dienomis pasiuntė į Tailandą 
pirmąją savanorių grupę — vi
so 15-ka žmonių — dirbti vienoje 
pabėgėlių stovykloje, kurioje pri
glausti apie 30 tūkstančių Kam-
bodijos gyventojų. Savanorių 
tarpe yra penki jėzuitai, keturi gy į JT***? 
dytojai, vienas pasaulietis ir ke- ' 
turios moterys. Tailande šiuo 
metu priskaitoma apie tris šim
tus tūkstančių pabėgėlių, daugiau 
sia iš komunistų valdomos Kam 
bodijos. Jais rūpinasi Jungtinių 
Tautų komisarijatas pabėgėliu 
reikalam, kuriam talkina taip pat 
įvairios katalikų organizacijos. 

auga 
pašaukimai. Padrąsinančios žinios 
apie dvasinius pašaukimus atei
na taip pat iš Azijos, kur šiuo 
metu didžiosiose įvairių kraštų 
seminarijose kunigvstei ruošiasi T . 

• A zr\r> n . . . . . -n-* v Bažnyčios pat;-arenai 
apie 4.500 auklėtinių. Pietų Ko | mSk tnrna j ^ , 
rėjoje .pavyzdžiui, kur iš bendro 
37-nių milijonų gyventojų 
skaičiaus katalikų tėra tik apie 
pusė milijono, apie 430 semina 
ristų ruošiasi kunigystei. Pietų 
Korėjoje dabar yra iš viso apie 
1.100 kunigų* Vokiečiai Lenkijoje 

Vakarų Vokietijos vyskupų de
legacija užbaigė penkias dienas 

nkos — ir Sinodo 
generaliniu sekretoriumi vysku
pu Tomko iš Slovakijos. Pamal
dose dalyvavo visi 216 šios Si
nodo asamblėjos narių, tarp ku
rių 44 kardinolai ir šeši Rytų 

Sinodo na
rių tarpe dalyvavo ir Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirminin
kas Kauno ir Vilkaviškio vysku
pijų apaštalinis administratorius 
vyskupas Liudas Povilonis. 

Pats popiežius šv. Mišių me
tu išdalijo komuniją Sinodo pa
tarėjam bei patarėjom, kurių šio
je sesijoje dalyvavo iš viso ke
turiasdešimt trys. Didžioji jų da
lis yra pasauliečiai, daugiausia 

cios dėmesio centre. Bažnyčia 
laiko savo esminiu uždaviniu sau
goti vedusiųjų meilę, jų ištikimy
bę, garbę bei orumą ir visa, kas 
per šeimas neša pysimą ir ge
rovę visai žmonių bendruomenei. 

(Bus daugiau) 

užtrukusį pirmąjį oficialų vizitą Vedusieji vyrai m moterys 

Susidomėjimas religija 
Sovietų Sąjungoje, ypač jauni 

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

Naujos seminarijos 
Pagal turimus statistinius duo 

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

įjoję. Vokiečių vyskupai 
būdami Lenkijoje, aplankė Čens
takavą, kur dalyvavo lenkų vys
kupų konferencijos darbo posė
dyje, taip pat Varšuvą, Wrocla-

I \vą, Opolę, Krokuvą, Katowicus 
ir buvusią nacių koncentracijos 

1 stovyklą Osvviecim, kur pagerbė 
Antrojo pasaulinio karo aukas. 
Atsisveikindamas su vokiečių vys
kupais, Lenkijos primas kardino
las Višinskis pažymėjo, jog Len
kijos ir Vokietijos Bažnyčios turi 
daug bendrų problemų, ypač 
kiek tai liečia abejų tautų reli
ginį gyvenimą. Vokiečių vysku
pų delegacijos pirmininkas kardi
nolas Hoeffener, iš savo pusės, 
išreiškė viltį, kad ateityje vis 
daugiau jaunų lenkų turės gali
mybę aplankyti Vakarų Vokieti
ją, tuo būdu patarnaujant tai
kos reikalui. 

Gina žmoeaos teises 
Čilės katalikų Bažnyčia pra

vedė Maldos Dieną už žmogaus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ispanijoje natūralių dujų 
sprogimas Ortuellos miesto mo
kykloje užmušė 70 vaikų ir du 
mokytojus, 100 sužeidė. Švietimo 
ministerija paskelbė gedulo die
ną visose mokyklose. Žuvusių 
šeimas aplankė karalienė Sofija. 

— JT Saugumo Taryboje JAV 
ambasadorius McHenry kritika
vo Iraką už invaziją Irane, ku-

I • ., rio pastovumas ir vieningumas 
Laukiama įkaitll svarbus visam pasauliui, pasakė 

k l a u s i m o S p r e n d i m o a m b a s a * > ^ ragindamas tari-
r tonnius ginčus spręsti derybose. 

Teheranas. — Irano premjeras _ Naujasis Lenkijos komunis-
Rajai pareiškė spaudai, kad Ame- į tų vadas Stanislavv Kania buvo 
rika pasiruošusi priimti ajatolos į priimtas Lenkijos katalikų primo, 
Khomeinio reikalavimus: atšal-: kardinolo Stefano Wyszynskio. 
dyti Irano lėšas, grąžinti šacho į — Graikijos komunistai beveik 
išvežtus turtus, atšaukti Iranuf kasdien demonstruoja Atėnuose 
sankcijas ir pažadėti niekad ne-1 prieš vyriausybės nutarimą su-

Maskva. — Aukščiausios ta
rybos sesijoje prezidentas Brežne 
vas paskelbė gavęs iš Aleksejaus 
Kosygino laišką, kuriame Kosygi
nas prašo atleisti jį iš premjero 
pareigų dėl sveikatos sumeti
mų. Brežnevas pasiūlė jo vieton 
Nikolajų Tichonovą, pirmąjį vi
cepremjerą. Šis pasikeitimas ne
atneš didesnių pasikeitimų so
vietų ekonominėje politikoje, nes 
Tichonovas jau senokai vado
vauja vyriausybei, po kelių Kosy 
gino širdies atakų. Kosyginas yra 
76 metų amžiaus, o Tichonovas 
— 75 m. 

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

Premjeras Tichonovas priklau 
so vadinamai "Dniepropetrovsko 
mafijai". Tame mieste Brežne
vas buvo pirmuoju partijos sekre 
toriumi ir, patekęs į ̂  Kremliaus 
viršūnes, jis iškvietė savo buvu
sius draugus, politbiuro narius 
Andrejų Kirilenką, Konstantiną 
Chernenką ir dabar Tichnovą. 
Kiti to miesto partijos darbuoto
jai užima aukštas pozicijas KGB 

Pirmą širdies priepuolį Kosy
ginas turėjo 1976 m. irstydamasis 
ežere prie savo vilos, netoli Mas 
kvos. Prieš metus jis gavo antrą 
ataką, o šią vasarą vėl sirgo. Prem 
jeru jis tapo 1964 m. kada buvo 
išmestas Nikita Chruščiovas. Ko 
syginas buvo "kolektyvinės" va
dovybės narys, priklausęs "troi-
kai": Brežnevas, Podgornas, Ko
syginas. Po kiek laiko Brežne
vas kitus du nustūmė, o 1978 m. 
pasiėmė ir Podgorno titulą —ta 
po "prezidentu". 

Tichonovas buvo premjero 
pavaduotoju po pirmos Kosygino 
atakos. Jis padėkojo Aukščiausiam 
sovietui už pasitikėjimą. Kosygi
nas buvo politbiuro narys nuo 
1960 m. Stalino laikais jis buvo 
Leningrado burmistru. 

Tichonovas yra laikomas sun 
kiosios pramonės specialistu. Vi-
ceministeriu jis jau buvo 1955 m. 
Jis už savo darbą yra gavęs Stali 
no premiją, Lenino ordiną, Sočia 
listinio darbo herojaus titulą. 
Prieš mėnesį mirė jo žmona. 

Mirė du kunigai 
Tik ką pasiekė žinia apie Luo 

kės ir Upynos klebono kunigo 
Leono Šapokos mirtį. Velionis gi 
mė 1909 metais. Kunigu jšventin 
tas 1933 metais. Kunigo Leono 

agentūroje. Vienas tapo viešosios j š a p u o s laidotuvės įvyko Luokė-

niame pasaulyje", kurie sudaro 
šios Sinodo asamblėjos pagrindi
nę temą. Per šeimą — pažymėjo 
Šv. Tėvas —Bažnyčia gyvena ir 
vykdo jai Kristaus patikėtą misiją. 

teisių apsaugojimą. Atžymint (Sinodas stengsis akivaizdžiau pa-

sei-
mos problemų žinovai. Dalyva
vo taip pat 19 oficialių šios Si
nodo asamblėjos ekspertų, kele
tas kviestų svečių, tarp kurių spau
dos ir tarptautinės komunikaci
jos atstovai. 

Šiai Sinodo asamblėjai charak
teringa tai, kad joje kaip patarė
jai ir ekspertai dalyvavo didelis 
būrys pasauliečių, daugiausia ve
dusiųjų porų. parinktų iš penkio
likos pasaulio kraštų bei visų 
kontinentų. Šie ir kiti pasaulie
čiai aktyviai dalyvavo paruošia- . 

. 3 {,.. j , prie Izraelio teritorijos muosiuose asamblėjos darbuose | «, 
ir turėjo įtakos į asamblėjos 
sprendimus. 

Šią Sinodo darbų naujovę pa
brėžė ir popiežius Jonas Paulius II 
savo pamoksle šv. Mišių metu, 
kalbėdamas „apie krikščioniško-

sikišti į Irano reikalus. 
Irano parlamento komisijos, ku 

ri svarsto įkaitų klausimą, pirmi 
ninkas pasakė, kad parlamentas 
svarstys įkaitų klausimą sekma
dienį, o pirmadienį jie jau gali 
būti paleisti. 

Valstybės departamentas teigia, 
kad Irano pareiškimus reikia pri 
imti atsargiai ir neturėti per daug 
vilčių. Jau dvi savatės Amerikos 
spauda ir televizija spėlioja įkaitų 
klausimus ir vyrauja "optimizmo 
atmosfera". 

Įspėjo Izraelį 
neliesti Golano 

Washin%tonas. — Valstybės 
departamentas įspėjo Izraelio vy
riausybę ir parlamentą nepaskelb 

grįžti į NATO karinę organizaci
ją po 6 metų nedalyvavimo. 

— Irano prezidentas Bani Sad-
ras perkėlė savo įstaigą iš Te
herano į Dezful miestą, iš kur jis 
vadovauja karo veiksmams. 

— Afganistano prezidentas Kar-
malas aplankė Leningradą. Jis po 
susitikimo su sovietų vadais, va
žinėjo po Sovietų Sąjungą. 

— Belgijoje darbą pradėjo nau
ja vyriausybė, jau 30-tas kabine
tas po II-jo pasaulinio karo. 

— Britanijos karalienė Tunise 
aplankė sąjungininkų karių kapi
nes Bori ai Amri, kur palaidoti 
žuvę kovose su gen. Romelio ar
mija. 

— Chado civiliniame kare bu
vo paskelbtos paliaubos, tačiau 
jų jau nemažai buvo praeityje, 

ti Golano aukštumų prijungimo! nesitikima, kad jos ilgai tęstųsi. 
Golano; — Šiaurinėj Airijoj kalinami 

aukštumos pateko į Izraelio ran- IRA kariai - partizanai paskelbė 
kas 1967 metų kare. Jos laiko- j bado streiką. Jie siekia karo be-
mos strategine prasme svarbios, 
nes iš tų aukštumų arabų arti
lerija praeities karuose apšaudy
davo Izraelio vietoves. 

Valstybės departamentas pa-
sios šeimos uždavinius š i u o l a i k i - 1 . ^ . w .^ t e r i t o r i j u liki_ 

vienerių metų sukaktį nuo San 
tiage surengto tarptautinio stu
dijų simpoziumo žmogaus teisių 
klausimu, kurio metu buvo pa
skelbta vadinamoji "Santiago 
Charta", Čilės sostinėje buvo 
surengtos specialios pamaldos, 
kuriom vadovavo vietos arkivys
kupas kardinolas Silva Henri-
ąuez. 

teigusi vadinamą "Solidarumo 
Vikarijatą", kuris taip pat rūpi
nasi juridinės, socialinės ir eko-

Cilės katalikų Bažnyčia nominės pagalbos teikimu po-
žmogaus teisių gynybai yra įs- ' litiniam kaliniam ir jų šeimom. 

rodyti visom krikščioniškom šei
mom jų dalyvavimo šioje Bažny
čios misijoje giliausią prasmę. 
Dėl to Sinodo darbuose dalyvau
ja ir šeimos, atstovaujančios vi-

mas turėtų būti sprendžiamas 
pasiremiant Jungtinių Tautų re
zoliucijomis, paskelbtomis 1967 
ir 1973 metais. 

Britanijos darbo 
partijos skilimas 

Londonas. — Pasitraukus bri-

laisvių statuso, reikalauja teisių 
nešioti civilių drabužius, o ne ka
lėjimo uniformas. 

— Nepartinio kandidato į pre
zidento vietą Andersono kampa-

miliciįos galva. 

Aukščiausioji taryba tuoj pat 
patvirtino Kosygino pasitraukimą 
ir Tichonovo pakėlimą į prem
jero vietą. Kosyginas kartu prašė 
paleisti jį iš pareigų partijos po 
litbiure. Šis klausimas bus spren
džiamas sekančiame partijos 
centro komiteto posėdyje. 

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

Albanijos kalėjime 
užmušė vyskupą 

Stokholmas. — Švedijoje Sla
vų misijonierių draugija paskel
bė žinią, kad Albanijoje buvo nu
žudytas katalikų vyskupas Coba. 
Jis lankydavo Albanijos kalėji
mus. Mirties dieną jis viename 
kalėjime laikė šv. Mišias. Jį puo
lė ir užmušė sargybinių sukurs
tyti kaliniai. Keli kaliniai tos pa
čios gaujos buvo primušti. 

Albanija yra vienintelė pasau
lio šalis, kur ateizmas yra įrašy
tas valstybės konstitucijon. Ten 
persekiojami visų tikėjimų žmo
nės. Panašus kunigo užmušimas 
Albanijoje įvyko 1973 m. 

nijos darbuotojai gavo žinią kad» R prezidentas 
sią savaitę ]ie negaus atlygini- "* r 
mo, nes kasoje nėra pinigų. 

buvęs darbo sekretorius. Dar du 
kairiojo sparno veikėjai: Peter 
Shore ir John Silkin irgi norėtų 
tapti partijos vadais. 

Šios partijos viršūnėse prasidė
tų darbo partijos pirmininkui; jusios varžybos gan akademiškos, 
Callaghanui, jo pareigas užėmė į nes partija numatė šaukti specia 
buvęs finansų ministeris Denis 
Healey. Jis numatytas kandidatu 
premjero vieton, jei partija lai
mėtu rinkimus. Prieš Healev kan 

l«ą konferenciją, kuri nustatys 
partijos vado rinkimų taisykles. 
Pats kandidatas Foot pritaria lig
šiolinei sistemai, kur partijos va 

didatūrą išėjo kairiojo sparno darldą rinkdavo partijos parlamenti-
biečių favoritas Michael Foot, i nė grupė. 

lanko Jugoslaviją 
Belgradas.; — Rumunijos pre-

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

je pirmadienį, spalio 13 dieną. 
Šiaulių ligoninėje po sunkios Ii 

gos spalio 14 d. mirė jėzuitas ku
nigas Pranas Masilionis. Velionis 
kjun. Masilionis buvo gimęs 
1902-ais metais kunigu įšven

tintas 1927-ais metais. Į jėzuitų 
vienuoliją įstojo 1929 metais. Pas 
kutiniu laiku klebonavo Sidabrą 
ve Radviliškio rajone. Velionio 
kunigo Prano Masilionio laido
tuvės įvyko spalio 17 d. Sidabrave. 

Ajatola nuvargęs 
Paryžius.; — Prancūzijos žinių 

agentūros atstovas buvo Irane 
priimtas ajatolos Khomeinio. Pa
sikalbėjimas tęsėsi vos 7 minu
tes, nors derybos dėl šio pasi
matymo užtruko ilgą laiką. Ko
respondentas pasakoja, kad aja
tola atrodo labai išvargęs. Jis 
keičiąs savo gyvenamą namą kas
dien. Sunku pasakyti, ar jis sun
kiai serga ar tik labai nuvargin
tas, pasakoja prancūzų televizi
jos reporteris Bertolino. 

Vietnamas atmetė 
J. T. rezoliuciją 

Hanojus. — Vietnamas atsilie
pė į Jungtinių Tautų Generali
nės asamblėjos reikalavimą pasi
traukti iš Kambodijos. Rezoliuci
ja buvo priimta 97-23 balsais, 22 
susilaikius. Hanojaus vyriausybė 
pareiškė, kad ši rezoliucija yra 
"arogantiškas iššūkis pažangio
sios žmonijos sąžinei". T a rezo
liucija buvusi „JAV imperialistų 
ir Pekino ekspansiįonistų kūri
nys" . Ji neturinti jokios vertės, 
nieko nepasieksianti. 

KALENDORIUS 

Spalio 25 d.: Izidorius, Dari
ja, Švitrigaila, Skalva 

Spalio 26 d.: Evaristas, Sabina, 
Liubartas, Minginė 

Spalio 27 d.: Gaudijozas, Kris-
tela, Vytautas, Uutė 

Saulė teka 7:13. leidžiasi 5:56. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti su perkū

nija. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. 25 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 6522 So. Rockvvell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 

Žvelgiant į ateitininkiją dabar 
Vysk . V . B r i z g y s 

(Pabaiga) 
Jeigu laisvoje Lietuvoje 

mūsų jauni inteligentai mėgdavo 
ne t pasididžiuoti prenumeruoją 
tokį ar kitokį žurnalą svetima 
kalba , tai ir už Lietuvos netapkime 
analfabetais . Iš lietuvių pasaulie
čių intelektualų tarpo turime gra
žių pavyzdžių, panašių į promi-
nentinius kitų tautų katalikus 
intelektualus, kad šie žodžiai nėra 
tuščia svajonė. Tie mūsų pačių 
žmonės yra pamoka, kad tai yra 
įmanoma. Tai y ra pasektina. Tik 
panašia i pasiruošęs ateitininkas 
galės ir norės kitiem patar t i , padė
t i praturt int i savo krikščionišką 
žinojimą ir gyvenimą. Nebūtų per 
daug, o beveik reiktų konkrečiai 
patar t i moksleivijai ir bendrai 
ateitininkų jaunimui perskai-
tytinus ka i kuriuos religinio tu
rinio veikalus. 

Nuo pa t Krikščionijos pradžios 
niekad nebuvo, nėra galima nė 
dabar sakyti , kad krikščionys būtų 
rūpinęsi mažiau už kitus mokslu, 
civilizacija, technikos ir bendrai 
ekonomine pažanga. Bešališkai 
vert inant tenka konstatuoti , kad 
krikščioniškos šalys pirmauja. 
Vistiek tačiau ir šiandien gyve
name bendra patir t im, kad moks
las , civilizacija, technika, ekono
minis gerbūvis net visi kartu sudėti 
nepadaro laimingu nė individo, nė 
šeimos, nė visuomenės. Visų laikų 
gyvenimas parodo, kad tik šios 
didelės vertybės nepanaikina nė 
savimeilės, nė nesusipratimų, 
nesantaikos šeimose, visuomenė
je, nepanaikina ir nesustabdo net 
neprieteliškumo. Tik anos verty
bės nepajėgia sustabdyti nė suma
žinti bendro moralinio nuosmu
kio, seksualinio palaidumo tiek 
subrendusių, tiek jaunimo tarpe, 
negimusių kūdikių masinių žudy
nių, eutanazijos sugestijų. Ne t 
koktu konstatuoti , kad šių ir pana
šių žmonijos nelaimių šaknys y ra 
ne liaudyje, o aukščiau pakilusių — 
intelektualinėse sferose. 

Atrodo, kiekvienam turėtų būt i 
aišku, kad be Kristaus ir Evange
lijos žmonija nesusivokia gyve
nimo keliuose. Jeigu kada nors ir 
taptų įgyvendintos teorijos, n e t 
svajonės visas t au tas ir valstybes 
apjungti viena pasauline politine 
vadovybe ir taip panaikinti karų 
galimybes, viską nukreipti žmoni
jos gerbūviui, tai ir tokia būklė 
nieko nereikštų aukščiau paminė-
tom negerovėm ir eilei kitų. Je igu 
tikintieji nekrikščionys ir netikin
tieji žino kokių nors kitokių priemo
nių ar nors idėjų, kaip kovoti prieš 
įvairias negeroves, tai visi — ir 
krikščionys būtų dėkingi jas išgir
dę. 

Mintis gelbėti žmoniją per Kris
tų ir Evangeliją nėra nauja. Visa 

atnaujinti Kristuje buvo šv. Pau
liaus apaštalo, y ra visos Bažny
čios obalsis. Ateitininkai ryž-
d a m i e s i p a t y s a k t y v i a i i r 
konkrečiai tuo gyventi, kiekvienas 
pagal savo išgales kreipti tuo keliu 
visuomenės gyvenimo atskiras sri
tis ir bendrą dvasią neparodo kokio 
nors jų pačių sugalvoto tikslo, o tik 
pasirodo esą sąmoningi Kristaus 
sekėjai, Bažnyčios nar ia i . N e 
vienas pagalvos, kad kalbame apie 
nelengvus dalykus. Ar reiktų pri
minti, aiškinti, kad be pasišven
timo n e tik karjeros nepadaroma, o 
nebaigiama net mokyklos. Nė 
paprastus, nė prasmingus obal-
sius rašyti tik plakatuose, o jų 
nesekti nėra r imtas dalykas. Jeigu 
obalsis yra būtinas individo ir 
visuomenės teisingam gyvenimui, 
tai reikia stengtis ir pačiam juomi 
gyventi ir šaukti į tai visuomenę. 
Tai a t e i t i n inkų k a s d i e n i n ė s 
nuotaikos ir pastangos, kuriame 
krašte kuris begyventų a r kur būtų 
skaitlingesni sambūriai, ar kur tik 
individai. Gyvenime turime ste
bėtinų pavyzdžių kokiu ryžtin
gumu išnaudojamos visokios pro
gos skleisti ir įgyvendinti kokią 
nors, ne visada lemiančios svar
bos mintį, kuris asmuo nuoširdžiai 
persiima. Ateitininkui niekad 
nepritruks nė energijos, nė išra
dingumo būti Kristaus ir Evange
lijos apaštalu, jeigu ir kiek kuris 
bus persiėmęs tuo, kokios reikš
mės turi jo paties ir visuomenės 
gyvenimui Ateitininkuos misija. 

Nors keliais žodžiais paliestinas 
klausimas apaštalavimo dvasioje 
santykių su t au t a pavergtoje Lietu
voje. Kas kokios nuomonės bebūtų, 
tai a š esu nuomonės, k a d ryšiai su 
tau ta vergijoje yra būtini. Reikia 
abipusiai informuotis, vieni iš kitų 
pasimokyti, pasidrąsinti. Nors 
mūsų pagalba, palyginus su tautos 
konkrečiais reikalais, yra labai 
menka, tai vistiek kiekvienas 
privalome panaudoti nors tas men
kas turimas galimybes. Ši misija 
ateit ininkams turėtų būti bran
gesnės negu kitiems geriems mūsų 
patriotams. Ir ateitininkams ir ki
t iems lietuviams, kuriem yra bran
gi misija pavergtoje Lietuvoje, 
nors tarp ko kito prisimintina L. K. 
Religinės Šalpos vykdoma misija, 
per kurią įvairiais būdais pasie
k i ama ten ir taip, ko negali pada
ryti pavieniai asmenys savo asme
niniais ryšiais su gyvenančiais 
Lietuvoje a r okupantų ištremtų į 
Sibirą. 

Ate i t in ink i ja i m i n i n t savo 
veiklos 70 metų sukaktį linkime 
dieviškos šviesos persiimti savo 
obalsiu ir misija, ryžto ir nuola
tinių pastangų skleisti žmonijoje 
ja i būtiną idėją pasekti Kristų ir 
Evangeliją. 

Studentai susi t ikę gegužinėje prie Atei t ininkų namų: D. Saliklytė, G. 
Reinytė, V. Musonytė i r R. Aukštuolis . N u o t r . S . K u p r i o 

RUDENĖJANTI GAMTA, MALDA, 
Ž A I D I M A I IR IDEALAI 

S V E I K I N A M E 

D V A S I O S V A D O V Ą 

Didžiai gerbiamą ir mielą 
dvasios vadą kurt. Joną Bore-
vičių, S.J., švenčianti visą eile 
sukakčių, nuoširdžiai sveikina 
ir Viešpaties palaimos linki 
Chicagos ateitininkai send
raugiai. 

Spalio 5-toji. sekmadienio ry tas 
Vėsoka. Saulė jau iš pat ryto sten
gėsi savo spinduliais apslopinti 
vėsumą ir skverbdamasi pro lan
gus, žadino Pr. Dielininkaičio jau
nesniųjų moksleivių ateitininkų 
kuopos narius, viliojo j rudens 
spalvų dar vos tik paliestą gam
tą. Ne visų tėvai galėjo ar norėjo 
išvesti savo vaikus į Beverly Sho-
res smėlėtas ežero pakrantes, 
Indianoje. O ten dr Jonės ir dr. 
Juozo Meškauskų vasarnamyje 
visų jau laukė tėvų komitetas su 
puikiomis vaišėmis. 

š t a i Juozas ir Irena Polikaičiai 

tempia didžiulį puodą kopūstų su 
dešromis. Nijolė Lukošiūnienė, 
s taiga pašaukta į ligoninę, savo 
vyrą Balį (dviejų berniukų būrelių 
vadovą) su dviem sūnumis ir ska
n ia i s kepsniais jau atsiuntusi, o 
pat i nuskubėjusi ten, kur jos pa
galba dar labiau reikalinga. L. 
L i u t i k i e n ė jau l a u k i a su 
Mustachiolli ir dešrelėm, o Vir
ginija ir Antanas Bilai, šiek tiek 
klaidžioję, atskuba kugeliu neši
ni . (Antanas jau daug metų dirba 
komitete). Aurelijos Kriaučiū
nienės nematyti. Kiti įsiparei
gojimai Bet dukrelė su drau
gėmis atvažiavo ir dar skanų 
kepsnį atvežė. Tai ir visas šau
nus komitetas. 

Prasideda šv. Mišios. Prie ža
vingai Marytės Gaižutienės pa 
ruošto altoriaus kun. J o n a s Bore-
vičius S.J. aukoja šv. Mišių auką. 
Giesmes akordeonu palydi 
Audrius Polikaitis. Komentato
rius — Rimas Lukošiūnas, šešto 
skyriaus mokinys, puikiai skaito 

tai dienai sk i r t a s šv. Raš to ištrau
kas. Pamoksle kun. J . Borevičius 
klausinėja vaikučių ir svars to , ko
dėl verta pr iklausyt i ateit ininkų 
organizacijai. Berniuko pavyzdys 
plat inant pogrindžio spaudą, jo 
sumanumas ir pasiaukojimas 
užburia ne t pačius mažiausius 
neramuolius. D a b a r visi nori būti 
geri ir gudrūs . Šv. Mišių auka už 
lietuvių ki lmės jaunimą. Visi susi
kaupia m a l d a i už Lietuvos jauni
mą pavergtoje tėvynėje ir išblaš
kytą plačiame pasaulyje. 

Po šv. Mišių, "Dirbkim, kovo
kim dėl L ie tuvos" žodžiais nuai
dėjus, neužilgo s ta las , kaip toje 
pasakoje, ap s ik r auna įvairiais 
valgiais. Ar stebuklingai? Šiuo 
atveju ne . Tos pačios rankos , ku
rios virė, kepė, d a b a r dėlioja gėry
bes ant s talo. Čia visais rūpinasi 
dr. Jonė ir dr. Juozas Meškaus
kai ir Mary t ė ir Bronius Gai
žučiai. Vaikučiai , pasist iprinę, 
išsisklaido lauke. Vieni sodelyje 
žaidžia futbolą, kiti supasi sūpy
nėse, dar kiti laksto, stebi gamtos 
įdomybes. Aplink skraido, net t rys 
geniai. 

— Gal ne i šmins jie mano paler-
gonijų, — švelniai pastebi dr. 
Meškauskienė, kai pro išsiskleidu
sius visu savo grožiu prieš rudens 
šalną įvair iaspalvius žiedus, vik
riai laksto nedidelės kojytės. 

— Nesimėtyki te obuoliais - pra
sidarius l a n g ą sudraudžia kelis 
mažuosius Marytė . Vaika i tuoj su
pran ta , kad čia ne sviedinukai . 
Pa ta ik ius , tuoj gali guzas a n t kak
tos iššokti, a r lango stiklai išby
rėti. Perspėt i an t rą kar tą nerei
kia. J u k da r taip neseniai šv. 
Mišių pradžioje, ryžosi būti l aba i 
geri, t ad ir pak lusnūs . 

P a s i v a i š i n ę , p a s i v a i k š č i o j ę 
tėvai prie liepsnojančio židinio 
svarsto kuopos reikalus. Reikalų 
nemažai , tėvų - nedaug Ilgai i r 

nuoširdžiai kalbėtasi . N u t a r t a 
sukviesti tėvų susirinkimą, į kurį 
ateitų ben t v ienas iš šeimos tėvų. 
Ar susir inks? Žinoma ateis visi, 
kuriems rūpi jų vaikų charakter io 
ugdymas , jų dvasiois turt ingu
mas. Ar atei t ininkų organizacija 
pajėgi padėt i tuos tur tus įsigyti? 
Priklauso nuo tėvų, pačių narių, o 
ypač nuo vadovų, sugebančių per
duoti idealus . 

Apsi lankė ir Beverly Shores Šv. 
Onos parapi jos klebonas. Pasi
džiaugė lietuvių tėvų rūpestingu
mu. 

Tai buvo t ikrai malonus išva
žiavimas, pabendrav imas , pasi
dal in imas mint imis ir pačių kuo
pos nar ių geresnis ta rpusavio 
susigyvenimas. 

Nuoširdi padėka kun. J . Bore-
vičiui, jau ne pirmą kartą pratur
t inusiam mūsų kuopos i švykas 
aukščiausia maldos forma šv. Mi-
šiomis ir nepapras ta i taikliu žo
džiu jaunimui . Ypat inga padėka 
dr. Jone i ir dr. Juozui Meškaus
kams, kurie ne tik suteikė nuošir
džią globą, bet kelis kar tus , mes
dami dolerius į finansų dėžutę, 
klausė". Ar jau visos išlaidos bus 
padengtos? Dėkojame Marytei ir 
Broniui Gaižučiams ir nenuls-
tanč iam tėvų komitetui, besi
rūp inanč iam ne tik techniškais 
kuopos reikalais , bet ir visa kuo
pos veikla. 

Agnė Kižienė 

30 d i e n o m i s . S u s i r i n k o 37 
moksleiviai. Komendan ta s Arvy
d a s Zygas . Vadovybę sudarė: 
J ū r a t ė Krokytė - Stirbienė, Dal ia 
Sakai tė , Be rnade ta Tutėnaitė, 
Pe t r a s Tu tėnas ir Vytenis Cyvas. 
Padėjėjai buvo: Danielius Mališ-
ka, Morkus Sunga i la ir Ritonė 
Ivaškai tė . Kar tu ponia Viesulie-
nė su šeima prižiūrėjo bendrą sto
vyklinę tvarką. 

Stovyklos- p rog rama buvo įvai
ri. Buvo iškyla, sporto diena, įdo
mios paskai tos , vakar inės prog
ramos . Nor s ir buvo pi lna 
programa, spėjome per laisvalai
kį p a s t a t y k operetę — "Pūkis Ty-
ruolis". Operetė apibūdino jauno 
pusdievio "*P6kio Tyruolio kla
jojimas per miškus ir kaimus. 
Operetė n e p a p r a s t a i gerai pa
vyko, kadang i buvo daug entu-
ziamo tarp- veikėjų ir režisierių. 

Stovyklofė buvo jaučiama gera 
nuotaika. ' Visi Nusigyvenom kaip 
didelė a te i t ininkiška šeima. Net ir 
per va lg ius keisdavomės rnaka; 
ronais , ka ip tikri broliai ir s e se 
rys. J aunų ' a t e i t i n inkų kūrybišku
mas ir en tuz iazmas ypatingai 
pasirodė per sporto dieną. Atsikė
lę, pasiruošę sportuoti sužinojom 
kad lauke lyja. Kadang i jau buvo 
a n t r a savaitė, vadovybei trūko 
idėjų. Tačiau leido stovyklau
tojams sukurti visą vakarinę 
p rogramą. ' p 

Antros stovyklos savaitės pra
džioj buvo suruošta simpo
ziumas, kuriame dalyvavo tie, ku
r ie yra aplankę d a b a r t i n ę 
Lietuvą. Stovyklautojai pasidali
no savo kelionių įspūdžiais. Buvo 
klausimų apie lietuvišką jau
nimą, gyvenimo sąlygas ir kt. 

R..K ir ES. 

N A U J O J I M O K S L E I V I Ų 
A T E I T I N I N K Ų S Ą J U N G O S 

C E N T R O V A L D Y B A 

R a s a Šo l iūna i t ė p i r m i n i n k e 
— 25 metų amžiaus, griežtųjų 
mokslų ir muzikos mokytoja 
pradinėje mokykloje. Buvusi MAS 
CV pirmininkė. LB tarybos narė. 
Lemonto šeštadieninės mokyklos 
mokytoja. Spindulio tautinių šo
kių grupės vadovė 

A l d o n a Za i l ska i t ė : vicepir
mininkė moksleivių programos 
re ika lams. 

Redaktorė amerikiečių leidyklo
je , "Ateities" redaktorė, Cicero 
moksleivių globėja. Ateitininkų 
tarybos narė, Ateitininkė nuo 
mažiausių dienų. Muzikos ir me
n o mėgėja. 

D a i v a B a r š k ė t y t ė vicepir
mininkė moksleivių kandidatų 
programos reikalams ir kuopų 
korespondencijoms. 21 metų am
žiaus industrinės psichologijos 
studentė De Paul universitete. 
B a i g s šį pavasa r į . B a i g u s 
pedagoginį institutą. Du metus 
j a u dėsto Dariaus ir Girėno šešta
dieninėje mokykloje. Chicagos 
jaunučių vadovė. Švyturio šokėja. 

V i t a s L a n i a u s k a s - protokofy 
i r spaudos korespondencijos 
sekretins, 18 metų amžiaus stu
dentas Northwestern universi
tete, studijuoja chemiją, nes nori 
patekti į medicinos mokyklą. Ci
cero moksleivių kuopos pirmi
n inkas . Lankė pedagoginį ins
titutą. Klumpės šokėjas. 

V i l i u s Dundzi la — užsienio 
korespondentas ir aplinkraščių 
sekretorius , vokiečių ir lietuvių 
literatūrų ir kalbų studentas Il
linois u-te. Lanko pedagoginį ins
titutą. "Mūsų Žinių" redakcijos 
narys . Čikagos apylinkių kuopos 
valdybos narys. Čikagos apy
linkių jaunučių vadovas. Vienas 
iš Čikagos apylinkių studentų 

Algis Lukoševičius ir T a d a s Kulbis dainuoja Neringos stovykloje 
Nuot r . R ū t o s M u s o n y t ė s 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos . Priekinių r a t ų reguliavi
mas n balansavimas. Stabdžiai . Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pa ta i symai . FIRESTONE TIRES . 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes . Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

I 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 591h Strtel — Ttl. QR 6-7771 
Veikia nno 7:00 vai. ry to iki 8:00 vaL vakaro . 
Šventadieniais užda ry t a — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vaL popiet. 
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draugovių steigėjas. Grandies #9-
kė jas . r nii* 

J u o z a s K o n č i u s — 
iždininkas.Tėvas dviejų dukterų. 
Studijavo Vokirdjoje. Baigęs UnJr 
versity of Illinois su kalbų ma
gistro laipsniu. Riverside - Brooic-
field gimnazijoje dėsto rusų, 
vokiečių i r prancūzų kalbat. 
Vasaromis mėgsta keliauti su sei
mą. Cicero moksleivių tėvų ko
miteto pi rmininkas . Kęstučio 
korporacijos narys . \ į 7 pusi.) -
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Rasa Krokytė skaito paskaitą 
Neringos stovykloje 

Nuot r . R. M u s o n y t ė s 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLA1TIS 

VINCAS BRIZGUS\m% 

Teisių daktarai j\bĄ 
2458 W. 69th S t , Chicago, M. 

Visi teL 77S-8099 • * 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

64A9 So. Pulaski ftoad (Cravrford 
Medical Buiiding). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 5 00 
/ai popiet, treč ir šešt tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUNDE. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

/ai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-4 ir 
7-9: antrad ir penkt 10-4: šeštad 10-3 va! 

Tel. ofiso ir buto: OLyntpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė.. Cieere — -

Kasdien 1-3 vai. »r 6-8 vai. vafc. (Styras 
treč. Sešt 12 * i 4 vai popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J . 'KIRSTO* 
Uetuvrs gydytojas 

3925 ffest 59th Street 
Vai : pirm . antr, ketv ir penkt nue 1^=4; 
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč. er šest 
uždaryta. ..„ 

DR. IRENA KURAS "• 
GYDYTOJA IR CHIRURGE; •• '~r 

KŪDIKIŲ !R VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

*2 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. Tel - BE 3-5893 

Specialybė Akių- ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarime 

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

• 

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

DR -i MEŠKAUSKAS a 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS =5 

Specialybė vidaus ligos ' H 
2454 West 71st Street y 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad .antrad .ketvirtad irpenktad.'. 
3 iki 7 v p p Tik susitarus " 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

M O K S L E I V I U 
A T E I T I N I N K Ų 

S T O V Y K L A N E R I N G O J E 

Šiemet Ner ingos moksleivių At-
kų stovykla įvyko rugpiūčio 17 — 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI 
DUMYNAI « 

RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
KOSMETTKOS REIKMENYS 

KUHLMAN, B.S.. Registruota* vaistininką* 

Atdara liokiad'.eniaU nuo J »tL ryto W 10 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto Iki 8:30 vai. vakaro. 

6132 S Kedzie Ave Chtcapo 
WA 5 2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos DaRai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6521381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DtPU>MAT£. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero 
Kasdien 10 12 ir 4 7 tCskyrustrec 

UI. 
rseit 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicafe 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. trei 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 '" 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA; 

1185 Dundee Ava. 
Elgin, III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 'A 
TU. m-44ii, sTi-am, ū«-etn 

Dr. ROMAS PETKUS d 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA- Jį 

Ofisai: . • 
111 NO WABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą 8 

DR. FRANK PLECKAS 1 
(Kalba lietuviškai) „Į 
OPTOMETRISTAS 7 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lensct" J Į * 

2618 W 71st St - Tel 737-514^ 
Vai pagal susitarimą Uždaryta tr«c>-J 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA ~ 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 t popiet ir ketv 5 7 vak.' ' " 
Ofiso tel 776 2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS I 
C H I R U R G A S 

2454 W«*t 71 st Street 
Vai pirm , antrad , ketv ir penktad. 2 5 ir 
6 7 — ii anksto susitarus 
— u; , 

Ofs tai 586-3166: namu 381-3772, ; 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 # M I 63rd Straat 

Vai pirm . antr ketv 'r penkt' 
2 - 7 ) šeitadiemais pagal susitarimą 



Taikingas kelias 

IZRAELIUI BŪTŲ GERESNIS 
IRAKO AMBICIJOS VADOVAUTI ARABAMS Spaudoje ir gyvenime 

'Žydų tauta per visą savo 
istoriją buvo ir yra problema-
tinė tauta, visais atžvilgiais 
skirtinga nuo kitų tautų. Nė 
viena tauta nebuvo taip iš
blaškyta po visą pasaulį kaip 
žydai ir daugiau kaip per du 
Vykstančius metų ji neištau-
tįfejo. Nahum Goldmann, 
sionistinio sąjūdžio didysis 
judintojas ir tos organizacijos 
komiteto buvęs pirmininkas, 
'̂ Die Zeit", Hamburgo laikraš
tyje rašo, kad žydų tautos išli
kimo paslaptis glūdi jos ideo
logijos ir religijos sintezėje. 
Žydai per visą savo istoriją iš
laikė vieno Dievo sąvoką. Iš 
žydų tautos atėjo samprata, 
Itąd Dievas yra visos žmonijos 
pievas. Toliau Nahum Gold
mann sako, kad žydai nepra
rado tikėjimo, jog Dievas juos 
išrinko nešti pasauliui dieviš
ką mokslą ir valią, — reli
ginius ir moralinius principus. 
Dieviškasis mokslas ir reli
ginis gyvenimas pasieks visą 
pilnumą, kai ateis Mesijas 
atpirkti žmonijos ir grąžinti žy
das į Sioną. Pagal Nahum 
Goldmann, šitoks tikėjimas žy
das per visus šimtmečius pa
laikė ir stiprino, nors jie buvo 
persekiojami ir naikinami, 
c 'Žydų tautos likimas prieš vi
są- žmoniją stovi kaip neiš-
.apręsta mįslė. Krikščionys ti
ki, kad Mesijas atėjo ir atpirko 
visą žmoniją, o žydai vis dar 
laukia jo ateinant. Visos tau
tos didžiuojasi savo herojais ir 
genijais, o žydai apie Kristų nė 
girdėti nenori. Krikščionys 
Kristų išpažįsta Mesiju ir Die
vu esant ir už jį tūkstančiai yra 
pasiruošę atiduoti savo gy
vybę. Kai mūsų teologai moko, 
kad Dievas, priimdamas žmo
gaus I prigimtį, pagerbė visą 
žmoniją, tai žydų tauta nejau
čia tos neapsakomos garbės, 
kad iiLjų tarpo yra kilęs žmo-
gusį-kurį visos tautos laiko Die
vu. Visa tauta jaučiasi pagerb
ta, jei kas nors iš jos tarpo 
paskelbiamas Dievo šven
tuoju. Bet žydams Kristaus 
pripažinimas Dievu yra tik 
papiktinimas. 

Todėl žydai ir išsiskiria iš vi
sų, tautų. Ji išrinktoji Dievo 
tauta, o dabar po Vatikano 
antrojo suvažiavimo visi krikš
čionys vadinami Dievo tauta. 
Kas būtų atsitikę, jei visa žydų 
tauta būtų priėmusi Kristaus 
mokslą, sunku įspėti. 

Keista ir graudžiai liūdna at
rodo, kad žydai visą laiką kra
tosi tos neapsakomos garbės, 
kuri tautą išaukština Dievo ir 
žmonių akyse. Būdama išblaš
kyta po visą pasaulį, žydų tau
ta išlaikė savo tapatybę, kuri 
yta surišta su religija, kultūra 
ir tradicijomis. Nėra abejonės, 
kad žydai ir toliau išlaikys sa
vo tapatybę, bet ar išlaikys sa
vo valstybę, tarpe pačių žydų 
keliamas klausimas. 

Nahum Goldmann kriti
kuoja Izraelio agresyvumą. 
Esą Menachem Beginąs vedąs 
Tzraehui pavojingą politiką. Jo 
kelias vedąs į Izraelio sunai
kinimą. Remiantis tik karine 
jėga, taikos palaikyti neįma
noma. Agresyvioji Menachem 
Begin politika trims su puse 
milijonų žydų tautai tarp šim
to milijonų arabų yra tragiš
kai pavojinga. Kai Jungtinės 
Tautos 1948 m. nubalsavo 
įsteigti Izraelio vasltybę, Ben -
Gurion turėjęs susitarti su ara
bais ir tik tada paskelbti ne
priklausomybę ir suvereninę 
valstybę. Ben - Gurion betgi 
negalėjo atidėti to paskelbimo. 
Palestinos žydų buvęs per di
delis entuziazmas. Todėl da
bar visą laiką reikia kariauti. 
Jungtinių Tautų balsavimas 
parodė, kad visas pasaulis žy
dus palaikė, o dabar Izraelį gi
na tiktai Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Izraelio valstybės 
praradimas būtų viso pasaulio 
žydams didesnė katastrofa 
kaip Aušvico įvykiai. 

Nahum Goldmann daug kar
tų yra lankęsis Palestinoje ir 
dabartinėje Izraelio valsty

bėje. Šių metų apsilankymas 
jam sukėlė didelį nerimą ir ap
sivylimą. Visur esąs didžiau
sias sugedimas ir korupcija. 
Moralinis gyvenimas yra pa
šlijęs, reiškiasi visokios rūšies 
korupcija, organizuoti nusi
kaltimai, taksų vengimas yra 
dienos rūpestis. Infliacija pa
siekė aukščiausio laipsnio. 
Žmonėms gyvenimas pasi
darė nepakeliamas. Visi gy
vena teroro baimėje, nes ara
bai stiprėja. 

Camp David susitarimai yra 
be vilties. Amerikos vyriau
sybė to nepripažins kol rinki
mai nepasibaigs, o Sadatas, 
Egipto prezidentas, iki Sina
jaus likusi dalis nebus per
duota Egiptui. Tie susitarimai 
padaryti iš abiejų pusių su 
dideliu nesusipratimu. Begin 
manė, kad Sadatas duos jam 
l a i svas r a n k a s Jo rdano 
vakariniame pakraštyje, o 
Sadatas norėjo alyvos šaltinių 
ir Sinajaus strateginių punktų 
ir tikėjosi, kad Amerika pri
vers Izraelį padaryti nuolaidų 
pa les t in ieč iams . Neda ran t 
nuolaidų, nėra taikos. 

N a h u m Goldmann pa
stebėjo žydams būdingą ypa
tybę. Jis sako, kad staiga gau
toji galybė yra ypatingai 
pavojinga žmonėms, kurie il
gus šimtmečius kentėjo prie
spaudą ir persekiojimus. Žino
ma, žydai visą laiką nesijautė 
namie. J ie gyveno tremties 
gyvenimą, vis kovodami už sa
vo tradicijas. Iš čia jie pasi
darė rezistentai. Todėl ir turė
dami savo nepriklausomybę, 
jie yra rezistentai. 

Po antrojo didžiojo karo 
matome, kad jie ne tik Palesti
noje, bet visame pasaulyje yra 
kovojanti tauta. Jeigu žydų ki
ti nepersekioja, ta i jie kitus per
sekioja. Nuo Nuembergo teis
mų p r a ė j o 35 m e t a i . 
Nusikaltėliai prieš žydų tautą 
buvo nuteisti ir nubausti. Žino
ma, daug jų ir išvengė baus
mės. Po tiek metų reikėtų 
pamiršti padarytas tas milži
niškas skriaudas. Juk ne vieni 
žydai nukentėjo nuo nacių reži
mo, bet tik žydai dega kerštu ir 
ieško karo nusikaltėlių. Juos, 
žinoma, paragina Maskvos 
komunistiniai kurstytojai dėl 
savo politinių užmačių. Komu
nistams visai nesvarbu įvyk
dyti teisingumą. Rytų Vokie
tijoje gestapo tarnautojai 
dabar yra sovietiniai saugu
miečiai. 

Lietuviams yra labai skau
du, kai žydai mus kaltina jų 
persekiojimu ir jų žudymu. 
Nepriklausomybės metu žydai 
Lietuvoje buvo pilnateisiai 
piliečiai. Jie turėjo savo 
mokyklas, dirbo valstybinėse 
įstaigose, buvo seimo nariai. 
Kai užėjo naciai, tai Lietuvos 
valstybės jau nebuvo. Kad žy
dus vežė iš kitų kraštų į Lie
tuvą šaudyti, tai lietuviai vi
sai nekalti. Atsirado maža 
dalis lietuvių, kurie buvo pri
versti šaudyti žydus. Bet ir pa
tys žydai koncentracijos sto
vyklose mušė savo brolius 
žydus, kai jiems prižiūrėtojai 
liepdavo. Lietuviai visos tau
tos nekaltina, kai daugybė žy
dų, sovietų saugumo tarny
boje būdami, vežė ir žudė 
lietuvius. Vis girdime, kad yra 
keletas lietuvių pabėgėlių, ku
rie žydus šaudė, ir jų žydai ieš
ko, o visi lietuviai yra už juos 
atsakingi. O ar nėra tokių ka
ro nusikaltėlių pačiame Izrae
lyje? Izraeliui lengviau juos su
rasti ir išduoti, bet apie juos 
nieko negirdime. 

Lietuviai džiaugėsi, kad žy
dai susikūrė savo valstybę, 
manydami, kad jie užtars ir 
mūsų mažą tautą, kuri nema
žiau už žydus kentėjo ir ken
čia. Bet to iš žydų tautos 
nesusilaukėme. Būtų geriau 
pačiam Izraeliui, jei žydai pa
mirštų praeities skriaudas ir ei
tų taikos ir susipratimo keliu. 

V. Rmš. 

Iki 1973 m. Irakas nerado 
bendros kalbos su kitom arabų 
valstybėm, o kitos arabų vals
tybės kratėsi ryšių su Iraku. 
Bet Egiptui pasirašius taiką 
su Izraeliu, Irako griežtas jai 
pasipriešinimas, pradėjo jiems 
imponuoti. Nuo tada Irakas 
pradėjo stumtis į priekį, kad 
nušalinus Egiptą, vadovautų 
arabų pasauliui. Islamų 
pasaulyje vykstąs sąmyšis 
leido Irakui vaidinti itin svar
bų vaidmenį dviejuose pagrin-
d i n i u o s e k l a u s i m u o s e : 
Egipto—Izraelio derybose dėl 
Palestinos autonomijos ir JAV 
įkaitų Irane. Irako iniciatyva 
sušauktose dvejose visų arabų 
valstybių konferencijose 
pasmerkti Egipto—Izraelio 
taikai, buvo išvengta arabų 
suskilimo į dvi puses dėl Egip
to separatinės taikos. Irakas 
pasirodė vienintelė valstybė, 
sugebėjusi užkirsti kelią aja-
tolos Komeinio šijitų revo
liucijai paplisti arabų valsty
bėse, kur Vakarai gauna 
trečdalį jų suvartojamos naf
tos. 

Sovietų invazija į Afganis
taną paskubino nutolimą nuo 
Maskvos. Irakas naftos tieki
mą rusams apribojo iki 70,000 
statinių į dieną. Sausio mėn. 
Pakistane įvykusioje islamo 
valstybių konferencijoje Ira
kas pasmerkė Sovietų žygį. 
Vakarykščiai JAV sąjun
gininkai Iranas, Saudi Ara
bija ir Jordanas ir Sovietų 
sąjungininkai Irakas, Sirija ir 
Egiptas — ar perėjo į priešin
gą pusę, ar pasiskelbė neutra
liais. Irakas ėmė linkti į Vaka
rus. JAV santykiai su Iraku 
tebėra šalti. Ryšiai palaikomi 
pe r Indi jos a m b a s a d ą 
Washingtone ir per Belgijos 
ambasadą Bagdade. Bet gana 
glaudūs kultūriniai bei preky
bos ryšiai. Daugumą savo 
kapitalų Irakas laiko JAV-se. 

Iki karo su Iranu, Irakas 
buvo antras po Saudi Ara
bijos naftos tiekėjas ir stipriai 
rėmė JAV paskelbtą Iranui 
boikotą, pasiūlęs Irano naftos 
pirkėjams tiekti savo naftą, 
nes kaip irakiečiai sako, jų 
žemė plūduriuoja ant naftos 
ežero ir pralenkia Kanados, 
JAV ir Šiaurės jūros kartu 
sudėtus išteklius. Visa tai 
leidžia Irakui puoselėti 
politines bei karines ambi
cijas. Nafta įgalina ne vien 
sparčią ūkinę raidą, bet ji taip 
pat yra stiprus veiksnys 
laimėti politinius sąjunginin
kus jo naftos pirkėjus, Pran
cūziją ir Japoniją, arabų 
valstybes ir trečiojo pasaulio 
šalis, kurios vien pereitais 
metais iš jo gavo apie vieną 
bilijoną dolerių ūkinės para
mos. 

Ne vien nafta buvo Irako 

P . GAUCYS 

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

Irakas turi stipriausią Persi
jos įlankoje 250,000 vyrų 
kariuomenę ir galingą vidaus 
saugumo jėgą, galinčią 
sutriuškinti bet kokią Libijos 
ir Sirijos sukeltą viduje šijitų 
daugumos maišatį. Irakas 
labai stengiasi išprovokuoti 
Sirijos ir Izraelio susidūrimą. 
Sirijai įsivėlus į karą su Izrae
liu, Irakas neva gelbėdamas 
Siriją, užimtų visą šalį, 
nuverstų jam nepalankų prez. 
Asadą ir sudarytų sau palan
kią vyriausybę. 

Irakui esant tokioje palan
kioje būklėje, jo prezidentas 

Huseinas ryžosi iš Irano atim
ti 1976 m. Iranui pripažintas 
salas, manydamas, kad dabar 
demoralizuota Irano kariuo
menė nesugebės atsispriti jo 
puolimui. Kartu su tuo jis tikė
josi pasisavinti ir daugumoje 
arabų gyvenamą Kuzistano 
provinciją, kurioje susitelkę 
Irano naftos šaltiniai. Jeigu 
Huseino pradėtas dabar karas 

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

Nors Irako kariuomenei 
pavyko gan toli įsibrauti į 
Kuzistano provinciją, tačiau 
per penkias karo savaites jam 
nepavyko užimti Abadano, 
svarbiausio Irano naftos cent
ro. Abi kariaujančios šalys 
žiauriai žaloja vieną kitą. Iki 
šiol sunaikinti abiejų pusių 
naftotekiai, rafinerijos ir kiti 
įrengimai. Jeigu šiandieną 
karas baigtųsi, tai atstatyti į 
prieškarinę būklę naftos tie
kimą reikėtų vienerių metų 
laiko, neskaitant milžiniškų 
išlaidų. Sakoma, kad netru
kus abi kariaujančios pusės 
pritrūks žibalo šildymui ir 
apšvietimui, nes kaimuose 
buvo naudojamos žibalinės 
lempos. 

Kadangi Irakas turi su 
Sovietais draugiškumo sutartį 
ir jie treniravo jo kariuomenę 
bei tiekė jam ginklus, Irako 
tolimesnė sėkmė priklauso nuo 
Sovietų geros valios, nes šiaip 
dabar jie pasiskelbė šiame 
konflikte būsią neutralūs. 
Jeigu Sovietai vistik duos 
Irakui naujų ginklų ir atsar
ginių dalių ir tuo įgalins Iraką 
laimėti karą, neišvengiamai 
padidės Sovietų įtaka ne tik 
Irake, bet ir visose Persijos 
įlankos arabų valstybėse. 
Tokiu atveju Sovietai galėtų 
netgi sustabdyti naftos tieki
mą V. Europai ir Japonijai, 
arba už tai išsiderėti iš jų sau 
įvairių nuolaidų, kas labai pa
žeistų JAV interesus. JAV 
interesai kentėtų ir Irakui 
pralaimėjus šį karą. Žodžiu, 
dabartinė būklė labai kompli
kuota ir galima tikėtis visokių 
staigmenų. 

Kairo aerodrome muitinės 
darbuotojai atkreipė dėmesį į 
du ilgai besibučiuojančius 
žmones. Pasirodo, taip kontra
bandininkai perdavinėjo 
briliantus. 

ATSAKINGOJI TĖVYSTĖ 

Prancūzija nuolat stiprina savo gynybą. Cia matome jų 
naują povandenini laivą, varomą branduoline energija 

Sutuoktinių pašaukimas — 
dalyvauti Dievo kuriamajame 
darbe yra nepaprastai kilnus 
ir didingas. Suteikti naujai 
žmogiškajai būtybei gyvybę 
yra virš visų kitų vertybių. Tai
gi ir sutuoktinių veiksmas yra 
nepaprastai kilnus ir didin
gas: bendradarbiauti su Dievu 
jo kuriamajame veiksme. Atro
do, kad tai yra virš bet kokios 
tvarinių galios, virš jų pajė
gumo. Kūdikis, kurį sutuok
tiniai pašaukia į pasaulį, yra 
bendras su Dievu veiksmas. 

Tas faktas, kad sutuoktiniai 
yra aktyvūs Dievo bendradar
biai jo kūrybiniame veiksme, 
gali atrodyti nuostabus, daž
nai nesuprantamas, neįver
tinamas. O tačiau tai yra tik
rovė. Dar nuostabiau, kad 
naujos būtybės gimimą ap
sprendžia patys sutuoktiniai. 
Dievas, jų sprendimą reali
zuojant, sutveria tos naujos 
būtybės sielą. Atrodo, kad savo 
kūrybiniame veiksme Dievas 
pažadėjo veikti ir tęsti tvėrimo 
darbą pagal sutuoktinių 
apsisprendimą. Yra sunkiai 
suprantamas, bet drauge labai 
nuostabus Dievo kilnumas, jo 
gerumas, kada jis žmonijos 
vystymąsi yra pavedęs į pačių 
žmonių rankas. Bet drauge 
turime stebėtis neapsakomu 
žmogaus kilnumu, kada jis 
pašaukiamas vykdyti Dievo 
kūrybinį planą ir būti žmo
nijos vystymosi sprendėju. 

Šias nuostabias tiesas pa
brėžė ir II Vatikano Susirinki
m a s konst i tuci jo je apie 
Bažnyčią šiuolaikiniame 
pasaulyje, kur yra kalbama 
apie santuokos vertę ir šeimos 
ugdymą. Ten sakoma: „Per
duodami žmogiškąją gyvybę ir 
ją ugdydami — tai sudaro 
tiesiogini uždavinį, — sutuok
tiniai privalo jaustis atlieką 
Dievo Kūrėjo meilės bendra
darbių ir išreiškėjų pareigas" 
(Gaudium et Spes,50). 

Su šiuo nepaprastu santuo
kinių kilnumu jungiasi taip 
pat begalinė jų atsakomybė. 
Tai atsakomybė už visuo
menės ir žmonijos vystymąsi, 
augimą. Todėl minėtoji II Vati
kano Susirinkimo konstitucija 
sako: „Todėl jie (sutuoktiniai) 
atliks savo uždavinį kupini 
žmogiškos ir krikščioniškos 
atsakomybės ir su gilia pagar
ba Dievui, bendru sutarimu ir 
pastangomis padarys teisingą 
sprendimą" (ten pat), reiškia, 
pasielgs pagal Dievo valią ir jo 
planą. 

Sutuoktinių atsakomybė už
deda jiems pareigą pašaukti į 
pasaulį kūdikį deramu laiku ir 
atsižvelgiant į deramas sąly
gas. Jie pagal tą atsakomybę 

privalo atsižvelgti į medžia
gines ir dvasines sąlygas, į 
laiko ir savo padėtį, į šeimos, 
visuomenės ir Bažnyčios gero
vę. Klaidingai galvoja ir sako 
tie, kurie tvirtina, jog Bažny
čiai rūpi, kad šeimos turėtų kuo 
daugiau vaikų, būsimų Bažny
čios narių. Priešingai, Bažny
čia nepasisakydama prieš 
gimimų apribojimą, ragina 
tikinčiuosius, kad jie vaikų 
skaičiaus atžvilgiu veiktų tik
rai morališkai, tai yra su pilna 
atsakomybe. Žmogiškuose 
veiksmuose pagal krikščioniš
kąją moralę, svarbos turi ne 
kiekybė, o kokybė. Kad veiks
mas turėtų moralinę vertę, jis 
turi būti laisvas, sąmoningas, 
atitinkąs sveiko proto normas 
ir atsakomingas. Ko svar
besnis yra veiksmas, tuo dides
nė ir atsakomybė. 

Pašaukti gyvenimui naują 
žmogų yra begalinės svarbos 
faktas ir kaip toks reikalingas 
didžiulės atsakomybės jaus
mo. Atsakomybė už gyvybę ir 
jos išsivystymą yra prieš šei
mą^ visuomenę ir žmoniją. 
Todėl gyvybės pradėjimas, 
naujo žmogaus pašaukimas 
gyventi negali būti nekont
roliuojamas, tik atsitiktinis 
veiksmas. Todėl šiame klausi
me sutuoktiniai negali elgtis 
pagal sauvalę, bet pagal sąži
nę, suderintą su dieviškaisiais 
įstatymais ir su Bažnyčios 
mokslu, kuris tą įstatymą 
autentiškai interpretuoja 
Evangelijos šviesoje. Naujos 
gyvybės pažadinimas reika
lauja deramo pasiruošimo, 
sąlygų ir sprendimo, turint pil
ną atsakomybės j ausmo 
supratimą. Jei tad sutuok
tiniams sveikas protas dik
tuoja, kad pvz. dėl sunkios 
paveldėtos ligos, arba . kraš
tutinio šeimos neturto pažadi
nimas naujos gyvybės yra 
negalimas, tokiu atveju vaikų 
gimdymas būtų tikras nusi
kaltimas. Turi būti atsižvel
giama ir j tuos elementus, 
kurie reikalauja tam . tikro 
planavimo: kada yra sąlygos, 
kad kūdikis ateitų j šj pasaulį. 

Visa tai rodo, kad pradėji
mas naujo kūdikio turi būti 
rimtai pasvarstytas, kitaip ta
riant, planuojams. Toks plana
vimas nėra priešingas kata
likų tikėjimui, kaip kai kas 
nori aiškinti. Priešingai, toks 
planavimas yra moralinė pa
reiga. Savaime suprantama, 
kad čia kalbama apie kūdikio 
pradėjimo, o ne gimimo plana
vimą, nes kūdikis, kartą pradė
tas, turi teisę gimti. 

Kokie yra sveiko proto nuro
dymai arba normos atsa-
komingai tėvystei? 

Nukelta į : psl. 

KNYGA 
JURGIS J A N K U S 

— Tik niekur nenueik. Kad Piršiukės ir šauktų, 
neik. Sėdėk sau čia ir skaityk knygas. Ančiukai 

maurų. Buvo visiškai negilu — vyresniajai tik tru
putį aukščiau kelių. Jos taškėsi, klykavo, griuvinėjo 
po vandenį ir vis šaukė Simuką. Pradėjo 
nusirenginėti ir jis. 

Ačiukai išlipo į krantą. Vieni sutūpė, kiti gaudė 
skraidančias museles. Simukas nusirengęs padėjo 
drabužius šalia knygos, jau norėjo bėgti ir vėl 
susilaikė. Vienas ančiukas priėjo ir snapu ėmė 
knebinėti knygos kampą. 

— Tai paršas! — mostelėjo ranka ančiuką nuo 
knygos ir apsidairė, kur galėtų padėti aukščiau, kad 
ančiukai nesulepentų. Aukštesnės vietos niekur 
nebuvo matyti, tik už ežios, jau Piršio pusėje, netoli 

nei ką ji mergaitėms šūkavo, nei kaip mergaitės atsi-
kirtinėjo. Ypač Morta, ta pati vyriausioji, o jos lie
žuvis buvo piktesnis už dilginę. Sako, į tėvą buvo 
atsigimusi. 

Pribėgęs prie akmens, ko nenuvirto aukštielnin
kas: Dvylė šlamštė knygos lapus, net koja kietą vir
šų prisiminusi. 

— Šiū, bjaurybe tu! — drožė kelnaitėmis karvei 
per galvą. 

Ta pašoko į šalį, bet knygos nepaleido. Tik pabėgė
jusi išmetė suvailotą, suseiliotą, daugumas lapų bu
vo nuplėšti ligi pat nugarėlės. Liko tik keli, tik tie, 
kuriuos kartu su viršeliu buvo prisiminusi. Stovėjo 

paturškę išlips į krantą patupėti, tu irgi būk arti. Ką a t rajojančių karvių buvo nemažas akmuo. Pagavo atsivertęs knygą ir nežinojo, ką daryti, o Dvylė 
žinai, kas gali pasisukti. Vanagas, varna ar net koks k n y g ą n u l f t k ė > padėjo ant akmens ir grįžęs išoko į 
katinas. Kai čia sėdėsi, niekas artyn nelįs 
Labiausiai varnos. Jos tik ir žiūri, kad pasitrauk
tum, — aiškino motina. 

Simukas prižadėjo ir įniko į knygą. Nuo knygos 
pakeldamas galvą dar matė, kaip motina nuėjo ežute 
ir dingo už kalniuko. Dar kurį laiką buvo matyti 
balta skarelė, bet greitai dingo ir ta. Įsitraukęs į 
švento Lauryno kančias, nepajuto, kaip Piršio 
mergaitės aplinkui apstojo. 

— Einam maudyti t — pavadino vyresnioji. 

Rūkę. Mergaitės taškėsi ir jis taškėsi, pargriuvę į 
vandenį, rankomis pasirėmę į dugną ištiesę kojas 
mušė į vandenį, vaidino plaukiančius, gaudė 
pakrantės asiūkliuose skraidan6us įvairiaspalvius 
žirgelius, bet jie buvo tokie vikrūs, kad niekaip 
negalėjai ne tik pagauti, net nei, rodos, ramiai 
stovinčio piršto galų paliesti. 

— Nagi jūs! Ar jau ir gėdos nebeturite! — į patį 
smagumą įšoko piktas balsas. — Visi pliki. Ir tu, 

Simukas pažiūrėjo į Rūkę. Atrodė, kad gali būti Simai! begėdi tu! Kartu su mergom pimpilą atstatęs, 
labai gili, o jis dar nemokėjo plaukti. Tėvas tai Palauk, pasakysiu motinai! Ar ne nuo to didelio 
mokėjo, per savo kūdrą net kelis sykius perplauk- skaitymo galva bus susimaišiusi? Kur tas mano 
davo. Su juo Simukui tai smagu būdavo maudytis, žabas? Aš jums parodysiu! Tai paleistuviai! — Ant 
Su lenta ir jis jau mokėjo paplaukti, bet ne vienas. Rūkės kampo skėtriojosi Morčiukė: davatka, ne 
Rūkėje jokios lentos nebuvo. davatka, elgeta, ne elgeta. Gyveno gale kaimo tro-

— Maudykitės, — pasakė. — Aš noriu pabaigti belėje, kam ką padirbdavo, ką iš ko gaudavo, už 
skaityti. mirusius ir ligonius pasimelsdavo. Ne veltui, vis už 

— Pabaigęs ateisi? ką nors. Dabar ji dairėsi apie save ir apie Rūkę, kur 
— Ateisiu. galėtų kokį žabą nenaudėliams ištraukti. 
Mergaitės viena po kitos nusitraukė per galvą Simukas nelaukė. Šoko iš vandens, pasigriebė 

sukneles ir sušoko į tą Rūkės galą, kur mažiau buvo drabužius ir pasileido prie knygos. Net nebesiklausė 

pakreipusi galvą pažiūrėjo, prieėjo artyn ir vėl lie
žuviu grybžtelėjo vaikui knygą iš rankų. Ką tik neiš
traukė. Tada spyrė basa koja karvei pirma į snukj, 
paskum į pilvą, paėjęs kiek j šalį apsirengė, prisis
paudė knygą prie krūtinės ir sugrįžo prie Rūkės. An
čiukai vėl turškėsi mauruose, ir mergaitės tebesi-
taškė. Vyresnioji, pamačiusi, kad Simukas sugrįžo ir 
atsisėdo ant kranto, priėjo artyn. 

— Ko dabar išsigandai? Ar kad šašvalka gerklę 
paleido? Pasakiau j akis. Visi žino, kad ir BudieČio 
Kazys, ir Lukšio Anupras, ir Stirbio Martynas, ir visi 
Dvarelių bernai pas ją per naktis guli. Pasakiau, 
užsičiaupė ir nulėkė. Ko tokios bijoti. Einam 
maudytis. 

Ji šnekėjo, o seserys atėjo ir į eilę sustojusios jai 
pritarė, bet Simukui nebe tas rūpėjo. J i s Žiūrėjo į 
knygą ir vos galėjo sulaikyti ašaras. Kaip reikės 
pasakyti dėdienei ir ką dėdienė pasakys, kad jis 
tokią jos knygą karvei suganė? 

J. Bus daugiau). 
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.ii v Pažinau ją ypatingomis aplin-
il £^;kybėmis: bolševikams okupavus 
-\& JLietuvą, turėjau trauktis į Vaka-
4 a c a O | Pasiekiau Madridą ir užėjau 

pas vyskupą paklausti, ar negalė
tų Ispanijoje prisiglausti kai ku-

.m 0( r i e % tėvynės išblokšti kunigai. 
Sužinojęs, kad esu lietuvis, vys

kupo kancleris ištarė: 

JUOZAS PRUNSKIS 

zoblis 

— Madride gyvena viena lie-
-e H ~tuvė, kuri revoliucijos metu iš-
-ritl gelbėjo vieno kunigo gyvybę. 
gSdOtJ Davė man jos adresą, ir aš, 
.šasi; vienišas, benamis ją suradau. Tai 
- » w 5 % (K u r a i tytė) , tada jau ište

škėjusi už ispano gydytojo dr. 
STSrrAgustin De Castro. Ji papasako

jo: 
— Civilinio karo metu savo 

namuose paslėpėme kunigą Don 
Jose Collado. Prie savo namu du
rų laikėme pritvirtintą lietuvišką 

ornvjfcvėliavėlę. Raudonieji vyriausybi-
; r m į ninkai, laikydami mus Lietuvos 
9I5H Pilkiais, į mūšy butą nesibrovė. 

Dabar tas kunigas yra stambios 

Man labai gaila, kad neišmokau 
anksčiau lietuviškai. 

— Koks dabar moterų gyveni
mas Ispanijoje? 

— Yra daug ispanių gydytoju, 
inžinierių, architekčių. Jos pasi
ruošusios, dirba ir gyvenimas ne
blogas. 

— Ar yra kokių trukumų Mad-
tride? 

— Yra visko, nors gana bran
gu. Atlyginimai keliami, bet žmo
nės vis siekia dar geriau. Žmonės 
turi namus, automobilius, bet ne
pripratę prie demokratijos. Kar
tais pasimeta. Karalius Juan Car-
los ir karalienė Sofija (graikė) 
yra geri. Augina dvi dukras ir 
sūnų Felipe, sosto įpėdinį. 

— Ar dabar nėra Ispanijai ko
munizmo pavojaus? 

— Nėra. Prezidentas yra cent
ro partijos. Darbininkai neblo
gai uždirba, daugelis turi auto
mobilius. Prezidentas Suarez pri
klauso Centro demokratinei uni-

lietuvišku kostiumu, stovinčios 
prie knygy spintos, kurioje ryš
kiai švyti Encyclopedia Lituani-
ca. 

— Kur dabar vyksite? 
— Skrisiu į Meksiką, aplanky

siu seserį, o taip pat atliksiu kai 
kuriuos turizmo uždavinius. Už 
poros savaičių būsiu Ispanijoje, 
kur reikės vykdyti paruošiamuo
sius vieno mediciniško kongreso 
darbus, o taip pat laukia manęs 
žmonės, kuriems aš teikiu psicho
loginę konsultaciją. Pas mane 
ateina 20-ties metų mergaitė, ku
ri gimė su labai menku regėji
mu. Ji negalinti valdyti dešinės 
rankos, neišsivysčiusi. Mokau ją 
rašyti kaire, su ja turėdama kas
dien užsiėmimus, kai esu Madri
de. 

— Ar nebijo dabar Ispanijoje 
žmonės karo? 

— Civilinio karo pavojaus nė
ra. Žmonės gyvena gerai, be ko
kių ypatingų tarpusaviu grupinių 
įtampų. Suprantama, kai Irane, 
Afganistane sprogsta bombos, 
auga rūpestis ir visame pasauly
je, kad tos kovos neišsivystytų į 
pasaulinio karo židinius. 

Mums bekalbant, ji vis žvilg
čiojo į rankinį laikroduką. Lau
kė, kad gali vaikai iš Madrido 
telefonuoti. Ant savo rankos ji 
turėjo du laikrodėliu. Vienas ro
dė Chicagos laiką, kitas Madri
do. Taip ir jos gyvenimas dvily-

Iglesia de San Jųan de la CruzJaL 
— Jūs turite keletą seserų. Ką 

jos veikia? 

H 

-•"{ iCJZI 
Tai papasakojusi, tada Olga su 

sesute vaišingai mane priėmė, 
sj*l9inzet£-r * k*ną n ^ v ® ^ - Madridą 
^ ^ e aprodė, ir# įsodinusios į traukinį 

išlydėjo Portugalijos link. 
Tai buvo lygiai prieš 40 me

ni. Dabar ją vėl sutikau Chica
goje. Čia ji atskrido aplankyti sa
vo tetą, motinos seserį Mariją 

"0j^ l ,Varnienę. 
— Kaip Jūsų šeima atsirado 

" y ? s t Madride? 
~"5 — Mano motina Jadvyga Ku-
%torra* raitytė studijavo Genevoje, Švei-

v <*arijoje. Ten tada buvo ir Ado-
' f * mas Varnas, ir Marija Varnienė 

Jr Mano tėvas Genevoje taip pat stu-
< h " b dijavo konservatorijoje. Jis nebu-
"*X. vo lietuvis, o iš Ukrainos. Abu

du susituokė. Apsigyveno Pran-
""'3>& cūzijoje, bet čia buvo sunkiau, 

, , tai tėvai persikėlė į San Sebastia-
" ną, Ispanijoje. Cia mus aplankė 

motinos brolis Viktoras Kuraitis, 
v m>. Kybartų Lietuvos ibanko dirėkto-
- » rfus ir jo duktė Stasė Buvo la

bai malonu su jais išsikalbėti. 
Vėliau mūsų šeima persikėlė į 

"K 9 Madridą. Tėvas dėstė dainavimą, 
motina — mokė kalbų, taip ir 

- I ? gyvenome. 
S ,s: — fa tefo Madride sutikti dau-
c~~'3 g£au lietuvių? 
*** — Labai mažai. Iš pradžių ten 
ih* lietuvių nebuvo. Vėliau atsira-
-a*B ^ poro Icunigų. Esu kalbėjusi su 
-vxor ten gyvenančiu kun. Patalavi-
o v ^ i ' Sum, bet jis labai užimtas, tal-
*"\ Idna radijo tarnyboje. 
biim — Kokų sau profesiją pasirin-
"" ! 'fcote? 
-it&ht —Jauna ištekėjau. Vos bai

gusi gimnaziją — prancūzų licie-
<•**• ^ų Buvau dar išmokusi skambin-
ol£, i ' ti pianinu. Mano vyras buvo 
">u* dviejy medicinišky žurnalų di-
"*' 1 rektorius— vienas alergijos, o ki-
**•* tas bendrosios medicinos. Aš 
* " 5 jam padėdavau rašymo darbe, 
"B!9r,tparašydavau ką nors specialiai 
*"n'", motery, vaikų klausimais. Pa-
*h ""laipsniui tapau žurnaliste, ypač 
~*™ "susidomėjusi rašyti turizmo klau-
"""^simais. Kai vyras mirė, Madrido 
* ^universitete išėjau psichologijos 
*H tf*kursą ir savo namuose turiu kon-
^ , ? sanacijos kabinetą. Turizmas, 
~"v '-vertimai, konsulucija mane lai

ko užimtą. Dažnai, kada būna 
- :--*-<! tarptautinės medikų konferenci-
.kjrrrijos Madride, Barcelonoje, mane 
-"• -^kviečia būti vertėja. 

• Dsfcar pasiryžau mokytis lie
tuviškai, kasdien po pusvalandį. 

CHga Kuraityt* - De Castro 

Mums bekalbant su ponia Ol
ga, Domutė Petrutytė atnešė dvi 
nuotraukas ponios Olgos dukters, 
nusifotografavusios šių metų sau
sio mėn. Madride, pasipuošusios 

Blandytės, drįsčiau sakyti —pro
fesionalės mezgėjos, Jau savo sti
lių sukūrusios, apsiaustai, P. Kin-
derienės suknelės, megzti švarke
liai, palaidinukės, Mildos Pana
vienės ir kitų, gal tik mažiau 
užkliudžiusių šios stebėtojos akis, 
darbai buvo lydimi: o, juk ir 
man tiktų, kaip norėčiau turėti! 

Pačių modeliuotojų, mamyčių 
ar draugių siūti ir modeliuoti rū
bai sunku paskirai išvardinti. Ga
lima tik pasakyti, kad buvo la
bai elegantišky, profesionališkai 
išbaigtų ir gerokai kuklesnių rū
bų. 

Modeliuotojos ir siuvėjos 
Aldonos Laitienės ir Tinos 

Brazytės modeliavimas teikė šiai 
parodai profesionališkumo ant-
spaM/ir dėl to jos labai laukia
mos. Tikimės, kad kitais metais 
vykstančioj dvidešimtojoj paro
doj dalyvaus ir Nijolė Voketai-
tienė. Ji, pradedant organizuoti 
Šias parodas, mokė pirmuosius 
žingsnius žengiančias modeliuo
tojas, buvo moralinė paspirtis 
parodų rengėjoms, o taip pat jų 
išskirtinė puošmena 

A. Jonušaitė, V. Kučaitė, I. 
Končiūtė, L. Žilinskaitė, Daina 
Skruodytė (daranti gražią pažan
gą) buvo jaunimui atstovaujantys 
modeliai. Ponių tarpe matėme J. 
Krutulienę, R. Lizdenytę - Sell, 

pis: Chicagoje — su savo teta i G. Rimkūnienę. Ir jų modeliuo-
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Birule Karpavttittte, Jauna viešnia iš Anglijos, domėjosi gausia lietuviška 
veidą Chicagoje, lankė paskaitas bibliotekoje, dalyvavo Balzeko Lsssarisj 
kultūros muziejaus Moterų gildos susirinkime ir išsivežė visą glėbį lietuviš
ką knygų, pasirinktų "Drauge", bei dovanotų pažįstamų asmenų. Nuotrau
koje i i fc: Marija Krauchumene, Vilhelmina Lapiene ir Birute Karpavičiūte 
BLK muziejuje, Chicagoje. 

ARABŲ PASAULIS LIETUVIŠKOMIS AKIMIS 
NIJOLĖ MASKALItMESt 

(Tęsinys) 

Vaišingieji arabai 
Arabai, kaip ir lietuviai, yra 

lietuviškas, bet neužmirštant ir 
Ispanijos Madrido. 

Ji stebėjo, kai surašau pasikal
bėjimą ir pratarė: 

— Kaip gera galėti lengvai 
rašyti lietuviškai. 

Ji pati dabar ilgisi lietuvišku
mo ir griebia skaityti kiekvieną 
knygą apie Lietuvą. 

nepaprastai vaišingi žmonės. Di
džiausias nusikaltimas yra nepa
rodyti svetingumo pakeleiviui, o 

jami rūbai, ir jų rnodeliavimas I ypač draugui. Sustojus pas ara-

SAVAITGALIS CEMACLE 

— Dvi tarnauja Jungtinėse 
Tautose. Irena ir Laura. Joms daž
nai tenka keliauti, kai kur nors 
konferencijose reikia vertėjų. Vie
na dabar, rodos, yra Genevoje, 
kita Philipinuose. Dar viena se
suo — Elenutė gyvena Meksikos 
sostinėj, gavusi Meksikos piliety
bę. Sesuo Marija taip pat ištekė
jusi Meksikoj. 

— Niekada nebuvote Lietuvo-
je? 

— Nebuvau. Neklausinėkite 
manęs apie Lietuvą. Galiu pra
virkti. Kai išgirstu kalbant lietu
viškai, jei lėtai kalba — supran
tu apie ką kalba. Moku pati pa
sakyti keletą :lietuviškų posakių 
ir dabar ypač domiuosi visu tuo, 
kas lietuviška. 

— Kodėl atvykote į Chicagą? 
— Visų įpirmą atvykau į New 

Yorką, turizmo reikalais. Į Chi
cagą atvykau aplankyti savo te
tos Marijos Varnienės. Norėjau Į 
taip pat aplankyt savo dėdės Ado
mo Varno kapą. Man vis gaila, 
kad dar nėra ant jo kapo pamink
lo, ką jis savo kūryba savo tau
tai yra užsipelnęs. Tuo susirūpi
nusi palieku savo auką, turėda
ma viltį, kad lietuviškoji visuo
menė suteiks paskutinę pagarbą 
savo dailininkui, pastatydama 
antkapi 

Ruduo parodų ir parengimų 
metas. Nėra to savaitgalio, kad 
ką nors nerengtume, ko nors ne
siklausytume, ar nežiūrėtume. 
Taip ir ateina mintis, o galgi rei
kėtų pasižiūrėti ir į save, savo vi
dų, kad jį paruoštume, jei reikės 
staiga Kam parodyti?... Kaip su
sidėti negendančias atsargas žie
mai, jei tokia mus užpultų ar jau 
yra užpuolusi? Nejauku, kai bu
te šalta. Dar liūdniau, kai mū

sų vidiniame gyvenime šalta žie
ma. Pas ką eiti? Kur šilimos ieš
koti? Cia pat - ^ mūsų Chicagoje. 

Proga šiuos nežinomuosius iš
spręsti yra: lapkričio 7, 8, 9 die
nomis, Cenacle vienuolyne bus 
Moterų rekolekcijos. Jas ves kun. 
A. Saulaitis, S.J. Informuoja ir 
registruoja Jūratė Norvilienė, tel. 
636-2595. į į 

Rengėjos visas kviečia ir visų 
laukia. Rengėjos 

DEVYNIOLIKTOJI MADŲ PARODA 
Pirmąjį spalio savaitgalį Jau- tinai ir aktyviausi Seselių remė-

nimo centre, Chicagoje, džiaugė- i jai. 
mės Putnamo Seselių rėmėjų su-. Parodyti rūbai 
ruošta 19-ta madų ir lygiagrečiai' 
su ja, penktadienio vakare at i- | Mažėjant savo siuvimus ro-
daryta, A. Petrikonio ir dr. šakdančių ponių skaičiui, jau dauge-
nos darbų paroda. (Pastarąją ap
lankė apie 600 žmonių ir nupir
ko nemažai darbų). 

atitiko jų amžių, išvaizdą ir pro
fesijas. Tai pasigėrėjimo vertas 
subrendimo ženklas! 

Savo mezginius, be anksčiau 
minėtų, rodė dar ir I. Kleinai-
tienė bei G. Rimkūnienė, o siu
vinius — J. Dočkienė, M. Jonu
šienė, N Kučienė, M. Končienė, 
J. Krutulienė ir Lizdenytė - SelL 

Loterija, dovanos ir dekoracijos 

Menininkų — Marčiulionie
nės, Petrikonio, Šalnos darbai 
buvo tikrai gražios ir vertingos 
dovanos ir dėl to loterija praėjo 
su dideliu pasisekimu. Platinant 
bilietus, dr. Birutė Kasakaitienė 
paaukojo Seselių namų statybai 
200 dol., o Gr. Latožienė nusi
pirko bilietų net vi dvidešimt 

Visos žavėjosi Danos Varanec-
kienės originaliais grybų puoš
menimis. Kiek išradingumo, Sko
nio ir darbo valandų! O scenos 
dekoracijos — rudens spalvų la
pija ant šmaikštaus medžio, nu
teikė, kad rudenį gyvenam. To
kioje aplinkoje viešnios stebėjo 
modelius ir vaišinosi rėmėjų kep
tais pyragais ir kava. 

Madų parodos tikslas 

Olgofl KurultytA* 
EMra. 

Stebėtoja, kuri yra persisotinu
si ir pavargusi savo rūbų gausy
be, matys parodą skirtingai nuo 
tos, kuri nuo tokio nuovargio 
laisva ir kuri ateina į šią paro
dą, žinodama jos rengimo pobū
dį ir tikslą. O juos nusakyti bū
tų galima taip: bendromis gera
širdžių profesionalių ir mėgėjų 
modeliuotojų, rūbų projektuotojų, 
mezgėjų ir siuvėjų jėgomis, jun
giant aktualias rūbų linijas, spal
vas ir medžiagas, parodyti, kas 
šiuo metu yra madinga ir, nau
dojantis ta priemone, sukviesti 
kiek galima daugiau viešnių, ku
rios savo atsilankymu pagelbėtų 
lietuviškam vienuolynui. 

Parodą atidarė ir pranešinėjo 
rėmėjų pirm, M. Remienė. Jos 
pranešinėjimai buvo trumpi ir ge
rai girdimi. Tos, kurioms rūpėjo 
kas siuvo ir mezgė, buvo laimin
gos. 

Ji ir S. Endrijonienė buvo šios 
madų parodos rengėjos, asmeniš
kais kontaktais subūrusios apie 
save programos pildytojas ir ko
ordinavusios visą kitą paruošimo 
darbą. 

Joms talkininkavo D. Augienė, 
V. Čepaitienė, J. Dočkienė, B. 
Jasaitienė, O. Gradinskienė, Ky
bartienė, J. Kolienė, E. Radvilie
nė, Orantienė, O. Skruodienė, I. 
Stončienė, A. Vepštienė, O. 
Venclovienė, D. Varaneckienė, 

' P. Norvilą ir A. Kareiva, nuola- i me ir tą spalio savaitgalį Elenos 

lį metų profesionalės modeliuo
tojos: Nijolė Voketaitienė (ku
rios šiais metais labai pasigedo
me), Aldona Laitienė ir antri 
metai — Tina Brazytė, papuošia 
parodas rūbais, asmeniškai gau
tais ir didžiųjų krautuvių, salonų 
ir projektuotųjų. 

Šios parodos metu matėme 
jauno, lakios vaizduotės Chica
gos madų kūrėjo Babatio tikro 
šilko, rankomis dažytus, orna
mentuotus vakarinius rūbus, grai
kės Becky Bisiulis tik pagal už
sakymą gaunamus elegantiškus 
aprėdalus, modeliuotus Aldonos 
Laitienės ir Tinos Brazytės. Ran-
dazzo vilnonius ir dirbtinės odos 
rūbus stebėjome ant Aldonos 
Laitienės. Buvome užtikrintos, 
kad tas konservatyvus elegantiš
kas stilius ir medžiaga yra dar 
vis madoje, tačiau vilna, įvairio
se formose, užima kaskart stipres
nę poziciją. 

Be didelių reklamų, profesio
nalų madų kūrėjų tarpe, savo vie
tą turinti Monika Kripkauskie-
nė, parodė dramblio kaulo spal
vos vestuvinius rūbus. Ji nušvie
tė trečią parodos dalį. Vyresnės, 
girdėjosi, norėjo būti jaunos, kad 
galėtų pasipuošti Monikos sukur
tais neįprastu linijų, grakščiais, 
lengvais nuotakos rūbais ir puoš
niomis skrybėlaitėmis. Vasaros 
meto vestuvėms tie rūbai gali bū
ti idealūs ir jaunajai ir jos paly
dai. 

Ne pirmas sezonas,kai megzti 
rūbai — apsiaustai, suknelės, pa
laidinukės yra matomi brarrgių 
krautuvių salonuose. Juos matė-

Siame aprašyme buvo bandy
ta pastebėti kas gera ir tuo pasi
džiaugti. Darbų daug, o darbi
ninkų maža. Viešnios, žinodamos 
parodos pobūdį, tikslą ir sąlygas 
ją ruošiant, stebisi, kad, nežiūrint 
visokių sunkumų, šitos parodos 
pasiekia tikslą, linki rengėjoms 
nepavargti, o džiaugtis atliktu 
kilniu darbu, suteikusiu vieš
nioms malonią popietę. 

Aldona Prapuolenytė 

bus, būsite tuoj pat vaišinami a-
rabiška kava ir saldumynais. Ši 
kava yra verdama su įvairiais 
prieskoniais (ypač daug yra mai
šoma kardamono), ji turi būti pu
tota, yra labai stipri ir aromatiš
ka. Ji yra servuojama mažuose 
puodukuose tol, kol svečias grąži
na puoduką šeimininkui jį pa
kratydamas (atseit, gana ačiū). 
Reikia gerti mažiausiai 3 puodu
kus — priimti mažiau — reiškia 
kava neskanij gerti daugiau - ne
mandagu. 

Suečiams nematoma arabė 
paruošia maistą 

Vakarietis, pakviestas į arabų 
namus, neturi progos susipažinti 
su šeimos moterimis. Jis bū
na priimtas tik šeimos vyrų. Mo
terys, kurios paruošia maistą, jo
kiame priėmime nedalyvauja. 
Net patarnautojai yra tik vyrai. 
Tačiau reikia pažymėti, kad, kai 
vyksta parengimai tik šeimos na
rių tarpe, moterys turi teisę daly- j 
vauti, kartu su vyrais ir net ne
dangsto savo kūno bei veido. 

Tradiciniame pokylyje arabiš
kas maistas paprastai servuoja
mas ant gražiu kilimu dengtų 
grindų. Viskas sudėta į didelius 
indus ir visi svečiai sėdi ant grin
dų ir vaigo su dešinės rankos 
pirštais. Valgymas su kaire ranka 
yra didelis įžeidimas. Kairė ran
ka yra "nešvari", skirta atlikti 
kitoms kūno funkcijoms. Pagrin
dinis patiekalas daugiausia būna 
avis arba jaunas kupranugaris, 
visas keptas arba virtas vienoje 
vietoje. Kartu yra servuojami ga
ruojantys ryžiai iš didžiulių vario 
indų. Prieš ir "po valgio dešinio
ji ranka turi būti nuplauta. 
Etiketas reikalauja ragauti 
kiekvieno patiekalo. Visko nepa
ragauti arba parodyti, jog skubi 
valgyti, yra didelis nemandagu
mo pažymys. 

HaUnot M M — į rimtai 
£kM, momentą pagavo Birut* Linku
viene. Lina (ritu. draugUkai vadina
ma) yra Lietnvoa Dukterų dr-}os Be-
verty Soorea, InoL, amttoft. U D. 
dr-Jm 20-Uo minėjime* vykvadane tat-
me Chfcacofe ji gyvai reUktai, svar
stant draugijos veiklą bei ateitis* pU-
nus. Lina boro nepaprastai pareigm-
ga, veikfl bei atsidavusi Lietavos Duk
terų dr-Jos I-oJi vicepirmininke ir so
cialinio skjrt— vede)a Chicagoje, Jai 
tada ek gyvenant. Ir gražiame Bever-
ty Ji ne vien sporto atsiima, bet ak-
tyvUl dertamjaal vargstantiųją labai. 

Arabišku sveikinimu 
palenksi į save 

Arabai labai gerbia užsienie
čius, kurie, gyvendami jų krašte, 
bando nors kiek pramokti jų kal
bos, susipažinti su Koranu, jų 
papročiais bei tradicijomis. Su 
tiktas pažįstamas arabas (nors ir 
puikiai angliškai kalbąs) labai 
maloniai nusiteiks, pasveikintas 
"Is Salaam Alaykum" (Ramybė 
Tau). J šį sveikinimą jis su šyp
sena atsakys "Wa Alaykum is Sa
laam" (ramybė taip pat ir Tau). 
h tur būt visi užsieniečiai jau ži
no, kad tikrai neklys nuolatos 
šypsodamiesi ir kartodami "Shuk 
ran, sbukran" (ačiū, ačiū"). 

Vakarietės "užima soue" 
arabų kraštuose 

čia didelę tendenciją kristi į de
presiją. Beveik visuose kraštuose 
todėl yra jų pačių įsteigti tarp
tautiniai moterų klubai. Ameri
kietės dažnai net turi ir savo tau
tinį klubą. Atsidūrę visuomenėje, 
kur moterys yra smarkiai varžo

mos, vakarietės jaučia būtinumą 
bendrauti su "savomis" moteri
mis savo dvasios palaikymui 
Šiuose klubuose laikomos įvairios 
paskaitos, organizuojamos įvai
rios virimo bei rankdarbių klasės, 
kortų žaidimo rateliai, ekskursi
jos ir t.t Bandoma taip pat rasti 
progų arčiau susipažinti su ara
bėmis moterimis, kurios yra tik
rai įdomios ir mielos, gavus pro
gos jas arčiau pažinti. 

Ar negaila praleistų 
metų užsieny? 

Grįžus į Chicagą, dažnai drau
gai bei pažįstami klausdavo, ar 
esu patenkinta mūsų šeimos to
kiu nomadišku gyvenimo būdu, 

ar negaila man 18 metų, pra
leistų bekeliaujant po pasaulį. Y-
pač stebisi daug kas, kad vos spė
ję Chicagoje "sušilti kojas", mes 
ir vėl apleidžiame, pakeldami 
spamus į tą patį daugiausia kon
servatyvų arabų pasaulio kraštą 
— Saudi Arabiją. 

Ilgų metų gyvenimas užsieny. 
je, kas porą metų vis keičiant ap
linką, aišku, turi savo pliusus ir 
minusus. Į kredito pusę reikia į-
rašyti galimybę ir progą daug 
keliauti, susipažinti su skritingo
mis kultūromis, religijomis, tra
dicijomis — taip praplatinant sa
vo horizontus ir praturtinant pri
siminimų lobyną. I debito pusę, 
be abejo, reikia surašyti atsiskyri
mą nuo ne tik savo šeimos žmo
nių, bet ir nuo visos lietuviško
sios visuomenės; aptrupėjimą gy
venimo šaknų, nutolstant nuo-
draugų bei organizacinės veik
los, negalėjimą siųsti vaikų į lie
tuviškas mokyklas ir t t Viską 
susumavus, turiu pasakyti, kad 
gyventi tolimuose kraštuose yra 
labai įdomu, gyvenimas yra nuo 
lat pilnas įvairių netikėtumų -
malonių bei nemalonių. Tačiau 
nesvarbu, kiek metų išgyveni sve
timame krašte — jų gyvenimo 
būdas nors tampa ir supranta
mas, lieka vis tiek visada sveti
mas, ir lietuviška širdis niekad 
nenustoja traukti pas savus. 

(Pabaiga) 

MŪSŲ VEIKLA 
— ALIAS (Amer. l i e t Inž. 

ir Arch. sąj.- valdyba su Moterų 
pagalbinio vieneto valdyba ruo
šia smaigų tradicinį pobūvį L. 
Taut. namuose lapkričio 1 d. 
sol. Prudencija Bičkienė dainuos, 
akompanuojant muz. A. Kamins
kui. Laimėjimai, šokiai, šilta va
karienė ir puiki nuotaika laukia 
visų atvykstančių. Energingo
ji pirm. Birutė Briedienė su veik
lia ALIAS pirm. arch. Brone 
Lukštaite - Koviene stengiasi, kad 
šis balius būtų ne eilinis. Užsisa-

Vakarietės moterys, gyvenda- j kyti stalus pas B. Briedienę (tel. 
mos arabų kraštuose, kartais jau-'778-2771). 
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KULTŪRINIS PAMINKLAS LIETUVAITEI 
Šių metų gegužės y dieną šv. 

Kryžiaus ligoninėje mirė po ke
lių mėnesių vėžio ligos kančių 
mokytoja Lee Balkus (Balkaus-
kaitė), gimusi Chicagoje, auk
lėta lietuvių parapijų mokyklo
se. Beveik nuo pat pradžios 
mokytojavimo per 20 metų buvo 
Chicagos pietvakariuose, 11700 
S. Kolin gatvėje, Stony Creek 
mokyklos vedėja. Miesto naujos 
sekcijos pradžioje maža mokyk
la, jos vadovaujama, išaugo j 
mokyklą su 1200 mokinių, kul
tūriniams reikalams ir sporto 
salėmis. Mokykla buvo žinoma 
kaip gero mokymo ir kultūrin
gos drausmės įstaiga. Vedėjos 
asmenį ir darbą, jos bendradar
biai ir vyresnieji apibūdino kaip 
pasiaukojusios, visus uždegan
čios tobulai atlikti pareigą, my
lėti ir gerbti mokinius. Ji pati 

rijai — Marijos aukšt. mokyk
los mokytojoms, valdžios atsto
vams, katalikų ir kitų religinių 
bendruomenių dvasininkams, ku-1 
rių metu mokykla oficialiai pa
vadinta Lee Balkus Learning 
Center, pakabintas jos paveiks
las ir jai pripažinimo Goal for 
Excellence plakėte. V. B. 

Aukštos kainos mokamos už 
AUKSĄ — DEIMANTUS — 

SIDABRĄ 
MARGOT'S FTXE JEWELRY 
520 SOUTH >HCHIGAX AVE. 

PHOXE: 427 -2225 

YOU MIST MEET PETRAS, 
geniai owi»er of 

BROVVN'S F R E D CHICKEN 
IN BENSENVILLE 

He's Uthuanian! Speclalizes ir gToup 
servings & the chicken la delectable. 

511 W. Irvtog Park, Ben^enville 
PHOXE — 766-5994 

MT. GKEENWOOD F U N E R A L 
HOME persikėlė į 

5570 W. 95& St . , Oak Lawn, DL 
TEL. — 445-3400 

Joseph A- Dolik, į s t e igė jas 
Robert B. Kuenster, direkt. 

» - • » • • » » « « • « » • « » « » » • • » » • • • • 

A. a. Lee Balkus (Balkauskaitė) 

gerbta ir mylėta savo bendra
darbių, mokinių ir jų tėvų. Bū
dama viešos — valdiškos mo
kyklos vedėja ji buvo aktyvi, 
visur padedanti savo parapijos 
— Sv. Marijos Kankinių Kara
lienės narė. Tuoj po jos laido
tuvių, kuriose dalyvavo didelė 
minia mokytojų, mokinių ir , jų 
tėvų, mokytojai vienbalsiai nu
tarė prašyti distrikto švietimo 
tarybą, pavadinti jos išvystytą 

• ir 20 metų vadovautą mokyklą 
jos — Lee Balkus Learning Cen
ter vardu. Distrikto Švietimo 
taryba siūlymą vienbalsiai pri
ėmė. Spalio 17 dieną Illinois 
valstijos švietimo taryba pripa
žino Lee Balkus aukščiausią 
įvertinimą: "Goal for Ebccel-

•lence". Anksčiau ji yra gavusi 
.kelis jos darbo įvertinimo pri
pažinimus. Spalio 21 dieną toje 
mokykloje įvyko iškilmės, gau
siai dalyvaujant apylinkės mo
kytojams, mokiniams, jų tė
vams, mirusios seselėm kazl-
mierietėm: Konstancijai ir Ma-

YOUR WEDDING 
Recorded ta 

C O L O R V I D E O 
By 

OOZ VIDEO PR0DUOTIONS 
Keep the memory fresh forever and 
ever! A keepsake for your great 
grandchlldren. 
We also tapė aii types o? partlea. 
b&nds. stagre producttons. 

COZ VIDEO PRODUCTION'S 
TEL. — 235-9629 

DENTCRES REPAIRED 
ŠAME DAY 

PICK-UP AND DELIVERY 
SERVICE 

866-5156 549-2272 

AVIES KAUJNIAI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

Prieinamos kainos. 
Siuvame ir pagal užsakymą. 

ROB - EL'S 
4412 W. 5Sth S U Chicago. IL 60629 

TEL. — 735-5667 
Atd.: 8:30 v. r. Uct 7 v. v. šeštad. 
8:30 v. r. iki 5 •. v. Sekm. nuo 1 
iki 5 v. popiet ~įf. 

68-TAS SUKAKTUVINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Nuolaidos nuo 20% iki 40% 

MŪSŲ DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
A u k š č i a u s i o s nuola idos s u ž y m ė t o s su r a u d o n o m i s et iketėmis 

Turime visų dydžiu vyrams ir berniukams 
Stambiems ir aukštiems vyrams 

Galite išsirinkti ,,Jeans" iki 6 0 D y d ž i o 
A k s o m o - v e l o u r marškiniai iki 4 x 

KOSTIUMAI: stambiems — liekniems — storiems 
berniukams 

• Žieminia i paltai 
• Sezon in ia i paltai 
• Kos t iumai 
• Sport inia i švarkai 
• M e g z t u k a i 

M c G r e g o r 

Lakeland 

G l e n e a g l e s 

• Ke lnės 
• Jeans 
• Marškiniai 

Išeiginiai ir sport iniai 
• Terry ir Ve lour marškiniai 
• Bovelninia i—Flannel marškiniai 

• 
Essley 

Lee 

VVrangler 

S E I G A N ' S 
For the H u s k y M a n & Boy 

4640 S. Ashland Ave., Chicago, III. (Tel. 927-1272) 
Atd. P i rm. ik i Šeštad. 9 iki 5 v.v. Ke tv . 9 iki 7 v.v. 

Sekmad. , t ik spal io 26 d., 11 v. i k ! 4 p.p. 
Išpardavimas tęsis iki Lapkričio 1 d. 

T r u p u t į p r i m o k a m a u ž pa ta i symus , i špardavimo prekėm. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR M£G£JAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami d a 
ių reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atittedant pasirink
tu* reikmėms ypatingai progai. 
Pilnai užbaigta foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
tr ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PBospect 6-8998 

* T Jimmy Carter. 
Visame pasaulyje jo vardas suta
patinamas su „žmogaus teisėmis'! 

• > - • • . 

Praėjusi respublikonų vadovaujama 
vyriausybė nusigręžė nuo žmogaus teisių 
klausimo. Ne prezidentas Carteris. Jis yra 
pasakęs, kad žmogaus teisės yra „Amerikos 
užsienio politikos esmė". 

Prezidentas Carteris kovą už žmogaus 
teises laiko šventa pareiga. Jis yra viešai pa
smerkęs komunistų vykdomus žmogaus tei
sių pažeidimus. Jis yra pakvietęs politinius 
disidentus j Baltuosius rūmus. Jis yra užtik
rinęs Lietuvos pasiuntinybės savarankiš
kumą, kaip ..svarbų mūsų nepripažinimo 
politikos simbolį". 

Belgrados konferencijoje dėl Helsinkio 
sutarimų Įgyvendinimo jo vadovaujama 
vyriausybė buvo tvirtai nusistačiusi už žmo
gaus teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Tai ko
vai tęsti, jis yra paskyręs lietuvj Rimą česon] 
ir kitų tautybių narius delegatais j Madrido 
konferenciją. 

Gerbiamos mūsų vertybės 
ir gerinamos mūsų, gyvenamos apylinkės. 

Prezidentas Carteris supranta daugia-
kultūriškumo svarbą. Todėl jis stipriai remia 
programas, k.a. etninio palikimo studijas, et
ninių menų ir humanitarinių mokslų puose
lėjimą; todėl jis pritarė stipraus etninio punk
to įrašymui į Demokratų partijos politnę 
programą. 

Carterio vadovaujamai vyriausybei vyk
dant butų aprūpinimo ir vyresnio amžiaus 
žmonėms skirtas programas, dėmesys buvo 
skiriamas tautinėms ir apylinkių grupėms. 
Lėšos ipotekoms ir darbų skatinimui yra nu
kreipiamos gyvenamoms apylinkėms gerin
ti. Užtikrinti, kad mūsų balsas būtų gir
dimas pačiuose aukščiausiuose sluoks
niuose, prezidentas yra jsteigęs prie Baltųjų 
rūmų Tarnybą etniniams reikalams. 

šįmet balsuokime už žmogaus teises ir 
tradicines vertybes. 

PERRINKIME PREZIDENTĄ CARTERJ 
IR VICEPREZIDENTĄ MONDALE. 
DEMOKRATUS. 

PSKJ k* by the Carter/Mondaie Re-Klectoon OrmnutU*. Inc., 
Robert S Sfcrat&s, Chairman 

C L A S S I F IE D G U I DE 
N O B I P I R K T I 

\ IEŠKAU PIRKTI privatiskai i š namo 
savininko 3-jų butų mūr. namą tarp 
55-os ir 65-os gatvių Kedzie Avenue 
apylinkėj. Siūlyti tel. 878-6809. 

B E A L £ S T A T £ 

NAUJI 2-JŲ BUTŲ NAMAI 
Atdari apžiūrėjimui sekmadienį 

nuo 12 iki 4 vai. 
6117-19 S. Parkside 

Pageidaujant, ribotam laikui, duodama 
sąlyginė paskola už 10%% 

nuošimtį 29 metams. 
FTTZGERALD CO.NSTRLCTION 

636-7600 

FINE 18 TR. OLD BRICK 
COMMERCIAL BUILDMG 

with 3 stores cm l s t FL and modern 
4 bdrm. apt, on 2nd fL Privalė park-
ing. CaU SOPHIE For Details . 

STEYEMS REALTORS 
Tel. 424-1080 

NOBI PIRKO 

IEŠKAU PIRKTI senovišką 'player 
piano" ir "rolls". Skambint 532-1220 
(kalbėt angliškai). 

P A R D A V I M t I 

1978 CADILLAC ELDORADO 
Dark green. Excellent condition. Zieb-
art. Cruise controL Leather interiors. 
Many Cadillac options. $6,995.00. Catt 
476-7400 daya; 348-3561 evemng*. 

M I S C E L L A N B O L S 

?^*-*>*-«>«S«"fe«<^S>S>«>iS>S>'fc«S>» 

We'H help you mokė the right movė. 

J i l G A L V O J A T E 
PIRKTI A R P A R D U O T I 

Kreipki tės i 

BUDRAITIS REALTY 00 . 
6600 S. Pulaskl Road 

Tel. — 761-0600 
Inaependently owned and opera t e l 

Florida Real Eslate 
Karnų pirkimo reikaluos©: Cleerwa*er, 
Largo, BeUeabr, Seminole apylinkėse 
(Netoli St Pet«r»bur«r pUiedlų klubo) 

Prašau kreiptis: 

LIUCIJA YAlčAITIENt 
Realtor • Asaociate 

Rodgers & Cummmgs, lnc, 
Tel Dieną 813—581-8411 

Vakare 813—585-2738 

u i apdrauda nuo ugnies Ir aatomo-
10% — 20% — 30% piguui mok&rit 
bilio paa mus. 

F R A M K Z A P O L I S 
3 3 0 8 1 2 We»t 95th S t r e e t 

Telef. — G A 4 -8654 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiii i i i imiii i i i i i inimnii 
S; Irairių prekių pasu-inkima* ne

brangiai ii mūsa sandalo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2 5 0 1 W . 6 6 St., C U c a f o , DL 66629 

SIUNTINIAI i Lirruvą 
Teiet — 925-2737 

Vytautas Valantina* 
tiuiuiiiiuiimiiiiiiiiimiuuiuiuuiuuuu 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

A L B D f B A N Y S , Tol . 4 4 7 - 8 8 0 6 

i i i i i i i i iti imiMiiitii imimiiiii i i i i i i i i i i iHii 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumi} 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimuiuuiiuiuiiuiiv 

SIUNTINIAI ) LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4659 Archer Avenue 
Chicago, m. 90632, tel . 927-5980 

Uct_ viskas restoranas su namu ir 
įrengimais Marquette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinia. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mfirinfo bungalcrw Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

2951 W. 63id Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

S i ~ " Į r~i i'i> sa=ac= acasasearaacs 

» M « » > n » M M M t 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viaų ruanj grindis, 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 
M » > M M > M I M M M > > M I I M 

iiiiiiiiiiiuiiniiniiuiiiiiiiiiiiiifiiiiiiufiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namu pi rk imu — Pardavimas 
Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
miiiimiimiiininnmiiimnuiiinmjimj 

iiiiimiiiiiiiuniiiinmiiiiiiiiniiumiiniii 
M. A. t I M K U S 
UVOOMB TAX 8ERV1CE 

IfOTAKT PCBLIC 
4259 So . Mapl«w -od, te l . 2&4.?tft0 

Tatp pat daromi VERTIMAI. 
(JIMIXTŲ Ukvietlmal. pUdoml 
P I U E T T B e s PRAfiTMAl Ir 

kitokie blanfcaL 
niHiiininnHiimiuuiiimmummumiiii 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrauato baldus ir 
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

fiiiiiitiiiiiiiiifiiiintiiniiininiinnniiiiiut 

TELEVIZIJOS 
Spa lvo tos i r paprastos . Radijai, 

S tereo ir Oro Vės intuvai . 
Pardav imas ir T a i s y m a s . 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiHHUHiiiiiiiHi 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

IMMEDIATE OPEMNG FOR 

QUALKTED COOK 
AND KITCHE.N MANAGER 

For 8*. Cbrtettna Catholie reoorj 
P1AI> OOOK1SG — For Se*«ml 

Priesta. 
Tou WU1 Have Beautifully Deoorated 
Modern Aparttnent. with TV, Etc 
wita erceHent beaeflts, Top V7a^ea 

For Fmrther intormatkm 
Please CaU FATHER C U K R A N 

7 7 0 - 7 1 8 1 
1 

H E L P W A N T E D VYBAI 

TV TECHMCIANS 
1 Outside Man and 1 Bencfa Maa 

For eipaadmg coįr.pa.iy ia Uie 
8outhweat Subarban axea. Salary 
oommensurate with experlence. 
TeL 739-1710 or 96&4500 for iaterview 

KOLARK ELECTRONICS 
BoHngbrook, Illinois 

AUTO BODY AND FENDER MAN 
Over 5 years experience 

BODY SHOP FOREMAN 
Write Estimates 

CONFIDENT AUTO BODY 
3838 N. Kedzie Avenue 

Mr. Sinpson [TeL 267-411* 

V Y B A I S I MOTERYS 

WAITERS/WAITRESSES 
For excluaive oountry club. Full and 
part tUne. I>ays and evening». Esj>e-
rienced or wlll train. 
• DININO ROOM WATTRES8BB 
• COCKTAIL WA1TRESSES 
• BA>!QUET WAJTRESSES 

NORTHSHORE OOTjyTBY CLTJB 
1S40 Glenvlew Rd., Glenview, HL 

TEL. — 729-1200 

F u l l T i m e AM7PM 
W Ą I T B E S S E S 

LUMS iRESTAURANT 
6701 W. Touhy, Niles, DL 

TEL. —647-0261 
An Eąuai Opp'ty Employer M./F. 

IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T 

ISNUOM. 3 kambariai su baldais, 
iškaitant apšildymą, vonią, VJJSŲVC, 
šaldytuvą, elektrą, gazą."ltib'dol. mė
nesiui. Vyrui arba moteriai. Greta 
Jaunimo centro. TeL 825-9444. 

ISNUOM. « karab. batas 3-čiame 
aukšte ir 6 kamb. butas 2-me aukšte. 
3441 S. Utuanica Ave. TeL 927-1308, 

ISNUOM. apSild 5 kamb. (2 miega
mi) butas. Karstas vanduo. Uždari 
porCiai. Marąuette Parke. Skambint 
476-4435. 

ISNUOM. 5 kambarių butas. Rami 
apylinkS prie vienuolyno. Skambint iki 
2-ros valandos popiet 

TeL — 434-8852 

ISNUOM. 4 kambarių namas kieme. 
Marcfuette Pke. Wasbtenaw Ave. Yra 
virimui gazinis pečius ir šaldytuvas. 
Skambint bet kokiu laiku 434-1*82. 

D O M E S T I C 

Perskaitę "Draugą", duokite 
ji kitiems pasiskaityti. 

P T ^ T T N K I T F *"DrlATTGĄ" 

'inutiiMUiiiniPiiMiiiMutMiiiinniiinini 

P L U M B I N G 
Licensed , Bonded, Insured 

N a u j i darbai ir pata isymai . Vir
t u v ė s ir vonios k a b i n e t a i Kerami
k o s i r kt. p lyte lės . Glass blocks. 
S inkos vamzdžiai i švalomi elektra. 
Į a u t o m a t ą galit ka lbė t lietuviškai 
pa l ik i t pavardę i r telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
niiiiiitiiiiniumiHimuuiuiuiuuuuiuiii 

PACKAOE EXPRESS SGENOT 
MARIJA NORJEIRIEN» 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Labai pageidanjamos leros rSJlaa 

prekes. Maistas U Europos —adatą. 
seos w. «• st., chicago, m mm 

T B U —. WA 5-8187 

NAMŲ APSITYARKYME 
Ruoliatės ką perstatyti, pakeisti. 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar i i lauko 
namo. Rūpinatės- Visuomet Cia Jams 
•u patyrimu, u i prieinamą kalną pa
das, skambinant p o 6-tos v. vakaro 

T E L . — 478-S950 

P U S M E Č I U I 
6121.00 Chicagoje 

; #93.00 
G i c e r o j e 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius C iki 30 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

E L E K T R O S 
ITEDEafAl — PATAISYMAI 

Turiu Caic»«o« mieito leidimą. 
Dirbu ir uixnie«y. Dirbu grelUl ga
rantuotai u- aąllnlncsi. 
4514 S. Talman Ave. 921-Sate 

KLAUDIJUS PUMPUTTf 

* 

Apsimoka akalbtks disa. DRAUGE. 

oea Jis p lsg iatass i skaitomas 11a-

tuvių disarastts , g i skalbimu kau-

y r s 

T A I S O 
SKALBIMO IR D2TO\TNTMO >' 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS* 

Kreiptis j Hermaną Dečk} į 
T a t SS54CM po S vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

SKELBKTTftS "DRAUGE". 
t 



RIMTIES VALANDĖLEI motyvais ir negali būti spren 
džiami ir suprantami tik sio 

(Atkelta i i 3 pu*L) 

Pirmoje 
vietoje sutuoktiniai patys turi 
turėti pilną supratimą savojo 
pasaukimo, būtent, jie yra 
sukūrę seimą, kad vaikų 
•gimdymu dalyvauti visuo
menės, žmonijos ir Bažnyčios 
palaikymui ir vystymuisi. Tas 

-vystymasis turi būti ne tik 
^kiekybinis, bet ir kokybinis, 
kas įmanoma teisingu vaikų 
auklėjimu. Iš antros pusės, 
sutuoktiniai turi sudaryti 
atitinkamas materialines ug
domąs i a s s ą l y g a s savo 

-vaikų gerovei atsimindami, 
_kad kūdikių gimdymas ir jų 

auklėjimas reikalingas tam 
tikrų sąlygų, tam tikro įsipa

reigojimo. Gal tėvai ir nesu
darys idealių sąlygų savo 

*vaikų gerovei, tačiau bent 
minimalios turi būti garan
tuotos. Pagaliau sveikas 

—protas diktuoja, kad sutuok-
'tiniai turi atsižvelgti į rimtus 
medicinos bei kitų mokslo šakų 
nurodymus ir patarimus. 

Politikoje ir tarptautinėje 
propagandoje šiandien daug 
kalbama ir rašoma apie žmo
nių perteklių pasaulyje. Gąsdi-

_nama, kad neužilgo žmonės 
jau nesutilpsią pasaulyje, kad 

*~nebu8 išteklių jiems maitintis 
ir todėl daugybė išmirsianti 

";badu. Žmonių skaičius, arba 
vad. demografinis klausimas 
labai yra priklausomas nuo 
.ekonominės padė t i e s i r 
ekonomijos vystymosi. Kai 

_kurie vaikiškai galvoja, kad 
sumažinus žmonių skaičių, 
pagerės ir išsispręs ekono
miniai klausimai. Bet prakti
koje įvyksta priešingai: mažė
jant žmonių skaičiui, auga 
senesniosios kartos išlaikymo 
našta, mažėja darbo jėga ir 
taip, sukeliama ekonominė 
krizė. Netgi išlaikant žmoniją 
tose pačiose ribose,, gali ateiti 
ekonominė krizė, nes tiek že-

~Tn*es' turtai, tiek gamybos pro
cesas nestovi vietoje — visa tai 
auga, jei tik yra kam tą augi-

. mą išnaudoti. Visų kraštų ir 
žmonijos ateitis reikalauja tam 
tikro žmonijos prieauglio ir tuo 

^pačiu intensyvesnio ekono
minio vystymosi. Kai kuriuose 
kraštuose yra apskaityta, kad 

rl tautos išlaikymui ir ekono-
;. miniam gerbūviui reikalinga, 

kad kiekviena šeima turėtų 
-bent tris vaikus. Kai jų šeimoje 

mažiau, tai našta krinta ant 
kitų šeimų pečių. Pedagogai 
sako, kad kelių vaikų šeimoje 
auginimas yra sėkmingesnis, 

^negu, pvz. vieno, kuris papras-
*tai išauga egoistu, nenau

dingu visuomenei. 

Sutuoktiniai planuodami 
savo atsakomingą tėvystę 
privalo naudotis natūraliniais 

-metodais. Visokios dirbtinos 
—priemonės, neleidžiančios 

kūdikio pradėjimą, sukliu-
dančios Dievo duotą kūrybos 
procesą, yra moraliai neleisti-

*«nos, o gydytojų liudijimu 
^kenksmingos ir sveikatai. Kas 

taip elgiasi, praranda aukos 
" p r a s m ę , įneša socialinę 
—demoralizaciją ir sukliudo 

žmonijos čia žemėje tąsą. O ką 
jau kalbėti apie šiandien daug 
kur propaguojamą ir leidžia
mą gyvybės nutraukimą moti
nos įsčiose. Tai jau tikra 
žmogžudystė, nieku nepateisi
namas sukliudymas naujam 
žmogui ateiti į šį pasaulį, kai 
jis pačiu pradėjimu turi tam 
teise. Vatikano II Susi-

»'rinkimas, kalbėdamas apie 
^^atsakomingą tėvystę pabrė

žia: „Žmogaus gyvybė ir užda-
-"vinys ją pratęsti negali būti 

apriboti vien tik šio pasaulio 

pasaulio požiūriu. Yra būtina 
šiuos klausimus spręsti turint 
prieš akis amžinąjį žmogaus 
pašaukimą" (Gaudium et Spės, 
51). JV. 

Draugus, kuriuos tu perki už 
pinigus, gali iš tavęs atpirkti tur 
tingesnis. 

ATEITININKAI 
(Atkalu i i 2 p u a D 

S a u l i u s G y v a s — narys. 23 me
tų amžiaus biznio magistro laips
nio studentas Loyola universi
tete. Buvęs MAS CV pirmininkas. 
PLJS vicepirmininkas. 

• 
— Kritika lengva, menas sun

kus. Pbiltippe Destouches 

GETTING AROUND WITHPAT 
From the practical... 

to t h e exotic 
In Merchandise and Service 

Ali Over Chicagoland! 

You'll love the antiąue charm of 
LANGTRYS — and their family 
dining is a joy! AU so affordable. 
Drinks are always double from 4-7 p.m. 
Mon. thru Fri. Now serving thin & pan 
pizzas. Salad bar. 973 Waukegan 
Rd., Glenview. 724-8904 

Not only great pizza — but broasted 
chicken, r ibs , shr imp, even 
sar.dwiches, are among the speciais at 
HAPPY'S GENEO'S PIZZA. Fast 
delivery or pick up service. Perfect for 
parties! 

4088 S. Archer. 254-4243 

See T E R R Y J I N K S for a 
PROFESSIONAL RESUME that.is 
comprehensive and creative. He m-
cludes cover letter — andcounseling on 
career, interview, appearance. This is a 
door opener! Call for personai inter-
view. 975-7701 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. d. 

And it's bert at the Arlington, where you 
can enjoy our mountainside svvimming 
pools, golf courses, three lakęs, lighted 
tennis courts, sočiai programs, dining > 
and dancing. And vvhere you'll f ind those 
vvorld-famous Hot Springs thermal vvaters. 
right in our own private bathhouse. 

Area attracfions mclude I.Q '/M> Itraining of performinę, 
ammat\i. a diamond mine. uniųur pottery unrks. Cnnųuisfador 
outdoor drama, and M>mc of the best /is/ung m the uorld 

For Reservations Call Toli Free 800 6 4 3 i 502 

A. -J- A. Elenutei Balčiūnaitei-Masaitienei 
mirus, dalinamės skausmu su jos vyru dr. ČESLOVU MA-
SAICIU ir velionės broliais: prel. VYTAUTU, SILVA, AN
TANU, PETRU, POVILU netekus ir sesers ir brolio a a. 
dr. JURGIO vos kelių savaičių laikotarpyje. Visai BAL
ČIŪNŲ seimai reiškiame gilią užuojautą. 

JADVYGA ir ADOLFAS DAMUŠIAl 

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

CONGRESS PIZZERIA has so 
many treats — likę chicken, shrimps, 
ribs, sandwiches — hesides excellent 
pizza. Fast, dependable delivery. Super 
for you and for parties. 2043 N. 
Miivvaukee. 772-7130 or 235-4455 
(Ifbusy, 252-9170) 
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S o f i j o s A m b r a z e v i č i e n ė s 
naujai pasirodžiusi knyga 

"GYVENIMO NUOTRUPOS" 
apima net 4 laikotarpius — pradedant 1863 m. sukilimu 
ir baigiant įsikūrimu čia Amerikoje. 

Įdomi skaityti, o kaina tik 4 dol. 
Gaunama visuose knygynuose ir DRAUGO knygų skyriuje. 
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T u r i m e d ide l į p a s i r i n k i m ą 
KALĖDINIŲ DOVANŲ 

Importuoto kristalo išdirbinių, aukso ir gintaro papuošalu. Liadro — 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožinių. Importuoto 

pewter ir daug riangflan gražių dovanų įvairioms progoms. 
Taip pat ir paveikslų. 

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida. 

asas patartom DAL£ ir ROMAS DAUKŠAI, sav. 

AVALON GALERIJOS 
"The Ultimate in Collecting and Gift Giving" 

ARCHER Ave. (arti Sacramento) CHICAGO, ILL. 
TEL. — 2 4 7 - 6 9 6 9 

<? 

r{r 

WAGNER and SONS \ 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES | 

Nuomoja, Parduoda, Taiso y 
Virš 50 metų patikimas jums t 

patarnavimas. 

5610 So. Pulaski Rd.. Chicago Ą 
Pbone - 58M111 

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

Specialus siuntinys 1 — 1980. 

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
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" jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; crimplene 
medžiaga moteriškam kostiumėliui a rba 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 gal ima 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 
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 
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. . . $43.00. 
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės $3.50. 
Vilnonės arba šilkinės skarelės $14.00. 
Telescopic 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 sv. . . $67.00. 

$76.00. 
$110.00. 

Kalkuliatorius TT - 33 Texas $67.00. 
Stetoskopai, sveria 0.5 sv $64.00. 

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 0.5 sv. 
arbatos — $4.50. 0.5 sv. nescafes — $7.00; 1 sv. kavos — 8.50; 
1 sv. šokol. saldainių $8.50. 

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas, persiunčiame 
palikimus j Lietuvą prekėmis arba pinigais. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. JURAS) 

11 London Laae, Bromfey, Kent, BB1 4HB, Brifr>nd 
TeL 01-460-2592 

* "OKTETAS 21" 
B A L I U S - KONCERTAS 

— Į v y k s — 
1980 m. lapkričio 1 d., šeštad. 

SV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE, 
r** CLEVELANDE 

•" '• Kokteiliai —7:30 vai. vak. 
Vakarienė g vaL vak. 

Programa 9 vai. vak. 
"~ Muzika — R. Strimai«o 

Kaina 15 dol. asmeniui 
Rengia Clevelando Vyrų oktetas 

I 5 ^ Globoja A.L.B. Ohio Apygardos socialinis 
** skyrius 

Bus automobilių policinė apsauga. 
Rezervacijoms skambinti Vitalijai Butkuvienei 

teL 732 - 8250; Valdui Žiedoniui, 481 - 802S; 
ir kitiems okteto nariams. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-<?852 

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel . 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

J1 

A.f A. AGNĖS ZAKER 
PHILLIPS 

Gyveno Kenosha, Wisconsin. Anksčiau gyv. Chicago, Qlinoi». 
Mirė spalio 22 d., 1980 m., 7:14 vai. vak., sulaukus 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Rozalimo vaisi., Gikonių 

kaime. Amerikoje išgyveno 58 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Aibert Phillips, marti Julaine, 

3 anūkai — Gary, John ir Sharon, brolienė Ona Radauskienė su Sei
mą; Lietuvoje brolienė Bronė Radauskienė su šeima ir seserų vai
kai; kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a Konstanto Zaker. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 6 vaL vak. Lack-Lackawicz 

koplyčioje. 2424 W. 69 Street. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 27 d. Iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus nulydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje vyks gedulingos pamaldos u± velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai. 

Dėl informacijos skambint tel. 737-1213. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. L1TLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. UTLANICA AVE. TeL YArds 7-U38-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 1446 So. 50th Ave.. CK F.RO. ILL. TeL OLympic 2-1003 



, * 

8 DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. spalio 25 a. 

X JAV l i e t . Bendruomenės 
IX tarybos n sesijos posėdžiai 
prasideda šiandien, šeštadienį, 
Sheraton Midway Motor Inn. 
viešbutyje, 5400 So. Cicero Ave. 
Atidarymas bus 9:30 vai. ryto. 
Posėdžiai vyks visą šeštadienį, 
ir baigsis sekmadienio vakare. 
Sesijos proga yra į Chicagą iš 
įvairių JAV-bių vietovių suva
žiavę nemaža LB veikėjų. 

X Dr. Charles - Šarūnas Šiau
čiūnas atidarė savo dantų gy-

X Lietuvos bažnyčių nuotrau
kų, atsiliepdami į veikalo "Lie
tuvos bažnyčios" autoriaus pra
šyme, atsiuntė: kun. Theo Palis 
(P ; sburgh, Calif.), Emilija 
Pakštaitė - Sakadolskienė, So
fija Jelionienė, E. Gaškienė, Ali
cija Rūgytė (visi iš Chicagos), 
Jadvyga Pupelienė (St. Peters-
bur Beach, Fla.). Autorius nuo
širdžiai dėkoja už talką. Jeigu 
kas dar bažnyčių nuotraukų 
turėtų, prašomi atsiųsti Br. 
Kvikliui, "Draugo" adresu. 

X Bronė Nainienė iš Lemon-
to, drauge su dukra dr. Laima 

X Bronius Krikštopaitis, buv. 
Lietuvos laivų kapitonas ir kny
gos "Jūrų keliais" autorius, bu
vo atvykęs j Los Angeles aplan
kyti savo sūnaus dr. Ramūno, 
kuris gyvena Tarzanoje, Call. ir 
čai yra gražiai įsikūręs, augina 
keturius puikius žirgus. 

Garbonkiene iš Clarendon Hills, 
Illinois, lankėsi "Drauge" įvai
riais reikalais ir ta pačia proga 
nusipirko naujausių leidinių už 
didesnę sumą. 

x Akvilina ir Bronius Gražu-
dymo kabinetą Cicero je, adresu Į ifeį žinomi klevelandiškiai, nuo 
4912 West 14th Street, telefonas 1971 m e t ų lietuvių kultūriniams 
656-2441. reikalams remti paskyrė 10,000 

dolerių, iš kurių vien tik šiais 
metais tūkstantinę. Iš tos su
mos 50 dolerių teko "Draugui", 
kuriuos jiedu atsiuntė per mūsų 
bendradarbį V. Rociūną. Už do
vaną esame labai dėkingi. 

X Atsparumo ligai kėlimo 
priemonės bus aiškinamos ir 
kultūrinė programa bus prave-

x Gražina ir Jonas Talandžiai į dama Lietuvio sodybos, Chica-
ir Danutė Kurauskienė "Daina- Į goję, pažmonio metu, šį sekma-
vos" ansambliui atsiuntė po 1301 dienį, nuo 2 vai. po pietų. Bus 
dolerių paramos "Čičinsko" į ir užkandis. Visi laukiami, 
operos pastatymo reikalams, ir x B. Kasakaitis, čikagiškis, 
po 100 dolerių atsiuntė Irena ir. dėkodamas už jam nusiųstas 
Antanas Makauskai, Midland j šventines korteles, atsiuntė 10 
Savings & Loan Ass., "Parama" į dol. auką. Maloniai dėkojame. 
J. Janušaitis ir J. Mažeika, Ly- x Aukų atsiuntė; po 5 dol. — 
da ir Vladas šoliūnai ir Jonas į H. Trapikas, Vida Eidukaitė, 
Adomaitis. Mieliems aukotojams1; Bronius Dikinis; 3 dol. — P. 
nuoširdi ansamblio padėka, i Laurinavičius. Visiems maloniai 
Operos spektakliai įvyks lapkri-1 dėkojame. 

strantais, suimdama apie 150 
jaunuolių. Patikrinusi jų as
mens dokumentus, milicija dau
gumą moksleivių vėliau paleido. 
Žinią apie demonstracijas pa
skelbė didieji Europos laikraš
čiai ir televizija. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Vilniuje, universiteto mies

telyje, Saulėtekio alėjoje, baigti 
statyti nauji rūmai, kuriuose įsi
kuria skaičiavimo centras. Di
džiojoje salėje įrengtos penkios 
elektroninės mašinos, skirtos 

universiteto dėstytojams ir stu- ; 
dentams. Studentų mokymui [ 
esančios įrengtos erdvios audi- | 
tori jos. i* 

i j 
— Marios (apie 100 ha) jau 

yra įrengtos rytiniame Panevė- « 
žio pakraštyje. Tą tvenkinį su- • 
darė Nevėžio upės užtvanka. 
Panevėžiečių poilsio vietoje jaut 
įrengti keturi paplūdimiai, yra \ 
50 valčių, statoma 3000 vietų į 
lauko estrada ir kiti sporto įrett,. 
girnai. Taip pat būsianti 200 * 
vietų kavinė. <r < 

t 
C » 

Rašytojas Algirdas Landsbergis savo premijuotosios knygos pristatyme Chicagoj autografuoja ją skaitytojams kul
tūrinės vakarones metu Jaunimo centro kavinėje, spalio 17 dieną. Nnotr. J. Kuprio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
Į TALKA ŠVIETIMUI 

Seniai pasibaigė rugsėjo mė
nuo, kuris skirtas švietimui. 
Atrodo, kad su šiuo mėnesiu 
baigėsi visų rūpesčiai, surišti su 
švietimu. Ištikrųjų taip nėra. 
Gal mažiau straipsnių šiuo rei
kalu spaudoje, gal mažiau apie 
tai kalbama, bet švietimo dar
bas vyksta kiekvieną dieną, 
kiekvieną savaitę ir taip per de
vynis mėnesius. 

x Aukų atsiuntė: po 5 dol. 

dol. — Pr. šliteris, V. Ripskis, 
J. Noreika. Visiems dėkojame. 

x A. a. Onos Petkienės 5 me
tų mirties sukaktį minėdami 

čio 8 d., 8 vai. vak. ir 9 d., 3 vai 
popiet Marijos aukšt. mokyklos I — S. Vilinskas, Paulius Petkevi-
auditorijoje. (pr.). j čius, po 3 dol. — Rimantas 

X šv. Kazimiero Lietuvių Ka
pinių Sklypų Savininkų Draugi
jas metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalio 26 dieną, 2 
valandą po pietų, didžiojoje 
Gage Parko salėje, esančioje 
prie 55-tos ir Western Ave. san
kryžos. Visi, kuriems rūpi lie
tuvių kapinių reikalai, kviečia
mi atvykti į susirinkimą. Drau
gijos nariai prašomi dalvvauti. 

(pr-). 
X >>praJeaskite progos! Mu

ziko Jeronimo Kačinsko kompo
zicijų koncertas įvyks spalio 25 
d , 7:00 va i vak. Marijos aukš-
teaniosioe mokyklos auditorijoj. 
Koncertą atliks profesionalai 
lietuviškai Bilietai J. Vaznelio 
prekyboje. (pr.). 

x lietuvių Operos balius 
įvyksta lapkričio 15 d., 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Tautiniuose na
muose. Kviečiame jus dalyvauti 
tame baliuje is tuo padėti pa
statyti pirmą kartą Amerikoje 
statomą I Litoani operą. Vietas 
prašome rezervuoti pas op. vice-
pirm. J. Vidžiūną šiuo telefonu 
767-5609. Baliaus metu įvyks 
ir laimingųjų bilietų traukimas, 
todėl jau dabar, jei dar kas ne-

Ne visada švietimu besirūpi
nantieji su šypsniu atvyksta į 
mokyklos patalpas. Neretai rū
pestis pasirodo veide, kai reikia 
mokėti sąskaitas, o iždas pusiau 
tuščias. Keletas mėnesių tvar
koje, kol pasibaigia iš tėvų su-

Marčiulionis, V. Nenortas; po 2 j rinkti mokslapinigiai. O kaip to
liau verstis — klaustukas. Nuo
mos prašomos kiekvieną mė
nesį, mokytojams, nors ir kuk
lų atlyginimą, reikia mokėti 

dalyvausime šv. Mišių aukoje kiekvieną mėnesį. Kur laikraš-
spalio 28 d., 9 vai. T. Jėzuitų 
koplyčioje. Draugus ir pažįsta
mus prašome prisiminti miru-
siąją maldoje. šefena 

(pr.). 
x Amerikos lietuvių inžinie

rių ir Architektų S-gos Chicagos 
skyrius ir Moterų pagalbinis 
vienetas ruošia rudens pobūvį 
lapkričio 1 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 S. Kedzie Ave. 
Programos meninę dalį išpildys 
sol. Prudencija Bičkienė ir muz. 
Arūnas Kaminskas. Bus vaišes Į 
— šilta vakarienė, šokiams', 
gros L. Bichnevičiaus orkest- j 
ras. Stalus rezervuoti prašoma 1 
pas B. Briedienę teL 778-2771 į 
arba A. Budrioniene telef. — į 
672-4725. (pr.) j 

x lietuvių Fondo mirusių 
nariu prisiminimas bus lapkr. 
2 d., sekmad. — Vėlinių dieną, į 
12 vai. šv. Mišių metu T. Jėzu
itų koplyčioje. Pamaldų metu 
giedos sol. Jonas Vaznelis. var-

atsiuntė, prašome grąžinti bilie-' gonuos M. Motekaitis. liet. Fon-
tų šakneles Operos valdybai., do nariai, mirusiųjų artimieji ir 
Būsime visada jums dėkingi. I visi lietuviai prašomi pamaldo-

tėlio leidimo medžiaga, mokslo 
priemonės ir kitos nenumatyto? 
išlaidos? Į visus šiuos klausi
mus turi atsakyti tėvų komite
tas, nes jam yra pavesta mo-

2urn. Vyt. Kasniūnas Liet. Skautyb"-
fondo vakaronėje "jungia" žemaičiu> 
aukštaičius, kapsus, dzūkus ir mažiifc 
tuvius darnion programos pyngn. 

Nuotr. R. Jelionytfcs 

(pr.). jse dalyvauti. L. F. 
X Neprateiskime retos muzi

kinės šventės. 50 amerikiečių 
studentų choras ir grupė instru
mentalistų — Berklee kolegijos 
profesionalų, kartu su jauna 
soliste Maryte Bizinkauskaite. 

Valdyba 
(pr.). 

X Alvyde Fitutytė yra nauja 
Chicagos lietuvių Styginio an
samblio akompaniatorė. Koncer
te, kuris įvyks lapkr. 16 d. Jau
nimo centro didžiojoje salėje ji 

atvyksta šį šeštadienį pristatyti i palydės ansamblį J 
mūsų visuomenei kompozito- į lietuviškoje rapsodijoje Fr. von 
riaus Jeronimo Kačinsko instru- S Suppe overturoj ir kitose kūri-
mentalinės ir vokalinės muzikos i niuose. (pr.^ 
kūrinius. Įvertinkime amerikie-l x Akiniai siuntimui } lietu
čių rodomą pagarbą lietuviškai Į va. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
muzikai ir mūsų kompozitoriui. į Optical Studio, 2437i/

2 W. Li-
Ivertinkime jų pasiaukojimą, be thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
atlyginimo išpildyti lietuvių kai- j Chicago. Tll. 60629. Telef, — 
ba koncertą ir įveikti varginan-! 778-45766. fsk.) 
čią autobuso kelionę iš Bostono Į x Midland Taupymo bendro-
į Chicagą. Te nelieka nei vie- j vei, Marquette Parko skyriui. 
nos tuščios vietos Marijos Au- Į reikalinga tarnautoja (Teller) 
ditorijoj! Koncertas šį šešta-j su patyrimu ar be. 
dienį 7 vai. vak. Marijos aukš-i telef. 925-7400. fsk.). 
tesniosios mokyklos auditorijoje, j x Dariaus - Girėno mokyklos 
Bilietai Vaznelių prekyboje arba! balius Jaunimo centre, lapkričio 
koncerto dieną nuo 5 vai. vak.; 1 d., 7:30 vai. vak. Gros "Vy-
prie įėjimo. j ties" orkestras. Rezervacijom 

Bengia lietuvių Fondas j telef. 823-6302 ir 682-1965. 
(pr-)- I (pr.). 

X LB Brigbton Parko apy&n-
kės valdyba prašo visus atsilan
kyti į Tradicinį rudens vakarą 
kuris įvyks lapkričio 15 d., 7 
vai. vak Saulių namuose, 2417 
W, 43rd St. Bus gera progra
ma, D. Kurauskienė paruoš gar-

Stankūno ^ H vakarienę, šokiams gro? 
B. Pakšto orkestras ir daugiau 
pramogų. Įėjimo auka 10 dol. 
Rezervacijoms iš anksto skam
binti: 927-7888 arba kreiptis j 
valdybos narius. (pr.). 

kyklos aprūpinimo reikalai tvar
kyti. 

Tėvų komitetas ištisus metus 
dirba kietai nieko sau negauda
mas, bet dažnai dar nemažai iš 
savo kišenės pridėdamas. Rašo 
prašymus, ruošia įvairius paren-

i gimus, kad gautų nors kiek mo
kyklos išlaikymui pinigų. Ne 
iš vieno vietoje pinigų gauna 
įvairių priekaištų ir neužpelny
tos kritikos. Tokia yra reali 
mokyklos išlaikymo padėtis. 

Mokyklas remia lietuvių Ben
druomenė, Lietuvių Fondas, at
siranda ir vienas kitas mecena
tas. Mokyklos dėkingos jiems. 
Tačiau toli gražu tų pinigų ne
užtenka, reikia ir visuomenės 
paramos. Kai mokykla rengia 
vakarą, koncertą ar pokylį, atei
kite, paaukokite keliolika dole
rių. Ta paaukota suma nesuda
rys didelės problemos jūsų biu-
ižetui, bet mokyklos reikalai 
žymiai pagerės ir galės norma
liai dirbti ištisus metus. Dažnai 
mokykloms kenkia ir kitų or
ganizacijų renginiai. Mokykla iš 
anksto paskelbia, kad tokią ir 
tokią dieną bus parengimas mo
kyklai išlaikyti. Kai priartėja 
ta data, jau keturi ar penki pa
rengimai vyksta tą patį vakarą. 
Pasitaiko taip, kad visur pilna 
žmonių, o mokyklos parengime 
pusiau tuščia salė. Kas šitaip 
galvoja ir daro, tas užsiima 
gražbylyste apie švietimą. Švie
timas yra ne vien tėvų, bet ir 
-visuomenės reikalas. Neaiškin
siu kodėl, visi gerai žinote. Pa
rodykite gerą valią konkrečiais 
larbais. 

Lapkričio 1 d. Dariaus-Gire-
! 10 lituanistinė mokykla rengia 
' Tokylį Jaunimo centre, 7:30 vai. 
i vakare. Bus meninė dalis, va-
i karienė ir šokiai "Vyčio" or-
! kestrui grojant Rezervacijų 
telefonai: 323-6302 ir 682-1965. 

Toje pačioje salėje Chicagos 
j aukštesnioji lit. mokykla lapkri-
! čio mėn. 8 d., 7:30 vai. rengia 
Į balių mokyklos išlaikymui. Se
kite skelbimus spaudoje ir pir
kioje eilėje palaikykite šios rū
šies parengimus. Nuo jūsų kon
krečių darbų priklausys litua-
. istinių mokyklų ateitis. 

i, Plačas 

skrido į nelaimės vietą, bet ne
rado žmonių, plaukusių laivu. 
Ir sargybų laivas buvo priartė- į 
jęs prie degančio laivo, bet ne
rado žmonių ir negalėjo matyt 
degančio laivo vardo. 

CHICAGOS 2INIOS 
INFORMACUŲ RYŠININKAS 

DALTG ATLEIDO 
Už parodytą nesugebėjimą gy

ventojų surašinėjimo darbe Chi-
cagoje, atleista daug tarnau
tojų. 

I Š A R T I IR T O L I 

J. A. VALSTYBĖSE 
— lietuvio mokytojo pagerbi

mas rengiamas Kalifornijos Lie
tuvių Gydytojų draugijos, kaip 
skelbiama 4 jų laikraštėlio nu
meryje, lapkričio 2 d., sekmadie
nį, 12 vai. parapijos salėje, pro
gramoje dalyvauja: Bronys Rai
la, prof. E. Jarašunas, prof. E. 
Tumienė, Ignas Medžiukas, R, 
Polikaitis ir V. Pažiūra. Meni
nę programos dalį atliks sol. S. 
Pautienienė ir R. Apeikytė. 

— Olga Stramaitienė, iki šiol 
gyvenusi Rochfill, Conn., atvyko 
į Los Angeles galutinai čia įsi
kurti ir laikinai sustojo pas sa
vo dukrą Oną Valery, Fullerto-
ne, Calif. Jos žentas dr. Way-
ne Untereiner yra Fullertono 
kolegijos antropologijos profe
sorius. 

PAS CSTUS 
Stockholmas. — Užsienio spau

dos agentūros, pasiremdamos 
Švediją pasiekusiomis žiniomis, 
pranešė, kad praėjusią savaitę 
Estijos sostinėje Taline įvyku
sios didelės jaunimo demonstra
cijos už Estijos laisvę. Apie 
du tūkstančiai moksleivių tarp 
15 ir 18 metų amžiaus, spalio 
1 ir 3 dienomis susibūrę Talino 
miesto centre, reikalavo, kad 
sovietai pasitrauktų iŠ Estijos 
ir kad būtų atstatyta Estijos 
nepriklausomybė. Turimomis ži
niomis, intervenavusi milicija 
grubiai susidorojo su demon-

iiniiiiniimtimiiiiiiiniitiiiiiuiiniuiiiui 
Advokatas 

GINTARAS P. KPtNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 63 Street 
Chicaeo, IU. 60629 

iiiiinimiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiinn 

Chicagos arkivyskupijos in
formacijų ryšininku pakviestas 
Bernard A. Hanley, buvęs "Chi-

x Bilietas ir statas Letnooto, cago American" ir miesto žinių 
Apylinkės Rudens Baliui galima | biuro reporteris bei "Encyclope-
jau dabar užsisakyti pas valdy
bos narę, Laimą Trinkūnienę. 
Prašome skambinti po 6 vai. 
vak. šiuo telefonu: 257-5220. 
Šiais metais, Rudens Balius ruo-

Skambint šiamas United Laborers salėje, 
12 W. Ogden Avenue, VVestmont. 
Yra vietos mašinas pastatyti 
prie salės, ir taip pat yra gau
tas leidimas statyti Jewel krau
tuvės aikštėje, už pusės bloko. 
Balius wk3 lapkričio 22 dieną. 

(pr.). 

dia Britanica" redaktorius. Bai
gęs Northern Illinois ir Nortti-
western universitetus. 

GAISRAS EŽERE 
Michigano ežere, apie 18 my

lių nuo Meigs aerodromo, su
degė ir nuskendo 25 pėdų lai
vas. Degantį laivą pastebėjo 
lėktuvo pilotas, skridęs iš Ben-
ton Harbor, Micfa., į Meigs ae
rodromą Chicagoje. Pakrančių 
sargybos helikopteris tuoj ii-

Advokatas J0MAS GIBA1T1S 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISU RCSIU STOGUS 

UI savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
TsL — 434-9655 

mm 

Išsikirpti! 
Išsikirpti! 

V-TO TEATRO FESTIVALIO 
REPERTUARAS 

TREČIADIENIS, lapkričio 26 diena, 7:30 v.v. 
Teatro Festivalio atidarymas 

JUMORO VAKARAS 
iSpildo Vita l is Žukauskas iš New Yorko 

KETVIRTADIENIS, lapkričio 27 diena, 2 v. po piet 
Čikagos Jaunimo Teatras — L. Dovydėno 1 v. komedija 

JEIGU MES RASIM URANIJAUS 
Režisuoja Dar ius Lap inskas 
Ir Aloyzo Barono 1 v. vaidinimas vaikams 

DIENA PRIE EŽERO 
Režisuoja La ima Lap insk ienė 

KETVIRTADIENIS, lapkričio 27 diena, 7:30 v.v. 
Čikagos Šaulių Teatras — K. Kielos 3 v. komedija 

JAUNYSTĖS ELIKSYRAS 
Režisuoja J u o z a s P e t r a u s k a s 

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 7:30 v.v. 
Rochesterio jaunimo „TEATRAS VIENAS" 
Anatolijaus Kairio 3 veiksmų komedija 

KU - KD 
Režisuoja Andr ius Cieminis 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 2 v. po piet 
Los Angeles DRAMOS SAMBŪRIS 
Jurgio Giiaudos 3 veiksmų drama 

ČIURLIONIS 
Režisuoja Dal i ia Mackial ienė 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 7:30 v.v. 
Toronto teatras AITVARAS 
Juozo Grušo 5 veiksmų drama 

TĖVAS IR SŪNUS 
Režisuoja Aldona Dargytė-Byszkiewicz 

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 2 v. po piet 
Hamiltono Teatras AUKURAS 
Birutės Pukelevičiūtės 3 veiksmų komedija 

ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE 
Režisuoja E l en a Dauguvie ty tė -Kudabienė 

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 7 vai. vakaro 
ŽYMENŲ VAKARAS 

Režisierių pagerbimas, Žymenų įteikimas, vaišės, meninė 
dalis. Viskas JAUNIMO CENTRE, 5620 S. Claremont Ave., 

B I L I E T A I : 
VAZNELIŲ PREKYBOJ (Gifts International), 2501 West 7lst St., 
Cbicago, 111. 60629. Tel. 471-1424 (darbo valandomis). Tuo pačiu 
adresu galima užsakyti ir paštu. Kainos: $5, $4, $3 — Žymenų 
banketas — $10.00 asmeniui. 

Ruošia: LB K u l t ū r o s T a r y b a 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlines — XI. 2 d. 
Vėlines yra Jautri ir gyva proga: 

sustoti nes mirusiųjų pasauliu 
Si 

j 
I 

VėBnes n a dtdžtoji rimties Ivecttft. kortoje katalikai organizuota mal
da nukrypsta \ tuos, kurte, ii So pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prte "Draugo") pradedant Vėlinių diena, per I 
«enas, bus atnašaujamos Iv. Mišios Ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius tr visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus {ajungti 1 Has ypatingas pamaldas. Savo brangto 
mirusiųjų vardus siuskite: 

1 
.J 

Mariau Fathacs, OM S* Kflbevra Ava., Orieaga, m. 

Sda proga prašau prisiminti Mų man brangių mirusiųjų aMar. 

t Mano vardas kr pavmrdė 

Adresas 

I 
. Pridedu auką bendr. iv. Miltam* t-


